มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา ELEC3203 ชื่อวิชาไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร

รายวิชานี่เปนสวนหนึง่ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะ วิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารบัญ
หมวด

หนา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

รหัสและชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
สถานที่เรียน
วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

2

1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล

2
3
3

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
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คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

4
5
6
7
8

9
9 - 13
14

สารบัญ
หมวด

หนา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

15

1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

15
15
15

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กลยุทธการประเมินการสอน
การปรับปรุงการสอน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

16
16
16
16
16
16

1

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาศาสตร / วิทยาศาสตรประยุกต
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
ELEC3203

ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
(Microprocessor and Microcontroller)

2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส พ.ศ. 2554

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยภัทราวุธ บุญประคอง

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที1่ / ชั้นปที่3

กลุม 101

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
- ไมมี -

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
- ไมมี -

8. สถานที่เรียน
หอง ก6/4ชั้น 6 อาคารอนุสรณ 10 ป เกษตร จันทรเกษม

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 9 มีนาคม 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษาทราบ และเขาใจหลักการทํางานพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร
1.2 เพื่อใหนักศึกษาทราบ และเขาใจหลักการทํางานพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร
1.3 สามารถอธิบายความแตกตางระหวางไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรได
1.4 สามารถหลักการเชื่อมตอหนวยความจําแบบตางๆเพือ่ ใชงานพื้นฐาน
1.5 สามารถอธิบายถึงความแตกตางระหวางหนวยความจํา ขอมูลและหนวยความจํา
โปรแกรมได
1.6 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานในการเชื่อมตอกับ พอรตอินพุตและพอรตเอาตพุต
1.7 เพื่อใหนักศึกษาทราบ และเขาใจการทํางานของหนวยประมวลผลเพื่อเขียนคําสั่งในการ
สั่งงาน
1.8 สามารถอธิบายรหัสคําสั่งที่ใชในการสั่งงานใหกับหนวยประมวลผลได
1.9 สามารถอธิบายการทํางานในโหมดการขัดจังหวะของหนวยประมวลผลหลักได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู
ความเขาใจในระบบไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนในวิขา
อื่นๆ ที่ เ กี่ ยวของทั้ง นี้ ควรมีก ารปรั บ เปลี่ย นโครงสรางของรายวิชาให ส อดคลองกับ สภาพการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาปจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
พื้ น ฐานและความเป น มาของไมโครโปรเซสเซอร ระบบไมโครคอมพิ ว เตอร บั ส
ไมโครโปรเซสเซอร กั บ ซอฟต แ วร โครงสร า งภายใน รี จี ส เตอร ภาษาแอสแซมบลี คํ า สั่ ง
ภาษาแอสเซมบลีฮารดแวรไมโครโปรเซสเซอร หนวยความจํา การสื่อสารแบบขนาน พอรตนําเขา/
สงออก อินเตอรรัพต ไมโครคอนโทรลเลอรแตละรุนในดานคุณสมบัตโิ หมดการทํางาน หนวยความจํา
รีจีสเตอรการอางแอดเดรสและชุดคําสั่งการเขียนโปรแกรมเบื้องตนและการเชื่อมกับอุปกรณภายนอก
และการ
ปฏิบัตสิ อดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30
(2ชั่วโมง x 15 สัปดาห)

15

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
45
60
(3 ชั่วโมง x 15 สัปดาห) (4ชั่วโมง x 15 สัปดาห)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษา
เปนรายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
1. ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ

2. มีวินัยมีความตรงตอเวลา

3. พัฒนาตนเอง

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
1. การตรวจเครื่องแตงกายของ
นักศึกษาทุกครั้ง
2. มีการจดบันทึกขอมูลเวลาเขา
เรียนทุกครั้ง
3. การใหศึกษาลวงหนาและ
การคนควา
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การใหศึกษาลวงหนาและ
การคนควา

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในชั้นเรียน
2. การออกมารวมทําโจทย
ตัวอยางหนาชั้นเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
4. ตรวจใบงาน
1. การตรวจสอบรายชื่อ กอนและ
หลังเรียน
2. การทดสอบความรูก อนเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
4. ตรวจใบงาน

1. การทดสอบความรูก อนเรียน
2. การทดสอบความรูห ลังเรียน
3. การตอบคําถามในชั้นเรียน
4. การออกมารวมทําโจทย
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4. บุคลิกภาพ

5. ความรักและศรัทธา

4. การใหแบบฝกหัด
5.การใหคําปรึกษา
6. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. เปนแบบอยางที่ดีใหนักศึกษา
เห็น
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การใหศึกษาลวงหนาและ
การคนควา
4. การถามตอบ
5. การใหแบบฝกหัด
6. ทดลองปฏิบัติ

ตัวอยางหนาชั้นเรียน
5. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
6. ตรวจใบงาน
1. พฤติกรรมการถามตอบ
2. พฤติกรรมการแสดงตัวขณะ
ออกมารวมทําโจทยตัวอยางหนา
ชั้นเรียน
3. แสดงสาธิตใหกลุมอื่น ๆ ดู
1. วัดผลการทดสอบความรูกอ น
เรียนและหลังเรียน
2. การตอบคําถามในชั้นเรียนและ
การออกมารวมทําโจทยตัวอยาง
หนาชั้นเรียน
3. ความครบถวนและความถูกตอง
ของแบบฝกหัดทีส่ ง
4. สังเกตพฤติกรรมตรวจการ
ทดลอง

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
3. ตรวจผลการทดลอง

2. ความรู
ความรู
1. ความรูในหลักการ

2. ความเขาใจในวิธีการ

3. การนําไปใชแกปญหาโจทย

1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
4. ตรวจผลการทดลอง
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
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2. การถามตอบ
3. การใหแบบฝกหัด
4. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ

2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียน
3. การแกไขปญหาโจทยหนาชั้น
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การออกมาแสดงการวิเคราะห
ปญหาโจทยตัวอยางในขณะเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
4. ตรวจผลการทดลอง

ทักษะทางปญญา
1.ความสามารถอธิบายหลักการ
ทํางานและคุณสมบัติตางๆของ
ไมโครโปรเซสเซอรและ
ไมโครคอนโทรลเลอรได

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ

2. ทักษะทางความคิดในการ
ออกแบบคําสั่งควบคุมการใชงาน
ระหวางไมโครโปรเซสเซอรและ
ไมโครคอนโทรลเลอรกบั อุปกรณ
ภายนอกได
3. ทักษะความสามารถแกไขปญหา

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การศึกษาคนควาหาขอมูล
4. ทดลองปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียน
3. การออกมานําเสนอรายงาน
4. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
5. ตรวจผลการทดลอง
1. การคํานวณออกแบบวงจร
2. การแกปญหาโจทย
3. การพัฒนาความคิดและการ
แกไขวงจร

4. การวิเคราะหปญหาโจทย

3. ทักษะทางปญญา

1. การวิเคราะหและหาวิธีการที่
เหมาะสมในการแกไขปญหา
2. การตรวจแบบฝกหัดและการ
คนควาที่มอบหมาย
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. มนุษยสัมพันธ

2. การติดตอสื่อสาร

3. การทํางานเปนกลุม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม
ยอย
5. ปฏิบัติการ LAB รวมกับเปน
กลุม
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม
ยอย
5. การใหแบบฝกหัดแบบ
แบงกลุมยอย
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัดแบบ
แบงกลุมยอย
5. ปฏิบัติการ LAB รวมกับเปน
กลุม

1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การแกปญหา
4. สังเกตการปฏิบัติในการ LAB

1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การแกปญหา
4. การตรวจแบบฝกหัดและ
งานคนควาที่สงของแตละกลุมยอย
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การแกปญหา
4. การตรวจแบบฝกหัดและ
งานคนควาที่สงของแตละกลุมยอย
5. การวางแผนการปฏิบัติและการ
สังเกตในการทดลอง LAB
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
วิธีการสอน
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถการวิเคราะหสมการและ 1. การอธิบาย
ปญหา
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
2. สามารถใชทักษะในการฟง การ 1. การอธิบาย
พูด การอาน การเขียน เพื่อการสื่อ 2. การอภิปราย
ความหมายไดอยางถูกตอง
3. การถามตอบ
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม
ยอย
5. การใหแบบฝกหัดแบบ
แบงกลุมยอย
6. การคนควาแบบแบงกลุมยอย
3. สามารถเลือกใชนวัตกรรมเพื่อให 1. การอธิบาย
เกิดการเรียนรูที่ดี
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัดผาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
5. การคนควาจากเว็บไซด
4. สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียน

1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. การใหแบบฝกหัด

วิธีการประเมินผล

1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การวิเคราะหปญหาโจทย
ตัวอยางในขณะเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การออกมแสดงการแกปญหา
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียนของแต
ละกลุมยอย
4. การตรวจแบบฝกหัด และ
งานคนควาที่สงของแตละกลุมยอย
1. การตอบคําถามปญหาผานสือ่
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ดังเชน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสและ
เว็บไซต
2. การแสดงการวิเคราะห
วิเคราะหปญหาโจทย
3. การตรวจแบบฝกหัด
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การวิเคราะหปญหาโจทย
3. การตรวจแบบฝกหัด
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

พื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร
และไมโครคอนโทรลเลอร

2

การจัดการโครงสราง
ภายในหนวยความจํา

4

3

การใชงานภาษาแอส
แซมบลี้เพื่อใชในการ
จัดการหนวยความจําและ
การคํานวณ ทาง
คณิตศาสตร และทาง
ตรรกะ
การใชงานภาษาแอส
แซมบลี้ เพื่อใชในการ
กระโดด การวนซ้ําและ
การเขียนโปรแกรมยอย

4

4

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อ
การสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
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1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

5

การตอโครงสรางทาง
ฮารดแวรเพื่อการใชงาน
พอรต

6

การใชงานเครื่อง
โปรแกรมขอมูล

4

7

สอบกลางภาค
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
เชื่อมตอกับหนวย
แสดงผล

4

9

การเขียนโปรแกรมเพื่อ
เชื่อมตอกับหนวยอินพุต
ขอมูล

4

10

การใชงานโหมดการ

4

8

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อ
การสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต
กิจกรรม
1. สอบทฤษฎี
2. สอบปฏิบัติ
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต
กิจกรรม

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
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ขัดจังหวะ

1. การอธิบาย
บุญประคอง
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต

1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
4

11

การใชงานโหมดเวลา
(Time)

12

การใชงานโหมดการ
สื่อสารแบบอนุกรม

4

13

การเขียนโปรแกรมเพื่อ
เชื่อมตอกับระบบ
คอมพิวเตอร

4

14

การใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อ
ประยุกตใชงานดานตางๆ
และนําเสนอโครงงาน
ขนาดเล็ก

4

กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อ
การสอน
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
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15

ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน
เพื่อเตรียมตัวกอนสอบ
และสอบยอยภาคปฏิบัติ

4

16

สอบปลายภาค

2

2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต
กิจกรรม
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
สื่อ
1. Power Point
2. หนังสือ, ตํารา และเว็บไซต
กิจกรรม
1. สอบทฤษฎี

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1

ความรูในหลักการ

2

ความเขาใจในวิธีการ

3

การนําไปใชแกปญหา
โจทย

วิธีการประเมิน
1. การตอบ
คําถาม
2. การตรวจ
แบบฝกหัดและ
งานที่สง
3. การสอบ
1. การตอบ
คําถาม
2. . การตรวจ
แบบฝกหัดและ
งานที่สง
3. การสอบ
1. การตอบ
คําถาม
2. . การตรวจ
แบบฝกหัดและ
งานที่สง
3. การสอบ

สัปดาหที่ประเมิน
1-16

สัดสวนของ
การประเมินผล
1. 10%
2. 30%
3. 60%

1-16

1. 10%
2. 30%
3. 60%

1-16

1. 10%
2. 30%
3. 60%
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4

การวิเคราะหปญ
 หาโจทย

1. การตอบ
คําถาม
2. . การตรวจ
แบบฝกหัดและ
งานที่สง
3. การสอบ

1-16

1. 10%
2. 30%
3. 60%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1.1. ชัยวัฒน ลิ้มพรจิตรวิไล เรียนรูและปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51แบบแฟลช
ฉบับ AT89C5X สํานักพิมพ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต จํากัด

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ(ถามี)
ไมมี

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
https://learn.mikroe.com/ebooks/8051programming/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
วิธีการใหนักศึกษาสํารวจตังเองโดยเปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน กับ
ผลทดสอบความรูกอ นเรียน และผลการทําแบบฝกหัด

2. กลยุทธการประเมินการสอน
วิธีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอน

3. การปรับปรุงการสอน
การทดสอบกอนและหลังเรียน การสังเกต และการสอบถาม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทดสอบความรูเดิมกอนเรียนในหัวขอตอไป

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
วิธีการกําหนดเกณฑผานแตละวัตถุประสงค

