ก

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา ELCI 3501
ชื่ อวิชา การประยุกต์ ใช้ งานไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์

รายวิชานี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน
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ข

สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรำยวิชำ
2. จำนวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
4. อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผสู ้ อน
5. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปี ที่เรี ยน
6. รำยวิชำที่ตอ้ งเรี ยนมำก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี)
7. รำยวิชำที่ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ำมี)
8. สถำนที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทำหรื อปรับปรุ งรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ / ปรับปรุ งรำยวิชำ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
2. จำนวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ
3. จำนวนชัว่ โมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้คำปรึ กษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่
นักศึกษำเป็ นรำยบุคคล
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ควำมรู ้
3. ทักษะทำงปั ญญำ
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนกำรสอน
2. แผนกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู ้
สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน
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ค

สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
8
1. เอกสำรและตำรำหลัก
8
2. เอกสำรและข้อมูลสำคัญ
8
3. เอกสำรและข้อมูลแนะนำ
8
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
9
1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
9
2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน
9
3. กำรปรับปรุ งกำรสอน
9
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ
9
5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรำยวิชำ 10

สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน
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แบบฟอร์ ม มคอ3

1

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1
ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่ อวิชา
รหัสวิชา ELEC4201 ชื่ อวิชา กำรประยุกต์ใช้งำนไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
Microprocessor and Microcontroller Application
2. จานวนหน่ วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสำหกรรม พ.ศ. 2559
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้สู อน
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ อภิชำติ หำจัตุรัส ประธำนหลักสูตร
อำจำรย์อดิศร นิลวิสุทธิ์ อำจำรย์ผสู ้ อน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ …1/2560…/ ชั้นปี ที…
่ 3....
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อำคำรอนุสรณ์เกษตร 10ปี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
9. วันที่จัดทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
18 กรกฎำคม 2560

สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน
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หมวดที่ 2
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อ ให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจถึ งขั้นตอนและกระบวนกำรโปรแกรมรหัสคำสั่งไปอุ ปกรณ์ ไมโคร
โพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ และสำมำรถเข้ำใจหลักกำรเขียนโปรแกรมเพื่อ ทำกำรสั่งงำนให้
อุปกรณ์ประเภทไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ สำมำรถทำงำนได้อย่ำงอัตโนมัติ อีกทั้งยัง
สำมำรถเข้ำใจโหมดกำรทำงำนที่มีระดับควำมซับซ้อนในตัวไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
ได้เช่น กำรสื่อสำรข้อมูลในรู ปแบบอนุกรม กำรขัดจังหวะเป็ นต้น
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำมี ก ำรเตรี ยมควำมพร้ อ มด้ ำ นปั ญ ญำในกำรน ำควำมรู ้ ควำมเข้ำ ใจ ในระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อเป็ นพื้นฐำนในกำรนำไปประยุกต์ในกำรเรี ยนในวิชำอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของรำยวิชำให้สอดคล้องกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่มีควำมก้ำวหน้ำในปัจจุบนั
หมวดที่ 3
ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
กำรประยุกต์ใช้งำนไมโครคอนโทรลเลอร์ ในกำรควบคุมอุปกรณ์เพือ่ ใช้งำนแบบอัตโนมัติ กำร
โปรแกรมที่สำมำรถนำไปใช้งำนได้จริ ง ตลอดจนกำรออกแบบกำรเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบต่ำงๆ ปฏิบตั ิ
ตำมเนื้อหำกำรประยุกต์ใช้งำนทำงด้ำนต่ำง ๆ
ปฏิบตั ิสอดคล้องกับเนื้อหำทำงทฤษฎี
2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยำย 30 ชัว่ โมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ

สอนเสริ มตำมควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ
เฉพำะรำย

สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
กำรฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง กำรศึกษำด้วยตนเอง 5
ต่อภำคกำรศึกษำ
ชัว่ โมงต่อสัปดำห์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

3

3 จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อำจำรย์ประจำรำยวิชำ ประกำศเวลำให้คำปรึ กษำผ่ำนเวปไซด์ของสำขำวิชำ
- อำจำรย์จดั เวลำให้คำปรึ กษำเป็ นรำยบุคคล หรื อ รำยกลุ่มตำมควำมต้องกำร 1 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์
(เฉพำะผูท้ ี่ตอ้ งกำร)
หมวดที่ 4
การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 สร้ำงเสริ มให้นกั ศึกษำ ตระหนักในคุณค่ำและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
1.1.2 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลำ และควำม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรี ของควำมเป็ นมนุษย์
1.1.4 เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่ำงๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.5 มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำงกรณี ศึกษำ จำกข่ำวสำรเหตุกำรณ์ในโลกปั จจุบนั
1.2.2 กำหนดให้นกั ศึกษำหำตัวอย่ำงที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 บทบำทสมมุติ
1.2.4 กำหนดระเบียบ ข้อบังคับในของรำยวิชำนี้เพือ่ ใช้เป็ นแนวทำงในกำรบังคับใช้ระหว่ำงเรี ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมกำรกำหนดบทบำทสมมุติ ควำมเสียสละ จำกำรทำงำนกลุ่ม เพือ่ นำเสนอหน้ำชั้น
เรี ยน ตรวจดูผลงำนว่ำมีควำมซื่อสัตย์ไม่คดั ลอกผลงำนของผูอ้ ื่นมำเป็ นของตน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมกำรตรงต่อเวลำในกำรเข้ำห้องเรี ยน และส่งงำนที่ได้รับมอบหมำย
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมหลังกำรมีกำรกำหนดภำระงำนให้นกั ศึกษำทำงำนร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เพือ่ ให้นกั ศึกษำ
ฝึ กกำรแชร์ควำมคิดและสรุ ปผลออกมำนำเสนอ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
ควำมรู ้ในเรื่ องของระบบพื้นฐำนของไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้ำง
ควำมแตกต่ำงของทั้งสองแบบ กำรนำอุปกรณ์ไปประยุกต์ใช้งำน กำรเขียนโปรแกรมเพือ่ สัง่ งำน คำสัง่ ต่ำงๆ
สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน
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เพือ่ ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภำยนอกได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถออกแบบระบบพื้นฐำนเพือ่ นำไปประยุกต์ใช้
งำนกับอุปกรณ์ทำงด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำง
2.2.2 ลงปฏิบตั ิตำมใบงำน
2.2.3 กำรศึกษำโดยใช้ปัญหำ และโครงงำนProblem base learning และ Student Center เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลำง
2.2.4 นำเทคนิคกำรสอนควำมรู ้โดยกำรใช้โปรแกรมจำลองกำรทำงำน จำกงำนวิจยั ในชั้นเรี ยนเรื่ อง
กำรพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้โปรแกรมจำลองกำรทำงำนเรื่ องกำรเชื่อมต่อ อุปกรณ์ เพือ่ ประยุกต์ใช้งำน
ในกำรสื่อสำรแบบอนุกรมผ่ำนไมโครคอนโทรลเลอร์ของนำยสงกรำนต์ สุขเกษม มำประยุกต์ใช้ในกำรสอน
เพือ่ ให้นกั ศึกษำได้ทำลองด้วยโปรแกรมจำลองก่อนนำไปลงปฏิบตั ิจริ งในบอร์ดทดลอง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลำงภำค สอบปลำยภำค ด้วยข้อสอบที่เน้นกำรวัดหลักกำรและทฤษฎี
2.3.2 ผลสรุ ปจำกกำรทำใบงำน
2.3.3 ผลจำกกำรทำโครงงำนโดยกำรนำควำมรู ้มำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปั ญหำ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีกำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ มีกำรวิเครำะห์ เพือ่ กำรป้องกันและแก้ไข
ปั ญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรควำมรู ้ไปประยุกต์ใช้งำน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กำหนดให้มีกำรจัดทำโครงงำนขนำดเล็กที่มีกำรนำสิ่งที่ได้รับจำกกำรบรรยำยไปประยุกต์ใช้งำน
3.2.2 กำหนดให้นกั ศึกษำมีส่วนร่ วมเป็ นผูช้ ่วยวิทยำกรในกำรอบรมที่ทำงหลักสูตรจัดขึ้น และเนื้อหำ
เป็ นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำในรำยวิชำ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลกำรเรี ยนรู ้และกำรวิเครำะห์ จำกผลสอบกลำงภำค ปลำยภำค โดยเน้นข้อสอบทีม่ ีกำร
วิเครำะห์ จำกสถำนกำรณ์สมมุติ หรื อสิ่งที่เป็ นปั ญหำ ในกำรทำงำนโครงงำน
3.3.2 ประเมินผลงำนจำกกำรทำงำน กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำและกำรลงมือปฏิบตั ิ
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 พัฒนำทักษะกำรสร้ำงกลุ่มสัมพันธ์ระหว่ำงผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนำทักษะในกำรกล้ำแสดงออกสร้ำงควำมเป็ นผูน้ ำและผูต้ ำมที่ดี
สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน
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4.1.3 พัฒนำทักษะกำรศึกษำหำข้อมูลเพือ่ ให้เกิดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในกำรจัดทำโครงงำนขนำดเล็ก
4.2.2 มอบหมำยงำนรำยกลุ่ม และรำยบุคคล เช่น เพื่อทำกำรค้นคว้ำ หำควำมก้ำวล้ ำของเทคโนโลยีใน
ต่ำงประเทศ ในปัจจุบนั หรื อ นำเสนอบทควำมที่เกี่ยวข้องกับรำยวิชำ
4.2.3 กำรนำเสนอรำยงำน
4.3 วิธีการประเมิน
4.3.1 มีกำรประเมินตนเอง และเพือ่ น ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ผลกำรนำเสนอกำรจัดทำโครงงำนขนำดเล็ก
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 ทักษะกำรคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนำทักษะในกำรสื่อสำรทั้งกำรพูด กำรฟัง กำรแปล กำรเขียน โดยกำรทำรำยงำน และ
นำเสนอในชั้นเรี ยน
5.1.3 พัฒนำทักษะในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลจำกกรณี ศึกษำ
5.1.4 พัฒนำทักษะในกำรสืบค้น ข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต
5.1.5 ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสื่อสำร เช่น กำรส่ งงำนทำงอีเมล์ ฯลฯ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมำยงำนให้ศกึ ษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จำก website สือ่ กำรสอน e-learning และทำรำยงำน โดยเน้นกำรนำ
ตัวเลข หรื อมีสถิติอำ้ งอิง จำกแหล่งที่มำข้อมูลทีน่ ่ำเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมำะสม
5.3 วิธีการประเมิน
5.3.1 กำรมีส่วนร่ วมในกำรอภิปรำยและวิธีกำรอภิปรำย
5.3.2 ผลจำกกำรอ้ำงอิงข้อมูลที่นำมำใช้ประกอบกำรนำเสนอซึ่งจะต้องสำมำรถตรวจสอบได้
5.3.3 ผลจำกกำรวิเครำะห์ผล ที่แสดงให้เห็นข้อดี และข้อเสียของข้อมูลทีน่ ำมำเสนอ
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หมวดที่ 5
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

1

- แนะนำกำรเรี ยนกำรสอน
- บทที่ 1 ทบทวนพื้นฐำนโครงสร้ำง กำร
ทำงำนของไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลPIC

4

2

- บทที่ 2 กำรเขียนภำษำซี เบื้องต้น
สำหรับกำรโปรแกรมลง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC และ
กำรต่อวงจรพื้นฐำนสำหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพือ่ จำลองกำร
ทำงำน
- บทที่ 2 กำรเขียนภำษำซี เบื้องต้น
สำหรับกำรโปรแกรมลง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC และ
กำรต่อวงจรพื้นฐำนสำหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพือ่ จำลองกำร
ทำงำน(ต่ อ)
- บทที่ 3 กำรออกแบบให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพือ่ ใช้ในเชื่อมต่อ
กับหน่วยควำมจำ
- บทที่ 4 กำรต่อโครงสร้ำงทำงฮำร์ดแวร์
เพือ่ กำรใช้งำนพอร์ตและใช้งำนเครื่ อง
โปรแกรมเพือ่ ทดสอบกับวงจรจริ ง

4

บรรยำย ถำม-ตอบ อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
กิจกรรมกลุ่ม และ
ปฏิบตั ิกำรทดลอง

4

บรรยำยและลงมือ
ปฏิบตั ิ ตำมใบงำน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

4

บรรยำยและลงมือ
ปฏิบตั ิ ตำมใบงำน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

4

บรรยำยและลงมือ
ปฏิบตั ิ ตำมใบงำน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

- บทที่ 5 กำรเขียนโปรแกรมเพือ่ ควำมคุม
กำรแสดงผลด้วยหลอดไฟ

4

บรรยำยและลงมือ
ปฏิบตั ิ ตำมใบงำน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

3

4

5

6

สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
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ปฏิบตั ิกำรทดลอง
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สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

7

- รำยงำน
- ทบทวน
สอบกลางภาค
- บทที่ 6 กำรเขียนโปรแกรมเพือ่ ใช้ใน
กำรควบคุมสัญญำณ PWM และวงจร
เชื่อมต่อในกำรควบคุมควำมเร็วมอเตอร์
- บทที่ 7 กำรเขียนโปรแกรมเพือ่ ใช้ใน
กำรแปลงสัญญำณอนำล็อกเป็ นสัญญำณ
ดิจิตอล
- บทที่ 8 กำรเขียนโปรแกรมเพือ่ ติดต่อ
สำรกับคอมพิวเตอร์ผำ่ นช่องทำงกำร
สื่อสำรแบบ UART
- บทที่ 9 กำรเขียนโปรแกรมเพือ่ ติดต่อ
สำรกับชิปสนับสนุนเพือ่ เชื่อมต่อใน
มำตรฐำน IIC
- บทที่ 10 กำรเขียนโปรแกรมเพือ่ ติดต่อ
สำรกับชิปสนับสนุนเพือ่ เชื่อมต่อใน
มำตรฐำน 1 wire protocol
- บทที่ 11 กำรเขียนโปรแกรมเพือ่ ติดต่อ
สำรกับอุปกรณ์อื่นๆในรู ปแบบเครื อข่ำย
สอบปฏิบตั ิ กำรเขียนโปรแกรมสำหรับ
งำนควบคุม
-นำเสนอโครงงำนประจำรำยวิชำ
- ทบทวน
สอบปลายภาค

4

8
9

10

11

12

13

14
15
16
17

สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน

3
4

ผู้สอน
กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
(ถ้ ามี)
บรรยำย ถำม-ตอบ อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
กิจกรรมกลุ่ม
อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
สอบทฤษฏี
บรรยายและลงมือ อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
ปฏิบัติ ตามใบงาน

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

4

สอบภาคปฏิบัติ

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

4

บรรยายและลงมือ
ปฏิบัติ ตามใบงาน

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

4

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

4

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม

3

อ. สงกรานต์ สุ ขเกษม
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
1

2

3

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ที่ประเมิน

สอบกลำงภำค
สอบภำคปฏิบตั ิ
สอบปลำยภำค
สอบกำรเสนอผล
กำรทำโครงงำน
ขนำดเล็ก
กำรเข้ำชั้นเรี ยน
กำรส่งกำรบ้ำน
รวม

7
15
16
14

สั ดส่ วนของ
การประเมินผล
30%
10%
30%
15%

ตลอดภำคกำรศึกษำ

15%
100%

หมวดที่ 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ผูแ้ ต่ง ประจิน พลังสันติกุล ชื่อหนังสือ PIC Works Example & Source Code
สำนักพิมพ์ บริ ษทั แอพซอฟต์เทค
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ (ถ้ามี)
ไม่ มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
website http://www.elecnet.chandra.ac.th/academic.php#courses

สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน
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หมวดที่ 7
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กำรประเมินประสิ ทธิผลในรำยวิชำนี้ ที่จดั ทำโดยนักศึกษำ ได้จดั กิจกรรมในกำรนำแนวคิดและ
ควำมเห็นจำกนักศึกษำได้ดงั นี้
- กำรสนทนำกลุม่ ระหว่ำงผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรำยวิชำ
- ขอเสนอแนะผ่ำนเว็บบอร์ด ที่อำจำรย์ผสู ้ อนได้จดั ทำเป็ นช่องทำงกำรสื่ อสำรกับนักศึกษำ
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในกำรเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินกำรสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ผลกำรสอบ
- กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจำกผลกำรประเมินกำรสอนในข้อ 2 จึงมีกำรปรับปรุ งกำรสอน โดยกำรจัดกิจกรรมในกำรระดม
สมอง และหำข้อมูลเพิม่ เติมในกำรปรับปรุ งกำรสอน ดังนี้
- สัมมนำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
- กำรวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรำยหัวข้อ ตำมที่คำดหวังจำกกำรเรี ยนรู ้
ในวิชำ ได้จำก กำรสอบถำมนักศึกษำ หรื อกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำ รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำร ทดสอบ
ย่อย และหลังกำรออกผลกำรเรี ยนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชำได้ดงั นี้
- กำรทวนสอบกำรให้คะแนนจำกกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำโดยอำจำรย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อำจำรย์ประจำหลักสูตร
- มีกำรตั้งคณะกรรมกำรในสำขำวิชำ ตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรี ยนรู ้ของนักศึกษำ โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รำยงำน วิธีกำรให้คะแนนสอบ และกำรให้คะแนนพฤติกรรม

สำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

10

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุ งกำร
สอนและรำยละเอียดวิชำ เพือ่ ให้เกิดคุณภำพมำกขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรำยวิชำทุก 3-4 ปี หรื อตำมข้อเสนอแนะหรื อผลกำรสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4
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