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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4173303 ปฏิบัติการควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอร

2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต 2 (0-4-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม กลุมวิชาแกนทางดานการจัดการอุตสาหกรรม
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ. ธนากร เมียงอารมณ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/63 ชั้นปที่ 3 กลุมที่ 40
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อาคาร 14 ชั้น 2 หอง 203
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 พฤศจิกายน 2562
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
หลังจากเรียนรายวิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรมแลวนักศึกษามีความสามารถในการกระทําสิ่งตอไปนี้
1.อธิบาย และเขาใจเนื้อหาคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมได
2.ศึกษาสืบคนขอมูลจากแหลงความรู เชน หนังสือ internet ในเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมได
3.เขาใจและอธิบายความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรรมได
4.เขาใจและนําโปรแกรมมาใชกับการจัดการอุตสาหกรรม ได
5.เขาใจและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและการประยุกตใชอุปกรณคอมพิวเตอรได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู พื้นฐานดานคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรรม เปนการเตรียมความพรอมดานปญญา ในการนํา
ความรู ความเขาใจ ในแนวคิดการออกแบบตางๆ ตลอดจนการนําขอมูลจากระบบอินเตอรเน็ตมาใชในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สมบูรณ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรรม ระบบการประมวลขอมูลการนําโปรแกรมมาใชกับการจัดการอุตสาหกรรม
การออกแบบตางๆ ตลอดจนการนําขอมูลจากระบบอินเตอรเน็ตมาใชในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมใน
แผนงานที่เกี่ยวของ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและการประยุกตใชอุปกรณคอมพิวเตอรในการควบคุมอัตโนมัติ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 48 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย ภาวะผูนํา ในดานหลักการและวิธีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการ
เพิ่มผลผลิต กลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้
 1. ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2. มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองในสังคม
 3. มีภาวะผูนํา ผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญได
4. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
 5. เคารพกฏระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
 6. สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
 7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและทางวิชาชีพ
1.2 กลยุทธที่ใชในการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. สรางวัฒนธรรมองคกรที่ปลูกฝงใหนักศึกษาระเบียบวินัยตางกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ปลูกฝงและใหนักศึกษาตระหนักในเรื่องการตรงตอเวลาในการเขาเรียนและในการทํากิจกรรมที่กําหนด
3. ทํากิจกรรมที่มุงเนนความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
4. สรางตนแบบที่ดีเปนตัวอยาง โดยเฉพาะอาจารยผูสอนตองเปนตนแบบ
5. ยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ทําความดี เสียสละ และทําประโยชนตอสวนรวม
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวม
กิจกรรมที่กําหนด
2. ประเมินจากการมีวินัยในเรื่องการแตงกายตามระเบียบการปฏิบัติของนักศึกษา
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากการทํางานเปนทีมและรายงานผลงาน
4. ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
5. ประเมินผลจากการกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ประเมินจากการสังเกต แบบสอบถามและสัมภาษณจากผูที่เกี่ยวของ
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูใน
ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และประยุกตทฤษฎีเพื่อวิเคราะหกรณีศึกษาและนําเสนอไดอยางดี ตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้
 1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
 2. สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ
และการใชเครื่องมือที่เหมะสมกับการแกไขปญหา
 3. วิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ / หรือประเมินองคประกอบตาง ๆ ของระบบงานอุตสาหกรรมใหตาม
ขอกําหนด
 4. สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการของการจัดการอุตสาหกรรม รวมทั้งการนําไปประยุกตใช
เทคโนโลยี
 5. รูเขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางดานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
 6. มีความรูในแนวกวางของวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
 7. มีประสบการณในการพัฒนา หรือการประยุกต
 8. บูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1. การบรรยายภายในชั้นเรียนและการถาม-ตอบ
2. มอบหมายประเด็น หัวขอเรื่อง ใหคนควา และทํารายงานทั้งเดี่ยว และกลุม
3. ทําการศึกษาเปรียบเทียบความรูที่ไดกับการทํางานจริงในภาคปฏิบัติ
4. อภิปรายเปนกลุมโดยใหผูสอนตั้งคําถามตามระบบการสอน ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
5. การศึกษานอกสถานที่และทํารายงาน
6. สอนโดยการสาธิตและฝกการคิดการวิเคราะห
7. การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง
8. ฝกปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบยอยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดระยะเวลาในแตละภาคเรียน
2. มีการสอบวัดผลกลางภาคและภาคปลายเรียนเปนสําคัญ
3. ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและการรายงาน หรือการนําเสนอ โดยนักศึกษาเปนผูคนควาจัดทําขึ้น
4. ประเมินผลจากการเรียนรูดวยตนเองและการนําเสนอ
3.

ทักษะทางปญญา
3.1 ความรูที่ตองไดรับ
 1. คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 2. สืบคน / ตีความ / ประเมินระบบการปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรม เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 3. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห / สรุปประเด็นปญหา / ความตองการ
 4. ประยุกตความรูและทักษะในการแกไขปญหาทางการจัดการอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม
3.2 กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. การบรรยาย การสาธิต การประเมินและวิเคราะหสถานการณ และความรู
2. การอภิปรายเปนกลุม การโตตอบ และแสดงความคิดเห็น
3. งานมอบหมายงานใหคนควาหรือเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดและนําเสนอ
4. การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
5. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริงและมีโอกาสในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการสังเกตในการโตตอบ และแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมความรู
2. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
3. ประเมินจากการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
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4. ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ความรูที่ตองไดรับ
 1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
 2. ใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือใน
บทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 3. สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและงานในกลุม
 5. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะ
ทั้งของตนเอและกลุม
 6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. มอบหมายงานกลุมใหปฏิบัติ
2. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีภาวะผูนํา
3. มีความรับผิดชอบในหนาและการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในองคกร
4. จัดกิจกรรมที่จะตองประสานงานกับบุคคลอื่นและกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
5. จัดใหมีขอสอบที่ฝกทักษะการสื่อสารและมีขอยุติที่มีเหตุผล
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการสังเกตการณปฏิบัติงานกลุม
2. ประเมินผลจากงานที่ไดมอบหมาย
3. ประเมินผลจากการแสดงความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
4. ประเมินผลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ
5. ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกันในกลุมเพื่อน
6. ประเมินจากแฟมสะสมงาน (portfolio)ของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนตอการทํางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
 2. สามารถแนะนําประเด็นการแกปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร / การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของ
อยางสรางสรรค
 3. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
 4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
5.2 กลยุทธการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาความรูโดยเทคโนโลยี ฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาดวยตนเองในหองเรียนดวย
เทคโนโลยี
2. บูรณาการการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวร หรือสื่อตาง ๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถทําได
3. มอบหมายงานในเชิงวิเคราะห การคิดและการตัดสินใจ
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลโดยการตั้งคําถามทดสอบการวิเคราะหในการแกไขปญหา
2. ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยี
3. ประเมินผลจากการใชทักษะคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล
4. ประเมินผลจากผูฟงในการเสนอผลงาน
5. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การใหเหตุผล ในการคิดและตัดสินใจ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการ
นําเสนอตอในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่

ย

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนคาบ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่อการเรียนรู

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

1

บทนํา อธิบายเนื้อหา
รายวิชาปฏิบัติการควบคุม
ระบบการผลิตดวย
คอมพิวเตอร

3

-แจกใบอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
-เกณฑในการใหคะแนน กําหนดการในการสอบ
-กําหนดหัวหนาหองในการประสานงานเบอรติดตอ
-แบงกลุมจัดทํารายงาน กําหนดสงสัปดาหที่ 2

2

อธิบายเนื้อหาหนาตาง
ปฏิบัติการโปรแกรมแม
ทแลบ

3

อธิบายหัวขอหลักที่จะตองมีในทุกรายงาน
-รายงานหนาตางคําสั่ง หนาตางพื้นที่ทํางาน หนาตางคําสั่งที่
เคยใชงาน หนาตางคําสั่งที่กําลังใชงานอยู
-อาจารยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวนของเนื้อหา

1. แบบฝกหัด
2. Power point

1. แบบฝกหัดเนื้อหาที่สอนได
ถูกตอง ไมนอยกวา รอยละ
80

3

อธิบายเนื้อหาคําสั่ง
คณิตศาสตรพื้นฐาน

นําเสนอผลงานที่นักศึกษาไดหัวขอไป
-คําสั่งฟงกชันตรีโกณมิติ คําสั่งฟงชันเอกซโพเนนเชียล
คําสั่งฟงกชันลอการิทึม
-อาจารยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวนของเนื้อหา

1. แบบฝกหัด
2. Power point

1. แบบฝกหัดเนื้อหาที่สอนได
ถูกตอง ไมนอยกวา รอยละ
80

3
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนคาบ

กิจกรรมการเรียนรู

4

อธิบายเนื้อหาการจัดเก็บ
คําสั่งลงในไฟล

3

-นําเสนอผลงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
-เนื้อหาการจัดเก็บคําสั่งลงในไฟล
การปดโปรแกรมแมทแลบ และสรุปการใชงาน
-อาจารยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวนของเนื้อหา

5

สอบเก็บคะแนนยอยครั้งที่
1

3

-สอบเก็บคะแนน
-คําสั่งฟงกชันตรีโกณมิติ
-คําสั่งฟงชันเอกซโพเนนเชียล
-คําสั่งฟงกชันลอการิทึม

6

อธิบายเนื้อหาการสราง
เวกเตอรและเมทริกซใน
โปรแกรม

3

นําเสนอผลงานที่นักศึกษาไดหัวขอไป
-การสรางเวกเตอร
-การสรางเมทริกซ
-การดําเนินการทางคณิตศาสตรของเวกเตอรและเมทริกซ
-อาจารยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวนของเนื้อหา

สื่อการเรียนรู

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

1. แบบฝกหัด
1. แบบฝกหัดเนื้อหาที่สอน
2. Power point ไดถูกตอง ไมนอยกวา รอย
ละ 80

1. แบบฝกหัด
1. แบบฝกหัดเนื้อหาที่สอน
2. Power point ไดถูกตอง ไมนอยกวา รอย
ละ 80

มคอ 3 ปฏิบัติการควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอร ธนากร เมียงอารมณ หนา 7

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนคาบ
3

กิจกรรมการเรียนรู

7

อธิบายเนื้อหาการสราง
เวกเตอรและเมทริกซใน
โปรแกรม(ตอ)

นําเสนอผลงานที่นักศึกษาไดหัวขอไป
-การสรางเวกเตอร
-การสรางเมทริกซ
-การดําเนินการทางคณิตศาสตรของเวกเตอรและเมทริกซ
-อาจารยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวนของเนื้อหา

8

สอบกลางภาค

3

-สอบกลางภาคเก็บคะแนน
-การสรางเวกเตอร
-การสรางเมทริกซ
-การดําเนินการทางคณิตศาสตรของเวกเตอรและเมทริกซ
-พรอมทั้งใหงานในหัวขอรายงานตอไป

9

อธิบายเนื้อหาการพล็อต
กราฟในโปรแกรม

3

-นักศึกษานําเสนอผลงาน พรอมจัดสงรายงาน
-การใชคําสั่งสรางกราฟ การปรับแตงกราฟ การสรางกราฟ
หลายแกน การสรางกราฟลอการิทึม การสรางกราฟสามมิติ
-อาจารยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวนของเนื้อหา

สื่อการเรียนรู

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

1. แบบฝกหัด
2. Power point

1. แบบฝกหัดเนื้อหาที่สอน
ไดถูกตอง ไมนอยกวา รอย
ละ 80

1. แบบฝกหัด
2. Power point

1. แบบฝกหัดเนื้อหาที่สอน
ไดถูกตอง ไมนอยกวา รอย
ละ 80

มคอ 3 ปฏิบัติการควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอร ธนากร เมียงอารมณ หนา 8

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนคาบ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่อการเรียนรู

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

10

อธิบายเนื้อหาการพล็อต
กราฟในโปรแกรม(ตอ)

3

-นักศึกษานําเสนอผลงาน พรอมจัดสงรายงาน
-การใชคําสั่งสรางกราฟ การปรับแตงกราฟ การสรางกราฟ
หลายแกน การสรางกราฟลอการิทึม การสรางกราฟสามมิติ
-อาจารยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวนของเนื้อหา

1. แบบฝกหัด
2. Power point

1. แบบฝกหัดเนื้อหาที่สอนได
ถูกตอง ไมนอยกวา รอยละ
80

11

อธิบายเนื้อหาการเขียน
โปรแกรม

3

-นักศึกษานําเสนอผลงาน พรอมจัดสงรายงาน
-การเขียนสคริปตไฟล การเขียนฟงกชันไฟล
-อาจารยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวนของเนื้อหา

1. แบบฝกหัด
2. Power point

1. แบบฝกหัดเนื้อหาที่สอนได
ถูกตอง ไมนอยกวา รอยละ
80

12

สอบเก็บคะแนนยอยครั้งที่ 2

3

-สอบเก็บคะแนน
-การใชคําสั่งสรางกราฟ การปรับแตงกราฟ การสรางกราฟ
หลายแกน การสรางกราฟลอการิทึม การสรางกราฟสามมิติ
-การเขียนสคริปตไฟล การเขียนฟงกชันไฟล

มคอ 3 ปฏิบัติการควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอร ธนากร เมียงอารมณ หนา 9

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนคาบ

กิจกรรมการเรียนรู

สื่อการเรียนรู

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

13

อธิบายเนื้อหาการเขียน
โปรแกรม(ตอ)

3

-นักศึกษานําเสนอผลงาน พรอมจัดสงรายงาน
-คําสั่งสําหรับการตัดสินใจ
-คําสั่งสําหรับการเลือกทํา
-คําสั่งสําหรับการทําซ้ํา
-อาจารยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวนของเนื้อหา

1. แบบฝกหัด
2. Power point

1. แบบฝกหัดเนื้อหาที่สอนได
ถูกตอง ไมนอยกวา รอยละ
80

14

อธิบายเนื้อหาการแกสมการ
พีชคณิต

3

-นักศึกษานําเสนอผลงาน พรอมจัดสงรายงาน
-เนื้อหาสมการโพลิโนเมียล อันดับหนึ่ง
-เนื้อหาสมการโพลิโนเมียล อันดับสอง
-เนื้อหาสมการโพลิโนเมียล อันดับสาม
-อาจารยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวนของเนื้อหา

1. แบบฝกหัด
2. Power point

1. แบบฝกหัดเนื้อหาที่สอนได
ถูกตอง ไมนอยกวา รอยละ
80

15

อธิบายเนื้อหาแกสมการ
พีชคณิต(ตอ)

3

-นักศึกษานําเสนอผลงาน พรอมจัดสงรายงาน
-เนื้อหาสมการโพลิโนเมียล อันดับหนึ่ง
-เนื้อหาสมการโพลิโนเมียล อันดับสอง
-เนื้อหาสมการโพลิโนเมียล อันดับสาม
-อาจารยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวนของเนื้อหา

1. แบบฝกหัด
2. Power point

1. แบบฝกหัดเนื้อหาที่สอนได
ถูกตอง ไมนอยกวา รอยละ
80

มคอ 3 ปฏิบัติการควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอร ธนากร เมียงอารมณ หนา 10

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนคาบ

กิจกรรมการเรียนรู

16

อธิบายเนื้อหาระบบสมการ

3

-นักศึกษานําเสนอผลงาน พรอมจัดสงรายงาน
-ระบบสมการเชิงเสน
-ระบบสมการไมเชิงเสน
-อาจารยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมครบถวนของเนื้อหา

17

สอบปลายภาค

3

-สอบปลายภาคเก็บคะแนน
-คําสั่งสําหรับการตัดสินใจ
-คําสั่งสําหรับการเลือกทํา
-คําสั่งสําหรับการทําซ้ํา
-เนื้อหาสมการโพลิโนเมียล อันดับหนึ่ง
-เนื้อหาสมการโพลิโนเมียล อันดับสอง
-เนื้อหาสมการโพลิโนเมียล อันดับสาม
-ระบบสมการเชิงเสน
-ระบบสมการไมเชิงเสน

สื่อการเรียนรู
1. แบบฝกหัด
2. Power point

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน
1. แบบฝกหัดเนื้อหาที่สอนได
ถูกตอง ไมนอยกวา รอยละ
80
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การประเมิน

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน

(1)

รายงาน
-รายงานนักศึกษาฉบับที่ 1
-รายงานนักศึกษาฉบับที่ 2
สอบ

- สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1
- สอบเก็บคะแนนกลางภาค
- สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2

ผลการเรียนรู*

สัปดาห
ที่กําหนด

สัดสวนของการ
ประเมินผล

1.5,2.1,2.2, 3.1,3.2,3.4,
4.1,4.2,4.4, 5.1,5.2,5.3,
5.4

ตามกําหนดสง
ตามกําหนดสง

10
10

2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,2.8,
3.1,3.2,3.4, 5.2

5
8
13

10
10
10

17

30

- สอบปลายภาค
(2)

การเขาชั้นเรียน

1.1,1.3,1.4, 1.5,1.7, 4.6

ตลอดเทอม

5

(3)

การมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

1.1,1.3,1.4, 1.5,1.7, 4.6

ตลอดเทอม

5

(4)

การทํางานกลุมและผลงาน

1.1,1.3,1.4, 1.5,1.7, 4.6

ตลอดเทอม

10
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เกณฑการประเมินผล

ระดับคะแนน

ความหมายของผลการเรียน

คาระดับคะแนน

คารอยละ

A

ดีเยี่ยม

4.0

80 -100

B+

ดีมาก

3.5

75-79

B

ดี

3.0

70-74

C+

ดีพอใช

2.5

65-69

C

พอใช

2.0

60-64

D+

ออน

1.5

55-59

D

ออนมาก

1.0

50-54

F

ตก

0.0

0-49
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
1. ปราโมทย เดชะอําไพ , พื้นฐานแมทแลบ MATLAB fundamentals , สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย .
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. ปราโมทย เดชะอําไพ , พื้นฐานแมทแลบ MATLAB fundamentals , สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย .
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษาไดรวมจัดกิจกรรมในการศึกษาคนควา ศึกษาดูงาน ณ สถาน
ประกอบการ รวมกันอภิปราย และนําเสนอรายงานรวมกัน ทําใหไดความคิดเห็นในการทํางานของนักศึกษาดังนี้
1. การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน
2. แบบประเมินผูส อน แบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดังนี้
1. การสังเกตการสอนของผูสอน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนของรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูรายวิชาได
จาก การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยรวมดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ไดมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงการสอนและรายละเอียดเนื้อหาวิชา
เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามขอ 4
2. เปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในการประยุกตความรูกับปญหาจากการวิจัยทางดานอุตสาหกรรมของ
อาจารยหรือองคการอื่น ๆ

