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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยนครพนม   

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา    
๓๐๒๐๑๒๑๘ ชื่อรายวิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 ชื่อรายวิชา  Electrical Circuit Analysis I 
 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
3 (3-0-6)               จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
        ดร.สิทธิพงศ ์ อินทรายุทธ 
                  
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน 

ภาคการศึกษาที ่๒/255๙  ชั้นปีที่ ๑  
 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  
 ชื่อรายวิชา ไม่มี 
                          ชื่อรายวิชา None 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
                          (ถ้ามี) 

8.  สถานที่เรียน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

๑.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้หลักการ และทฤษฎีในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  
๑.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้หลักการ และทฤษฎีไปใช้วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าได้  
๑.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันได ้
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - 

 
หมวดที่  3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 นิยาม แนวคิดพ้ืนฐานและหน่วย วงจรต้านทาน แหล่งก าเนิดไม่อิสระ การวิเคราะห์วงจร ทฤษฎีวงจร 

ทฤษฎีกราฟ องค์ประกอบสะสมพลังงาน  ระบบอันดับหนึ่ง และวงจรอันดับสอง  สัญญาณรูปไซน์ การ
วิเคราะห์สัญญาณรูปไซน์ การวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะคงตัว  วงจรสามเฟส 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 
หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา  
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/การฝึกงาน การศึกษาด้วย

ตนเอง 
สอนเสริม 

3 (3-0-6) 45 -   90 -  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์เป็นรายบุคคล เพ่ือรับค าปรึกษาและข้อแนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับ
การท าโจทย์แบบฝึกหัด การบ้าน 

 

ตารางการให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 
กลุ่ม 

 
อาจารย์
ผู้สอน 

 
วัน-เวลา ให้
ค าปรึกษา 

สถานที่หรือ
หมายเลข

ห้อง 
ผู้สอน 

หมายเลข
โทรศัพท์ ผู้สอน 

ที่อยู่ของ 
E-mail ผู้สอน 

รวม
จ านวน 

ชั่วโมงต่อ
สัปดาห ์
ที่ให้

ค าปรึกษา  
1. 
 

ดร.สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 

 วันจันทร์ 
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น 

5305 
อาคารไฟฟ้า 

0925171661 Sit.npu2@gmail.c
om   

๑ 

 

mailto:Sit.npu2@gmail.com
mailto:Sit.npu2@gmail.com
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หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
1.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  
1 []  มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ 
 

1 ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ปลูกฝังความมี
ระเบียบวินัย  เคารพใน
กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย   

1 ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียน
ตรงเวลา  ส่งงานตรงเวลาและ
ครบถ้วน   

2 []  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 

2 สอดแทรกสาระและ
กิจกรรมการเรียนการสอน  
ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
ในคุณค่าของคุณธรรม 
จริยธรรม  

2 ประเมินจากการสอบย่อย  
สอบกลางภาคการศึกษา และ
การสอบปลายภาคการศึกษาที่
เป็นไปอย่างสุจริต 

3 []  มีวินัยและความรับผิดชอบ 
 

3 เน้นการปฏิบัติเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในคุณธรรม 

3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ นักศึกษาประเมินการ
แต่งกายของเพ่ือนนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  
 

4 [ ]  มีความเสียสละและเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

4 ให้ความส าคัญกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4 ให้ความส าคัญกับผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

4 ประเมินผลจากกรณีศึกษา
และการอภิปราย  โดยใช้
ความรู้ทางวิศวกรรม           

5 [  ] เคารพในสิทธิ คุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 

5…………………..……  5…………………..……  
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2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
2.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
1 []  มีความรู้ ความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านภาษาและการสื่อสาร 

1 จัดการเรียนการสอนที่มี
ลักษณะยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรู้
และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียนเข้ากับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่  

1 ประเมินด้วยการสอบย่อย  
สอบกลางภาคการศึกษาและ
สอบปลายภาคการศึกษา 
 

2 [  ]  มีความรู้ ความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

2......................................... 2…………………..……  

3 []  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

3 จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับ
วิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์หรือ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี
ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาส
อันควร   
 

3 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
รายบุคคลบุคคล 

4 [  ]  สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

๔......................................... ๔…………………..……  
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3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
3.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
1 []  สามารถประเมินข้อเท็จจริงจาก
ข้อมูลที่หลากหลายแล้วน าข้อ สรุปมา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
 

1 จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการคิด
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์  ใคร่ครวญด้วย
เหตุผล  และมีวิจารณญาณ  
 

1 ประเมินด้วยการสังเกต
พฤติกรรมทางปัญญาของ
ผู้เรียนตั้งแต่  คิดวิเคราะห์  
การค านวณค่าต่าง ๆ   
 

2 []  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลโดยใช้ทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทางสังคม 
 

2 จัดการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรง เช่นการ
ถามตอบในชั้นเรียน  เพื่อ
ฝึกสังเกต  สัมภาษณ์ พูดคุย 

2 ประเมินด้วยการพูดรายงาน
ผลการทดลองวิเคราะห์  
สรุปผล  และอธิบายต่อหน้าชั้น
เรียน 
 
 

3 []  สามารถใช้หลักการ และ
ทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน
และเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
 

๓. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการคิด
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์  ใคร่ครวญด้วย
เหตุผล  และมีวิจารณญาณ  
 

๓.ประเมินด้วยการสังเกต
พฤติกรรมทางปัญญาของ
ผู้เรียนตั้งแต่  คิดวิเคราะห์  
การค านวณค่าต่าง ๆ   
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 
4.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
1 [  ]  สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลและสามารถปรับให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
 

1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงจาก
การท างานเป็นคู่ หรือเป็น
กลุ่ม เพ่ือฝึกความรับผิดชอบ   

1 สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของผู้เรียน สังเกตแนวคิด แนว
ทางการตอบปัญหาแบบเฉพาะ
หน้า 
 

2 [] สามารถท างานเป็นทีมทั้งใน
ฐานะผู้น า ผู้ตามหรือเพ่ือนร่วมงาน 
 

2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ 
เช่น  ท างานกลุ่ม การแสดง
บทบาทสมมุติร่วมกัน 

2 สร้างแบบประเมินทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  ส าหรับ
ให้ผู้เรียนประเมินผลตนเองและ
ประเมินเพ่ือน 

3 []  สามารถวางแผนและรับผิด 
ชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของ
ตนเองและของทีมงาน 

3 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า 
แสดงออกและแสดงความ 
คิดเห็นปลูกฝังความรับผิด 
ชอบต่อหน้าที ่ได้รับในงาน
กลุ่ม 
 

3 สังเกตพฤติกรรมการระดม
สมองประเมินผลจากรายงาน 

4 [  ]  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและด ารงอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข 
 

4…………………..……  4…………………..…  

5 [  ]  มีความรับผิดชอบในการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

5…………………..……  5…………………..……  
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ผลการเรียนร ้ 5.1 ผลการเรียนรู้ 
5.2 กลยุทธ์/ 
วิธีการสอน 

5.3 กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล  

1 []  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 

1  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและ
การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนดัวยการจัด
ประสบการณ์ตรงให้ 
ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ 
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้
ความรู้และความเข้าใจผ่านสื่อ
เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ   

2 []  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด 
การอ่าน เขียน 

2  พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 

2 จัดกิจกรรมการเรียน 
รู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส 
สืบค้นข้อมูลด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 

2 สังเกตพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีในระหว่างร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน 
หรือขณะร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

3 [ ]  สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลได้ 

3  ทักษะในการใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์  แคลคูลัส ต่อการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  

3 สังเกตพฤติกรรม  

4 [  ]  สามารถแปลความหมาย และ
สื่อสารข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

4…………………..……  4………………..……   

 
 
6. ด้านทักษะพิสัย 
 

6.1 ผลการเรียนร ้ 6.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน  6.3 กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล  

1. [ ] มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน การท างานที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

1. การสอนโดยมีการ
น าเสนอข้อมูลจากการ
ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตและ
สืบค้นข้อมูล 

1. การประเมินผลจากเทคนิค
การน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การ
เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์
และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง 

2. [  ] สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

2. การแนะน าเทคนิคการ
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. การประเมินผลจาก
ความสามารถในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ   
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3. [] ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพที่
ดีในการท างานและความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3. การมอบหมายงานที่ต้อง
มีการน าเสนอทั้งรูปเอกสาร
และการพูดประกอบสื่อ
เทคโนโลยี 

3. ประเมินทักษะการใช้สื่อและ
การใช้ภาษาพูดจากการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. [  ] ทักษะในด้านการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

4. การศึกษาจากการจัดท า
โครงงานต่าง ๆ การวิจัย 
การสัมมนาด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

4. ประเมินจากรายการสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. [  ] - 5. - 5. ประเมินจากการจัดท า
โครงงาน ต่าง ๆ การวิจัย  การ
สัมมนาด้านอุตสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  

 
 
 

หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน (จัดท าแผนการสอนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 
 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 
กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 

การสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 
 

แนะน าการเรียน 
การประเมินและ 
การวัดผล 
นิยาม แนวคิด
พ้ืนฐานและหน่วย 

๓ 
 

- บรรยาย 
ทดสอบความรู้ 
บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ดร. สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 

2 
 

วงจรต้านทาน 
แหล่งก าเนิดไม่
อิสระ  

3 - บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ดร. สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 

3 
 

 การวิเคราะห์วงจร 3 - บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 
แนวทางแก้ไข 
ท าแบบฝึกหัด 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ดร. สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4 
 

 การวิเคราะห์วงจร 3 - บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 
แนวทางแก้ไข 
ท าแบบฝึกหัด 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ดร. สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 

5 
 

 ทฤษฎีวงจร 3 - บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 
แนวทางแก้ไข 
ท าแบบฝึกหัด 
 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ดร. สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 

6 
 

ทฤษฎีกราฟ 
 

3 - บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 
แนวทางแก้ไข 
ท าแบบฝึกหัด 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ดร. สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 

7 
 

องค์ประกอบสะสม
พลังงาน   

3 - บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 
แนวทางแก้ไข 
ท าแบบฝึกหัด 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ดร. สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 

8 
 

 ระบบอันดับหนึ่ง 
 

3 - บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 
แนวทางแก้ไข 
ท าแบบฝึกหัด 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ดร. สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 

9 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ
สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
10 

 
 ระบบวงจรอันดับ
สอง     
  

 

3 - บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 
แนวทางแก้ไข 
ท าแบบฝึกหัด 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ดร. สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 

11 
 

ระบบวงจรอันดับ
สอง     
 

3 - บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 
แนวทางแก้ไข 
ท าแบบฝึกหัด 
 
 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ดร. สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 

12 
 

 สัญญาณรูปไซน์ 
 

3 - บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 
แนวทางแก้ไข 
ท าแบบฝึกหัด 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ดร. สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 

13 
 

  การวิเคราะห์
สัญญาณไฟฟ้า
กระแสสลับใน
สถานะคงตัว   

3 - บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 
แนวทางแก้ไข 
ท าแบบฝึกหัด 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ดร. สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 

14-1๕ 
 

 วงจรสามเฟส 
 

3 - บรรยาย 
ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 
แนวทางแก้ไข 
ท าแบบฝึกหัด 
 

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

ดร. สิทธิพงศ์  
อินทรายุทธ 

1๖ สอบปลายภาค 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ การเรียนรู้

ด้าน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วน

การ
ประเมิน 

1 คุณธรรม 
จริยธรรม  

1. เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 
2. ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ 
3.สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
 

ให้คะแนนการ
เข้าชั้นเรียน 
การส่งงานตรง
เวลา การแสดง
ความคิดเห็น 
และการ
อภิปราย 

ทุกสัปดาห์ 
 

5% 
 

2 ความรู้ 1. มีความรู้ในศาสตร์ด้านภาษาและ
การสื่อสาร 

2. มีความรู้ด้านทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี  

3.  มีความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ
ทางวิศวกรรม  สามารถบูรณา
การความรู้ได้  

4.  วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีที่เหมาะสม มีทักษะในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหา 

ทดสอบย่อย 
สอบกลางภาค 
 
สอบปลายภาค 

 
สัปดาห์ที่ 

9 
สัปดาห์ที่ 

17 

๑๐% 
2๐% 

 
๔๐% 

3 ทักษะทาง
ปัญญา  

1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2. สามารถวิเคราะห์และสรุป

ประเด็นปัญหา 
3. แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้

อย่างมีระบบ 
๔. สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย

ตนเอง 

ประเมินจาก
งานที่มอบหมาย 
และอภิปราย 

ทุกสัปดาห์ 5% 

4 ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ  

1. สามารถวางแผนรับผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

2. รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัย 

ประเมินและ
สังเกต
พฤติกรรมจาก
การท ากิจกรรม
กลุ่ม 

ทุกสัปดาห์ 
 

๕% 
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กิจกรรมที่ การเรียนรู้
ด้าน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
5 ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลขได้ถูกต้อง 

2. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการพูด 
การอ่าน การเขียน 

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. 4. สามารถใช้เครื่องมือค านวณ
ทางวิศวกรรมได้ 

- การเข้า
ห้องเรียน 
- การส่งงาน

ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
- การน าเสนอ 

การเลือกใช้
สื่อ การ
อธิบายถึง
เหตุผล 

ทุกสัปดาห์ 
 

๑๐% 

6 ทักษะ
ความสามารถ
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ประเมินจาก
การน าเสนอ 
- ประเมินจาก

การเลือกใช้
เครื่องมือ           
ต่าง ๆ 
- ประเมินจาก

การใช้สื่อและ
ภาษาของการ
น าเสนอ 

- ๕% 
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หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก      

1) สิทธิพงศ์  อินทรายุทธ . เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า. นครพนม:
มหาวิทยาลัยนครพนม,2558. 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

1) กัมพล  ทองเรือ. การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า. กรุงเทพฯ: สกายบุ๊กส์, 2547 
2) พูลศักดิ์  โกษียาภรณ์. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า.กรุเทพฯ:
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

แบบประเมินผู้สอนซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งให้นักศึกษาประเมิน ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนท าได้โดย 
1. ผลการสอบของนักศึกษา สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
2. การท าแบบฝึกหัด หรือการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

3.  การปรับปรุงการสอน 
จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถน ามาปรับปรุงการสอน เช่น 
-   ยกตัวอย่างโจทย์ให้มากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการแก้ปัญหามากข้ึน การท างานกลุ่มเพ่ือ

กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน 
- ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าค่อนข้างน้อย อาจต้องมีการสอนปรับพ้ืนฐาน 
- ควรจัดชั่วโมงเสริมความรู้เพิ่มส าหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์หรือผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ า แต่อาจ

พบปัญหา คือ ผู้เรียนขาดความใฝ่รู้ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 
- คณะหรือภาควิชาหรือสาขาวิชา ควรตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน 
-  ควรจัดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ท าได้

โดยการทวนสอบจากคะแนนสอบ หรือการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียนโดยผู้สอนท่านอ่ืน ควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การประเมินข้อสอบ
และความเหมาะสมในการให้คะแนน  
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน ในข้อ 1 การประเมินการสอนโดยผู้สอนในข้อ 2 และการ
รายงานรายวิชาโดยผู้สอน ผู้สอนจะเป็นผู้ทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอ
แนวทาง  ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ในการร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาส าหรับใช้ใน             
การเรียน  การสอนครั้งต่อไป 

 


