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รายละเอียดของรายวิชา

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1. รหัส ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา
0214313 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร 3 หนวยกิต (2-2-5)

Microcontroller Programming
บุรพวิชา : 0214313 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร

แนะนําไมโครคอนโทรลเลอร หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรจัดการ
การเชื่อมตออุปกรณฮารดแวรแบบตางๆ การจัดการหนวยความจํา สัญญาณนาฬิกา โปรแกรมควบคุม
กรณีศึกษาการประยุกตใชงาน และฝกปฏิบัติ

Introduction to microcontroller; microcontroller programming concept to
manage devices interfacing; memory management; clock signal; control programming; and
a case study in application and practice

.

2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 วิชาเฉพาะดาน หมวดวิชาเลือก กลุม 2101

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยกฤษณ ทองขุนดํา
อาจารยผูสอนรายวิชา อาจารยกฤษณ ทองขุนดํา

5. ภาคการศึกษา/ ช้ันปท่ีเรียน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

6. สถานท่ีเรียน
วันพฤหัส เวลา 08.00-10.00 หอง TCD 212 และ วันศุกร เวลา 10.10-12.10 หอง SC1220

7. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันท่ี 15 มิถุนายน 2563
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพ่ือใหนิสิตเกิดการเรียนรู/มีความสามารถ/สมรรถนะท่ีตองการดานตาง ๆ
1.1 เพ่ือใหนิสิตมีความรูเขาใจการทํางานของ อุปกรณ อินพุท เอาทพุท สําหรับเชื่อมตอกับ

ไมโครคอนโทรลเลอรได
1.2 เพ่ือใหนิสิตมีความรูเขาใจกระบวนการเขียนโปรแกรมดวยภาษาเครื่อง ภาษาแอสแซมบลี้และภาษาซี

เพ่ือควบคุมระบบควบคุมอัตโนมัติท่ีใชไมโครคอนโทรลเลอร
1.3 เพ่ือใหนิสิตมีความรู เขาใจในการนําไมโครคอนโทรลเลอรมาเขียนโปรแกรมควบคุมและประยุกตใช

งาน อุปกรณควบคุมอัตโนมัติ

2. วัตถุประสงคของการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชา 0214313 ไมโครคอนโทรลเลอร เปนรายวิชาท่ีพัฒนาเพ่ือนําเสนอเนื้อของการทํางานของ

ไมโครคอนโทรเลอรท่ีใชสําหรับงานควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก ซึ่งมีอยูในอุปกรณเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
เกือบทุกชนิดเพ่ือใหนิสิตเขาหลักการทํางานพ้ืนฐานของอุปกรณดังกลาว เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานได
และ สามารถประยุกตความรูดังกลาวไปสรางนวัตกรรมใหมๆท่ีเปนประโยชนตอความเปนอยูในชีวิตประจําวัน
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หมวดท่ี 3 ลักษณะการดําเนินการ

1. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/การ
ฝกงานภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง

30 ชั่วโมง - 30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง
คําชี้แจงภาคการศึกษาคิดเปนไมนอยกวา 15 สัปดาห

2. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาห และชองทางในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล

หองพักอาจารย SC1509 Email: grit43@gmail.com
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต

1. แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู
3. ดานทักษะ
ทางปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
          

ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

1.1 ตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม

บรรยายและสอดแทรกคุณธรรม
และจริยธรรม

ประเมินจากการตรงตอเวลาในการ
เขาชั้นเรียน
ประเมินจากการตรวจการบาน

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตามใน
การทํางานเปนทีม
1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน
1.5 เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตาง
ๆ ขององคกรและสังคม
1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจาก
การใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และ
สังคม

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

2. ดานความรู
 2.1 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

บรรยาย ยกตัวอยางและฝกให
นิสิต ทําโจทยแบบฝกหัด
อธิบายข้ันตอนการคิดวิเคราะหจาก
ตัวอยางใหโจทยขอสอบคิดและ
วิเคราะห
อธิบายข้ันตอนการคิด

ประเมินจากโจทยขอสอบ และ
แบบฝกหัด
ประเมินจากขอสอบและแบบฝกหัด

 2.2 สามารถวิเคราะหปญหา และ
อธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร
รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา

 2.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา
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ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
บํารุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรเพ่ือ
การนําไปประยุกต
2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู
ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยาง
ตอเน่ือง
2.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ

 2.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกตซอฟตแวรและฮารดแวร
ท่ีใชงานไดจริง
2.8 สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรกับความรู
ในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

3. ดานทักษะทางปญญา
 3.1 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและ

อยางเปนระบบ
อธิบายข้ันตอนขอผิดพลาดของการ
ตอวงจรไมโคคอนโทรเลอรใน
ฮารดแวรจริง
ยกตัวอยางการโครงงานในการ
ประยุกตใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร

ประเมินผลจากความเสียหายของ
อุปกรณในการตอวงจรฮารดแวรจริง
ประเมินจากโครงงานท่ีนําเสนอหนา
ชั้นเรียน

3.2 สามารถสืบคน ตคีวาม และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ

 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะ
กับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรได
อยางเหมาะสม

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคน
หลากหลายโดยใชภาษาไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแกการแกปญหา
สถานการณตาง ๆ ในกลุมท้ังในบทบาท
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ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม
ทํางาน
4.3 สามารถใชความรูดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรมาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ี
เหมาะสม

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองและรับผดิชอบงานในกลุม

 4.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและ
สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเน่ือง

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปน

ท่ีมีอยูในปจจุบันในการทํางานท่ีเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร

อธิบาย ทดลอง ใชงานเครื่องมือ
และอุปกรณในการเชื่อมตอวงจร
ไมโครคอนโทรลเลอรดวยฮารดแวร
จริง

ประเมินจากการใหโจทยแบบปฏิบัติ
ตอวงจรดวยฮารดแวรจริง

5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไข
ปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือการแสดงสถิตปิระยุกตตอปญหา
ท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค
5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ท้ังการพูดและการเขียน เลือกใชรปูแบบ
ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
5.4 สามารถใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสม

ตารางการถายทอดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรสูรายวิชา
ELOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0214212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข          
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ผลการเรียนรูตาม ELOs ของหลักสตูร
CLOs

(ผลการเรียนรูของรายวชิาตาม ELO แตละ
ดาน)

วิธีการสอน/การประเมิน
(อธิบายวิธีการสอนและวธิีการประเมนิ)


1. สามารถอธบิายทฤษฎพีื้นฐาน
ทางวิทยาการคอมพวิเตอรได

CLO1:ผูเรียนไดความรูและความเขาใจใน
หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติโดย
ใชไมโครคอนโทรลเลอร

วิธีการสอน
บรรยาย โดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปราย โตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การ
ทํางานกลุม
การประเมิน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค ใหการบาน และ
สอบยอยในชั้นเรียน


2. สามารถวิเคราะห และ
แกปญหาโดยใชวิธกีารทาง
วิทยาการคอมพวิเตอรไดอยาง
ถูกตอง

CLO2:ผูเรียนไดรับการฝกใหสามารถคิด
วิเคราะห การออกแบบวงจรควบคุมแบบ
อัตโนมัติโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร สําหรับ
งานควบคุมอัตโนมัติได

วิธีการสอน
บรรยาย โดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปราย โตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การ
ทํางานกลุม
การประเมิน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค ใหการบาน และ
สอบยอยในชั้นเรียน



3. สามารถใชทักษะ เทคนิค
ปจจุบัน และเคร่ืองมือที่จําเปนใน
การแกปญหาทางคอมพิวเตอร

CLO3:ผูเรียนไดรับการฝกการเรียนรูเชิงปฎิบัติ
เขาใจเทคนิคการออกแบบวงจรทาง
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเชื่อมตอกับไมโครคอนโทรล
และสามารถใชเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาตางๆเชน
มิเตอร เพื่อแกปญหาการเชื่อมตอวงจรให
สามารถทํางานไดอยางถูกตอง

วิธีการสอน
บรรยาย โดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปราย การตอแบบจําลองใน โปรแกรมจําลอง
วงจรทางไฟฟา  โตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน
การทํางานกลุม
การประเมิน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค ใหการบาน และ
สอบยอยในชั้นเรียน และดูผลการทํางานของวงจร
ผานโปรแกรมจาํลองจําจรทางไฟฟา



4. สามารถออกแบบระบบ
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
ที่ถูกตองตามความตองการ

CLO4:ผูเรียนสามารถใชความรูทางดานการ
ออกแบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอรไป
ประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม

วิธีการสอน
บรรยายเนื้อหา ตอแบบจาํลองใน โปรแกรมจําลอง
วงจรทางไฟฟา  โตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน
การประเมิน
ดูผลการทํางานของวงจร ผานโปรแกรมจําลองจํา
จรทางไฟฟา สอบยอย  สอบกลางภาคและปลาย
ภาค



5. สามารถพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร และระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอยาง
สรางสรรค จากการประยุกต
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีสมัยใหม

CLO5:ผูเรียนสามารถใชของระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร มาประยุกตใชงานกับ
แนวคิดการนําเสนอ โครงงานตางๆได

วิธีการสอน
ยกตัวอยางการประยกุตใชงาน อธิบายขัน้ตอนการ
ประยุกต
การประเมิน

ดูผลการทํางานของของวงจรจริงจากการนําเสนอ
โครงงานหนาชั้นเรียน


6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และ
วิชาชีพ ไมคัดลอกงานผูอื่น และมี

CLO6:ใหผูเรียนตระหนักในคุณคาและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละและซ้ือสัตยสุจริตอยาง

วิธีการสอน
สอดแทรกจริยธรรมในระหวางเรียน
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ผลการเรียนรูตาม ELOs ของหลักสตูร
CLOs

(ผลการเรียนรูของรายวชิาตาม ELO แตละ
ดาน)

วิธีการสอน/การประเมิน
(อธิบายวิธีการสอนและวธิีการประเมนิ)

การอางอิงแหลง ที่มา เครงครัด การประเมิน
สังเกตุจากพฤติกรรมในหองเรียน



7. สามารถทํางานเปนทีมและเปน
เครือขาย มีความรับผิดชอบ ใน
การทํางานใหบรรลุเปาหมาย

CLO7:ผูเรียนไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควา
ดวยตัวเองและรวมกันเปนกลุม

วิธีสอน
ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง
การบานและงนที่ไดรับมอบหมาย
การประเมิน
นําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน



8. มีความใฝรู สามารถศึกษา
คนควาดวยตนเอง ปรับตัวเขากบั
แนวโนมเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

CLO8:ผูเรียนไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควา
ดวยตัวเองและรวมกันเปนกลุม

วิธีการสอน
ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง
การบานและงนที่ไดรับมอบหมาย
วิธีประเมิน
นําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน



9. สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทย
และภาษา อังกฤษ ในรูปแบบการ
พูดและการเขยีน และสามารถ
ถายทอดความรูดวยวธิีการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

CLO9:ผูเรียนไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควา
ดวยตัวเองและรวมกันเปนกลุม

วิธีการสอน
ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง
การบานและงนที่ไดรับมอบหมาย
วิธีประเมิน
นําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน


10. สามารถประยกุตวธิีการทาง
คณิตศาสตร ในการแกปญหา
ทางดานการคํานวณ

CLO10:มีวิธีการประยกุตการออกแบบวงจร
ไมโครคอนโทรลเลอรในการ สรางสรรค
นวัตกรรมตาง เพื่อใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได

วิธีการสอน
ยกตัวอยางการประยกุตใชงาน อธิบายขัน้ตอนการ
ประยุกต
การประเมิน

ดูผลการทํางานของของวงจรจริงจากการนําเสนอ
โครงงานหนาชั้นเรียน
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด
จํานวนช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อท่ีใช ผูสอน
บรรยาย ปฏิบัติ

1 โครงสรางของระบบควบคุมท่ีใช
ไมโครคอนโทรลเลอร แนะนํา
โปรแกรมจําลอง และคอมไพลเลอร
(CLO1)

2 2 กิจกรรม
-นําเสนอโครงสรางระบบควบคุมท่ีใช
ไมโครคอนโทรลเลอรและฝกนิสิตใช
โปรแกรมจําลองและโปรแกรมคอมไพล
สื่อท่ีใช
-สไลดโครงสรางของ
ไมโครคอนโทรลเลอร
-โปรแกรมจําลองการทํางานของ MCU
- โปรแกรมคอมไพลเลอร

2 สวนประกอบของระบบควบคุมท่ีใช
ไมโครคอนโทรเลอร
(CLO1)

2 2 กิจกรรม
-อธิบายโครงสรางระบบควบคุมท่ีใช
ไมโครคอนโทรลเลอร
สื่อท่ีใช
-สไลดโครงสรางของ
ไมโครคอนโทรลเลอร

3 โครงสรางการเขียนโปรแกรมดวย
ภาษาแอสแซมบลี้
(CLO1,CLO2)

2 2 กิจกรรม
-นําเสนอโครงสรางการเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาแอสแซมบลีและฝกทดสอบ
ในโปรแกรมจําลอง
สื่อท่ีใช

-สไลดการเขียนโปรแกรมดวยภาษา
แอสแซมบลี
-โปรแกรมจําลองการทํางานของ MCU
- โปรแกรมคอมไพลเลอร

4 โครงสรางของภาษาเครื่อง การ
ทํางานของ MCU และจังหวะเวลาใน
การทํางาน
(CLO1,CLO2)

2 2 กิจกรรม
-อธิบายการข้ันตอนการทํางานของ
MCUดวยภาษาเครื่องและฝกทดสอบใน
โปรแกรมจําลอง
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด
จํานวนช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อท่ีใช ผูสอน
บรรยาย ปฏิบัติ

สื่อท่ีใช
-สไลดโครงสรางภาษาเครื่อง
-โปรแกรมจําลองการทํางานของ MCU
- โปรแกรมคอมไพลเลอร

5 ชุดคําสั่งพ้ืนฐานในการติดตอพอรต
และเคลื่อนยายขอมูล (CLO2,CLO4)

2 2 กิจกรรม
-นําเสนและอธิบายการชุดคําสั่งติดตอ
พอรต การเคลื่อนยายขอมูลและฝก
ทดสอบในโปรแกรมจําลอง
สื่อท่ีใช

-สไลดชุดคําสั่งติดตอพอรตและการ
เคลื่อนยายขอมูล
-โปรแกรมจําลองการทํางานของ MCU
- โปรแกรมคอมไพลเลอร

6 ชุ ด คํ า สั่ ง เ งื่ อ น ไ ข แ บ บ ต า ง ๆ
(CLO2,CLO4)

2 2 กิจกรรม
-นําเสนอและอธิบายการชุดคําสั่ง
เงื่อนไขแบบตางๆและฝกทดสอบใน
โปรแกรมจําลอง
สื่อท่ีใช

-ส ไลดชุ ด คําสั่ ง เ งื่ อน ไขแบบต างๆ
-โปรแกรมจําลองการทํางานของ MCU
- โปรแกรมคอมไพลเลอร

7 ก า ร ส ร า ง โ ป ร แ ก ร ม ย อ ย
(CLO2,CLO4)

2 2 กิจกรรม
-นําเสนอและอธิบายการสรางโปรแกรม
ยอยและฝกทดสอบในโปรแกรมจําลอง
สื่อท่ีใช

-สไลดอธิบายการเขียนโปรแกรมยอย
-โปรแกรมจําลองการทํางานของ MCU

- โปรแกรมคอมไพลเลอร
8 การสรางฟงชั่น(CLO2,CLO4) 2 2 กิจกรรม

-นําเสนอและอธิบายการสรางฟงชั่น
และฝกทดสอบในโปรแกรมจําลอง
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด
จํานวนช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อท่ีใช ผูสอน
บรรยาย ปฏิบัติ

สื่อท่ีใช
-สไลดอธิบายการเขียนฟงชั่น
-โปรแกรมจําลองการทํางานของ MCU

- โปรแกรมคอมไพลเลอร
9 สอบกลางภาค
10 การโปรแกรมเพ่ือเช่ือมตอ ระบคาสวิชต

และควบคมุหลอดไฟ LED
(CLO2,CLO3,CLO4,CLO5)

2 2 กิจกรรม
-นําเสนอและอธิบายการเขียนโปรแกรม
เพ่ือเชื่อมตอกับสวิชตและหลอดไฟและ
ฝกทดสอบในบอรดทดลองฮารดแวร
จริง
สื่อท่ีใช

-สไลดอธิบายการเขียนโปรแกรมเพ่ือ
เชื่อตอกับสวิชตและหลอดไฟ
-บอรดทดลองฮารดแวรและชุด

อุปกรณเชื่อมตอ
- โปรแกรมคอมไพลเลอร

11 การโปรแกรมรับสงขอมูลผานพอรต
อนุกรม(CLO2,CLO3,CLO4,CLO5)

2 2 กิจกรรม
-นําเสนอและอธิบายการเขียนโปรแกรม
เพ่ือรับสงขอมูลผานพอรตอนุกรมและฝก
ทดสอบในบอรดทดลองฮารดแวรจริง
สื่อท่ีใช

-สไลดอธิบายการเขียนโปรแกรมรับสง
ขอมูลผานพอรตอนุกรม
-บอรดทดลองฮารดแวรและชุด

อุปกรณเชื่อมตอ
- โปรแกรมคอมไพลเลอร

12 ก า ร โ ป ร แ ก ร ม เ พ่ื อ เ ชื่ อ ม ต อ
จอแสดงผล LCD และ เซ็นเซอรวัด
อุหภูมิ (CLO2,CLO3,CLO4,CLO5)

2 2 กิจกรรม
-นําเสนอและอธิบายการเขียนโปรแกรม
เพ่ือเชื่อมตอจอแสดงผล LCD เซ็นเซอร
วัดอุณหภูมิและฝกทดสอบในบอรด
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด
จํานวนช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อท่ีใช ผูสอน
บรรยาย ปฏิบัติ

ทดลองฮารดแวรจริง
สื่อท่ีใช

-สไลดอธิบายการเขียนโปรแกรมเพ่ือ
เชื่อตอกับสวิชตและหลอดไฟ
-บอรดทดลองฮารดแวรและชุด

อุปกรณเชื่อมตอ
- โปรแกรมคอมไพลเลอร

13 การโปรแกรมเพ่ือเชื่อมตอและ
ควบคุม เรียลไทม clock
(CLO2,CLO3,CLO4,CLO5)

2 2 กิจกรรม
-นําเสนอและอธิบายการเขียนโปรแกรม
เพ่ือเชื่อมตอ Real Time Clock และฝก
ทดสอบในบอรดทดลองฮารดแวรจริง
สื่อท่ีใช
-สไลดอธิบายการเขียนโปรแกรมเพ่ือ
เชื่อตอ Real Time Clock
-บอรดทดลองฮารดแวรและชุด

อุปกรณเชื่อมตอ
- โปรแกรมคอมไพลเลอร

14 การโปรแกรมเพ่ือควบคุมมอเตอร
(CLO2,CLO3,CLO4,CLO5)

2 2 กิจกรรม
-นําเสนอและอธิบายการเขียนโปรแกรม
เพ่ือควบคุมมอเตอร และฝกทดสอบใน
บอรดทดลองฮารดแวรจริง
สื่อท่ีใช
-สไลดอธิบายการเขียนโปรแกรมเพ่ือ
ควบคุมมอเตอร
-บอรดทดลองฮารดแวร

- โปรแกรมคอมไพลเลอร
15 นํ า เสนอโครงงานหน าชั้ น เรี ยน

(CLO2,CLO3,CLO4,CLO5,CLO9)
2 2 กิจกรรม

-นําเสนอและอธิบายโครงงานในหนา
ชั้นเรียน
สื่อท่ีใช
-บอรดทดลองฮารดแวรและชุดอุปกรณ
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด
จํานวนช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อท่ีใช ผูสอน
บรรยาย ปฏิบัติ

เชื่อมตอท่ีใชในการทําโครงงาน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลําดับ ผลการเรียนรู (มคอ.) ผลการ

เรียนรู CLO
วิธีการประเมิน สัปดาท่ี

ประเมิน
สัดสวนของ

การ
ประเมินผล

1 1.2,2.1,2.2,2.,3.1,3.3 1,2,3,4,5 การสอบกลาง
ภาค

ตามปฎิทิน
มหาวิทยาลัย

30%

2 1.2,2.1,2.2,2.,3.1,3.3 1,2,3,4,5 การสอบปลาย
ภาค

ตามปฎิทิน
มหาวิทยาลัย

30%

3 1.2,2.1,2.2,2.,3.1,3.3 1,2,3,4,5 การเขาชั้น
เรียน

พฤติกรรม
ระหวางเรียน

ตลอดภาค
เรียน

25%

4 5.1 10 นําเสนอ
โครงงาน

สัปดาหสุดทาย 15%

นิสิตปฏิบัติตามขอกําหนดอ่ืน ๆ ของการเรียนการสอน (รายละเอียดแนบ)
เกณฑการประเมินผลการเรียน

80 – 100 ไดเกรด A
74 – 79.99 ไดเกรด B+ 68 – 73.99 ไดเกรด B
61 – 67.99 ไดเกรด C+ 53 – 60.99 ไดเกรด C
47 – 52.99 ไดเกรด D+ 41 – 46.99 ไดเกรด D
0 – 40.99 ไดเกรด E
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
Sencer Yeralan, Ashutosh Ahluwalia, Programming and Intefacing the 8051 Microcontroller, 1995
กฤษณ ทองขุนดํา, เอกสารประกอบการสอน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร, 2560

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ประเมินจากการประเมินตนเองของนิสิต

2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ประเมินจากระบบท่ีพัฒนาโดยนิสิต
2.2 ประเมินจากการประเมินการสอนของนิสิต

3. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงในภาคเรียนถัดไป โดยนําผลการประเมินการสอนมาใชรวมดวย

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีกําหนดในหมวดท่ี 4

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําเสนอในท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงแผนการสอนและประสิทธิผลของการสอน

กฤษณ   ทองขุนดํา
ผูรับผิดชอบรายวิชา
( 15 มิถุนายน 2563 )


