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รายละเอียดของรายวิชา

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1. รหัส ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา
0214417 คอมพิวเตอรเพื่อระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 3 หนวยกิต (3-0-3)

Computer for Industrial Control Systems
0214417 คอมพิวเตอรเพ่ือระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรในงานอุตตสาหกรรมและหนาท่ีการทํางาน การเชื่อมตอ

อินพุท เอาทพุท ระบบสื่อสาร โปรโตคอล MODBUS อุปกรณการเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรและงาน
ประยุกตเครื่องคอมพิวเตอรในการควบคุมกระบวนการทางดิจิตอลและฝกปฎิบัติ

Computer harware organizations and functions; input/output interface:
communication; MODBUS protocol peripherals computer interface devices; computer
application in digitals process control; computer aided design systems; and practice.

.

2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 วิชาเฉพาะดาน หมวดวิชาเลือก กลุม 2101

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยกฤษณ ทองขุนดํา
อาจารยผูสอนรายวิชา อาจารยกฤษณ ทองขุนดํา

5. ภาคการศึกษา/ ช้ันปท่ีเรียน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

6. สถานท่ีเรียน
วันศุกร เวลา 13.00-17.10 หอง IT307

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 สําหรับเชื่อมตอกับเครื่อง

คอมพิวเตอรผานทางฮารดแวรชองทาง USB และ ISA BUS ได
1.2 เพ่ือใหนิสิตมีความรูเขาใจกระบวนการเขียนโปรแกรมดวยโครงสรางของขอมูล (LABVIEW) ได เพ่ือ

ควบคุมระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมดวยเครื่องคอมพิวเตอร
1.3 เพ่ือใหนิสิตมีความรู เขาใจในการนําเครื่องคอมพิวเตอรมาประยุกตใชงาน ในระบบควบคุมอัตโนมัติ

โดยยการเขียนโปรแกรมดวยภาษา LABVIEW

2. วัตถุประสงคของการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชา 0214417 คอมพิวเตอรเพ่ือระบบควบคุมในอุตสาหกรรม เปนรายวิชาท่ีพัฒนาเพ่ือนําเสนอ

เนื้อของการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชสําหรับงานควบคุมอัตโนมัติตามโรงงานอุตสาหกรรมโดยการ
เขียนโครงสรางการควบคุมดวยภาษาทางไดอะแกรมหรือการไหลของขอมูล ดวย LABVIEW ซึ่งปกติระบบนี้
จะมีการใชงานกันในโรงงานอุตสาหกรรมกันอยางแพรหลาย เพ่ือใหนิสิตเขาหลักการทํางานพ้ืนฐานของระบบ
ดังกลาว รวมท้ังสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานได และ สามารถประยุกตความรูดังกลาวไปสราง
นวัตกรรมใหมๆท่ีเปนประโยชนตอความเปนอยูในชีวิตประจําวัน
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หมวดท่ี 3 ลักษณะการดําเนินการ

1. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/การ
ฝกงานภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง

45 ชั่วโมง - - 45 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
อธิบายข้ันตอนการเชื่อมตอเครื่อง
คอมพิวเตอรเพ่ือประยุกตใชงานใน
งานควบคุมอัตโนมัติ ยกตัวอยาง
การโครงงานในการประยุกตใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ

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
กับพอรตของเครื่องคอมพิวเตอร
ดวยฮารดแวรจริง

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

0214417 คอมพิวเตอรเพ่ือระบบควบคุมใน
อุตสาหกรรม          
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ผลการเรียนรูตาม ELOs ของหลักสตูร
CLOs

(ผลการเรียนรูของรายวชิาตาม ELO แตละ
ดาน)

วิธีการสอน/การประเมิน
(อธิบายวิธีการสอนและวธิีการประเมนิ)


1. สามารถอธบิายทฤษฎพีื้นฐาน
ทางวิทยาการคอมพวิเตอรได

CLO1:ทําใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจใน
การนําคอมพวิเตอรมาใชในระบบควบคุมใน
โรงงานอุตสาหกรรม

วิธีการสอน
บรรยาย โดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปราย ดตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การ
ทํางานกลุม
การประเมิน
ประเมินจากการสอบกลางภาค ปลายภาค และ
แบบฝกหัดการบาน


2. สามารถวิเคราะห และ
แกปญหาโดยใชวิธกีารทาง
วิทยาการคอมพวิเตอรไดอยาง
ถูกตอง

CLO2:ทําใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห การ
เขียนโปรแกรมดวยแผนผังการไหลของขอมูล
ไดอะแกรม ดวยภาษา LABVIEW เพื่อระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ โดยใชคอมพิวเตอร

วิธีการสอน
บรรยาย โดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปราย ดตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การ
ทํางานกลุม
การประเมิน
ประเมินจากการสอบกลางภาค ปลายภาค และ
แบบฝกหัดการบาน



3. สามารถใชทักษะ เทคนิค
ปจจุบัน และเคร่ืองมือที่จําเปนใน
การแกปญหาทางคอมพิวเตอร

CLO3:ทําใหผูเรียนสามารถรูและเขาใจเทคนิค
การออกแบบฮารดแวรวงจรเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรเพื่อใชสําหรับระบบควบคุม
อัตโนมัติได

วิธีการสอน
บรรยาย โดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปราย ดตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การ
ทํางานกลุม
การประเมิน
ประเมินจากการสอบกลางภาค ปลายภาค และ
แบบฝกหัดการบาน



4. สามารถออกแบบระบบ
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
ที่ถูกตองตามความตองการ

CLO4:ทําใหผูเรียนสามารถใชความรูทางดาน
การเขียนโปรแกรมดวยผังไดอะแกรมไป
ประยุกตใชงานกับระบบควบคุมอัตโนมติัได
อยางเหมาะสม

วิธีการสอน
บรรยาย โดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปราย ดตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การ
ทํางานกลุม
การประเมิน
ประเมินจากการสอบกลางภาค ปลายภาค และ
แบบฝกหัดการบาน



5. สามารถพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร และระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอยาง
สรางสรรค จากการประยุกต
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีสมัยใหม

CLO5:ผูเรียนสามารถใชความรูตางๆของ วงจร
อินเตอรเฟสกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ประยุกตใช
งานกับ โครงงานตางๆได

วิธีการสอน
บรรยาย โดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปราย ดตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การ
ทํางานกลุม
การประเมิน
ประเมินจากการสอบกลางภาค ปลายภาค และ
แบบฝกหัดการบาน



6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และ
วิชาชีพ ไมคัดลอกงานผูอื่น และมี
การอางอิงแหลง ที่มา

CLO6:ใหผูเรียนตระหนักในคุณคาและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละและซ้ือสัตยสุจริตอยาง
เครงครัด

วิธีสอน
บรรยายโดยสอดแทรกคุณธรรม ความซ่ือสัตย
การประเมิน
สังเกตุจากพฤติกรรมในระหวางเรียน

 7. สามารถทํางานเปนทีมและเปน CLO7:ผูเรียนไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควา วิธีสอน
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ผลการเรียนรูตาม ELOs ของหลักสตูร
CLOs

(ผลการเรียนรูของรายวชิาตาม ELO แตละ
ดาน)

วิธีการสอน/การประเมิน
(อธิบายวิธีการสอนและวธิีการประเมนิ)

เครือขาย มีความรับผิดชอบ ใน
การทํางานใหบรรลุเปาหมาย

ดวยตัวเองและรวมกันเปนกลุม ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง
การบานและงนที่ไดรับมอบหมาย
การประเมิน
นําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน



8. มีความใฝรู สามารถศึกษา
คนควาดวยตนเอง ปรับตัวเขากบั
แนวโนมเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

CLO8:ผูเรียนไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควา
ดวยตัวเองและรวมกันเปนกลุม

วิธีสอน
ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง
การบานและงนที่ไดรับมอบหมาย
การประเมิน
นําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน



9. สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทย
และภาษา อังกฤษ ในรูปแบบการ
พูดและการเขยีน และสามารถ
ถายทอดความรูดวยวธิีการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

CLO9:ผูเรียนไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควา
ดวยตัวเองและรวมกันเปนกลุม

วิธีสอน
ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง
การบานและงนที่ไดรับมอบหมาย
การประเมิน
นําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน


10. สามารถประยกุตวธิีการทาง
คณิตศาสตร ในการแกปญหา
ทางดานการคํานวณ

CLO10:มีวิธีการประยกุตการออกแบบวงจร
เชื่อมตอฮารดแวรของเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อ
เชื่อมตอกับระบบควบคุมอัตโนมัติ สรางสรรค
นวัตกรรมตาง เพื่อใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได

วิธีการสอน
มอบหมายใหคิดประยกุตความรูในวิชาที่เรียน
ประยุกตใชในการคิดโครงงานขนาดเล็ก
การประเมิน
ใหนําเสนอโครงงานและสรางใชงานจริงและ
นําเสนอหนาชั้นเรียน ประเมินของคุณภาพของ
โครงงาน
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน (ช่ัวโมง)

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อท่ีใช ผูสอน

บรรยาย ปฎิบัติ

1 - แนะนําประมวลลักษณะวิชา
- โครงสรางทางฮารดแวรของ

เครื่อง
คอมพิวเตอร

- แนะนําโปรแกรม LABVIEW
วิธีการโหลดใชงาน เวอรชั่นฟรี
6 เดือน เวอรชั่นสําหรับงาน
การศึกษา (CLO1)

4 0
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา

2 หลักการและสวนประกอบในการเขียน
โปรแกรม LABVIEW เพ่ือนํา
คอมพิวเตอรไปใชในงานควบคุมอัตโนมัติ
(CLO1,CLO4)

4 0 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรม LABVIEW
- บอรดทดลอง เครื่องมือวัด

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา
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สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน (ช่ัวโมง)

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อท่ีใช ผูสอน

บรรยาย ปฎิบัติ

3-4 SubvI Custom Control
และเทคนิคการดีบัก VI
(CLO2,CLO3,CLO4,CLO5)

4 0 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรม LABVIEW
- บอรดทดลอง เครื่องมือวัด

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา

5 การสงขอมูลระหวางลูป
(,CLO2,CLO3,CLO4,CLO5)

4 0 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรม LABVIEW

บอรดทดลอง เครื่องมือวัด
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา

6 การควบคุม User Interface
(CLO2,CLO3,CLO4,CLO5)

4 0 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรม LABVIEW
- บอรดทดลอง เครื่องมือวัด

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา
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สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน (ช่ัวโมง)

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อท่ีใช ผูสอน

บรรยาย ปฎิบัติ

7 การบันทึกและอานไฟล
(CLO2,CLO3,CLO4,CLO5))

2 2 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรม LABVIEW
- บอรดทดลอง เครื่องมือวัด

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา

8 การโปรแกรม Even
(CLO2,CLO3,CLO4,CLO5)

4 0 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัด
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรม LABVIEW
- บอรดทดลอง เครื่องมือวัด

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา

9 สอบกลางภาค
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สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน (ช่ัวโมง)

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อท่ีใช ผูสอน

บรรยาย ปฎิบัติ

10-
11

Data Acquisition
(DAQ)
(CLO2,CLO3,CLO4,
CLO5)

4 0 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ฝกใชโปรแกรมนอกชั้น
- ฝกตอวงจรนอกชั้นเรียน
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทยตัวอยางและใบงาน
- คอมพิวเตอร
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- โปรแกรม LABVIEW

บอรดทดลอง ARDUINO

อ.กฤษณ ทองขุน
ดํา

12-
13

- Machine Vision

(CLO2,CLO3,CLO4,C
LO5)

4 0 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ฝกใชโปรแกรมนอกชั้น
- ฝกตอวงจรนอกชั้นเรียน
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทยตัวอยางและใบงาน
- คอมพิวเตอร
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- โปรแกรม LABVIEW

บอรดทดลอง ARDUINO

อ.กฤษณ ทองขุน
ดํา
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สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน (ช่ัวโมง)

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และสื่อท่ีใช ผูสอน

บรรยาย ปฎิบัติ

14 การเชื่อมตอฮารดแวร
LABVIEW โดยการใช
บอรด ARDUINO

(,CLO2,CLO3,CLO4,CL
O5)

4 0 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอยาง
- ฝกใชโปรแกรมนอกชั้น
- ฝกตอวงจรนอกชั้นเรียน
สื่อท่ีใช
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทยตัวอยางและใบงาน
- คอมพิวเตอร
- โปรแกรม ARDUINO IDE
- โปรแกรม LABVIEW

บอรดทดลอง ARDUINO

อ.กฤษณ ทองขุน
ดํา

15 - นําเสนอกระประยุกตใช
งานเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานควบคุม
อัตโนมัติ เชื่อมตอผาน
ฮารดแวร บอรด
ARDUINO
(CLO2,CLO3,CLO4,C
LO5,CLO9,CLO10)

4 0 กิจกรรมการเรียนการสอน
- นิสิตนําเสนอโครงงานและ

อภิปรายหนาชั้นเรียน
- ซักถามปญหา
สื่อท่ีใช

โครงงานการใชคอมพิวเตอร
สําหรับงานควบคุมอัตโนมัติ
โดยใชภาษา LABVIEW

อ.กฤษณ ทองขุน
ดํา

17 สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับ ผลการเรียนรู (มคอ.) ผลการ
เรียนรู CLO

วิธีการประเมิน สัปดาท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การ

ประเมินผล
1 1.2,1.7,2.1,2.2,2.3,3.1,5.1 1,2,3,5,6 การสอบกลาง

ภาค
ตามปฎิทิน

มหาวิทยาลัย
30%

2 2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,5.1 1,2,3,5,6 การสอบปลาย
ภาค

ตามปฎิทิน
มหาวิทยาลัย

40%

3 1.2,3.1,3.1 1,2,3,5,6 การเขาชั้น
เรียน

พฤติกรรม
ระหวางเรียน

ตลอดภาค
เรียน

15%

4 1.2,2.1,2.2,2.3.2.4,3.1,5.1 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
กิจไพบูลย ชีวพันธศรี , วิศวกรรจาก National Intruments, การสรางระบบอัตโนมัติดวย LBVIEW, 2560

1.

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 )
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