มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

วิชา 0214392 หัวข้ อทางคอมพิวเตอร์ 1 3 (3-0-6)
(Topic in Computer 1)

รายวิชานีเ5 ป็ นส่ วนหนึ;งของหลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้ อมูลทัว; ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา

หน้ า
2
4
5
6
9
14
14
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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื; อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที; 1 ข้ อมูลโดยทัว; ไป
1. รหัสและชื; อรายวิชา
0214392 หัวข้อทางคอมพิวเตอร์ 1 (การโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว ARDUINO)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บณั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาเลือก
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
5. ภาคการศึกษา/ชั5 นปี ทีเ; รียน
ภาคเรี ยนที? 1/2560
6. รายวิชาทีต; ้ องเรียนมาก่ อน (Pro-requisite)
7. รายวิชาทีต; ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite)
-
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8. สถานทีเ; รียน
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
9. วันทีจ; ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั5งล่ าสุ ด
วันที? 1 พฤษภาคม 2560
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หมวดที; 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพือ; ให้ ผ้ ูเรียน
1.1 มีความรู ้ความเข้าใจเกี?ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล ARDUINO
ซึ? งประกอบด้วย ฮาร์ ดแวร์ อุปกรณ์เชื? อมต่อ อินพุท เอาท์พุท และซอฟต์แวร์
1.2 เข้าใจการทํางานอุปกรณ์ อินพุท เอาท์พุท พืIนฐาน สําหรับเชื?อมต่อกับ ไมโครคอนโทรเลอร์
ARDUINO
1.3 เข้าใจการกระบวนการเขียนโปรแกรมเพื?อควบคุม ทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล
ARDUINO
1.4 มีความรู ้เข้าใจในการนําระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล ARDUINO สามารถนําไปประยุกต์ใช้งาน
กับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ที?เกี?ยวข้องวิถีความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจําวันได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 รายวิชา 0214392 การเขียนประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัว ARDUINO เป็ นรายวิชาที? พัฒนาเพื?อ
นําเสนอเนืI อหาของการทํางานของ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ประเภทสมองกลฝังตัว ซึ? งมีอยูใ่ นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิ ดในปั จจุบนั เพื?อให้นิสิตที?ความเข้าใจหลักการทํางานพืIนฐานของอุปกรณ์
ดังกล่าวมากยิง? ขึIน
2.2 เพื?อเป็ นนําความรู ้ดงั กล่าวไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที?เป็ นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละ
สังคมได้
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หมวดที; 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษานิยาม ความหมาย และการทํางานของระบบสมองกลฝังตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO อุปกรณ์
เชื?อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่างๆ ทัIงแบบอินพุทแลละเอาท์พุท โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ วิธีการ
เชื?อมต่ออุปกรณ์อุปกรณ์อินพุทเอาท์พุทกับไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
กับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติต่างๆ
2. หัวข้ อและจํานวนชั; วโมงทีใ; ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชัว? โมง/ภาคการศึกษา

-

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วยตนเอง
90 ชัว? โมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั; วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี; าจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
นิสิตสามารถปรึ กษาได้ในวันเวลาที?จดั สรรไว้เป็ นชัว? โมงว่างสัปดาห์ละ 2 ชัว? โมง
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หมวดที; 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนิสิต
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต; ้ องพัฒนา
• มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตอเองและสังคม
• เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
• อธิ บายถึงข้อดี ข้อเสี ย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ในการเข้าห้องเรี ยน รวมถึงการแต่งกาย โดยจะ
ตักเตือนและตัดคะแนนเมื?อนิ สิตทําผิด และ ให้คะแนนเพิ?ม เมื?อนิสิตปฎิบตั ิปฎิบตั ิตวั ดี
1.3 วิธีการประเมิน
• ให้คะแนนจากการเชคชื?อ ความตรงต่อเวลา ในการเข้าชัIนเรี ยน การส่ งงานและการบ้าน และ
การแต่งกาย และ พฤติกรรมในห้องเรี ยน
2. ด้ านความรู้
2.1 ความรู้ ทตี; ้ องพัฒนา
• การออกแบบฮาร์ ดแวร์ ระบบสมองกลฝังตัวและเขียนโปรแกรมควบคุมระบบควบคุมอัตโนมัติ
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล ARDUINO เชื?อมต่อกับ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ อินพุท และ
อุปกรณ์เอาท์พุท
2.2 วิธีการสอน
• บรรยายจากเอกสารประกอบการสอน
• ให้นิสิตทําแบบฝึ กหัดในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
• ให้นิสิตค้นคว้าหาข้อมูลเพิ?มเติมจากอินเตอร์ เน็ต
• อภิปรายหลักการทํางานของ ระบบสมองกลฝั งตัว ทัIงในประเด็น ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
รวมถึง อุปกรณ์เชื?อมต่อ พืIนฐานทัIงแบบอินพุทและเอาท์พุท
• ให้นิสิตจําลองการทํางานของฮาร์ ดแวร์ ในโปรแกรมจําลอง Proteus ทัIงในและนอกชัIนเรี ยน
• ให้นิสิตเรี ยนรู ้ เขียนโปรแกรมและทดลองต่อวงจรจากฮาร์ ดแวร์ จริ ง ทัIงในและนอกชัIนเรี ยน
2.3 วิธีการประเมิน
• ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
• วิเคราะห์จากแบบฝึ กหัด ใบงาน และ การบ้าน
• วิเคราะห์จากรายงาน โครงงานที?นาํ เสนอ และ การอภิปรายหน้าชัIนเรี ยน
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3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต; ้ องพัฒนา
สามารถคิดอย่างเป็ นระบบ โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหา ที?มาของปั ญหา การสื บค้นวิธีการแก้ไขปั ญหา
แบบเดิม และนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาในรู ปแบบที?ดีกว่าเดิม โดยแปลงปั ญหาดังกล่าว ให้อยูใ่ นรู ปของ
ตรรกะ และ ใช้เซ็นเซอร์ แปลงองค์ประกอบของปั ญหาให้อยูใ่ นรู ปของสัญญาณไฟฟ้ าในลักษณะข้อมูลทาง
ดิจิตอล และใช้ระบบสมองกลฝังตัวแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทัIง ประเมิน ความเป็ นไปได้ภายใต้ เงื?อนไข
งบประมาณ เครื? องมือ เวลา
3.2 วิธีการสอน
• ให้โจทย์การวิเคราะห์ประเด็นการเขียนโปรแกรมควบคุมการประมวลผลของระบบควบคุ ม
อัตโนมัติ โดยหน่วยอินพุท ทําหน้าที? รับอินพุทเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า แปลงสัญญาณไฟฟ้ าเป็ น
เลขฐาน 2 จากนัIน จะส่ งต่อไปยังหน่วยประมวลผลทําหน้าที?ประมวลผลข้อมูลตัวเลขฐานสอง
ให้เอาท์พุทออกมาเป็ นตัวเลข ส่ งต่อให้ หน่วยเอาท์พุทก็จะแปลงตัวเลขเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า
• ให้นาํ เสนอโครงงานขนาดเล็ก สามารถใช้งานได้จริ งโดยนําไมโครคอนโทรลเลอร์ มาช่ วย
แก้ปัญหา สาธิ ต อภิปรายหน้าชัIนเรี ยน และ นําเสนอในรู ปแบบวิดีโอทาง YOUTUBE
3.3 วิธีการประเมิน
• ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค และ ให้คะแนนจากการนําเสนอโครงงาน
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต; ้ องพัฒนา
• สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทัIงในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
4.2 วิธีการสอน

• ให้นิสิตทําศึกษาค้นคว้าในรู ปแบบของงานกลุ่ม นําเสนอในรู ปของรายงาน การเขียน
โปรแกรม และ ทดสอบในฮาร์ ดแวร์ จริ ง
4.3 วิธีการประเมิน

• ประเมินความก้าวหน้าของงาน
• ประเมินผลสัมฤทธิ_ของงาน จากการอภิปราย นําเสนอ และการทํางานของฮาร์ดแวร์จริ ง
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื; อสารและการใช้ เทคโนโลยี
5.1 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื; อสารและการใช้ เทคโนโลยีทตี; ้ องพัฒนา
• สามารถแนะนําประเด็นของปั ญหาในรู ปแบบของประโยคบอกเล่าแบบตรรกะ และแปลงให้อยูใ่ น
รู ปของข้อมูลดิจิตอลโดยใช้เซ็นเซอร์ จากนัIนจึงใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ แก้ปัญหาดังกล่าวโดย
การเขียนโปรแกรม เพื?อให้ได้ผลลัพธ์ตามที?ตอ้ งการ
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• สามารถสื? อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัIงการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื? อการนําเสนอใน
รู ปแบบของวิดีโอสัIน อย่างเหมาะสม
• สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื?อสารได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน

• สอนเนืIอหาทฤษฎีเชิงปฏิบตั ิ โดยยกตัวอย่าง จากโจทย์และแบบฝึ กหัด
• มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นําเสนอในรู ปของรายงานและทดลองในฮาร์ดแวร์จริ ง
• ยกตัวอย่างการโครงงานที?นาํ เสนอในรู ปแบบของวิดีโอสัIนให้นิสิตดู
5.3 วิธีการประเมิน

• ประเมินจากความถูกต้องและการทํางานได้จริ ง จากโจย์แบบฝึ กหัด และการสอบ
• ประเมินผลจากโครงงาน จากการนําเสนอในรู ปแบบของวิดีโอสัIนใน YOUTUBE
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หมวดที; 5 แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที;
1

2

3

จํานวน* กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผู้สอน
(ชั; วโมง)
และสื; อทีใ; ช้
3
แนะนําประมวลลักษณะวิชา
อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ความรู ้ทว?ั ไปเกี?ยวกับไฟฟ้ า
- บรรยาย
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
- แลกเปลี?ยนความคิดเห็น
เบืIองต้น
สื; อทีใ; ช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตวั อย่าง
อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
โครงสร้างฮาร์ ดแวร์ และคุณสมบัติ
3
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino
- บรรยายและยกตัวอย่าง
- FLASH ROM RAM EEPROM
- ทําแบบฝึ กหัด
- พอร์ ตการใช้งาน
สื; อทีใ; ช้
- ขนาดและความเร็ วของหน่วยประ
- เอกสารประกอบการสอน
มวลผล
- โจทย์ตวั อย่าง
อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
การแปลงสัญญาณทางไฟฟ้ าเป็ น
3
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ข้อมูลเลขฐาน การประมวลผลเลข
- บรรยายและยกตัวอย่าง
ฐาน และการแปลงเลขฐานเป็ น
- แลกเปลี?ยนความเห็น
สัญญาณทางไฟฟ้ า
- ฝึ กใช้โปรแกรมนอกชัIน
การใช้งานโปรแกรม Arduino
สื; อทีใ; ช้
การจําลองด้วยโปรแกรม Proteus
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตวั อย่างและใบงาน
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- โปรแกรม PROTEUS
หัวข้ อ/รายละเอียด
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4

5

หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล
ARDUINO
ส่ วนประกอบของโปรแกรม
- Header
- ค่าคงที?
- ตัวแปร
- void setup
- void loop
- ฟังชัน? ย่อย
- นิพจน์และตัวดําเนินการ
หลักการใช้งานกลุ่มคําสั?งที?เกี?ยวกับ
การประมวลผลข้อมูล
-

6

อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- บรรยายและยกตัวอย่าง
- แลกเปลี?ยนความเห็น
- ฝึ กใช้โปรแกรมนอกชัIน
สื; อทีใ; ช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตวั อย่างและใบงาน
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- โปรแกรม PROTEUS

3

อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- บรรยายและยกตัวอย่าง
- แลกเปลี?ยนความเห็น
- ฝึ กใช้โปรแกรมนอกชัIน
สื; อทีใ; ช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตวั อย่างและใบงาน
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- โปรแกรม PROTEUS
อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- บรรยายและยกตัวอย่าง
- แลกเปลี?ยนความเห็น
- ฝึ กใช้โปรแกรมนอกชัIน
สื; อทีใ; ช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตวั อย่างและใบงาน
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- โปรแกรม PROTEUS

อ่านหรื อเขียนข้อมูลจากพอร์ตดิจิตอล
อ่านหรื อเขียนข้อมูลจากพอร์ตอานาลอก
อ่านหรื อเขียนข้อมูลจากพอร์ตอนุกรม
ฟังชัน? เกี?ยวกับเวลา

หลักการใช้งานกลุ่มคําสั?งที?เกี?ยวกับ
การประมวลผลข้อมูล (ต่อ)
-

3

อ่านหรื อเขียนข้อมูลจากพอร์ตดิจิตอล
อ่านหรื อเขียนข้อมูลจากพอร์ตอานาลอก
อ่านหรื อเขียนข้อมูลจากพอร์ตอนุกรม
ฟังชัน? เกี?ยวกับเวลา

3
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7

8

10-11

หลักการใช้งานกลุ่มคําสั?งเงื?อนไข
และการเปรี ยบเทียบ

3

อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- บรรยายและยกตัวอย่าง
- แลกเปลี?ยนความเห็น
- ฝึ กใช้โปรแกรมนอกชัIน
สื; อทีใ; ช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตวั อย่างและใบงาน
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- โปรแกรม PROTEUS
หลักการใช้งานกลุ่มคําสั?งที?เกี?ยวกับ
อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
3
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์
- บรรยายและยกตัวอย่าง
- แลกเปลี?ยนความเห็น
หลักการใช้งานกลุ่มคําสั?งที?เกี?ยวกับ
- ฝึ กใช้โปรแกรมนอกชัIน
ตรรกะหรื อโลจิก
สื; อทีใ; ช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตวั อย่างและใบงาน
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- โปรแกรม PROTEUS
สัปดาห์ที? 9 สอบกลางภาค
อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
3
ฮาร์ ดแวร์ ของระบบสมองกลฝังตัว
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
(Embedded Systems)
- บรรยายและยกตัวอย่าง
- หน่วยรับข้อมูลอินพุท
- ฝึ กใช้โปรแกรมนอกชัIน
- หน่วยประมวลผล
- ฝึ กต่อวงจรนอกชัIนเรี ยน
- หน่วยแสดงผลลัพธ์
สื; อทีใ; ช้
- พลังงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- อุปกรณ์สื?อสาร
- โจทย์ตวั อย่างและใบงาน
- คอมพิวเตอร์
หลักการออกแบบโครงงานเกี?ยวกับ
- โปรแกรม ARDUINO IDE
ระบบสมองกลฝังตัวและ การเขียน
- โปรแกรม PROTEUS
โฟลว์ชาร์ ต
- บอร์ ดทดลอง ARDUINO
11

11-12

13-14

15-16

การเขียนโปรแกรม
- ไฟกระพริ บ
- ควบคุมเปิ ดปิ ด LED ด้วย SW
- ควบคุมเปิ ดปิ ด LED ด้วยคียบ์ อร์ ด
Application มือถือควบคุม
เปิ ด ปิ ด หลอดไฟ
- ควบคุมความเร็ วและทิศทางหมุน
ของมอเตอร์ ดีซี
Application ระบบขับเคลื?อน
หุ่นยนต์ดว้ ยล้อ

6

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
- บรรยายและยกตัวอย่าง
- ฝึ กใช้โปรแกรมนอกชัIน
- ฝึ กต่อวงจรนอกชัIนเรี ยน
สื; อทีใ; ช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตวั อย่างและใบงาน
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- โปรแกรม PROTEUS
- บอร์ ดทดลอง ARDUINO
การเขียนโปรแกรม
อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
3
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- การแสดงผลบนจอด้วย 7-SEG
- บรรยายและยกตัวอย่าง
- การแสดงผลบนจอด้วย LCD
- ฝึ กใช้โปรแกรมนอกชัIน
- การอ่านค่าอุณหภูมิดว้ ย DS18B20
- ฝึ กต่อวงจรนอกชัIนเรี ยน
Application เครื? องวัดอุณหภูมิ
สื; อทีใ; ช้
- การอ่านค่าจาก RTC DS1307
- เอกสารประกอบการสอน
Application นาฬิกาตัIงเวลา
- โจทย์ตวั อย่างและใบงาน
- การอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ วดั ระยะ
- คอมพิวเตอร์
ทางอุลตร้าโซนิค
- โปรแกรม ARDUINO IDE
Application หลอดไฟเปิ ด ปิ ด
- โปรแกรม PROTEUS
อัตโนมัติ
- บอร์ ดทดลอง ARDUINO
อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
6
นําเสนอ การประยุกต์ใช้งาน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO
- นิสิตนําเสนอโครงงานและ
กับชีวติ ประจําวันและอภิปรายหน้า
อภิปรายหน้าชัIนเรี ยน
ชัIนเรี ยน
- ซักถามปั ญหา
สื; อทีใ; ช้
- โครงงานของนิสิต
สัปดาห์ที? 17 สอบปลายภาค

12

2. แผนประเมินการเรี ยนรู้
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก )
ลําดับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5

ลักษณะการประเมิน
(เช่ น สอบ รายงาน โครงงาน
ฯลฯ)
การเข้าชัIนเรี ยนและการบ้าน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
สอบย่อย
รายงานจากการศึกษาค้นคว้าและ
การนําเสนอโครงงาน

สั ปดาห์ ทปี; ระเมิน
ตลอดภาคการศึกษา
9
17 หรื อ 18
ตลอดภาคการศึกษา
15-16

สั ดส่ วนของ
คะแนนที;
ประเมิน
5%
30%
30%
10%
25%

หมายเหตุ

นิสิตจะต้องเข้าเรี ยน 80% ของเวลาทัIงหมดจึงจะมีสิทธิ_สอบปลายภาค รวมถึงปฏิบตั ิตามข้อกําหนดอื?น ๆ ของ
การเรี ยนการสอน
เกณฑ์ การประเมินผลการเรียน
80 – 100
71– 79.99
65 – 70.99
59 – 64.99
53 – 58.99
47 – 52.99
41 – 46.99
0 – 40.99

ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด
ได้เกรด

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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หมวดที; 6 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบวิชาหัวข้อทางคอมพิวเตอร์ 1 (0214392), อ.กฤษณ์ ทองขุนดํา
เรี ยนรู ้ เข้าใจ ใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR ด้วย Arduino, เอกชัย มะการ. 2552.
บริ ษทั อีทีที จํากัด . กรุ งเทพ. และหนังสื อทางวิชาการอื?นๆ ที?สอดคล้องกับบทเรี ยน
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เว็บไซต์ที?เกี?ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา

หมวดที; 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 แบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 แบบประเมินผูส้ อน
2.2 ผลการสอบ
3. การปรับปรุ งการสอน
อาจารย์ผสู ้ อนทบทวนและปรับปรุ งวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชา จัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ]ของนิสิตในรายวิชา
กรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาทําหน้าที?ทวนสอบผลสัมฤทธิ_ ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนใน
รายวิชา
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ_ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื?อให้เกิดคุณภาพมากขึIน ปรับปรุ งรายวิชาทุก 2 ปี

..............................................................
(
)
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
............../......................./...............

..............................................................
(
)
ประธานสาขาวิชา
............../......................./...............
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