รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
6042301 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 (Electronics Engineering I)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3 – 0 – 6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประเภทรายวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนที่ 1 ชั้นปี ที่ 1 และ ชั้นปี ที่ 3 (ต่อเนื่อง)
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co – requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้อง 42104 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
3 กรกฎาคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1

เพื่อให้นักศึกษาสามารถมี ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของวงจรขยายแบบต่าง ๆ ที่ใช้ไ บโพลาร์
ทรานซิ สเตอร์ และทรานซิ สเตอร์ สนามไฟฟ้ าในเป็ นอุปกรณ์ ในการสร้ าง รวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ การ
สร้ างวงจรขยาย เช่ น การตอบสนองเชิ งความถี่ ของวงจรในแบบต่าง ๆ วงจรขยายผลต่าง วงจรสะท้อน
กระแส วงจรป้ อนกลับ และวงจรขายายกาลัง เป็ นต้น และเพื่อเป็ นความรู ้ ในการศึกษาวิชาการออกแบบ
วงจรรวมแบบอนาล็อกในภาคการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
1.
เพื่อให้ผศู้ ึกษาสามารถมีความรู้ความเข้าใจในการทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2.
เพื่อให้ผศู้ ึกษาสามารถการนาทรานซิสเตอร์ไปใช้เป็ นอุปกรณ์หลักในการสร้าง วงจรที่ทาหน้าที่
ต่าง ๆ เช่น วงจรขยาย ในแบบต่าง ๆ ทั้งวงจรขยาย 1 ภาค (single stage amplifier) วงจรขยาย
ผลต่าง (differential amplifier) วงจรสะท้อนกระแส วงจรตอบสนองเชิงความถี่ของวงจร และ
ให้เห็นถึงความสาคัญของวงจรป้ อนกลับทั้งแบบลบและแบบบวก

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
วงจรขยายแบบต่างๆ ทั้งแบบที่ใช้ไบโพลาร์ ทรานซิ สเตอร์ และทรานซิ สเตอร์ สนามไฟฟ้ า
ความถี่ต่าคัทออฟ ความถี่สูงคัทออฟ ทรานซิสเตอร์ที่ความถี่สูง หลักการสร้างวงจรขยายแถบความถี่
กว้า ง วงจรขยายที่ มี ก ารป้ อนกลับ การป้ อนกลับ แบบลบ การป้ อนกลับ แบบบวก วงจร
ออสซิ ลเลเตอร์ ท้ งั ย่านความถี่ต่ าและความถี่วิทยุ เสถียรภาพของวงจรขยายและการชดเชยความถี่
วงจรขยายกาลัง วงจรแรงดันคงที่และการระบายความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 3 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์

มี (มีการติวเพิ่มในวัน
อาทิตย์ )

ฝึ กปฏิบัติ
งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
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3.1 จัดเวลาให้นัก ศึกษาพบอาจารย์ผูส้ อนเพื่ อขอคาปรึ กษาและแนะนา สัป ดาห์ ล ะ 3 ชั่วโมงต่ อ
สัปดาห์ โดยอาจารย์ผสู้ อนจะแจ้งวันเวลาให้นกั ศึกษาทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องการ
1.1.1 เคารพในสิ ทธิ และรับ ฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น เคารพในคุ ณค่าและศักดิ์ ศรี ความเป็ น
มนุษย์ เข้าใจตน เข้าใจผูอ้ ื่น พร้อมกับปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
1.1.2 มีความรัก ความเมตตากรุ ณาต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
1.1.3 ตระหนักในคุณค่าของความจริ ง ความดี ความงาม และความมีเหตุผล
1.1.4 มีความเสี ยสละ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.5 เคารพกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน องค์กรและสังคม
1.1.6 มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมได้
1.2 วิธีสอน
1.2.1 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามสถานการณ์ และบทบาทสมมุติแล้วอภิปรายถึ งแนวคิด ข้อคิดที่สร้าง
ความเข้าใจชีวติ เข้าใจคน และเข้าใจธรรมชาติ และการปฏิบตั ิต่อกันอย่างเหมาะสมและสันติ
1.2.2 อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะ และกลุ่มใหญ่
1.2.3 กาหนดให้นกั ศึกษาหากรณี ตวั อย่างที่เกี่ยวข้องแล้วนามาวิเคราะห์ตามศาสตร์ และทฤษฎีที่
เรี ยนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรี ยนและการทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรง
เวลา
1.3.2 พิจารณาจากการร่ วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์
1.3.3 ประเมินผลการนาเสนอกรณี ศึกษาที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
สามารถนาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปศึกษาในหมวดวิชาทางวิศวกรรมขั้นสู งต่อไป
2.2 วิธีสอน
2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2 อภิปรายหลังการทากิจกรรม หรื อสถานการณ์จาลอง
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2.2.3 การทางานกลุ่มและนาเสนอรายงานจากการค้นคว้า
2.2.4 การวิเคราะห์กรณี ศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบกับทฤษฎีต่างๆ ที่เรี ยน
2.2.5 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem – based Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบกลางภาคและปลายภาคที่ เ น้น หลัก การ ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความเข้า ใจ
วิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่า
2.3.2 ประเมินผลจากการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องการพัฒนา
พัฒ นาความสามารถในการคิ ด อย่ า งเป็ นระบบ มี ท ัก ษะทางการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
และประเมินค่า
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ร่ วมกิจกรรม บทบาทสมมุติแล้วอภิปรายกลุ่ม พร้อมกับรายงานทั้งด้านวาจาและ
การเขียน
3.2.2 วิเคราะห์กรณี ศึกษา ข่าว เหตุการณ์บา้ นเมือง ด้ายกระบวนการคิดเชิงระบบตามทฤษฎี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์
3.3.2 พิจารณาจากการอภิปรายกลุ่มเล็ก และ กลุ่มใหญ่
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องการ
4.1.1 ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.1.2 ทักษะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
4.1.3 ทักษะการเรี ย นด้วยตนเอง มี ความรั บผิดชอบ ในงานที่ ได้รับมอบหมาย ครบถ้วน
ทันเวลา
4.1.4 ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
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4.2.3 วิเคราะห์เหตุการณ์ บ้านเมือง สังคม ข่าว ในงานการมีปฏิสัมพันธ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์ มที่ กาหนด เกี่ ยวกับการวิเคราะห์
กรณี ศึกษา ข่าว เหตุการณ์
4.3.2 ประเมินผลการรายงานที่นกั ศึกษานาเสนอ
4.3.3 ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา ข่าว เหตุการณ์บา้ นเมือง
5.1.2 พัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การแปล โดยจัดทาเป็ นรายงาน
และนาเสนอในชั้นเรี ยน
5.1.3 พัฒนาทักษะด้านการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนาเสนอ
ทั้งแบบบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2 นาเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้ อมการวิเคราะห์และนาเสนอในรู ปแบบเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมิ นจากการมี ส่วนร่ วมในการอภิปราย หลังจากฟั งการนาเสนอผลการศึกษาของ
เพื่อน
5.3.2 ประเมินจากรายงานการเขียน และการนาเสนอผลงานในรู ปของเทคโนโลยี

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สั ปดาห์
ที่
1
บทนา

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

3

กิจกรรมการ
สอน/สื่ อ
ใช้ LTSPICE

ผู้สอน
ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด
5

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
2
สารกึ่งตัวนา (Semiconductor)
3-4 รอยต่อพีเอ็น(PN junction) และ วงจรไดโอด
(Diode Circuit)
5
ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์
6-7 วงจรขยายหนึ่งภาค (Single Stage Amplifier)
8

สอบกลางภาค

9

วงจรขยายผลต่าง (Differential Amplifier)

10 วงจรสะท้อนกระแส (Current Mirror)
11-12 ผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจร(Frequency
Response)
13-14 วงจรป้ อนกลับ (Feedback Circuit)
15 สรุ ปเนื้ อหาทั้งหมด
16

3
6

กิจกรรมการ
ผู้สอน
สอน/สื่ อ
จาลองการทางาน ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด
ของวงจร
ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด

3
6

ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด
ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด

จานวนชั่วโมง

3
3
6

ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด
ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด

6
3

ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด
ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

1

2.3.1 3.3.1 4.3.1

2

2.3.2 3.3.2 4.3.2 4.3.3 5.3.1
5.3.2

3

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ที่

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
ค้นคว้าแล้วนาเสนอ
การทางานกลุ่ม / เดี่ยว
การอภิปรายกลุ่ม
การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วมกิจกรรม
ในชั้นเรี ยน

8
16
ตลอดภาค
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%
30%
30%

10%

6

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Fundamentals of Microelectronics , by Behzad Razavi Wiley Press, Jan 2008

2. เอกสารข้ อมูลสาคัญ

ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation, Third Edition , by R. Jacob (Jake) Baker , WileyIEEE Press, ISBN 978-0-470-88132-3, 3rd Edition, 2010.
Microelectronic Circuits, by Sedra, S. A. and Smith C.K. Oxford
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University Press, New York, 5th ed., 2004
วงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ , ผศ. คมศักดิ์ หาดขุนทด มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนครศรี อยุธยา , 2549

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลักจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- วิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู ้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจาการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
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- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้น้ ีกบั ปั ญหาที่มา
จากงานวิจยั ของอาจารย์หรื ออุตสาหกรรมต่างๆ
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