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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

คณะ / ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมลัตมีิเดีย  
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
NC354 ปฏิบตักิารไมโครโพรเซสเซอร์  

  (Microprocessors Laboratory) 

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง 
1 หนว่ยกิต (0-2-1) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมลัตมีิเดีย    

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาท่ี 1 / ชัน้ปีท่ี 3 (หลกัสตูรปกต ิ4 ปี)  

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อนหรือเรียนพร้อมกัน (Pre-requisite/Co-requisites)  
ศกึษาก่อนหรือเรียนควบคู ่: NC353 ไมโครโพรเซสเซอร์ 

7. สถานที่เรียน 
ห้องปฏิบตักิารดจิิตอล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมลัตมีิเดีย อาคาร 7 ชัน้ 3  

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
31 กรกฏาคม 2559  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัพืน้ฐานความรู้เก่ียวกบั ลอจิกเกต  
หลกัการการออกแบบวงจรดจิิตอล ตลอดจนการน าไปประยกุต์ใช้งาน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้มีความความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาแหง่ชาต ิและลกัษณะของผู้ศกึษา 

รายละเอียดของรายวิชา 



 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศกึษาก่อนหรือเรียนควบคูก่บัวิชา NC255  ตรรกศาสตร์ดจิิตอล  
ปฏิบตักิารในเร่ืองท่ีสอดคล้องกบัรายวิชา NC255  ตรรกศาสตร์ดจิิตอล 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 
บรรย
าย 

สอนเสริม การฝึกปฏิบัตงิานภาคสนาม/ก
ารฝึกงาน 

การศึกษาด้วยต
นเอง 

24 
ชัว่โมง 
 

มีตามความต้องการของนกัศกึษาหรือคว
ามเหมาะสม 

ไมมี่ 90 ชัว่โมง 
 

 
3. 
จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
- ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาหน้าห้องพกั หรือ ผา่นทางเว็บไซด์ E-learning ประจ ารายวิชา 
- จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล  หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ 1 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  
   (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม   

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1.1.1  ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซ่ีอสตัย์สจุริต  

1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งเก่ียวกบัประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ความประพฤตท่ีิดี และตวัอยา่งการจดัการปัญหาโดยมีจิตส านกึท่ีดีตอ่สว่นรวม  

1.2.2 เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นร่วมกนัระหวา่งการบรรยาย  

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 พฤตกิรรมการเข้าเรียน และ รับผิดชอบตอ่งานเดี่ยวและงานกลุม่ท่ีได้รับมอบหมาย  
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้น ามาท ารายงาน อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 



2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการทฤษฎีพืน้ฐานและเนือ้หาท่ีศกึษา  
2.1.2 สามารถในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิด้วยต้นเอง ได้อยา่งเหมาะสม  
2.1.3 สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้งานได้อยา่งเหมาะสม 

ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ  

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 บรรยาย อภิปราย ค้นคว้าความรู้เพิ่มเตมิตามท่ีมอบหมาย  

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวดัหลกัการและทฤษฎี  
2.3.2 การค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเตมิด้วยตนเอง หรือเป็นกลุม่ 

3. ทักษะทางปัญญา  

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1 สามารถคดิวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรม จาก การสืบค้นข้อมลูจากส่ือตา่งๆ 
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอยา่งมีระบบและสร้างสรรค์ 

3.1.2 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ความยืดหยุน่ ในการแก้ปัญหาตา่งๆ 

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 การมอบหมายให้นกัศกึษาท าการแก้ปัญหาตามโจทย์ท่ีก าหนด 

และน าเสนอผลการศกึษา 
3.2.2 วิเคราะห์กรณีศกึษาโดยเน้นให้มีความคดิสร้างสรรค์  

3.3 วิธีการประมวลผล 
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นท่ี แนวคดิ วิธีการการวิเคราะห์  

การประยกุต์แก้ปัญหาท่ีเหมาะสม  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
4.1.1 ทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพ ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
4.1.2 รู้จกับทบาทหน้าท่ีในการท างานกลุม่ มีความสามารถในการจดัการความขดัแย้ง  
4.1.3 ความรับผิดชอบ การวางแผน ในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ  

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 มอบหมายงาน เชน่ การค้นคว้าเพ่ือนกัศกึษาจะท ากิจกรรมกลุม่ 

4.3 วิธีการประเมินผล 



4.3.1 พฤตกิรรมการท างานเป็นทีมความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
5.1.1 ทกัษะการคดิค านวณ เชิงตวัเลข และการใช้เคร่ืองค านวณ 
5.1.2 ทกัษะในการส่ือสารทัง้การพดู การฟัง การเขียน ให้เหมาะสมกบัเวลาและบคุคล 
5.1.3 ทกัษะในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร การสืบค้นข้อมลู และ การใช้โปรแกรม 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้า ส่ือสาร น าเสนอ ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์   

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 การแสดงความคดิเห็น การมีสว่นร่วม และวิธีการอภิปราย  
5.3.2 การหาข้อมลู การส่ือสาร การน าเสนอ โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในงานท่ีมอบหมาย  

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

ส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 LED & 7-Segment 2 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
ท าการทดลองกบับอร์ดทดลอง 

อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

2 Stepping Motor & Relay & 
Speaker 

2 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
ท าการทดลองกบับอร์ดทดลอง 

อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

3 SSRAC 2 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
ท าการทดลองกบับอร์ดทดลอง 

อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

4 
 

LCD 2 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
ท าการทดลองกบับอร์ดทดลอง 

อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

5 MATRIX KEYBOARD & 
SWITCH 

2 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
ท าการทดลองกบับอร์ดทดลอง 

อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

6 DC - IN 2 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
ท าการทดลองกบับอร์ดทดลอง 

อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

7 INTERRUPT 2 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
ท าการทดลองกบับอร์ดทดลอง 

อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

8 DAC 2 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
ท าการทดลองกบับอร์ดทดลอง 

อาจารย์เดวิช  บรรเทา 



9 DCMOTOR 2 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
ท าการทดลองกบับอร์ดทดลอง 

อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

10 DOT MATRIX LED 2 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
ท าการทดลองกบับอร์ดทดลอง 

อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

11 ADC 0832 2 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
ท าการทดลองกบับอร์ดทดลอง 

อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

12 I2C BUS 2 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
ท าการทดลองกบับอร์ดทดลอง 

อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

13 1 – WIRE BUS 2 บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
ท าการทดลองกบับอร์ดทดลอง 

อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 

ก าหนดเวลาการประเมิ
น (สปัดาห์ท่ี) 

สดัสว่นของการ
ประเมินผล 

 
1 
 
 

1.1., 2.1. 
 
 

 การเช็คช่ือเข้าห้องเรียนการตรงต่
อเวลาในการสง่งาน  

ตลอดภาคการศกึษา 10% 

2 
 
 

2.1., 4.1., 5.1. 
 
 

 การทดสอบก่อนและ 
หลงัการฝึกปฏิบตัิ 

 รายงาน 

ตลอดภาคการศกึษา 10% 
 

30% 

3 
 

2.1., 3.1. 
 

 การสอบปฏิบตัริะหวา่งภาค 
 

สปัดาห์ท่ี 7, 15 
 

20% 

4 
 

2.1., 3.1. 
 

 การสอบปลายภาค สปัดาห์ท่ี 16 30% 

* ระบผุลการเรียนรู้หวัข้อยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้  
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารต าราหลัก 
1.1  เดวิช  บรรเทา, เอกสารประกอบการสอนวิชาปฏิบตักิารไมโครโปรเชสเชอร์ 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 



          2.1  Experiment program MCS51 
 2.2   PIC16F628A Microcontroller theory & experiment 
            2.3  ภาษา C , ภาษา DELPHI   ส าหรับงานควบคมุไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- เวบ็ไซด์และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัรายวิชา 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 การสนทนาระหวา่งผู้สอนและนกัศกึษา 
1.2 การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยทุธ์ดงันี ้

2.1 ผลการสอบ 
2.2 ผลประเมินการสอน 
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
 3.1 หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึมีการปรับปรุงการสอน  
โดยการจดักิจกรรมระดมสมอง  และหาข้อมลูเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอนนี ้

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 มีคณะกรรมการจากภายนอกตรวจสอบข้อสอบและผลสอบ  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 มีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

 


