แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัส ๑๐๑๑๑๑๔๑๔ วิชา เครื่ องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้ น
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรม

จัดทาโดย
อาจารย์ สมศักดิ์ แสนเมือง

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยนครพนม

คานา
แผนจัดการเรี ยนรู ้แบบบู รณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เล่มนี้เป็ นการจัดทา
แผนการสอนที่มุ่งเน้น การให้ความความรู ้ในภาคทฤษฎีและ การฝึ กทักษะในภาคปฏิบตั ิให้เกิด ขึ้นกับ
นักเรี ยนให้มากที่สุดโดยกา หนดให้มีการ บูรณาการคุณธรรมจริ ยธรรมเข้าไปในแผนการสอน เพื่อให้
นักเรี ยน มีความสามารถตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาทั้ง ๓ ด้านประกอบด้วย ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาเครื่ องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น เล่มนี้ได้แบ่ง เนื้อหาการ
เรี ยนรู ้ ออกเป็ น ๑๐ หน่วย ประกอบด้วย หน่วยที่ ๑ นิยามของการวัด พื้นฐานการวัด และวัตถุประสงค์ของ
การวัด หน่วยที่ ๒ อุปกรณ์ตรวจรู ้ ทางแสง ตา แหน่งและวิธีการติดตั้งของตัวตรวจรู ้ หน่วยที่ ๓ อุปกรณ์
ตรวจรู ้ ตาแหน่งและการเคลื่อนที่ หน่วยที่ ๔ อุปกรณ์ตรวจรู ้ ความเครี ยดและน้ า หนัก หน่วยที่ ๕ การส่ ง
สัญญาณและการแปลงสภาวะสัญญาณ หน่วยที่ ๖ ความดัน อุปกรณ์ตรวจรู ้ความดันและอุปกรณ์แปลงความ
ดัน หน่วยที่ ๗ อุณหภูมิและอุปกรณ์ตรวจรู ้อุณหภูมิ หน่วยที่ ๘ การไหลและอุปกรณ์ตรวจรู ้การไหล หน่วย
ที่ ๙ ระดับและอุปกรณ์ตรวจรู ้ระดับ หน่วยที่ ๑๐ ความหนาแน่น ความถ่วงจาเพาะ และอุปกรณ์ตรวจรู ้
สาหรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชานี้ ผูจ้ ดั ทาได้ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจและเวลาในการศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อการเรี ยนการสอน และการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ท้ายที่สุดนี้ ผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณผูท้ ี่สร้างแหล่งความรู ้ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วน
สาคัญที่ทาให้แผนการ จัดการเรี ยนรู ้วชิ ามอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม เล่มนี้เสร็ จสมบูรณ์ เป็ นที่เรี ยบร้อย
และหากมี ขอ้ บกพร่ องหรื อมีขอ้ เสนอแนะประการใด ผูจ้ ดั ทาขอรับคาแนะนาเพื่อปรับป รุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
ต่อไป

นายสมศักดิ์ แสนเมือง
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียดของรายวิชา
สาขาวิชา/คณะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

หมวดที่ ๑. ลักษณะและข้ อมูลโดยทัว่ ไปของรายวิชา
๑.รหัสและชื่ อรายวิชา
๑๐๑๑๑๑๔๑๔
เครื่ องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น
๒.จานวนหน่ วยกิต
๒ (๑-๓-๓) หน่วยกิต
๓.หลักสู ตร และประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาชีพเลือก
๔. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ สมศักดิ์ แสนเมือง
๕. ภาคการศึกษา ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ระดับชั้น ปวช. ๒
๖. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (pre-requisite)
- ไม่มี
๘. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
- ไม่มี
๘. สถานทีเ่ รียน
ห้อง ๕๒๐๔
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากาลัง
๙. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่ าสุ ด
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑.๑ ตารางวิเคราะห์ รายวิชา
รหัสวิชา ๑๐๑๑๑๔๑๔
วิชา เครื่ องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น
จานวน ๒ (๑-๓-๓) หน่วยกิต
ชั้น ปวช. ๒
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากาลัง

วิเคราะห์ (๕)

สั งเคราะห์ (๕)

ด้ านทักษะพิสัย(๔๐)

ด้ านจิตพิสัย(๒๐)

รวม(๑๐๐)

๑

๑

๑

๔

๑

๑๐

๔

๑

๑

๑

๑

๑

๔

๑

๑๐

๔

๑
๒

๑
๒

๑
๒

๑

๑

๔
๓

๑
๑

๑๐
๑๐

๘
๘

๒

๒

๒

๓

๑๐

๘

๒

๒

๒

๓

๑

๑๐

๘

๒
๒
๒

๒
๒
๒

๒
๒
๒

๓
๓
๓

๑
๑
๑

๒

๒

๒

๓

๑

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๘
๘
๘
๘

๑๗ ๑๗ ๑๗ ๓ ๓
๓๓ ๑๐ ๑๐๐
รวมคะแนน
ลาดับความสาคัญ
คาอธิบาย ๕ หมายถึง ระดับความสาคัญของแต่ละรายการมี ๕ ระดับ คือ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕

๗๒

๑.นิยามของการวัด พื้นฐานการวัด และ
วัตถุประสงค์ของการวัด
๒.อุปกรณ์ตรวจรู ้ทางแสง ตาแหน่งและ
วิธีการติดตั้งของตัวตรวจรู ้
๓.อุปกรณ์ตรวจรู ้ตาแหน่งและการเคลื่อนที่
๔.อุปกรณ์ตรวจรู ้ความเครี ยดและน้ าหนัก
๕.การส่ งสัญญาณและการแปลงสภาวะ
สัญญาณ
๖.ความดันอุปกรณ์ตรวจรู ้ความดันและ
อุปกรณ์แปลงความดัน
๗.อุณหภูมิและอุปกรณ์ตรวจรู ้อุณหภูมิ
๘. การไหล และอุปกรณ์ตรวจรู ้การไหล
๙. ระดับ และอุปกรณ์ตรวจรู ้ระดับ
๑๐. ความหนาแน่นความถ่วงจาเพาะ และ
อุปกรณ์ตรวจรู ้

๑

จานวนชั่วโมง

นาไปใช้ (๑๐)

๑

ชื่ อหน่ วยการสอน/การเรียนรู้

ลาดับความสาคัญ

ความข้ าใจ(๑๐)

๑

พฤติกรรมการเรียนรู้

ประเมินค่ า(๐)

ความรู้ (๑๐)

ด้ านพุทธิพสิ ั ย (๔๐)

๑.๒ ตารางวิเคราะห์ สมรรถนะการเรียนรู้
รหัสวิชา ๑๐๑๑๑๔๑๔
วิชา เครื่ องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น
จานวน ๒ (๑-๓-๓) หน่วยกิต
ชั้น ปวช. ๒
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากาลัง

หน่ วยการสอน
หน่ วยการสอนที่ ๑.
ชื่ อหน่ วยการสอน นิยามของการวัด พื้นฐานการ
วัด และวัตถุประสงค์ของการวัด

หน่ วยการสอนที่ ๒.
ชื่ อหน่ วยการสอน อุปกรณ์ตรวจรู ้ทางแสง
ตาแหน่งและวิธีการติดตั้งของตัวตรวจรู

สมรรถนะการเรียนรู้
๑. อธิ บายความหมาย และหลักการพื้นฐานของการ
วัดได้อย่างถูกต้อง
๒. อธิบายวัตถุประสงค์ของการวัด และรู ปแบบของ
การวัดได้อย่างถูกต้อง
๓. อธิ บายระบบหน่วยของการวัดและการแปลง
หน่วยในระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
๔. บอกความหมาย และหลักการพื้นฐานของการวัด
ได้อย่างถูกต้อง
๕. บอกวัตถุประสงค์ของการวัด และรู ปแบบของ
การวัดได้อย่างถูกต้อง
๖. บอกระบบหน่วยของการวัดและแปลงหน่ วยใน
ระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
๗. เตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับ
งาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่าง
คุม้ ค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ
ความประหยัด ความ ขยัน ความอดทน แบ่งปั น)
๘. ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็ จภายในเวลา
ที่ก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความ
สนใจใฝ่ รู ้ความรอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง )
๑. อธิบายหลักการทางานและลักษณะสมบัติของ
อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๒. วัดและทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์
๓. ใช้งาน อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

หน่ วยการสอนที่ ๓.
ชื่ อหน่ วยการสอน อุปกรณ์ตรวจรู ้ ตาแหน่งและ
การเคลื่อนที่

๔. อธิบายโครงสร้างและหลักการท างานของ
อุปกรณ์ตรวจรู ้ทางแสงแต่ละชนิดได้ได้อย่าง
ถูกต้อง
๕. อธิ บายวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจรู ้ทางแสงได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๖. อธิ บายแหล่งกาเนิดแสงที่ใช้ร่วมกับตัวตรวจรู ้ทาง
แสงแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
๗. นาเอาอุปกรณ์ตรวจรู ้ทางแสงไปประยุกต์ใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม
๘. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจรู ้ทางแสงได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
๙. บอกแหล่งกาเนิดแสงที่ใช้ร่วมกับตัวตรวจรู ้ทาง
แสงแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
๑๐. หาความเร็ วในการเคลื่อนที่ผา่ นตัวตรวจรู ้ทางแสง
ของวัตถุได้อย่างถูกต้อง
๑๑. หาค่าสัญญาณไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตของตัวตรวจ
รู ้แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
๑๒. เตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์
สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วสั ดุ
อุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความ
รับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน ความ
อดทน แบ่งปั น)
๑๓. ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็ จภายในเวลา
ที่ก าหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความ
สนใจใฝ่ รู ้ความรอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
๑. อธิบายหลักการทางานและลักษณะสมบัติของ
อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๒. วัดและทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์
๓. ใช้งาน อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

หน่ วยการสอนที่ ๔.
ชื่ อหน่ วยการสอน อุปกรณ์ตรวจรู ้
ความเครี ยดและน้ าหนัก

๔. อธิบายความหมายของการตรวจรู ้ตาแหน่งและ
การเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้อง
๕. อธิบายโครงสร้างและหลักการทางานพื้นฐานของ
อุปกรณ์ตรวจรู ้ตาแหน่งและการเคลื่อนที่แต่ละ
ชนิดได้อย่างถูกต้อง
๖. เข้าใจโครงสร้างและหลักการใช้งานของอุปกรณ์
เข้ารหัสอย่างถูกต้อง
๗. แยกประเภทของอุปกรณ์ตรวจรู ้ตาแหน่งและการ
เคลื่อนที่แต่ละชนิดได้อย่างกต้องเหมาะสม
๘. นาเอาอุปกรณ์ตรวจรู ้แต่ละชนิดไปประยุกต์ใช้
งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๙. หาค่าสัญญาณไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตของตัวตรวจ
รู ้แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
๑๐. แยกประเภทอุปกรณ์เข้ารหัสที่แตกต่างกันแต่ละ
ประเภทได้อย่างถูกต้อง
๑๑. เตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับ
งาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่าง
คุม้ ค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ
ความประหยัด ความ ขยัน ความอดทน แบ่งปั น)
๑๒. ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็ จภายใน
เวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความ
สนใจใฝ่ รู ้ความรอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง )
๑. อธิบายหลักการทางานและลักษณะสมบัติของ
อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๒. วัดและทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์
๓. ใช้งาน อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๔. อธิบายลักษณะของความเค้นที่มีผลทาให้เกิด
ความเครี ยดกับวัสดุได้อย่างถูกต้อง

หน่ วยการสอนที่ ๕.
ชื่ อหน่ วยการสอน การส่ งสัญญาณ
และการแปลงสภาวะ
สัญญาณ

๕. อธิบายโครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์
ตรวจรู ้ความเครี ยดได้อย่างถูกต้อง
๖. อธิ บายเงื่อนไขและองค์ประกอบต่างๆ ในการ
ติดตั้งใช้งานสเตรนเกจได้อย่างถูกต้อง
๗. วิเคราะห์ค่าตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการปลี่ยนแปลง
ค่าความเครี ยดของวัสดุได้ได้อย่างถูกต้อง
๘. นาสเตรนเกจไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
๙. การติดตั้งใช้งานสเตรนเกจได้อย่างเหมาะสม
๑๐. เลือกใช้อุปกรณ์ตรวจรู ้ความเครี ยดให้เหมาะสมกับ
โหลดมากที่สุด
๑๑. เตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับ
งาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยัด ความ ขยัน ความอดทน แบ่งปั น)
๑๒.
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็ จ
ภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D
(ความสนใจใฝ่ รู ้ความรอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง )
๑. อธิบายหลักการทางานและลักษณะสมบัติของ
อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๒. วัดและทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์ และ
ทรานสดิวเซอร์
๓. ใช้งาน อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๔. อธิบายความหมายของการจัดระดับเงื่อนไขของ
สัญญาณที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจรู ้ได้อย่างถูกต้อง
๕. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตและเอาต์พุต
ของอุปกรณ์ตรวจรู ้ได้อย่างถูกต้อง
๖. หาค่าสัญญาณไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตจากวงจรส
เตรนเกจได้อย่างถูกต้อง
๗. นาเอาสัญญาณที่ได้จากเอาท์พุทของสเตรนเกจไป
ใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต่อร่ วมได้อย่างเหมาะสม

หน่ วยการสอนที่ ๖.
ชื่ อหน่ วยการสอน ความดัน
อุปกรณ์ตรวจรู ้ความดัน
และอุปกรณ์แปลงความดัน

๘. เตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับ
งาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยัด ความ ขยัน ความอดทน แบ่งปั น)
๙. ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และส เร็ จภายในเวลาที่
กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความสนใจ
ใฝ่ รู ้ความรอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง )
๑. อธิบายหลักการทางานและลักษณะสมบัติของอุปกรณ์
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๒. วัดและทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๓. ใช้งาน อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๔. อธิบายรู ปแบบของความดัน และระดับของความดันที่
ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
๕. อธิบายโครงสร้างทางกายภาพของอุปกรณ์ตรวจรู ้
ความดันได้อย่างถูกต้อง
๖. อธิ บายหลักการแปลงค่าความดันพื้นฐานได้อย่าง
ถูกต้อง
๗. อธิบายโครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์
แปลงความดันแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
๘. แบ่งประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับตรวจรู ้ความดัน
ในระดับต่างๆ กันได้อย่างถูกต้อง
๙. ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจรู ้และอุปกรณ์แปลงความ
ดันให้เหมาะสมกับรู ปแบบและระดับของความดันได้
อย่างถูกต้อง
๑๐. เตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน
ได้อย่างถูกต้องและใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงและ
คุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ
ขยัน ความอดทน แบ่งปั น)

หน่ วยการสอนที่ ๗.
ชื่ อหน่ วยการสอน อุณหภูมิและ
อุปกรณ์ตรวจรู ้อุณหภูมิ

๑๑. ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็ จภายในเวลาที่
กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความสนใจใฝ่ รู ้
ความรอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง )
๑. อธิบายหลักการทางานและลักษณะสมบัติของ
อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๒. วัดและทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์และรานสดิวเซอร์
๓. ใช้งาน อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๔. อธิ บายระบบหน่วยของอุณหภูมิและแปลงหน่วย
ในระบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
๕. อธิ บายหลักการพื้นฐานของการตรวจรู ้อุณหภูมิได้
อย่างถูกต้อง
๖. อธิ บายความแตกต่างและเปรี ยบเทียบหลักการ
ตรวจรู ้อุณหภูมิแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
๗. อธิบายโครงสร้างทางกายภาพของอุปกรณ์ตรวจรู ้
อุณหภูมิแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
๘. อธิบายหลักการทางานพื้นฐานของอุปกรณ์ตรวจรู ้
อุณหภูมิแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
๙. อธิบายอธิบายโครงสร้างทางกายภาพของอุปกรณ์
ตรวจรู ้อุณหภูมิแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
๑๐. อธิบายหลักการทางานพื้นฐานของอุปกรณ์ตรวจรู ้
อุณหภูมิแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
๑๑. อธิ บายหลักและวิธีการกาเนิดกระแสและแรงดัน
ของเทอร์ โมคัปเปิ ลได้อย่างถูกต้อง
๑๒.
ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจรู ้อุณหภูมิให้
เหมาะสมกับย่านของอุณหภูมิและถูกต้องตาม
มาตรฐาน
๑๓. เตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับ
งาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยัด ความ ขยัน ความอดทน แบ่งปั น)

หน่ วยการสอนที่ ๘.
ชื่ อหน่ วยการสอน การไหล และ
อุปกรณ์ตรวจรู ้การไหล

หน่ วยการสอนที่ ๙.
ชื่ อหน่ วยการสอน ระดับ และ
อุปกรณ์ตรวจรู ้ระดับ

๑๔. ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็ จภายในเวลาที่
กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความสนใจ
ใฝ่ รู ้ความรอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง )
๑. อธิบายหลักการทางานและลักษณะสมบัติของ
อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๒. วัดและทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์
๓. ใช้งาน อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๔. อธิบายรู ปแบบการไหลและคุณสมบัติทางกายภาพ
ที่มีผลต่อการไหลได้อย่างถูกต้อง
๕. อธิ บายหลักการพื้นฐานสาหรับการตรวจรู ้การไหล
ได้อย่างถูกต้อง
๖. อธิบายหลักการทางานของอุปกรณ์ตรวจรู ้การไหล
แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
๗. นาอุปกรณ์ตรวจรู ้การไหลไปใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของของไหลและรู ปแบบของการไหล
๘. เตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับ
งาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยัด ความ ขยัน ความอดทน แบ่งปั น)
๙. ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็ จภายในเวลาที่
กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความสนใจ
ใฝ่ รู ้ความรอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง )
๑. อธิบายหลักการทางานและลักษณะสมบัติของ
อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๒. วัดและทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์
๓. ใช้งาน อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๔. อธิบายรู ปแบบของการตรวจรู ้ระดับได้อย่างถูกต้อง

หน่ วยการสอนที่ ๑๐.
ชื่ อหน่ วยการสอน ความหนาแน่น
ความถ่วงจาเพาะ และอุปกรณ์ตรวจรู ้

๕. อธิ บายหลักการพื้นฐานสาหรับการตรวจรู ้ระดับได้
อย่างถูกต้อง
๖. อธิ บายหลักการพื้นฐานของอุปกรณ์ตรวจรู ้ระดับ
แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
๗. นาอุปกรณ์ตรวจรู ้ระดับไปใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของระดับที่เป็ นของแข็งและของเหลวได้
๘. เตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับ
งาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยัด ความ ขยัน ความอดทน แบ่งปั น)
๙. ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็ จภายในเวลาที่
กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความสนใจ
ใฝ่ รู ้ความรอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง )
๑. อธิบายหลักการทางานและลักษณะสมบัติของ
อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๒. วัดและทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์
๓. ใช้งาน อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
๔. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและ
ความถ่วงจาเพาะได้อย่างถูกต้อง
๕. วิเคราะห์ค่าตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าความหนาแน่นได้อย่างถูกต้อง
๖. อธิบายหลักการทางานพื้นฐานและโครงสร้างทาง
กายภาพของอุปกรณ์ตรวจรู ้ ความหนาแน่น และ
ความถ่วงจาเพาะได้อย่างถูกต้อง
๗. นาอุปกรณ์ตรวจรู ้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
๘. เตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับ
งาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยัด ความ ขยัน ความอดทน แบ่งปั น)
๙. ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็ จภายในเวลาที่
กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความสนใจ
ใฝ่ รู ้ความรอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง )

๑.๓ ตารางวิเคราะห์ สมรรถนะรายวิชา
โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /ผล ๕ มิติ / นโยบาย ๓ D และ ๑๑ ดี ๑๑ เก่ง

ระมัดระวัง(๕)

ซื่ อสั ตย์ สุจริต(๕)

ขยันอดทน(๕)

มีสติปัญญา(๕)

แบ่ งปัน(๕)

รวม(๕๐)

๔

๕

๓

๔

๔

๔

๕

๔

๔

๕

๔๒

๕
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๔

๔

๕

๕
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๓

๔

๕

๓

๔

๕

๔

๕

๔

๔
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๓

๔
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๕

๔

๕

๔

๔

๔๑

๕

๕

๔

๔

๕

๔

๔

๔

๕

๕

๔๕

ลาดับความสาคัญ

รอบคอบ(๕)

หน่ วยการสอนที่ ๕
ชื่ อหน่ วยการสอน การส่ งสัญญาณ
และการแปลงสภาวะสัญญาณ

รอบรู้ (๕)

หน่ วยการสอนที่ ๑
ชื่ อหน่ วยการสอน นิยามของการ
วัด พื้นฐานการวัด และวัตถุประสงค์
ของการวัด
หน่ วยการสอนที่ ๒
ชื่ อหน่ วยการสอน อุปกรณ์ตรวจรู ้
ทางแสง ตาแหน่งและวิธีการติดตั้งของ
ตัวตรวจรู ้
หน่ วยการสอนที่ ๓
ชื่ อหน่ วยการสอน อุปกรณ์ตรวจรู ้
ตาแหน่งและการเคลื่อนที่
หน่ วยการสอนที่ ๔
ชื่ อหน่ วยการสอน อุปกรณ์ตรวจรู ้
ความเครี ยดและน้ าหนัก

มีภูมิค้ ุมกัน(๕)

ชื่ อหน่ วยการสอน/
สมรรถนะรายวิชา

มีเหตุผล(๕)

วิชา เครื่ องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้ น หน่ วยกิต ๒ (๑-๓-๓)
สาขาวิชา ช่ างไฟฟ้ ากาลัง
ทางสายกลาง
๒ เงื่อนไข
๓ ห่ วง
ความรู้
คุณธรรม
พอประมาณ(๕)

รหัส ๑๐๑๑๑๔๑๔
ระดับชั้น ปวช.

หน่ วยการสอนที่ ๖
ชื่ อหน่ วยการสอน ความดันอุปกรณ์
ตรวจรู ้ความดันและอุปกรณ์แปลงความ
ดัน
หน่ วยการสอนที่ ๗
ชื่ อหน่ วยการสอน อุณหภูมิและ
อุปกรณ์ตรวจรู ้อุณหภูมิ
หน่ วยการสอนที่ ๘
ชื่ อหน่ วยการสอน การไหล และ
อุปกรณ์ตรวจรู ้การไหล
หน่ วยการสอนที่ ๙
ชื่ อหน่ วยการสอน ระดับ และ
อุปกรณ์ตรวจรู ้ระดับ
หน่ วยการสอนที่ ๑๐
ชื่ อหน่ วยการสอน ความหนาแน่น
ความถ่วงจาเพาะ และอุปกรณ์ตรวจรู ้
รวม
ลาดับความสาคัญ
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๕
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๔
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๔
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๔

๕
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๔
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๓๙ ๔๖ ๔๑ ๓๖ ๔๓ ๔๔ ๔๓

๔๕

๔๓

๔๖

๔๒๖

หมวดที่ ๒. จุดประสงค์และมาตรฐานรายวิชา
๑. จุดประสงค์ รายวิชา
๑. เข้าใจในการใช้เครื่ องมือวัดและเครื่ องควบคุมในงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น
๒. มีทกั ษะเกี่ยวกับการวัดและควบคุม ปรับแต่ง ปรับตั้งค่าการวัดและควบคุมกระบวนการงาน
ต่าง ๆ
๓. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
๒. มาตรฐานรายวิชา
๑. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของกระบวนการทางอุตสาหกรรม เครื่ องมือวัด และเครื่ อง
ควบคุมงานอุตสาหกรรม
๒. วัดและทดสอบเครื่ องมือวัดและเครื่ องควบคุม
๓. ปรับ ตั้งค่า ใช้งานและการบารุ งรักษาเครื่ องมือวัดและเครื่ อง
๓. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิสัญลักษณ์หลักการทางาน โครงสร้างของเครื่ องวัดที่มีฟังชัน่ การตอบสนองแบบ
ปิ ด-เปิ ด ในการวัดอุณหภูมิวดั ความดัน วัดอัตราการไหลและวัดระดับ สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ในงานวัดและ
ควบคุม ระบบสัญญาณมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบและการส่ งสัญญาณ หลักการควบคุมและการ
ทางานของ เครื่ องควบคุมกระบวนการเบื้องต้น การปรับแต่งย่านวัดและควบคุมกระบวนการ

หมวดที่ ๓. ลักษณะและการดาเนินการ
๑. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
๑๘ ชัว่ โมง
ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/
การฝึ กงาน
๕๔ ชัว่ โมง

การศึกษาด้วยตนเอง
๕๔ ชัว่ โมง

๒. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์

หมวดที่ ๔. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม ทีต่ ้ องพัฒนา
๑. มีความขยันหมัน่ เพียร ตั้งใจเรี ยน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
๒. มีความซื่อสัตย์ พูดจาสุ ภาพ
๓. ทาตนให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผู อ้ ื่น ไม่เห็นแก่ตวั ยอมรับความคิดเห็นของผู อ้ ื่น
๔.กล้าแสดงความคิดเห็น
๕. มีน้ าใจกับ เพื่อนร่ วมห้องและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
๑.๒ วิธีการสอน
แจ้งเนื้ อหาจุดประสงค์การเรี ยน และอภิปรายถึงเนื้ อหา สาระการเรี ยนรู ้ร่วมกับนักศึกษา ตามเนื้อหา
การเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยน ตกลงหลักเกณฑ์การวัดผลและการให้คะแนนในส่ วนต่าง ๆ ร่ วมกัน ให้นกั ศึกษา
ทา แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน ทาการทดลอง และเขียนรายงานสรุ ปผลการเรี ยนรู ้

๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑. คะแนนคุณธรรมจริ ยธรรม
๒. คะแนนระหว่างเรี ยน ได้แก่คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน คะแนนทดสอบย่อยและ
คะแนนการปฏิบตั ิงาน
๓. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
เตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์สอดคล้องกับ งานและใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า ประหยัด
หลักความมีเหตุผล
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและสาเร็ จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุผล
หลักการมีภูมิค้ ุมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างภาคภูมิใจและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยัง่ ยืน
เงื่อนไขความรู้
ศึกษาทฤษฏี และปฏิบตั ิการให้มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา ปฏิบตั ิจริ ง
เงื่อนไขคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเอง สังคมส่ วนร่ วม และประเทศชาติ

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
- มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถอธิ บายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชา
- สามารถพัฒนาทักษะการใช้งาน หรื อการฝึ กปฏิบตั ิ
- สามารถวิเคราะห์ความต้องการ นาไปประยุกต์ ได้
- สามารถศึกษา ค้นคว้า ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ นาไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
๒.๒ วิธีการสอน
- ใช้การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิการเขียนการ
อ่าน เขียน ทดลองปฏิบตั ิ ประยุกต์การใช้งานได้
- เน้นการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหาด้วยการฝึ กปฏิบตั ิ การศึกษาด้วยตนเองนอกชั้นเรี ยน การอภิปราย
หน้าชั้นเรี ยน ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่ อการเรี ยนรู ้ต่างๆ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- การทดสอบย่อย หรื อการทดสอบปฏิบตั ิ
- การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
- ประเมินจากชิ้นงาน รายงาน ที่นกั ศึกษาจัดทา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงาน และการซักถามของนักศึกษาในชั้นเรี ยน
- สังเกตพฤติกรรมและประเมินความเข้าใจในเนื้อหาของนักศึกษาจากการถาม-ตอบของนักศึกษาใน
ชั้นเรี ยน
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญา ทีต่ ้ องพัฒนา
- มอบหมายงานหรื อกรณี ศึกษาที่ส่งเสริ มการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขปั ญหา
- การศึกษาค้นคว้าการเขียนรายงานและการนาเสนอผลงาน
๓.๒ วิธีการสอน
- ประเมินผลจากกรณี ศึกษาและงานที่มอบหมาย
- ประเมินผลจากรายงาน การนาเสนอผลงานและการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ ง
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
- การนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
- การสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค

๔. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะกับเวลาและสถานที่
- ให้ความร่ วมมือที่ดีและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของผูน้ าและผูต้ าม
- สามารถใช้ความรู ้ในการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีการพัฒนาตนเองและเรี ยนรู ้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมแบบบุคคลและแบบกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มให้มีมนุ ษย์สัมพันธ์ร่วมกัน
- กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็ นผูน้ า การเป็ นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็ น
ผูร้ ายงาน
- ปลูกฝังนักศึกษาให้เข้าร่ วมกิจกรรมของคณะ หรื อมหาวิทยาลัยเพื่อส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
- ใช้วธิ ีการสอนแบบเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็น เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม
- สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่ วมกิ จกรรมของนักศึกษา
- ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
- ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
๕. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีต่ ้ องพัฒนา
- มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นในปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน และเลือกรู ปแบบการสื่ อสารและนาเสนอได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู ้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบ และถ่ายทอดสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๕.๒ วิธีการสอน
- ส่ งเสริ มให้มีการตัดสิ นใจบนข้อมูลเชิงตัวเลข
- มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นกั ศึกษานาเสนอหน้าชั้น
- การใช้ศกั ยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
- ส่ งเสริ มการค้นคว้า เรี ยบเรี ยงข้อมูลและนาเสนอให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ความสาคัญในการ

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมี การบันทึกเป็ นระยะ
- ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน

หมวดที่ ๕. แผนจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการและการประเมินผล
๕.๑ แผนจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
สั ปดาห์
ที่
๑

๒

๓-๔
๕-๖
๗-๘
๙-๑๐

๑๑-๑๒
๑๓-๑๔
๑๕-๑๖
๑๗-๑๘

๑๙

หัวข้ อ/รายละเอียด
หน่วยที่ ๑ นิยามของการ
วัด พื้นฐานการวัด และ
วัตถุประสงค์ของการวัด
หน่วยที่ ๒ อุปกรณ์ตรวจรู ้
ทางแสง ตาแหน่งและ
วิธีการติดตั้งของตัวตรวจรู ้
หน่วยที่ ๓ อุปกรณ์ตรวจรู ้
ตาแหน่งและการเคลื่อนที่
หน่วยที่ ๔ อุปกรณ์ตรวจรู ้
ความเครี ยดและน้ าหนัก
หน่วยที่ ๕ การส่ งสัญญาณ
และการแปลงสภาวะสัญญาณ
หน่วยที่ ๖ ความดัน
อุปกรณ์ตรวจรู ้ความดัน
และอุปกรณ์แปลงความดัน
หน่วยที่ ๗ อุณหภูมิและ
อุปกรณ์ตรวจรู ้อุณหภูมิ
หน่วยที่ ๘ การไหล และ
อุปกรณ์ตรวจรู ้การไหล
หน่วยที่ ๙ ระดับ และ
อุปกรณ์ตรวจรู ้ระดับ
หน่วยที่ ๑๐ความหนาแน่น
ความถ่วงจาเพาะ และ
อุปกรณ์ตรวจรู ้

จานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน และสื่ อทีใ่ ช้
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๔
- บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทาแบบฝึ กหัด
๒

๒

- บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ

๒

๖

๒

๖

๒

๖

๒

๖

- บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ
- บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ
- บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ
- บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ

๒

๖

๒

๖

๒

๖

๒

๖

- บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ
- บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ
- บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ
- บรรยายโดยใช้สไลด์
- นักศึกษาทดสอบปฏิบตั ิ

สอบปลายภาค

หมายเหตุ

๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการประเมินผลนักศึกษา
คุณธรรม จริ ยธรรม (กิริยามารยาท การเข้าชั้นเรี ยน การแต่งกาย)
งานที่มอบหมาย (แบบฝึ กหัด ใบงาน แบบทดสอบย่อย)
สอบทฤษฎีปลายภาค

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
๑-๑๘
๑-๑๘
๑๙

สั ดส่ วนของ
การ ประเมินผล
๒๐ %
๕๐ %
๓๐ %

หมวดที่ ๖. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๖.๑ หนังสื อ และเอกสารประกอบการสอนหลัก
พรจิต ประทุมสุ วรรณ, เครื่ องมือวัดอุตสาหกรรม :เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ , เรื อนแก้วการพิมพ์,
๒๕๔๑
สมศักดิ์ กีรติวฒ
ุ ิเศรษฐ์, หลักการและการใช้งานเครื่ องมือวัดอุตสาหกรรม, สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๔๑
รศ.ดร. วรพงศ์ ตั้งศรี รัตน์ , การวัดและควบคุมกระบวนการ, สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น),
๒๕๕๐

๖.๒ หนังสื อ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ทีส่ าคัญ

