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รายละเอยีดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยันครพนม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลโดยทั่วไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
            30201225 ปฏิบตัิไมโครโปรเซสเซอร์          
    Microprocessor       Laboratory                
2. จ านวนหน่วยกิต  
           1 (0-3-2) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
           3.1  หลกัสูตร  อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต   สาขาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
            ผูช่้วยศาสตราจารยว์รีะ  รัตนงาม 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน  
            ภาคเรียนที่  2  ชั้นปีที่  1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

      ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
            ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 

      คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   มหาวทิยาลยันครพนม 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

      26  มีนาคม  2558 
 
 
 
 
 



มคอ. 03 

 2 

หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
             เพือ่ใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจประวตัิไมโครโปรเซสเซอร์ องคป์ระกอบและการท างาน  โครงสร้าง
หน่วยความจ า การแปลความหมายของค าสัง่ในหน่วยความจ า รีจิสเตอร์ของซีพยี ูหน่วยกระท า คณิตศาสตร์และ
ลอจิก  หน่วยควบคุมแฟลกสถานะและการเอ็กซีคิ้วค  าสัง่การส่งขอ้มูลภายในระบบไมโครคอมพวิเตอร์ การ
อินเตอร์รัพท ์ระบบบสั  โปรแกรมภาษาแอสแซมบล้ี การอา้งแอดเดรสแบบต่างๆ  ชุดค าสัง่ของซีพยี ู ปฏิบติัและ
สร้างช้ินงานเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาที่ศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
                พฒันารายวชิาเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาและพฒันาผูเ้รียน 
ใหค้รบทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
รับผดิชอบ ทกัษะการใชง้านไมโครโปรเซสเซอร์ รวมทั้งการประยกุตใ์ชใ้นรายวิชา 
 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองที่เรียนในวชิาไมโครโปรเซสเซอร์ 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

- สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา 

45  ชัว่โมง 
(3  ชัว่โมง  x  15  สปัดาห์) 

30  ชัว่โมง 
(2 ชัว่โมง  x  15  สปัดาห์) 

 
 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
       - อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา 
       - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1ชัว่โมง/สปัดาห์  
          (เฉพาะรายที่ตอ้งการ)  
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หมวดที ่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
      1)  ตระหนกัถึงคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรมในวชิาชีพ  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความรับผดิชอบ            
ตรงต่อเวลา รู้จกักาลเทศะและมีระเบียบวนิยั 
      2)  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  อดทนขยนัหมัน่เพยีรและมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 
      3)  มีความเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี  รับฝังความคิดเห็นผูอ่ื้นในการท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ข               
ขอ้ขดัแยง้ ปฏิบติัตนตามกฏระเบียบของหน่วยงานและสงัคม 
 

1.2 วิธีการสอน 
      1)  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง ประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมที่เก่ียวกบัวชิาชีพ มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความ
รับผดิชอบ เขา้เรียนและส่งงานตรงเวลา รู้จกักาลเทศะและมีระเบียบวนิยั  
      2)  บรรยายใหเ้ห็นคุณค่าของการเรียนรู้ ยกตวัอยา่งความขยนัหมัน่เพยีรและผลของการกระท า 
      3)  ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งที่เก่ียวขอ้งและอภิปรายกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น   
 

1.3 วิธีการประเมินผล 
      1)  สงัเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกจากการเรียนในชั้นเรียน การเขา้เรียน การส่งงาน การแสดงพฤติกรรม
ต่ออาจารยแ์ละผูอ่ื้น 
      2)  สงัเกตจากพฤติกรรมการเรียน ความขยนัหมัน่เพยีร  
      3)  ประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การรับฝังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
              มีความรู้ในเร่ืองประวติัไมโครโปรเซสเซอร์ องคป์ระกอบและการท างาน  โครงสร้างหน่วยความจ า 
การแปลความหมายของค าสัง่ในหน่วยความจ า รีจิสเตอร์ของซีพยี ูหน่วยกระท า คณิตศาสตร์และลอจิก  หน่วย
ควบคุมแฟลกสถานะและการเอ็กซีคิ้วค  าสัง่การส่งขอ้มูลภายในระบบไมโครคอมพวิเตอร์ การอินเตอร์รัพท ์
ระบบบสั  โปรแกรมภาษาแอสแซมบล้ี การอา้งแอดเดรสแบบต่างๆ  ชุดค าสัง่ของซีพยี ู ปฏิบติัและสร้างช้ินงาน
เก่ียวขอ้งกบัรายวชิาที่ศึกษา 
 

2.2 วิธีการสอน  
ใช้การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการส่ือสารสองทาง โดยเน้นให้

นักศึกษาคน้ควา้หาความรู้และขอ้มูลเพิ่มเติม การสอนโดยการฝึกปฏิบติัจริงกบัอุปกรณ์และเคร่ืองมือ เก่ียวกบั
ไมโครโปรเซสเซอร์   การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง  การค้นควา้จากหนังสือ ต ารา บทความและทาง
อินเตอร์เน็ต 
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2.3 วิธีการประเมินผล 
      1)  ประเมินผลจากการทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
      2)  ประเมินจากการปฏิบติัตามกิจกรรมที่จดัให ้ตามใบงาน  
      3)  ประเมินจากช้ินงานเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาที่นกัศึกษาสร้าง 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
     1)  พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและมีวจิารณญาณ 
     2)  สามารถคิดวเิคราะห์  สงัเคราะห์และประเมินค่า 
     3)  เขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหาและหาวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม 
     4)  พฒันาการเรียนรู้เพือ่สร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
     5)  พฒันาองคค์วามรู้เพือ่ออกแบบนวตักรรมหรือกระบวนการท างานที่เหมาะสม 
 

3.2 วิธีการสอน 
      1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการคิดเพือ่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ดว้ย
เหตุผล  และมีวจิารณญาณ ประเมินค่า เช่น อภิปรายกลุ่ม  ฝึกแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม  จดัสถานการณ์จ าลองใหผู้เ้รียน
ฝึกตดัสินใจ เป็นตน้ 
      2)  จดัการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบตัิ  แนวทางและวธีิการแกไ้ขปัญหา 
      3)  จดัองคค์วามรู้ การเรียนรู้ การออกแบบและสร้างนวตักรรมหรือสร้างกระบวนการท างาน 
 

3.3 วิธีการประเมินผล 
      1)  ประเมินดว้ยการสงัเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผูเ้รียนตั้งแต่  ขั้นสงัเกตุตั้งค  าถาม สืบคน้ คิดวเิคราะห์  
สงัเคราะห์และประเมินค่า  
      2)  ประเมินดว้ยการตรวจผลการปฏิบติั ผลการแกไ้ขปัญหา ผลจากการสอบถามวธีิการแกไ้ขปัญหา 
      3)  ประเมินดว้ยผลงานการสร้างนวตักรรม  ผลการสร้างกระบวนการท างาน การสมัภาษณ์  
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
      1)  พฒันาการท างานเป็นทีมและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
      2)  พฒันาทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
      3)  มีความรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมาย 
      4)  สามารถปรับตวัในการท างานและการด ารงชีวติร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้
      5)  สามารถวางตวัและแสดงความคิดเห็นไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ที่ ความรับผดิชอบ 
      6)  ตระหนกัถึงความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น ในการปฏิบตัิงาน 
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4.2 วิธีการสอน 
        1) จดักิจกรรมการเรียนรู้ การท างานเป็นทมีหรือร่วมกบัผูอ่ื้น เพือ่ฝึกความรับผดิชอบ  ทกัษะความเป็นผูน้ า
และผูต้ามที่ดีมีทกัษะการสร้างมนุษยสมัพนัธป์รับตวัและยอมรับความแตกต่างของคนในสงัคม เพือ่ใหง้านที่
รับผดิชอบส าเร็จ 
        2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดป้รับตวั และวางตวัใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่ ความ
รับผดิชอบ มีปฏิสมัพนัธก์บัเพือ่น เช่น  ท  างานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติร่วมกนั เป็นตน้ 
        3) จดักิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  
 

4.3 วิธีการประเมินผล 
        1)  สงัเกตการร่วมกิจกรรม ท างานเป็นทีม ของผูเ้รียน 
        2)  สอบถามเพืน่ร่วมทีมเพือ่วดัความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  ส าหรับให้ผูเ้รียน
ประเมินผลตนเองและประเมินเพือ่น 
        3)  ตรวจสอบขณะปฏิบตัิงาน ความปลอดภยัในการปฏิบตัิของผูป้ฏิบตัิ 
  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
     1)  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ        
     2)  พฒันาทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลข เชิงปริมาณ หลกัสถิติ ส าหรับการแกไ้ขปัญหา 
     3)  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพูด  การเขียน การอ่านและตีความ โดยจดัท าเป็นรายงานและ
น าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
 

5.2 วิธีการสอน 
      1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนพฒันาดา้นการส่ือสาร และการใชส้ารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล 
      2)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตวัเลข เชิงปริมาณ การใชค้่าสถิติ ส าหรับการ
แกไ้ขปัญหา พร้อมยกตวัอยา่งการ 
      3)  ก าหนดใหน้กัศึกษาน าเสนอผลงาน โดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม ใหเ้พือ่นร่วม
หอ้งสอบถาม แลกเปล่ียนความรู้ 
 

5.3 วิธีการประเมินผล 
      1)  ประเมินผลจากการใหผู้เ้รียนน าเสนอผลการสืบคน้ขอ้มูลทีไ่ด ้
      2)  ให้ผูเ้รียนน าเสนอผลการใชส้ถิติในการแกไ้ขปัญหา 
      3)  สงัเกตมการน าเสนอผลงานโดยใช ้เคร่ืองมือ เทคโนโลย ีเพือ่นร่วมหอ้งแลกเปล่ียนความรู้ 
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วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
              1.   การวัดผล 
            ใบงาน/ แบบฝึกหดั               30   % 
            สอบกลางภาค                          30   % 
            จิตพสิยั                            10   % 
            สอบปลายภาค                  30   % 
                         รวม                      100  % 

             2.  การประเมินผลการเรียน 
       การตดัสินผลการเรียนโดยวธีิ  อิงเกณฑ์ 
   คะแนนระหวา่ง       80 - 100 ไดร้ะดบั A 
   คะแนนระหวา่ง       75 - 80 ไดร้ะดบั B 
   คะแนนระหวา่ง       70 - 74 ไดร้ะดบั B 
   คะแนนระหวา่ง        65 - 69 ไดร้ะดบั C 
   คะแนนระหวา่ง        60 - 64 ไดร้ะดบั C 
   คะแนนระหวา่ง        55 - 59 ไดร้ะดบั D 
   คะแนนระหวา่ง        50 - 54 ไดร้ะดบั D 
   คะแนนระหวา่ง          0 - 49 ไดร้ะดบั E  

 
หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

 
5.1 แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

จ านวน 
ช่ัวโมง

ปฏบิัตกิาร 

กจิกรรม 
การเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 -ขอ้ตกลงในการเรียนและ
มอบหมายงาน 
-ประวตัิ
ไมโครโปรเซสเซอร์  

- 3 -แนวการสอน เกณฑก์าร
ประเมินผล  
-แบบทดสอบก่อนเรียน 

ผศ.วรีะ  
รัตนงาม 

2 องคป์ระกอบและการ
ท างาน  โครงสร้าง 

- 3 -บรรยาย อภิปรายกลุ่ม  ผศ.วรีะ  
รัตนงาม 

3 หน่วยความจ า การแปล
ความหมายของค าสัง่ใน

- 3 -ปฏิบตัิตามใบงาน ผศ.วรีะ  
รัตนงาม 
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หน่วยความจ า  
4 รีจิสเตอร์ของซีพีย ู - 3 -ปฏิบตัิตามใบงาน ผศ.วรีะ  

รัตนงาม 

5 หน่วยกระท า คณิตศาสตร์
และลอจิก   

- 3 -ปฏิบตัิตามใบงาน ผศ.วรีะ  
รัตนงาม 

6 หน่วยควบคุมแฟลกสถานะ
และการเอ็กซีคิ้ว 

- 3 -ปฏิบตัิตามใบงาน ผศ.วรีะ  
รัตนงาม 

7 ค าสัง่การส่งขอ้มูลภายใน
ระบบไมโครคอมพวิเตอร์  

- 3 -ปฏิบตัิตามใบงาน ผศ.วรีะ  
รัตนงาม 

8 สอบกลางภาค 
9 สถาปัตยกรรมของ

ไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล 
80x86  

 

- 3 -ปฏิบตัิตามใบงาน ผศ.วรีะ  
รัตนงาม 

10 การอินเตอร์รัพท ์ การ
อา้งอิงพอร์ต 

- 3 -ปฏิบตัิตามใบงาน ผศ.วรีะ  
รัตนงาม 

11  ระบบบสั  การขยายบสั - 3 -ปฏิบตัิตามใบงาน ผศ.วรีะ  
รัตนงาม 

12 โปรแกรมภาษา 
แอสแซมบล้ี 

- 3 -ปฏิบตัิตามใบงาน ผศ.วรีะ  
รัตนงาม 

13 ค าสัง่ในการโอนยา้ยขอ้มูล - 3 -ปฏิบตัิตามใบงาน ผศ.วรีะ  
รัตนงาม 

14 การอา้งแอดเดรสแบบต่างๆ  
ชุดค าสัง่ของซีพยี ู  

- 3 -ปฏิบตัิตามใบงาน 
-สืบคน้ผา่น Internet 

ผศ.วรีะ  
รัตนงาม 

15 ปฏิบตัิและสร้างช้ินงาน
เก่ียวขอ้งกบั
ไมโครโปรเซสเซอร์ 

- 3 -นกัศึกษาสร้างช้ินงานเก่ียวขอ้ง
กบัไมโครโปรเซสเซอร์ 
-นกัศึกษาน าเสนอผลงานที่
ไดรั้บมอบหมาย 

ผศ.วรีะ  
รัตนงาม 

16 สอบปลายภาค 
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5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 1)  สงัเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกจาก
การเรียนในชั้นเรียน การเขา้เรียน การส่ง
งาน การแสดงพฤติกรรมต่ออาจารยแ์ละ
ผูอ่ื้น 
2)  สงัเกตจากพฤติกรรมการเรียน ความ
ขยนัหมัน่เพยีร  
3)  ประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น การรับฝังความคิดเห็นจาก
ผูอ่ื้น 
 

ทุกสปัดาห์ ร้อยละ 10 

2 
 
 

ความรู้ 1)  ประเมินผลจากการทดสอบยอ่ย การ
สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2)  ประเมินจากการปฏิบติัตามกิจกรรมที่
จดัให ้ตามใบงาน  
3)  ประเมินจากช้ินงานเก่ียวขอ้งกบัรายวิชา
ที่นกัศึกษาสร้าง 
 

ทุกสปัดาห์ ร้อยละ 30 

3 ทกัษะทางปัญญา 1)  ประเมินดว้ยการสงัเกตพฤติกรรมทาง
ปัญญาของผูเ้รียนตั้งแต่  ขั้นสงัเกตุตั้ง
ค  าถาม สืบคน้ คิดวเิคราะห์  สงัเคราะห์และ
ประเมินค่า  
2)  ประเมินดว้ยการตรวจผลการปฏิบตัิ ผล
การแกไ้ขปัญหา ผลจากการสอบถาม
วธีิการแกไ้ขปัญหา 
3)  ประเมินดว้ยผลงานการสร้างนวตักรรม  
ผลการสร้างกระบวนการท างาน การ
สมัภาษณ์  
 
 

ทุกสปัดาห์ ร้อยละ 30 
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4 ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

1)  สงัเกตการร่วมกิจกรรม ท างานเป็นทีม 
ของผูเ้รียน 
 2)  สอบถามเพืน่ร่วมทีมเพือ่วดั
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ  ส าหรับใหผู้เ้รียนประเมินผล
ตนเองและประเมินเพือ่น 
3)  ตรวจสอบขณะปฏิบตัิงาน ความ
ปลอดภยัในการปฏิบตัิของผูป้ฏิบตัิ 
 

ทุกสปัดาห์ ร้อยละ 10 

5 
 
 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลย ี

1)  ประเมินผลจากการใหผู้เ้รียนน าเสนอ
ผลการสืบคน้ขอ้มูลที่ได ้
2)  ให้ผูเ้รียนน าเสนอผลการใชส้ถิติในการ
แกไ้ขปัญหา 
3)  สงัเกตมการน าเสนอผลงานโดยใช ้
เคร่ืองมือ เทคโนโลย ีเพือ่นร่วมหอ้ง
แลกเปล่ียนความรู้ 
 

ทุกสปัดาห์ ร้อยละ 20 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
วทิยา  สุคตบวร. 2553. ไมโครโปรเซสเซอร์  ตระกูล Intel ปฏิบัติการบนไมโครคอมพิวเตอร์.  
            ศูนยส่์งเสริมวิชาการ น.ส.พ 
ธีรวฒัน์  ประกอบผล. 2551. ไมโครโปรเซสเซอร์ –Microprocessor . 
ยนื  ภู่วรวรรณ.  2539 . สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ .ซีเอ็ดยเูคชัน่. กรุงเพฯ 
บณัฑิต  จามรภูติ . 2539. ทฤษฎีไมโครโปรเซสเซอร์ . ซีเอ็ด. กรุงเทพ. 
ยนื  ภู่วรวรรณและวฒันา  เชียงกูล. 2538. ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอมพวิเตอร์ Z-80 Microprocessor .  
               ซีเอ็ดยเูคชัน่.กรุงเทพฯ . 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ไดแ้ก่ วธีิการสอน การจดักิจกรรมในและนอก

ห้องเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและ
เสนอแนะเพือ่การปรับปรุงรายวชิา 
 

2. กลยทุธ์การประเมนิการสอน 
ท าการการประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร จากการสงัเกตการสอนและท าการสมัภาษณ์นกัศึกษา  ผลการสอบของนกัศึกษา  
 

3. การปรับปรุงการสอน 
            1)  สาขาวชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธแ์ละวธีิการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวชิา แลว้จดัท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่  สกอ.ก าหนดทุกภาคการศึกษา 
             2)  สาขาวชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธก์ารสอน  การวจิยัในชั้นเรียน และ
มอบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อนรายวิชาที่มีปัญหา ท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 รายวชิา 
             3)  มีการประชุมอาจารยผ์ูส้อนของหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนว
ทางแกไ้ข 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
1)  หลกัสูตรมีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา  ประเมินการสอน การทบทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ

นกัศึกษาในรายวชิาโดยการสุ่มประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและ
ระดบัคะแนนของรายวชิา ภายในรอบเวลาของหลกัสูตร   
             2)  จดัการสอบประมวลผลความรู้นกัศึกษาก่อนจบการศึกษา 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
หลกัสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพจิารณาจาก  ผลการประเมินการสอนโดย

นกัศึกษา  ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลกัสูตร  การรายงานรายวชิาโดยอาจารย์
ผูส้อน 

 ภายหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผ์ูส้อนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาที่
สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพฒันาปรับปรุงส าหรับใชใ้นปีการศึกษาถดัไป 

 

 


