
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบรหิาร
จดัการของแต่ละรายวชิาเพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนสอดคลอ้งและเป็นไปตามทีว่างแผนไวใ้นรายละเอยีด ของ
หลกัสูตร ซึ่งแต่ละรายวชิาจะก าหนดไว้อย่างชดัเจนเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์และรายละเอยีดของเนื้อหาความรูใ้น
รายวชิา แนวทางการปลูกฝงัทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รบัการพฒันาให้ประสบ
ความส าเรจ็ตามจุดมุ่งหมายของรายวชิา มกีารก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรยีน วธิกีารเรยีน 
การสอน การวดัและประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนังสอืหรอืสื่อทางวชิาการอื่นๆที่จ าเป็นส าหรบัการเรยีนรู้ 
นอกจากนี้ยงัก าหนดยทุธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรงุ 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไป 
หมวดที ่๒  จดุมุง่หมายและวตัถุประสงค ์
หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
หมวดที ่๗ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวชิา 
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 ๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวิทยาลยันครพนม 
คณะ/วิทยาลยั   คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
   

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
๑. รหสัและช่ือรายวิชา  30201251     เรือ่งคดัเฉพาะทางวศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและควบคุม  

๒. จ านวนหน่วยกิต  ๑ หน่วยกติ 

บรรยาย-ปฏบิตั ิ
๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 เป็นรายวชิาคดัเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้า ในหมวดวชิาเฉพาะกลุ่ม วชิาชพีเลอืกเสร ี    ในหลกัสตูร
หลกัสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 
๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
 ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ญเยีย่ม ยศเรอืงศกัดิ ์
 
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษ ๑ ชัน้ปีที ่๒ 
๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี 

   - 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้าม)ี 

                                                - 

๘. สถานท่ีเรียน   
 สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
  ๒๕๕๙ 
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 ๒ 

หมวดท่ี ๒   จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

 - 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละลกัษณะการท างานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าจากสถนทีห่รอืหน้างานจรงิ ทัง้ได้
เรยีนรูใ้นการใชพ้ลงังานทดแทนทีใ่ชใ้นการผลติพลงังานไฟฟ้า 

  
หมวดท่ี ๓   ลกัษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

 เน้ือหาวชิาทีค่รอบคลุมเรือ่งคดัสรร ซึง่ควรแก่การสนใจตามววิฒันาการของเทคโนโลยปีจัจบุนัในสาขา
วศิวกรรมไฟฟ้าก าลงัและการประยกุตอุ์ตสาหกรรม เนื้อหาวชิาอาจจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละ
ภาคการศกึษา 
 
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 จ านวนชัว่โมงบรรยายต่อสปัดาห์  - ชัว่โมง 
 จ านวนชัว่โมงฝึกปฏบิตักิารต่อสปัดาห ์ - ชัว่โมง 
 จ านวนชัว่โมงการศกึษาดว้ยตนเอง ๒ ชัว่โมง 

จ านวนชัว่โมงทีส่อนเสรมิในรายวชิา   ๑ ชัว่โมง 
๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
  
 วธิกีารใหค้ าแนะน า สนทนาเดีย่ว/กลุ่ม วนัพฤหสับด ี จ านวน ๑  ชัว่โมง 
 

หมวดท่ี ๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวงั ซึ่งต้องสอดคล้องกบัที่ระบุไว้ใน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดยมาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มลูต่อไปนี้ 

๑.การศกึษาหรอืวเิคราะหเ์รื่องเฉพาะอยา่งทีน่่าสนใจ เช่น นวตักรรมดา้นพลงังาน นวตักรรมดา้น
เกษตรกรรม นวตักรรมดา้นอุตสาหกรรม  

 ๒.การสอน ใชว้ธิสีอนแบบบรรยาย สาธติ ปญัหาเป็นหลกั กจิกรรมกลุ่ม การเรยีนรูจ้ากสภาพจรงิและจาก 
ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากกรท างานจรงิ  

 ๓.วดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาจากภาคปฏบิตัแิละกจิกรรมกลุ่ม 
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 ๓ 

 
๑. คุณธรรม จรยิธรรม 
 ๑.๑  คุณธรรม จรยิธรรมทีต่้องพฒันา 
            - ตระหนกัในจรรยาบรรณวชิาชพีดา้นความรบัผดิชอบต่อความปลอดภยั 
            - มวีนิยัต่อการเรยีน ส่งมอบงานทีม่อบหมายตามเวลาทีก่ าหนด 
            - มสีมัมาคารวะใหค้วามเคารพแก่ผูอ้าวุโส 
 ๑.๒  วธิกีารสอน 
            - ใชก้ารสอนแบบ  Active Learning  เปิดโอกาสใหน้กัศกึษามกีารตัง้ค าถาม  หรอืตอบค าถาม  
หรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคุณธรรม  จรยิธรรม  ในชัน้เรยีนในโอกาสต่างๆ 
            - ยกตวัอยา่งกรณีศกึษา  ตวัอยา่งทีข่าดความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่และการประพฤตทิีผ่ดิจรรยาบรรณ 
ในวชิาชพี 
            - อาจารยป์ฏบิตัตินเป็นตวัอยา่ง  ใหค้วามส าคญัต่อจรรยาบรรณวชิาชพี  การมวีนิัยเรือ่งเวลา   
เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ และรบัฟงัความคดิเหน็ของนกัศกึษา 
 ๑.๓  วธิกีารประเมนิผล 
            - ประเมนิจากพฤตกรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน และในโอกาสทีส่าขาวชิาจดักจิกรรมต่างๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม  การทีส่มัมาคารวะต่อผูอ้าวุโส และอาจารย์ 
            - การตรวจสอบการมวีนิัยต่อการเรยีน  การตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีน และการส่งรายงาน 
            - ประเมนิการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  โดยนกัศกึษาอื่นๆ ในรายวชิา 
            - นกัศกึษาประเมนิตนเอง 
 
๒. ความรู ้
 ๒.๑  ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั 

๑. การศึกษาหรือวิเคราะห์เรื่องเฉพาะอย่างที่น่าสนใจ 

๒. นวัตกรรมกับการบูรณาการ กับการเรียน การบริการวิชาการ การท านุศิลปวัฒนธรรมและชุมชน 

๓. มินิโปรเจ็ค “นวัตกรรมกับการบูรณาการ กับการเรียน การบริการวิชาการ การท านุศิลปวัฒนธรรม
และชุมชน” 

๔. การเขียนรายงานและการน าเสนอ มินิโปรเจ็ค “นวัตกรรมกับการบูรณาการ กับการเรียน การ
บริการวิชาการ การท านุศิลปวัฒนธรรมและชุมชน” 

๕.เทคนิคการประหยดัและอนุรกัษ์พลงังาน 
๖.พลงังานทางเลอืก 

๗.กจินิสยัในการปฏบิตังิานดว้ยความประณตี รอบคอบปลอดภยั มคีวามตระหนกัถงึคุณภาพ
ของงานม ี
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จรยิธรรม คุณธรรมในการปฏบิตังิานรว่มกบัผูอ้ื่น 
 ๒.๒  วธิกีารสอน 
           - ใชก้ารสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ไดแ้ก่ การสอนแบบบรรยาย  Active Learning  โดยเน้นให ้
นกัศกึษาหาทางคน้ควา้หาขอ้มลูเพิม่เตมิ  การสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู(้ Co-Operative  Learning  )  การสอน
แบบศกึษาดว้ยตนเอง  การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต  การของแบบ  e-Learning  เป็นตน้ 
           - เพิม่การสอนนอกหอ้งเรยีน  โดยศกึษาจากประสบการณ์จรงิในเรือ่งทีต่อ้งสรา้งความเขา้ใจ 
 
 ๒.๓  วธิกีารประเมนิผล 
            - การสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 
            -ใบงานประกอบการเรยีน 
 
๓. ทกัษะทางปญัญา 

๓.๑  ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 
             - สามารถคดิวเิคราะห ์ แสดงความคดิเหน็ต่อปญัหาทัง้ในชัน้เรยีน 
 ๓.๒  วธิกีารสอน 

    - การสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน  ( Problem Based  Learning : PBL )   
   - ฝึกตอบปญัหาในชัน้เรยีนและการแสดงความคดิเหน็ต่อปญัหา  และระดมสมองในการแกไ้ขปญัหา 

จากกรณศีกึษาตามประเดน็ปญัหาทีก่ าหนดไวแ้ลว้  โดยแบ่งนกัศกึษาเป็นกลุ่ม  ภายในกลุ่มจะตอ้งก าหนด
แนวทางไปสู่การแกป้ญัหา หรอืเสนอแนวทางปฎบิตัทิีม่คีวามน่าเชื่อถอื และความเป็นไปได ้
             - มอบหมายงานกลุ่ม 
 ๓.๓  วธิกีารประเมนิผล 
    - ประเมนิจากการตอบปญัหา และการแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน  ทัง้รายบุคคลและกลุ่ม 
             - รายงานกลุ่ม 
             - การสอบยอ่ย  การสอบขอ้เขยีนกลางภาคและปลายภาค 
 
๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
 ๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

-  มคีวามรบัผดิชอบในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้รายบุคคล และงานกลุ่ม 
- สามารถปรบัตวัในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดใ้นทุกสถานภาพ 
- วางตวัและรว่มแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม 

 ๔.๒  วธิกีารสอน 
- จดักจิกรรมเสรมิในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีนทีน่กัศกึษามโีอกาสปฎสิมัพนัธก์บันักศกึษาอื่น 

  และบุคคลภายนอก 
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 ๕ 

- มอบหมายงานกลุ่ม และมกีารเปลีย่นกลุ่มท างานตามกจิกรรมทีม่อบหมาย  เพื่อใหน้กัศกึษา
ท างาน 

ไดก้บัผูอ้ื่น  โดยไมย่ดึตดิกบัเฉพาะเพื่อนทีใ่กลช้ดิ 
- ก าหนดความรบัผดิชอบของนกัศกึษาแต่ละคนในการท างานกลุ่มอย่างชดัเจน 

 ๔.๓  วธิกีารประเมนิผล 
- ประเมนิการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 
 - ประเมนิความรบัผดิชอบจากรายงานกลุ่มของนกัศกึษา 
- ใหน้กัศกึษาประเมนิสมาชกิในกลุ่ม  ทัง้ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และดา้นความ 

รบัผดิชอบ 
 
๕. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ๕.๑  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

- สามารถคดัเลอืกแหล่งขอ้มลู 
            - สามารถคน้ควา้หาขอ้มลู/ตดิตามการเปลีย่นแปลงทางอนิเตอรเ์น็ต 
             - สามารถใช ้ Power  Point  ในการน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
             - สามารถใชภ้าษาไทยในการน าเสนอดว้ยการเขยีนและการพูดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๕.๒  วธิกีารสอน 

- ใช ้ Power  Point  ทีน่่าสนใจ  ชดัเจน  งา่ยต่อการตดิตามท าความเขา้ใจ  ประกอบการสอนใน 
ชัน้เรยีน 
             - การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต  เพื่อเป็นตวัอยา่งกระตุน้ให้ 
นกัศกึษาเหน็ประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอและสบืคน้ขอ้มลู 
            - การแนะน าเทคนิคการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
             - การมอบหมายงานทีต่อ้งมกีารน าเสนอทัง้ในรปูเอกสารและดว้ยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี 
 ๕.๓  วธิกีารประเมนิผล 

- ประเมนิทกัษะการใชภ้าษาเขยีนจากเอกสารรายงาน 
            - ประเมนิทกัษะการใชส้ื่อและการใชภ้าษาพดูจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีน 
             - ประเมนิรายงานการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อท่ีใช้ ชื่อผู้สอน 

๑-๓ การศึกษาหรือ
วิเคราะห์เรื่อง
เฉพาะอย่างที่
น่าสนใจ 

๙ ๑. การน าเข้าสู่บทเรียน 
๒. การเปิดประเด็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
๓. การสรุปและขยายผลประเด็นเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๔. การมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง
วิเคราะห์เรื่องเฉพาะอย่างที่น่าสนใจด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
๕. การเรียนการสอน ใช้วิธีการบรรยาย สาธิต 
การใช้ปัญหาเป็นฐาน  ( Problem Based  
Learning : PBL )  ซักถามตั้งค าถาม การ
อภิปราย และกิจกรรมกลุ่ม 

ผศ.บุญเยี่ยม 

๔-๕ นวัตกรรมกับ
การบูรณาการ กับ
การเรียน การ
บริการวิชาการ การ
ท านุศิลปวัฒนธรรม
และชุมชน 

๑๕ ๑. การน าเข้าสู่บทเรียน 
๒. การเปิดประเด็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
๓. การสรุปและขยายผลประเด็นเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๔. การมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง
วิเคราะห์เรื่องเฉพาะอย่างที่น่าสนใจด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
๕. การเรียนการสอน ใช้วิธีการบรรยาย สาธิต 
การใช้ปัญหาเป็นฐาน  ( Problem Based  
Learning : PBL )  ซักถามตั้งค าถาม การ
อภิปราย และการระดมสมอง 
๖.น าเสนอ หัวข้อ “นวัตกรรมกบัการบูรณาการ 
กับการเรียน การบริการวิชาการ การท านุ
ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน” 

ผศ.บุญเยี่ยม 

๖-๑๐ มินิโปรเจ็ค 
“นวัตกรรมกับ
การบูรณาการ กับ
การเรียน การ

๑๕ ๑. การน าเข้าสู่บทเรียน 
๒. การเปิดประเด็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
๓. การสรุปและขยายผลประเด็นเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ผศ.บุญเยี่ยม 
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 ๗ 

บริการวิชาการ การ
ท านุศิลปวัฒนธรรม
และชุมชน” 
 
 

๔. การมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม ด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ออกแบบไว้ 
๕. การเรียนการสอน ใช้วิธีการบรรยาย สาธิต 
การใช้ปัญหาเป็นฐาน  ( Problem Based  
Learning : PBL )  ซักถามตั้งค าถาม การ
อภิปราย และกิจกรรมกลุ่ม 

๑๑-๑๕ การเขียนรายงาน
และการน าเสนอ 
มินิโปรเจ็ค 
“นวัตกรรมกับ
การบูรณาการ กับ
การเรียน การ
บริการวิชาการ การ
ท านุศิลปวัฒนธรรม
และชุมชน” 

๑๕ ๑. การน าเข้าสู่บทเรียน 
๒. การเปิดประเด็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
๓. การสรุปและขยายผลประเด็นเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ และการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๔. การเขียนรายงานและการน าเสนอ มินิโปรเจ็ค 
๕. การเรียนการสอน ใช้วิธีการบรรยาย สาธิต 
การใช้ปัญหาเป็นฐาน  ( Problem Based  
Learning : PBL )  ซักถามตั้งค าถาม การ
อภิปราย และกิจกรรมกลุ่ม 

ผศ.บุญเยี่ยม 

๑๖ สอบปลายภาค ๓  กรรมการ 
รวมจ ำนวนชั่วโมงตลอดภำคกำรศึกษำ     ๔๘ 
 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
 

ผลกำรเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีกำรประเมินผลนักศึกษำ สัปดำห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของกำร
ประเมินผล 

๑ ๒.๑,๔.๑,๕.๑ มินิโปรเจ็ค “นวัตกรรมกับการบูร
ณาการ กับการเรียน การบริการ
วิชาการ การท านุศิลปวัฒนธรรม
และชุมชน” 

๑-๑๕ ๕๐% 

๒ ๒.๒, ๓.๒,๔.๒,๕.๒ กิจกรรมกลุ่ม/งานที่มอบหมาย ๑-๑๕ ๑๐% 
๓ ๓.๑,๓.๓ การเข้าชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

๑-๑๕ ๑๐% 

๔ ๕.๓ วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การ
น าเสนอรายงาน การท างานกลุ่ม
และผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

๑๐% 
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หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลกั 
 
ประพนัธ ์พพิฒันสุขและคณะ(๒๕๕๔).การติดตัง้ไฟฟ้าในและนอกอาคาร.กรงุเทพฯ : ศูนยส์่งเสรมิอาชวีะ.   
ไวพจน์  ศรธีญัและคณะ(๒๕๕๒) .การติดตัง้ไฟฟ้า ๒.กรงุเทพฯ : ศูนยส์่งเสรมิอาชวีะ.   
ไวพจน์  ศรธีญัและคณะ(๒๕๕๒) .งานบริการและซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า .กรงุเทพฯ : ศูนยส์่งเสรมิอาชวีะ.   
ศุล ี บรรจงจติร.(๒๕๔๗).อปุกรณ์และการติดตัง้ในงานระบบไฟฟ้า.กรงุเทพฯ : บ.ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั. 
ศุล ี บรรจงจติร.(๒๕๓๗).หลกัและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้าก าลงั.กรงุเทพฯ : บ.ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั. 
สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(๒๕๕๖).มาตรฐานการติดตัง้ส าหรบัประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖. 

กรงุเทพฯ. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ(์๒๕๕๖).มาตรฐานการติดตัง้ส าหรบัประเทศ 

ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖.กรงุเทพฯ 
สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์(๒๕๕๕).มาตรฐานระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 

และมาตรฐานไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน.กรงุเทพฯ 
ศุล ี บรรจงจติร.(๒๕๓๗).หลกัและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้าก าลงั.กรงุเทพฯ : บ.ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั. 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- กรมพลงังานทดแทนและการอนุรกัษ์พลงังาน 
- มาตรฐานการตดิตัง้ไฟฟ้า ปี ๒๕๕๖ 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็ 
จากนกัศกึษา ไดด้งันี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อแนะน าผ่านระบบบริการทางการศึกษา  

มหาวิทยาลัยนครพนม  
 ๒.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน  ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
       - ผลการสอน 
        - การทดสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓.  การปรบัปรงุการสอน 

หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการ  

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย 
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่ 
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธกีารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 


