
 

 

 

  
 

 
 
 

 

แผนการจัดการเรยีนรู้ 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2559 

 วิชา เทคนิคอินเทอร์เฟส (Interface Techniques)  

รหัสวิชา 2011-2417 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายนรเศรษฐ  ไทยแท้ 

 
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์      ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยนครพนม 

 



 

 

 

ค ำน ำ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้รหัสวิชา  2011-2417 วิชางานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบภาพ  ผู้เขียนได้
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตาม จุดประสงค์รายวิชา และมาตรฐานรายวิชาตลอดจนค าอธิบายรายวิชาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2559 ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนได้เรียบเรียง
เนื้อหาและใบงานเพ่ือเป็นแนวทางในการสอนของอาจารย์ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้ท าการสอนรหัสวิชา  2011-2417 วิชางานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบ
ภาพ  โดยได้เน้นมุ่งสมรรถนะอาชีพเพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประกอบอาชีพต่อไปได้ 

 
 
 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นำยนรเศรษฐ  ไทยแท้ 

ผู้เรียบเรียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้

ชื่อรายวิชา เทคนิคการอินเทอร์เฟส             รหัสวิชา 2011-2417 
ระดับชั้น  ปวส.                             สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
หนว่ยกิต 2 (1-2-3) จ านวน   3 ชั่วโมง       รวม 54 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
_______________________________________________________________________ 

วัตถุประสงค์รำยวิชำ 
1.   เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
2.   เพ่ือให้สามารถทดสอบการท างานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3.   เพ่ือให้สามารถก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความต้องการขอ 
      ระบบงานประกอบการติดตั้ง ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
4.   เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง    
      คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรำยวิชำ 
             1. วิเคราะห์และออกแบบระบบงานที่ต้องการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
             2. จัดเตรียมและเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน 
             3. ประกอบและติดตั้งวงจรเชื่อมต่อกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตามท่ีออกแบบ 
             4. ทดสอบและปรับปรุงชิ้นงาน โปรแกรมควบคุมติดต่อกับวงจรเชื่อมต่อ 
             5. บ ารุงรักษาระบบงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
            6. จัดท าเอกสารประกอบการใช้งานวงจรที่ออกแบบ 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษาและปฏิบัติ การอินเทอร์เฟส มาตรฐานของพอร์ตและบัสต่าง ๆ การอินเตอร์เฟสกับหน่วย
เอาต์พุต- อินพุตพ้ืนฐานและการแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล โดยผ่านทางพอร์ตขนาน พอร์ต
อนุกรม การ์ดอินเตอร์เฟสหรือโมเด็ม การอินเตอร์เฟสกับหน่วยความจ า โดยเน้นการบริการงานด้านระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.6 เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.7 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 



 

 

 

 รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยันครพนม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา 
    สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
     2011-2417  เทคนิคการอินเทอร์เฟส     2(1-2-3)  
                       (Interface Techniques) 
2.จ านวนหน่วยกติ 
     2  หน่วยกิต       2(1-2-3) 
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
            หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
วชิาชีพสาขาวชิา 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
     อาจารยน์รเศรษฐ   ไทยแท ้
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2560ชั้น ปวส.2 .ม6,สายตรง 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
     ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน 
     ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
     สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
     ไม่มี 



 

 

 

หมวดที ่ 2.  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อใหเ้ขา้ใจเทคนิคการอินเตอร์เฟสไมโครคอมพิวเตอร์ การออกแบบวงจรเช่ือมต่อ การเขียน  
    โปรแกรมควบคุมการท างาน การวเิคราะห์และทดสอบขอ้มูลและระบบเช่ือมต่อ 
2. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัการออกแบบวงจรเช่ือมต่อและเขียนโปรแกรมควบคุมการท างาน     
    วเิคราะห์ และทดสอบขอ้มูลและระบบเช่ือมต่อ ใหบ้ริการงานดา้นระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า     
     ต่าง ๆดว้ย คอมพิวเตอร์ 
3. เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของ  
    งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

 
2.วตัถุประสงคใ์นการพฒันาปรับปรุงรายวชิา 

  ไม่มี 
 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.ค าอธิบายรายวชิา 

       ศึกษาและปฏิบติั การอินเทอร์เฟส มาตรฐานของพอร์ตและบสัต่าง ๆ การอินเตอร์เฟสกบั
หน่วยเอาตพ์ุต- อินพุตพื้นฐานและการแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล โดยผา่นทางพอร์ต
ขนาน พอร์ตอนุกรม การ์ดอินเตอร์เฟสหรือโมเด็ม การอินเตอร์เฟสกบัหน่วยความจ า โดยเนน้การบริการ
งานดา้นระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 
2.  จ  านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
72  ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 
ไม่มี 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
72  ชัว่โมง 

3.  จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
      1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 
 
 



 

 

 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีตอ้งพฒันา 
- ตระหนกัในจรรยาบรรณวชิาชีพดา้นความรับผดิชอบต่อความปลอดภยั  
- มีวนิยัต่อการเรียน  ส่งมอบงานท่ีมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด   
- มีสัมมาคารวะใหค้วามเคารพแก่ผูอ้าวุโส  (เพิ่มเติมเฉพาะวิชาน้ี) 

1.2 วธีิการสอน 
- ใชก้ารสนนแบบ  Active  Learning  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีการตั้งค  าถามหรือตอบค าถาม  

หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม  จริยธรรม  ในชั้นเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
- ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา  ตวัอยา่งท่ีขาดความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและการประพฤติท่ีผดิ

จรรยาบรรณในวชิาชีพ 
- อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นตวัอยา่ง  ใหค้วามส าคญัต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ  การมีวนิยัเร่ืองเวลาการ

เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา  การเคารพและ
ใหเ้กียรติแก่อาจารยอ์าวุโส  เป็นตน้ 

1.3 วธีิการประเมินผล 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสท่ีภาควชิาฯ/คณะจดักิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  การทีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวุโสและอาจารย ์
- การตรวจสอบการมีวนิยัต่อการเรียน  การตรงต่อวเลาในการเขา้ชั้นเรียนและการส่งรายงาน 
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  โดยนกัศึกษาอ่ืนๆ ในรายวชิา 
- นกัศึกษาประเมินตนเอง 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
-      เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัวทิยาการอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานไฟฟ้า  และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาทางวศิวกรรมและเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 
2.2 วธีิการสอน           
- ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ไดแ้ก่  การสอนบรรยายแบบ  Active  Learning  โดยเนน้ให้

นกัศึกษาหาทางคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม  การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  (Co-Operative  
Learning)  การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง  การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต  การสอนแบบ                
e-Learning ใหน้กัศึกษาท าการทดลองโดยใชชุ้ดฝึกประจ ารายวชิา เป็นตน้ 

- เพิ่มการสอนนอกห้องเรียน  โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเร่ืองท่ีตอ้งสร้างความเขา้ใจ 
2.3 วธีิการประเมินผล 



 

 

 

- การสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 
- ท ารายงานรายบุคคล 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

                  ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาทกัษะการคิด โดยสามารถท่ีจะน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ไดท้ั้งส าหรับการศึกษาต่อและการปฏิบติังาน 

3.2 วธีิการสอน 
                   วธีิการสอนมีหลายรูปแบบ อาทิเช่นการตั้งค  าถามใหผู้เ้รียนช่วยกนัคิดวเิคราะห์และตอบค าถาม 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา ในตอนทา้ยของชัว่โมงการสอน 

3.3 วธีิการประเมินผล 
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
- รายงานกลุ่ม 

           - การสอบยอ่ย  การสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  ท่ีตอ้งพฒันา 
- มีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม   
- สามารถปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดใ้นทุกสถานภาพ   
- วางตวัและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม   
4.2 วธีิการสอน 
- จดักิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนท่ีนกัศึกษามีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบันกัศึกษาอ่ืน  

และบุคคลภายนอก 
- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปล่ียนกลุ่มท างานตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย  เพื่อใหน้กัศึกษา

ท างานไดก้บัผูอ่ื้น  โดยไม่ยดึติดกบัเฉพาะเพื่อนท่ีใกลชิ้ด 
- ก าหนดความรับผดิชอบของนกัศึกษาแต่ละคนในการท างานกลุ่ม  อยา่งชดัเจน 
4.3 วธีิการประเมินผล 
- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- ประเมินความรับผดิชอบจากรายงานกลุ่มของนกัศึกษา 
- ใหน้กัศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม  ทั้งดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและดา้นความ

รับผดิชอบ 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ท่ีตอ้งพฒันา 
- สามารถคดัเลือกแหล่งขอ้มูล   



 

 

 

- สามารถคน้ควา้หาขอ้มูล/ติดตามการเปล่ียนแปลงทางอินเตอร์เน็ต   
- สามารถใช ้ Power  point  ในการน าเสนองานทีไดรั้บมอบหมาย   
- สามารถใชภ้าษาไทยในการน าเสนอดว้ยการเขียนและการพดูไดอ้ยา่งเหมาะสม   
5.2 วธีิการสอน 
- ใช ้ PowerPoint  ท่ีน่าสนใจ  ชดัเจน  ประกอบการสอนในชั้นเรียน 
- การสอนโดยมีการน าเสนอขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต  เพื่อเป็นตวัอยา่งกระตุน้ให้

นกัศึกษาเห็นประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอและสืบคน้ขอ้มูล 
- การแนะน าเทคนิคการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการน าเสนอทั้งในรูปเอกสารและดว้ยวาจาประกอบส่ือเทคโนโลย ี
5.3 วธีิการประเมินผล 
- ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนจากเอกสารรายงาน 
- ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพกูจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
- ประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หมายเหตุ  หมายเลขทา้ยขอ้ผลการเรียนรู้  คือ  ล าดบัขอ้ของผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียด
ของหลกัสูตร 

 

หมวดที ่5.  แผนการสอนและการประเมนิผล 
 
5.1  แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด 

 

จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือท่ี

ใช ้

ผูส้อน 
 

 
1 

หน่วยที ่1 บทท่ี 1 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51    

  
 

1.1 ภาพรวมของ MCS-51 

 
  

 

1.2 โครงสร้างหน่วยความจ าของ 
MCS-51   

  
 

1.3 ความเร็วในการท างานของ MCS-
51  

  
 

1.4 การพฒันางาน

     4 (1) การน าเขา้สู่บทเรียน 
(2) การเปิดประเด็นเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ 
(3) การสรุปและขยายผล
ประเด็นเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ และการให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
(4)การมอบหมายให้
นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั/

อ.นรเศรษฐ 
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

               
 
 
 
         

การบา้น 
(5) การเรียนการสอน ใช้
วธีิการบรรยาย ซกัถามตั้ง
ค าถาม 

2-3 หน่วยที่ 2บทท่ี 2 การเขียนโปรแกรม
ดว้ยภาษาแอสเซมบลี 
  

 

2.1 Addressing Modes  

 
  

 

2.2 ภายใน MCS-51 15 

 
  

 

2.3 การเขียนโปรแกรมภาษาแอส
แซมบลีเบ้ืองตน้                                                       

  
 

2.4 ประเภทของขอ้มูลและค าสั่งเทียม  

 
  

 

2.5 รีจิสเตอร์แบงคแ์ละสแตก                             
 

  
 

2.6 แฟลกของ MCS-51 และรีจิสเตอร์ 
PSW                          

  
 

2.7 หน่วยความจ าสแตกของ MCS-51              
  

8 (1) การน าเขา้สู่บทเรียน 
(2) การเปิดประเด็นเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ 
(3) การสรุปและขยายผล
ประเด็นเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ และการให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
(4)การมอบหมายให้
นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั/ใบ
งาน 
(5) การเรียนการสอน ใช้
วธีิการบรรยาย การทดลอง 

อ.นรเศรษฐ 

4-5 หน่วยที ่3 บท่ี  3 ค าสั่งต่างๆ และการ
ท างานกบัค าสั่ง        
 3.1ค าสั่งท าซ ้ าและค าสั่งกระโดด 
  

 

3.2 การเรียกโปรแกรมยอ่ย  

 
 3.3 

 

 การเขียนโปรแกรมหน่วงเวลา  

                                                          

8 (1) การน าเขา้สู่บทเรียน 
(2) การเปิดประเด็นเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ 
(3) การสรุปและขยายผล
ประเด็นเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ และการให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
(4)การมอบหมายให้
นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั/ใบ
งาน 
(5) การเรียนการสอน ใช้
วธีิการบรรยาย การทดลอง 

อ.นรเศรษฐ 
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    6 
 
 
 
 
     7-8 

 
 
 
 
 

บทท่ี 4 การโปรแกรมพอร์ตอินพุต
เอาตพ์ุต                                                                        

 

  
 

4.1 การจดัขาของ MCS-51 

 

 
 

หน่วยที ่5 บทท่ี 5 ค าสั่งทาง
คณิตศาสตร์และการโปรแกรม  

   5.1 การบวกลบเลขแบบไม่คิด
เคร่ืองหมาย   

   5.2 การคูณและการหารแบบไม่คิด
เคร่ืองหมาย   

   5.3 ตวัเลขแบบคิดเคร่ืองหมาย  

 

   

4 
 
 
 
 

8 

(1) การน าเขา้สู่บทเรียน 
(2) การเปิดประเด็นเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ 
(3) การสรุปและขยายผล
ประเด็นเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ และการให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
(4)การมอบหมายให้
นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั/ใบ
งาน 
(5) การเรียนการสอน ใช้
วธีิการบรรยาย การทดลอง 

อ.นรเศรษฐ 

9 สอบกลางภาค 4   
10-11 หน่วยที่6บทท่ี6ค าสั่งทางลอจิกและการ

โปรแกรม 
  

 

6.1 ค าสั่งทางลอจิกและค าสั่ง
เปรียบเทียบ   

  
 

6.2 ค าสั่งหมุนและสลบัขอ้มูล  

 
  

 

6.3 การเขียนโปรแกรมประยุกต ์BCD 
และ ASCII 

 

8 (1) การน าเขา้สู่บทเรียน 
(2) การเปิดประเด็นเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ 
(3) การสรุปและขยายผล
ประเด็นเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ และการให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
(4)การมอบหมายให้
นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั/ใบ
งาน 
(5) การเรียนการสอน ใช้
วธีิการบรรยาย การทดลอง 

อ.นรเศรษฐ 

12-13 หน่วยที ่7บทท่ี 7 การแปลงระหวา่ง
สัญญาณแอนะล็อกและดิจิทลั 
  

 

7.1 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็น
สัญญาณดิจิทลั   

8 (1) การน าเขา้สู่บทเรียน 
(2) การเปิดประเด็นเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ 
(3) การสรุปและขยายผล

อ.นรเศรษฐ 
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7.2 การแปลงสัญญาณดิจิทลัเป็น
สัญญาณแอนะล็อก   

  
 

7.3 ไอซี PCF8591 A/D & D/A  

 

ประเด็นเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ และการให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
(4)การมอบหมายให้
นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั/ใบ
งาน 
(5) การเรียนการสอน ใช้
วธีิการบรรยาย การทดลอง 

14-15 
 
 
 
 
 

 
  16 

 
 

 

หน่วยที ่8บทท่ี 8 การออกแบบระบบ
ควบคุมอุปกรณ์กล 
  

 

8.1 มอเตอร์กระแสตรงและการ
ควบคุม   

  
 

8.2 สเตป็มอเตอร์และการควบคุม  

 
หน่วยที ่9บทท่ี 9 การเขียน
โปรแกรมควบคุมไอโอพอร์ต  

  
 

9.1 พอร์ตภายในและการต่อขยาย
พอร์ต   

  
 

9.2 การเช่ือมต่อพอร์ตภายในกบั
หลอด LED และดิพตส์วติช์   

  
 

9.3 การแสดงผลทาง LED แบบ 7 
เซกเมนต  ์  

  
 

9.4 การเช่ือมต่ออุปกรณ์แสดงผลแบบ 
LCD  

  
 

9.5 การต่อคียส์วติช์แบบเมทริกซ์  

 

8 
 
 
 
 
 
 

4 

(1) การน าเขา้สู่บทเรียน 
(2) การเปิดประเด็นเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ 
(3) การสรุปและขยายผล
ประเด็นเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ และการให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
(4)การมอบหมายให้
นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั/ใบ
งาน 
(5) การเรียนการสอน ใช้
วธีิการบรรยาย การทดลอง 

อ.นรเศรษฐ 

17 หน่วยที ่10 บทท่ี 10 การส่ือสารขอ้มูล
แบบอนุกรม 
  

 

10.1 พื้นฐานการส่ือสารอนุกรม  

 

4 (1) การน าเขา้สู่บทเรียน 
(2) การเปิดประเด็นเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ 
(3) การสรุปและขยายผล

อ.นรเศรษฐ 
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10.2 การต่อ MCS-51 กบั RS-232  

 
  

 

10.3 การโปรแกรมการส่ือสารแบบ
อนุกรมของ 8051 

 
 

ประเด็นเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ และการให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
(4)การมอบหมายให้
นกัศึกษาท าแบบฝึกหดั/ใบ
งาน 
(5) การเรียนการสอน ใช้
วธีิการบรรยาย การทดลอง 

18                 สอบปลายภาค  4   

5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนกัศึกษา สัปดาห์ท่ี 

ประเมิน 
สัดส่วนของ 

การ ประเมินผล 
 ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 

สอบกลางภาค 
ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2 
สอบปลายภาค 

4 
10 
12 
20 

10% 
20% 
10% 
30% 

 วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้ การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

 การเขา้ชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

10% 

  
หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.หนงัสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 

-หอ้งสมุด 
-ส่ือทีววีดีีโอฯลฯ 
             
 
2. หนงัสือ  เอกสาร  และขอ้มูลอา้งอิง  ท่ีส าคญั 
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-หอ้งสมุด 
-ส่ือทีววีดีีโอฯลฯ 
        1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
        2. เอกสารประกอบการศึกษา “เทคนิคการอินเตอร์เฟส”   
       3. CAI “เทคนิคการอินเตอร์เฟส”   หน่วย 
       4.  www.utcbanyat.com             
       5. แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
  

 
3.  หนงัสือ  เอกสาร  และขอ้มูลอา้งอิง  ท่ีแนะน า 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
     - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
     - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
     - ขอเสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 
2. การประเมินการสอน 
ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
     - การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
     - ผลการสอบ 
     - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
       หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม 
สมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
     - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
     - การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
        ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการ 
เรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
      - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ 



 

 

 

ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
      - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดย 
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
        จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
      - ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
      - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหา 
ท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนกำรสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนกำรเรียนหรือกิจกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
1. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนหน่วยที่ 1   1 ข้อ 
2. ครูอภิปรายให้ผู้เรียนได้เห็นความหมาย

เนื้อหารายวิชาที่สอน 
3. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเครื่องรับต้นแบบ 
4. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ขั้นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
1. ครูให้ผู้เรียนดูวีดีทัศน์เพ่ือให้ผู้เรียนน าไป

ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง 
2. ครูให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้

ค าถามกระตุ้น 
3. ผู้สอนน าเสนอเก่ียวกับเนื้อหารายวิชาโดย

ใช้แผ่นใสประกอบ 
4. ให้ผู้เรียนจับคู่กับเพ่ือนคู่คิดตามความ

สมัครใจและร่วมกันวิเคราะห์ตามใบงาน 
5. สุ่มผู้เรียนบางคู่ออกมารายงานผลหน้า

ห้องเรียน 
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาท)ี 

1. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาอย่างย่อ
โดยสรุปออกเป็นข้อ ๆ บนกระดานหน้า
ชั้นเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเป็นล าดับขั้นตอน 

 
1. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยที่ 1  จ านวน 1 ข้อ 
2. ผู้เรียนฟังและจดบันทึก 
 
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด

เครื่องรับต้นแบบ 
     4.    ผู้เรียนฟังและจดบันทึก 
 

1. ผู้เรียนดูวีดีทัศน์ 
 
2. ผู้เรียนตอบค าถามที่ครูถาม 

 
3. ผู้เรียนฟังค าอธิบายและจดบันทึก 

 
4. ผู้เรียนจับคู่กับเพื่อนคู่คิดและช่วยกัน

วิเคราะห์ตามใบงาน 
5. ผู้เรียนออกมารายงานผลหน้าห้องเรียน 
 
 
1. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาร่วมกันผู้สอน 
 
 



 

 

 

2. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความ
รับผิดของ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการเรียน 

2. ผู้เรียนฟังค าอบรมที่ครูให้ความรู้คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

งำนที่มอบหมำย หรือกิจกรรม 
          ก่อนเรียน 

1. ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ข้อ 
          ขณะเรียน 

1. ให้ท าค าถามท้ายบทที่  1  จ านวน 1 ข้อ 
2. ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 จ านวน 1 ข้อ 
3. สุ่มผู้เรียนบางคู่ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
1. ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 จ านวน 1 ข้อ 

สื่อกำรเรียนกำรสอน 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

1. หนังสือเรียนที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
2. แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1  สัปดาห์ที่  1-2 

สื่อโสตทัศน์ 
1. แผ่นใส 
2. เครื่องฉายข้ามศีรษะ 
3. วีดีทัศน์ 
4. กระดานไวท์บอร์ด 

กำรประเมินผล 
          ก่อนเรียน 

1. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑ์ผ่าน  15%  ขึ้นไป 
2. สังเกตการท างานร่วมกันของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามท้ายบทที่ 1 จ านวน 1 ข้อ  เกณฑ์ผ่าน  70%  ขึ้นไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 จ านวน 1 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 75% 

          หลังเรียน 
1. แบบประเมินด้านทักษะและด้านจิตพิสัย เกณฑ์ผ่านคือ พอใช้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 

 



 

 

 

บันทึกหลังสอน 
          
          ผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
           
          ผลกำรเรียนของนักเรียน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
          ผลกำรสอนของครู 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 
แนวปฏิบัติการมาเรียน 
  1 ตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครู ถา้เวลา
เรียนไม่ถึงร้อยละ 80 จะไดผ้ลการเรียนเป็น ขร (ขาดเรียน) จะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ 
  2 การมาสาย หมายถึง มาสายเกินเวลาท่ีเรียนตามตารางเรียน เกิน 10 นาที 
  3 การมาสาย 3 คร้ัง ใหถื้อเป็นการขาดเรียน 1 คร้ัง และให้นบัรวมเป็นจ านวนวนัท่ีขาดเรียนดว้ย 
  4 การหนีเรียน หมายถึง การไม่อยูเ่รียนหรือไม่ร่วมกิจกรรมในระหวา่งเรียนเป็นเวลานานเกิน 
30 นาที หรือเขา้เรียนแลว้ไม่อยูเ่รียน 
  5 การหนีเรียน 1 คร้ัง ใหเ้ปรียบเทียบเท่ากบัการขาดเรียน 1 คร้ัง 
 การวดัผล 
  1 วดัความสนใจของนกัเรียน โดยสังเกตจากความตั้งใจขณะครูบรรยาย การการกรอกขอ้มูล
แนะน าตนเอง การมีส่วนร่วมในการอภิปรายซกัถาม 
  2 สังเกตการณ์เขา้ร่วมกิจกรรมและการร่วมอภิปราย 



 

 

 

การวดัผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน  แบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 

ข้อที่ พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. ความมีวนิยั 1. ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 

2. ตรงต่อเวลา 
3. เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีครูผูส้อนก าหนด 
4. เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอ่ื้น 

2. ความรับผดิชอบ 1. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียน 
2. มีความเพียรพยายามในการเรียนและการท างาน 
3. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด 
4. ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง 

3. ความซ่ือสัตยสุ์จริต 1. ไม่พดูเทจ็ 
2. ไม่ลกัขโมยสมบติัของผูอ่ื้น 
3. ไม่ทุจริตในการสอบ 
4. ไม่แอบอา้งเอาส่ิงหรือผลงานผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 

4. ความเช่ือมัน่ในตนเอง 1. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
2. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
3. กลา้ยอมรับความจริง 
4. กลา้เสนอตวัเขา้แข่งขนัหรือท างานท่ีทา้ทาย 

5. ความสนใจใฝ่รู้ 1. ชอบศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
2. ชอบซกัถามปัญหาขอ้สงสัย 
3. แสวงหาประสบการณ์และคน้หาความรู้ใหม่ 
4. มีความกระตือรือร้น 

6. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 1. คิดในส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ 
2. ท าในส่ิงท่ีมีประโยชน์ซ่ึงคนอ่ืนไม่เคยท า 
3. พฒันางานอยูเ่สมอ 
4. น าเสนอภาระงานดว้ยรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืนอยา่ง
เหมาะสมและยอมรับได ้

7. ความอดทนอุตสาหะ 1. อดทนในการเรียน 
2. ท างานนานๆ ได ้
3. อดทนในการจดัท าภาระงาน / แบบฝึกหดั 
4. มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ 



 

 

 

8. ความประหยดัอดออม 1.ใชจ่้ายเงินอยา่งประหยดั 
2. เลือกซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ 
3. ใชท้รัพยากรส่วนรวมอยา่งประหยดั เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา 
4. รักษาทรัพยสิ์นของส่วนรวม 

9. ความเป็นประชาธิปไตย 1. ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ของกลุ่ม 
2. ปฏิบติัตามมติของกลุ่ม 
3. รักษาสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง 
4. เคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของคนอ่ืน 

10. ความรักสามคัคี 1. มีความพร้อมเพรียงเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
2. ร่วมมือกนัท างานใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
3. เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มมากกวา่ส่วนตวั 
4. พยายามปรับตวัใหเ้ขา้กบัคนอ่ืนในกลุ่ม 

เกณฑ์ประเมินผล 
  1 ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถ้าเกินนี้จะได้ผลการเรียนเป็น IA 
  2 คะแนนจากการประเมินแต่ละส่วนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ถ้าไม่ผ่านส่วนใดให้ผลการเรียน
เป็น I  (ไม่สมบูรณ์) ยกเว้น การทดสอบก่อนเรียน 
 

5 กำรประเมินผลกำรเรียน 
  การตัดสินผลการเรียน ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมทั้ง 6 ส่วน ตั้งแต่ 50 คะแนน ขึ้นไป ถ้าต่ ากว่านี้
ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ การให้ระดับคะแนนใช้ระบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ ดังนี้ 

ตำรำงประเมินระดับผลกำรเรียน 
ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

A 
B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
0 

ผลการเรียนดีเยี่ยม 
ผลการเรียนดีมาก 
ผลการเรียนดี 
ผลการเรียนค่อนข้างดี 
ผลการเรียนน่าพอใจ 
ผลการเรียนพอใช้ 
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

80 – 100 
75 – 79 
70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 
0 – 49 

 
 


