มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1 รหัสและชื่อวิชา
04-612-307 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง (Computer Systems and Interfacing)
2 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3 หลักสู ตรและประเภทของวิชา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
เป็ นวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ)
4 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ. วีระยุทธ คุณรัตนสิ ริ
5 ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรี ยน
ภาคเรี ยนที่ 2 / ชั้นปี ที่ 3
6 รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7 รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8 สถานที่เรี ยน
อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์) ชั้น 8 ห้อง 9806
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรา ยวิชาครั้งล่าสุ ด
4 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. คานวณการแปลงเลขฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
2. เขียนโปรแกรมสัง่ งาน Arduino ได้
3. ใช้งานระบบปฏิบตั ิการ Raspbian บน Raspberry PI
4. เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อสั่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่ อปรั บ ปรุ งเนื้ อหารายวิช าในมี ค วามทันสมัย สอดคล้องกับ ความต้องการการพัฒ นา
เทคโนโลยี IoT ของนักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ พร้อมกันนี้ นกั ศึกษายังสามารถนาทักษะที่
ได้ไปสร้างนวัตกรรมในอนาคต
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1 คาอธิบายรายวิชา
ฮาร์ ดแวร์ ของไมโครคอมพิวเตอร์ ซี พียู บัส หน่ วยความจา หน่ วยรับและส่ งข้อมู ล เทคนิ ค
การเชื่ อมโยงและโปรแกรมควบคุมการเชื่ อมโยงกับอุปกรณ์รายรอบ การออกแบบซอฟต์แวร์ ระบบ
เวลาจริ งและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุ มระบบไมโครคอมพิ ว เตอร์ การโปรแกรมด้วยภาษา
ชั้นสู ง การควบคุมและไปท์ไลนิ่งเมมโมรี ไฮราครี อินพุต/เอาต์พุต ซุ ปเปอร์ สกาล่าและตัวประมวลผล
แบบขนาน การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบการวัดและควบคุม
Micro-computer hardware; CPU, bus, memory unit, input and output units; interfacing
technique and control program for interfacing to peripheral devices; software design; real time
programming; control program to microcomputer system; high level language programming;
pipelining memory hierarchy and control, input/output; superscalar and parallel processors;
microcomputer applications in measurement systems and control
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2 จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิบตั ิ/
การศึกษาด้วย
งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
ตนเอง
บรรยาย 45 ชั่ ว โมง สอนเสริ ม เฉพาะ การฝึ กปฏิ บตั ิ - ชั่วโมง ต่อ ก า ร ศึ ก ษ า ด้ ว ย
ต่อภาคการศึกษา
ความต้องการของ ภาคการศึกษา
ตนเอง 90 ชั่ ว โมง
นั ก ศึ ก ษ าเฉพ าะ
ต่อภาคการศึกษา
ราย
3 จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดต่อผูส้ อนได้ที่ อาคาร 9 (อาคารอนุสรณ์ 40ปี ) ชั้น 6 ห้อง 9603 (ห้องพักครู )
อ.วีระยุทธ คุณรัตนสิ ริ
Email : weerayuth.k@rmutp.ac.th
Website : http://www.weerayuth.in.th/
อาจารย์ จัดเวลาให้ คาปรึ ก ษาเป็ นรายบุ คคล หรื อรายกลุ่ มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่ อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้า ใจและซาบซึ้ งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
เสี ยสละและซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มี วินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบี ยบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุ ณค่าและศักดิ์ ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู ้ ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองค์กร
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชี พและมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชี พ
รวมถึงเข้าใจถึงบริ บททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
1.2 วิธีการสอน
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กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการเป็ นผูน้ ากลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการ
เป็ นผูน้ ากลุ่ มและการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม มีความซื่ อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้าน
ของผูอ้ ื่น เป็ นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุก
รายวิช า รวมทั้ง การจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เช่ น การยกย่อ งนั ก ศึ ก ษาที่ ท าดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวมเสี ยสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินการตรงเวลาของนักศึกษาในเรื่ องการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานและการร่ วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินยั ของนักศึกษาในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
(3) ประเมินจากปริ มาณการทุจริ ตในการสอบ
2 ความรู้
2.1 ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ
(1) มีความรู ้ และความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กบั งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องและสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้ อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่ องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
(5) สามารถใช้ความรู ้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปั ญหาในงานจริ งได้
2.2 วิธีการสอน
ใช้ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้น หลัก การทางทฤษฎี และประยุก ต์ท าง
ปฏิ บตั ิ ในสภาพแวดล้อม โดยทันต่อการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามลักษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้ จากสถานการณ์ จริ ง
โดยการศึกษาดูงานหรื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ อง ตลอดจน
การฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาคเรี ยน
(2) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุ รกิจหรื อโครงการที่นาเสนอ
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(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
3 ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ขอ้ มูล
ประกอบการตัดสิ นใจในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรื อต่อยอดองค์ความรู ้จากเดิมอย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสื บค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.1 วิธีการสอน
(1) กรณี ศึ ก ษาทางการประยุ ก ต์เทคโนโลยีส ารสนเทศ (เช่ น ถ้า เป็ นหลัก สู ต รเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุ่มให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
3.2 วิธีการประเมินผล
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น การประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น
4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อสารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลายและสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้ความรู ้ ในสาขาวิชาชี พมาสื่ อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ เชิ งสร้ างสรรค์ท้ งั ส่ วนตัวและ
ส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุกยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปั ญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ดชอบในการพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ท้ งั ของตนเอง สั ง คมและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู ้จกั บทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ ม สามารถปรับ ตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ ามได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึ กความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานและรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
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สังคม
4.1 วิธีการสอน
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิ จกรรมให้มีการทางานเป็ นกลุ่ม การทางานที่ตอ้ งประสานกับผูอ้ ื่น
ข้ามหลักสู ตรหรื อต้องค้นคว้าหาข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ บุคคลอื่นหรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานและสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็ นอย่างดี
(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อแสดงสถิ ติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทนั สมัยได้ อย่างเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิภาพ
(4) มี ท ัก ษะในการสื่ อ สารข้อ มู ล ทั้ง ทางการพู ด การเขี ย นและการสื่ อ ความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่ องมือการคานวณและเครื่ องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชี พในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
5.2 วิธีการสอน
จัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ นรายวิช าต่ า งๆ ให้ นัก ศึ ก ษาได้ง วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ จ าลองและ
สถานการณ์ เสมือนจริ งและนาเสนอการแก้ปั ญหาที่ เหมาะสม เรี ยนรู ้ เทคนิ คการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
(3) เครื่ องมือต่างๆ การอภิปรายกรณี ศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรี ยน
6 ทักษะด้ านการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
6.1 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาให้นกั ศึกษาได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งโดยใช้ความรู ้จากวิชาต่าง ๆ ที่
ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบตั ิงาน
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

สาธิตการปฏิบตั ิการโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบตั ิ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
สนับสนุนการทาโครงงาน
การฝึ กงานในสถานประกอบการ

6.2 วิธีการประเมินผล
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบตั ิ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1-2

3

4

5-6

7-8

หัวข้อ/รายละเอียด
(หน่วยเรี ยน/บทเรี ยน/หัวข้อ)

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน

สื่ อที่ใช้

หน่วยการเรี ยนที่ 1 พื้นฐานดิจิตอล
บทเรี ยนที่ 1-1 ระบบเลขฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์
บทเรี ยนที่ 1-2 การแปลงเลขฐาน
หน่วยการเรี ยนที่ 2 Arduino
บทเรี ยนที่ 2-1 โครงสร้างภายใน Arduino

6

- บรรยาย
- ถามตอบ

- กระดาน
- PowerPoint

3

- บรรยาย
- ถามตอบ

- กระดาน
- PowerPoint

หน่วยการเรี ยนที่ 2 Arduino
บทเรี ยนที่ 2-2 การเขียนโปรแกรมบน Arduino
เบื้องต้น
หน่วยการเรี ยนที่ 2 Arduino
บทเรี ยนที่ 2-2 การเขียนโปรแกรมบน Arduino
เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

6

- บรรยาย
- ถามตอบ

- กระดาน
- PowerPoint

6

- บรรยาย
- ถามตอบ

หน่วยการเรี ยนที่ 2 Arduino
บทเรี ยนที่ 2-3 โครงงานการสร้างชิ้นงานที่

6

- บรรยาย
- ถามตอบ

- กระดาน
- PowerPoint
- โปรแกรม
Proteus
- กระดาน
- PowerPoint

การวัดผล
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
(หน่วยเรี ยน/บทเรี ยน/หัวข้อ)

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน

ควบคุมโดยใช้ Arduino
9-10

หน่วยการเรี ยนที่ 3 Raspberry PI
บทเรี ยนที่ 3-1 โครงสร้างของ Raspberry PI

6

- บรรยาย
- ถามตอบ

11-12

หน่วยการเรี ยนที่ 3 Raspberry PI
บทเรี ยนที่ 3-2 การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ
Raspbian

6

- บรรยาย
- ถามตอบ

13

หน่วยการเรี ยนที่ 3 Raspberry PI
บทเรี ยนที่ 3-3 การเขียนโปรแกรม Python

3

- บรรยาย
- ถามตอบ

14

หน่วยการเรี ยนที่ 3 Raspberry PI
บทเรี ยนที่ 3-3 การเขียนโปรแกรม Python เพื่อ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

3

- บรรยาย
- ถามตอบ

15

หน่วยการเรี ยนที่ 3 Raspberry PI
บทเรี ยนที่ 3-4 โครงงานการสร้างชิ้นงานที่
ควบคุมด้วย Raspberry PI

3

- บรรยาย
- ถามตอบ

16

สอบปลายภาคการศึกษา

45

สื่ อที่ใช้

การวัดผล

- โปรแกรม
Proteus
- กระดาน
- PowerPoint
- บอร์ด
Raspberry PI
- กระดาน
- PowerPoint
- บอร์ด
Raspberry PI
- กระดาน
- PowerPoint
- บอร์ด
Raspberry PI
- กระดาน
- PowerPoint
- บอร์ด
Raspberry PI
- กระดาน
- PowerPoint
- บอร์ด
Raspberry PI

2 แผนการประเมินผลการเรี ยนรู ้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

1

(ผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน)

วิธีการประเมิน
ทดสอบย่อยครั้ง 1
ทดสอบย่อยครั้ง 2
ทดสอบย่อยครั้ง 3
ทดสอบย่อยครั้ง 4
ทดสอบย่อยครั้ง 5

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

สั ดส่ วนของ
การประเมินผล

2
6
8
12
14

10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
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2

(ผลการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน)

ทดสอบย่อยครั้ง 6
สอบปลายภาคการศึกษา
การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย เสนอ
ความคิดเห็น ฯลฯ

15
16
ตลอดภาคการศึกษา

10 %
30 %
10 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1 เอกสารและตาราหลัก
- สมชาย ชื่นวัฒนาประณิ ธิ, “การทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนโปรแกรมโปรติอุส,” โครงการตาราเฉลิม
พระเกียรติฉลองพระชนมพรรษา 80 พรรษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , 2550
- ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง, “เรี ยนรู ้การออกแบบและจาลองการทางานของวงจรด้วย Proteus,” ห้างหุน้ ส่วน
สามัญสมาร์ทเลิร์นนิ่ง (I-Style), 2555
- Matt Richardson, Shawn Wallace, “Getting Started with Raspberry Pi,” O’Reilly Media, Inc., 2012.

2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี

3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
หนังสื ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Arduino, Raspberry PI, Linux

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1 กลยุทธการประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่ จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิ จกรรมในการนาแนวคิ ดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ ด ที่อาจารย์จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่ อสารกับนักศึกษา
2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดงั นี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้
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3 การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมิ นการสอนในข้อ 2 จึงมี การปรั บปรุ งการสอนโดยการจัดกิ จกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอนดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู ้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชา
ได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนัก ศึ ก ษาโดยอาจารย์อื่ น หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มิใช่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- ตั้งคณะกรรมการประจาสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิ นการเรี ย นรู ้ ตามที่ ก าหนดใน
รายวิชา เช่น ข้อสอบ รายงาน วิธีให้คะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม
5 การดาเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ
ตามที่ ค าดหวัง จากการเรี ย นรู ้ ใ นวิช า ได้จากการสอบถามนัก ศึ ก ษา หรื อการสุ่ ม ตรวจผลงานของ
นักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนัก ศึ ก ษาโดยอาจารย์อื่ น หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มิใช่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
ตั้งคณะกรรมการประจาสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ ตามที่กาหนดในรายวิชา เช่ น
ข้อสอบ รายงาน วิธี ให้ค ะแนนสอบและคะแนนพฤติก รรมและทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ประสิ ท ธิ ผ ล
รายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุ งการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตาม
ข้อ 4
- เปลี่ ยนหรื อสลับ อาจารย์ผูส้ อน เพื่ อให้ นัก ศึ ก ษามี มุ ม มองในเรื่ องการประยุก ต์ค วามรู ้ น้ ี ก ับ
ปั ญหาที่มาจากงานวิจยั ของอาจารย์หรื ออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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