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รายละเอียดของรายวิชา

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1. รหัส ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต และคําอธิบายรายวิช
0214314 การโปรแกรมอาดุยโน 3(2-2-5)

Arduino Programming
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับฮารดแวรอาดุยโน การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณฮารดแวรแบบตางๆดัวย

อาดุยโน กรณีศึกษา การแสดงผลบนหนาจอ  นาฬิกาควบคุมเปดปดเครื่องใชไฟฟา ระบบควบคุม
อุณหภูมิ มอเตอรไฟฟากระแสตรง สเต็บมอเตอร ระบบควบคุมหุนยนตและฝกปฎิบิต
Introduction to Arduino hareware; Arduino programing to control hardware devices;

case study in LCD, Real Time Clock (RTC), Temperature sensor, DC motor, step motor , Relay
, Robot and practice

2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 วิชาเฉพาะดาน หมวดวิชาบังคับ กลุม 2101

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยกฤษณ ทองขุนดํา
อาจารยผูสอนรายวิชา อาจารยกฤษณ ทองขุนดํา

5. ภาคการศึกษา/ ช้ันปท่ีเรียน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

6. สถานท่ีเรียน
วันอังตาร เวลา 15.00-17.10 หอง SC1443 และ วันศุกร เวลา 08.00-10.00 หอง SC1220

7. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันท่ี 15 พฤษศจิกายน 2565
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

2. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพ่ือใหนิสิตเกิดการเรียนรู/มีความสามารถ/สมรรถนะท่ีตองการดานตาง ๆ

2.1 เพ่ือใหนิสิตมีความรูดานฮารดแวรของระบบสมองกลฝงตัว ARDUINO
2.2 เพ่ือใหนิสิตมีความรูดานการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบสมองกลฝงตวั ARDUINO
2.3 เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจในการเชื่อมตออุปกรณภายนอก เชน จอแสดงผล LCD

สวิตช รวมท้ัง เซ็นเซอรแบบตางๆ พรอมท้ังสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมใหทํางานตามตองการ
2.4 เพ่ือใหนิสิตสามารถประยุกตการใชงานสมองกลฝงตัว ARDUINO ในการสรางนวตกรรมได

3. วัตถุประสงคของรายวิชา
เพ่ือใหนิสิตพัฒนา นวัตกรรม โครงงานตางๆ หรือ แกปญหาตางๆ เก่ียวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส โดยใช

สมองกล ARDUINO แกปญหาได โดยนิสิตตองเขาใจการทํางานของ ARDUINO การเชื่อมตอกับอุปกรณ
ภายนอก เชน จอแสดงผล LCD KEYPAD 7SEGMENT SERVO MOTOR DC MOTOR เปนตน ท้ังนี้
สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมใหสามารถทํางานไดตามตองการ รวมท้ังสามารถแกปญหาโจทยทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยใช อัลกอรอธึม และสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหาดังกลาว บนแพลตฟอรมของ
ARDUINO ได
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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 -สอดแทรกเรื่องคณุธรรม จรยิธรรมใน
ระหวางการเรียนการสอน
-ใหนิสิตแบงงานกันอยางชัดเจน ภายใต
การแนะนําของอาจารย
-ช้ีแจงกฎ กติกาของการเรียนการสอน
ในรายวิชาน้ีตาม มคอ.3 ของรายวิชา

- สังเกตจากพฤติกรรมการตอบ
คําถาม

- ประเมินจากการสงการบาน

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

ยกตัวอยางโจทย และปญหา ออกขอสอบท่ีทําใหนิสิตแกปญหา
อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และ
วิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรู
ท่ีเรียนมา 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
ยกตัวอยางและวิธีการคิดโจทยปญหา
กระตุนใหนิสิตมีการนําเสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกับการแกปญหา

ออกขอสอบท่ีใหนิติแกปญหา อธิบาย
แนวคิดวิธีแกปญหา และวิธีการแกปญหา
โดยการประยุตความรูท่ีเรียนมา3.2 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

ยกตัวอยางเครื่องมมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจะชวยในการแกปญหาได
สะดวกยิ่งข้ึน เชน การแนะนําเว็บไซน
ซอรฟแวร เครื่องมือท่ีเก่ียวของและเปน
ประโยชนในหัวขอการเรียนน้ันๆ เพ่ือให
นิสิตสามารถประยุกตใชแกโจทยปญหา
และวิเคราะหขอมลูได

ประเมินเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤฎี การ
เลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ

 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: ผูเรียนมีความรูและความเขาใจในวงจร
ทางอิเล็กทอรนิกสพื้นฐานและวงจรตรรกะทาง
ดิจิตอล

วิธีสอน
บรรยาย โดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปราย ดตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การ
ทํางานกลุม
การประเมิน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค ทดสอบระหวาง
เรียนและการบานที่ไดรับมอบหมาย


2. สามารถวิเคราะห และ
แกปญหาโดยใชวิธกีารทาง
วิทยาการคอมพวิเตอรไดอยาง
ถูกตอง

CLO2: ผูเรียนสมารถคิดวิเคราะห วงจรทาง
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐานและวงจจรตรรกะทาง
ดิจิตอล

วิธีสอน
บรรยายโดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปรายโตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน
การประเมิน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค ทดสอบระหวาง
เรียนและการบานที่ไดรับมอบหมาย



3. สามารถใชทักษะ เทคนิค
ปจจุบัน และเคร่ืองมือที่จําเปนใน
การแกปญหาทางคอมพิวเตอร

CLO3: ผูเรียนสามารถรูและเขาใจเทคนิคการ
ออกแบบวงจรทางอิเล็กทรอนกิสพื้นฐานและ
วงจรดิจิตอล

วิธีสอน
บรรยายโดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปรายโตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน
การประเมิน
ทดสอบระหวางเรียนและการบานที่ไดรับ
มอบหมาย



4. สามารถออกแบบระบบ
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
ที่ถูกตองตามความตองการ

CLO4: ผูเรียนสามารถใชความรูทางดานการ
ออกแบบวงจรดิจิตอลไปประยุกตใชงานไดอยาง
เหมาะสม

วิธีสอน
บรรยายโดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปรายโตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน
ทดสอบยอยในหองเรียน  สอบกลางถาค สอบ
ปลายภาค   ทํางานกลุม
การประเมิน
ทดสอบระหวางเรียนและการบานที่ไดรับ
มอบหมาย



5. สามารถพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร และระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอยาง
สรางสรรค จากการประยุกต
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีสมัยใหม

CLO5: ผูเรียนสามารถใชความรูตางๆของ วงจร
ทางดิจิตอลไป ประยกุตใชงานกับ แนวคิดการ
นําเสนอ โครงงานตางๆได

วิธีสอน
บรรยายโดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปรายโตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน
การประเมิน
ทดสอบยอยในหองเรียน  สอบกลางถาค สอบ
ปลายภาค   ทํางานกลุม



6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และ
วิชาชีพ ไมคัดลอกงานผูอื่น และมี
การอางอิงแหลง ที่มา

CLO6:ใหผูเรียนตระหนักในคุณคาและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละและซ้ือสัตยสุจริตอยาง
เครงครัด

วิธีสอน
บรรยายโดยสอดแทรกคุณธรรม ความซ่ือสัตย
การประเมิน
สังเกตุจากพฤติกรรมในระหวางเรียน


7. สามารถทํางานเปนทีมและเปน
เครือขาย มีความรับผิดชอบ ใน

CLO7:ผูเรียนไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควา
ดวยตัวเองและรวมกันเปนกลุม

วิธีสอน
ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง
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ผลการเรียนรูตาม ELOs ของหลักสตูร
CLOs

(ผลการเรียนรูของรายวชิาตาม ELO แตละ
ดาน)

วิธีการสอน/การประเมิน
(อธิบายวิธีการสอนและวธิีการประเมนิ)

การทํางานใหบรรลุเปาหมาย 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: มีวิธกีารประยุกตการออกแบบวงจร
ทางดิจิตอลในการ ทํานวัตกรรมตาง เพือ่ใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันได

วิธีการสอน
มอบหมายใหคิดประยกุตความรูในวิชาที่เรียน
ประยุกตใชในการคิดโครงงานขนาดเล็ก
การประเมิน
ใหนําเสนอโครงงานและสรางใชงานจริงและ
นําเสนอหนาชั้นเรียน ประเมินของคุณภาพของ
โครงงาน
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน*
(ช่ัวโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช

ผูสอน

1 • แนะนําประมวลลักษณะวิชา

•บทนํา

• แนะนํา โปรแกรมจําลองวงจรทาง
ไฟฟา Proteus และ โปรแกรม
ARDUINO IDE วิธีการลงโปรแกรม

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ปฎิบัติในหองคอมพิวเตอร
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทยตัวอยาง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรม Proteus

โปรแกรม ARDUINO IDE

อ.กฤษณ ทองขุน
ดํา

2 โครงสรางของ ARDUINO อุปกรณ
เชื่อมตออินพุท  อุปกรณเชื่อมตอ
เอาทพุท  หลักการทํางานของหนวย
ประมวลผล หนวยความจําสําหรับ
เขียนโปรแกรม  หนวยความจํา
สําหรับเก็บคาตัวแปร รีจิสเตอรแบบ
ตางๆ พอรตสําหรับติดตออุปกรณ
ภายนอก ของคอมพิวเตอรขนาดเล็ก

8 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัดใน/นอกชั้น

เรียน
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทยตัวอยาง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร

โปรแกรม Proteus
โปรแกรม ARDUINO IDE

อ.กฤษณ ทองขุน
ดํา
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3-4 การแปลงสัญญาณทางไฟฟาเปน
ขอมูลเลขฐาน  การประมวลผลเลข
ฐาน และการแปลงเลขฐานเปน
สัญญาณทางไฟฟา ระบบขอมูล การ
แปลงตัวเลขเปนรูปแบบของขอมูล
แบบตางๆ ในระบบคอมพิวเตอร เชน
จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ ดวย
ขนาดจํานวนบิตท่ีแตกตางกัน

8 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัดใน/นอกชั้นเ
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทยตัวอยาง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรม Proteus

โปรแกรม ARDUINO IDE

อ.กฤษณ ทองขุน
ดํา

5-6 หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม
คอมพิวเตอรขนาดเล็กตระกูล MCS-
51 ดวยภาษา ARDUINO และการ
จําลองการทํางานของวงจร
อิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร
ขนาดเล็ก ARDUINO ดวยโปรแกรม
PROTEUS

- การเขียนโปรแกรมรับคา
สวิทช

- การเขียนโปรแกรมควบคุม
หลอดไฟและรีเลย

8 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
- เอกสารประกอบการสอน
โจทยตัวอยาง / ใบงาน
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทยตัวอยาง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร

โปรแกรม Proteus
โปรแกรม ARDUINO IDE

อ.กฤษณ ทองขุน
ดํา
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7-8 การเขียนโปรแกรม บวก ลบ คูณ หาร
เลขจํานวนเต็มท่ีมีจํานวนบิตของ
ขอมูลมาก กวา จํานวนบิตของหนวย
ประมวลผล เชน การเขียนโปรแกรม
ยอยสําหรับ บวก ลบ คูณ หาร ตัวเลข
แบบ 16 บิต และ 32 บิต  หลักการ
เขียนโปรแกรมยอย ดวยสําหรับ
คํานวณสมการทางคณิตศาสตร เชน
SIN COS TAN ดวยวิธีการเปดตาราง

8 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทยตัวอยาง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรม Proteus

โปรแกรม ARDUINO IDE

อ.กฤษณ ทองขุน
ดํา

สัปดาหท่ี 9 สอบกลางภาค
10 การเชื่อมตอ จอ LCD กับ

คอมพิวเตอรขนาดเล็กและการเขียน
โปรแกรมควบคุมดวย ARDUINO IDE

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทยตัวอยาง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรม Proteus

โปรแกรม ARDUINO IDE
- ชุดทดลอง บอรดทดลอง

ARDUINO พรอมอุปกรณ
เชื่อมตอ และเซ็นเซอรตางๆ

อ.กฤษณ ทองขุน
ดํา
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11-12 การเชื่อมตอ เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ กับ
คอมพิวเตอรขนาดเล็กและการเขียน
โปรแกรมควบคุมดวย ARDUINO IDE

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทยตัวอยาง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรม Proteus

โปรแกรม ARDUINO IDE
- ชุดทดลอง บอรดทดลอง

ARDUINO พรอมอุปกรณ
- เชื่อมตอ และเซ็นเซอรตางๆ

อ.กฤษณ ทองขุน
ดํา

13-14 การเชื่อมตอ ARDUINO MCS-51
ดวย พอรต USB  RS232 และ
อุปกรณสื่อสาร

8 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทยตัวอยาง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรม Proteus

โปรแกรม ARDUINO IDE
- ชุดทดลอง บอรดทดลอง

ARDUINO พรอมอุปกรณ
- เชื่อมตอ และเซ็นเซอรตางๆ

อ.กฤษณ ทองขุน
ดํา
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15-16 นําเสนอ วิธีการประยุกตใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO กับ
ชีวิตประจําวัน ดวยภาษา ARDUINO
IDE และจัดกลุมอภิปรายหนาชั้น
เรียน

8 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทยตัวอยาง / ใบงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรม Proteus

โปรแกรม ARDUINO IDE
- ชุดทดลอง บอรดทดลอง

ARDUINO พรอมอุปกรณ
- เชื่อมตอ และเซ็นเซอรตางๆ

อ.กฤษณ ทองขุน
ดํา

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับ ผลการเรียนรู (มคอ.) ผลการ
เรียนรู CLO

วิธีการประเมิน สัปดาท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การ

ประเมินผล
1 1.2,2.1,2.2,2.,3.1,3.3,3.4 1,2,3,4,5,6 การสอบกลาง

ภาค
ตามปฎิทิน

มหาวิทยาลัย
30%

2 2.1,2.2,2.,3.1,3.3,3.4 1,2,3,4,5,6 การสอบปลาย
ภาค

ตามปฎิทิน
มหาวิทยาลัย

40%

3 1.2,3.1,3.3,3.4 1,2,3,4,5,6 การเขาชั้น
เรียน

พฤติกรรม
ระหวางเรียน

ตลอดภาค
เรียน

15%

4 1.2,2.1,2.2,2.,3.1,3.3,3.4 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
1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชา การโปรแกรมอาดุยโน อ.กฤษณ ทองขุนดํา

1. 1.2 เว็บไซตท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา

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 พฤศจิกายน 2565 )


