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ชื่อวิชา เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์                        

 
 

 

 

ประจ าภาคการศึกษา ที ่๒/๒๕๕๙ 

งานวิชาศึกษาทั่วไป ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 



มคอ. ๓     
 

 ๑ 

มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่
ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการ
ปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลใน
รายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
ประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี ้

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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 ๒ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา  มหาวทิยาลัยนครพนม 
คณะ/วิทยาลยั   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา  ๓๐๓๐๒๔๑๒ เทคนิคการเชือ่มต่อคอมพิวเตอร ์
 
๒. จ านวนหนว่ยกิต  ๓(๓-๐-๖) หนว่ยกิต 

บรรยาย 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 เป็นรายวิชาเทคนิคการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ในหมวดวิชาเลือก  ในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
๔. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
 อาจารย์พงศ์พัทธ์  มังคละครี ี
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษา 2/255๙ ชั้นปีที ่2 
๖. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี 

 ไม่ม ี
   
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้าม)ี 

ไม่ม ี
๘. สถานที่เรียน   
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ระบ ุ............................................................................................... 
๙. วันที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
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 ๓ 

หมวดที่ ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค ์
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1) เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองและทดสอบทฤษฎีและหลักการตามที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ ขั้นสงู 

2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ทดลองและทดสอบทฤษฎีและหลักการของคอมพิวเตอร์ ระบบบัสแบบต่าง ๆ การเขียนภาษาแอส 
แซมบลีและการเขียนแผนภาษาระดับสูงในการควบคุมระบบ การประยุกต์ใช้งานระบบไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อกับ
อุปกรณ์ภายนอกผ่านทางพอร์ทขนาน พอร์ทอนุกรมและบัสภายใน วิธีที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอกแบบ
ขัดจังหวะ polling memory map และ I/O map 
 

หมวดที่ ๓   ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธบิายรายวิชา  

ศึกษาโครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบบัสแบบต่าง ๆ การเขียน 
ภาษาแอสแซมบลีและการเขียนแผนภาษาระดับสูงในการควบคุมระบบ การประยุกต์ใช้งานระบบไมโครคอมพิวเตอร์
เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางพอร์ทขนาน พอร์ทอนุกรมและบัสภายใน วิธีที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
แบบขัดจังหวะ polling memory map และ I/O map 

The course covers microcomputer architecture, various types of bus  
system, assembly and a high level language programming in controlling the system, the principles of 
interfacing circuit designed for applying the microcomputers to control the peripheral devices via 
parallel and serial ports or internal bus and the techniques of interfacing such as interrupting, polling 
memory map and I/O map. 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศกึษา 

 บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฎบิตังิาน
ภาคสนาม/การฝกึงาน 

ศึกษาด้วยตนเอง 

ชั่วโมงบรรยาย 
54 ชั่วโมง 

 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 
เฉพาะราย 

- การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเปน็รายบคุคล 

1)  อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็ปไซด์สาขาวิชา 
2)  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ

รายที่ต้องการ) 
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 ๔ 

 
หมวดที่ ๔   การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

ผลการเรียนรูห้ลัก มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 วิธีการสอน 

1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างผลเสียจากการไม่ท ารายงานและการบ้านด้วยตนเอง 
2) ก าหนดให้นักศึกษาท ารายงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกร่วมมือและการท างานเป็นทีม 

 วิธีการประเมินผล 
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

2. ความรู้ 
 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ ขั้นสูง 
 วิธีการสอน 

บรรยาย ให้กรณีศึกษา ก าหนดโจทย์การบ้าน 
 วิธีการประเมินผล 

1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 
2) การท ารายงาน ชิ้นงาน และการบ้าน 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

มีความสามารถในการวิเคราะห์และการค านวณอย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ปัญหาและโจทย ์
วิธีการสอน 

บรรยาย ให้กรณีศึกษา ก าหนดโจทย์การบ้าน 
 วิธีการประเมินผล 

ตรวจสอบกระบวนการคิดของนักศึกษาจากโจทย์การบ้าน และผลของชิ้นงาน 
4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

สามารถสื่อสารและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 วิธีการสอน 

ก าหนดให้นักศึกษาท ารายงานเป็นกลุ่ม 
 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากรายงานและการบ้าน 
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขและคอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ไขโจทย์ทางค านวณ การคิดหา
อัลกอริทึมเพื่อแก้ไขปัญหา และการสืบค้นขอ้มูล 
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 ๕ 

 วิธีการสอน 
ก าหนดโจทย์การบ้านที่ต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์เชิงอัลกอริทึม และทักษะการท างาน 

 วิธีการประเมินผล 
ตรวจสอบกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนาช้ินงาน ของนักศึกษาจากโจทย์การบ้าน 
 

หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑.  แผนการสอน 
  
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีนการ

สอน และสื่อทีใ่ช ้
ชื่อผู้สอน 

๑ บทที่ ๑ : Introduction to 
Advance Computer 
Interfacing 

3 ฝึกปฏิบัติโดยเอกสาร
การทดลอง 

นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี

๒ บทที่ ๒ : Hardware of 
advance computer 
interfacing 

3 - ฝึกปฏิบัติโดยเอกสาร
การทดลอง 
- น าข้อมูลการท าวิจัย
บทเรียนe-learning การ
ประยุกต์ใช้ อีเลิร์นนิ่ง 
ช่วยในการจัดการความรู้
ให้กับเกษตรกร กับการ
ผลิตข้าวแบบเกษตร
อินทรีย ์มาให ้

นายพงศ์พทัธ์  มังคละคีร ี

   เป็นตัวอย่างในการจัดท า 
e-learning วิชาเทคนิค

การเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์ 

 

๓ บทที่ ๓ : ทดลองและทดสอบ
ทฤษฎีและหลักการของ
คอมพิวเตอร์ 

3 ฝึกปฏิบัติโดยเอกสาร
การทดลอง  
- ให้นักศึกษาทดลอง
เขียนโปรแกรม e-
learning ลงขอ้มูล
ทฤษฎีและหลักการของ
คอมพิวเตอรล์งใน
บทเรียนและทดสอบใช้
งาน 
 

นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี
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 ๖ 

๔ บทที่ ๔ :ระบบบัสแบบต่าง ๆ 3 -ฝึกปฏิบัติโดยเอกสาร
การทดลอง 
- ให้นักศึกษาทดลอง
เขียนโปรแกรม e-
learning จ าลองระบบ
บัสแบบต่าง ๆ 

นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี

๕ บทที่ ๔ :ระบบบัสแบบต่าง ๆ
(ต่อ) 

3 ฝึกปฏิบัติโดยเอกสาร
การทดลอง 

นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี
 

๖ บทที่ ๕ :การเขียนภาษาแอส
แซมบล ี

3 ฝึกปฏิบัติโดยเอกสาร
การทดลองและการเข้า
ร่วมอบรมโครงการ
บริการวิชาการใน
สาขาวิชา ๑ ครั้ง 

นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี

๗ บทที่ ๖ :การเขียนแผนภาษา 
ระดับสูงในการควบคุมระบบ 

3 วิทยากรภายนอก มาให้
ความรู้ ในการเขียน
โปรแกรมและการสร้าง
หุ่นยนต์ให้กับนักศึกษา 

นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี

๘ บทที่ ๖ :การเขียนแผน
ภาษาระดับสูงในการควบคุม
ระบบ(ต่อ) 

3 ฝึกปฏิบัติโดยเอกสาร
การทดลองและการเข้า
ร่วมอบรมโครงการ
บริการวิชาการใน
สาขาวิชา ๑ ครั้ง 

นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี

๙ สอบปลายภาค    
๑๐ บทที่ ๗ :การประยุกต์ใช้งาน

ระบบไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อ
ติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่าน
ทางพอร์ทขนาน 

3 ๑.มอบหมายให้นักศึกษา
ออกแบบวงจรเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์กับชุดไดรฟ์
มอเตอร์ 
๒.ทดสอบต่อวงจรชุด
ไดรฟ์มอเตอร์ 
๓.เขียนโปรแกรมควบคุม
ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อ
ติดต่อชุดไดรฟ์มอเตอร ์
 

นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี

๑๑ บทที ่๘ :การประยุกต์ใช้งาน
ระบบไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อ
ติดต่อกับ 

3 ให้นักศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรม ท าบุญถวาย 

นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี
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 ๗ 

 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีนการ

สอน และสื่อทีใ่ช ้
ชื่อผู้สอน 

 อุปกรณ์ภายนอกผ่านทาง
พอร์ทอนุกรม 

 

 เทียนพรรษา เพื่อ
อนุรักษ์ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
วันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๖ 

 

๑๒-๑๓ บทที่ ๙ :การประยุกต์ใช้งานระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อกับ
อุปกรณ์ภายนอกผ่านทาง
พอร์ทอนุกรมและบัสภายใน 

3 ฝึกปฏิบัติโดยเอกสาร
การทดลอง 

นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี

๑๔ บทที่ ๑๐ :วิธีที่ใช้ในการควบคุม
อุปกรณ์ภายนอกแบบขัดจังหวะ 

3 ฝึกปฏิบัติโดยเอกสาร
การทดลอง 

นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี

๑๕ บทที่ ๑๑ :polling memory 
map 

3 ฝึกปฏิบัติโดยเอกสาร
การทดลอง 

นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี

๑๖ บทที่ ๑๒ : I/O map 
 

3 ฝึกปฏิบัติโดยเอกสาร
การทดลอง 

นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี

๑๘ สอบปลายภาค    
รวมจ านวนชัว่โมงตลอดภาคการศึกษา 45 ฝึกปฏิบัติโดยเอกสาร

การทดลอง 
นายพงศ์พัทธ์  มังคละคีร ี

 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
  
กิจกรรม

ที ่
 

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมนิผลนักศึกษา สัปดาหท์ี่
ประเมนิ 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

๑ คุณธรรม จริยธรรม ทดสอบย่อยครั้ง 1  
สอบกลางภาค  
ทดสอบย่อยครั้ง 2  
สอบปลายภาคการศึกษา  

4  
8  
9 

16  

10 %  
15 %  
10 %  
15 %  

๒ ความรู ้ คะแนนภาคปฏิบัติ ตลอดภาค         
การศึกษา 

 

40 %  
 

๓ ทักษะทางปัญญา การเข้าชั้นเรียน  ตลอดภาค 10 %  
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 ๘ 

การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย เสนอความคิดเห็น
ในชั้นเรียน  

การศึกษา 
 

 

๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
 - การทดลองตามใบงาน 
 - ความถูกตองและ
ปลอดภัย 
 - การตรงตอเวลา 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 
13, 14, 
15,16 

๑๕% 

 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 

1) “ARM System-on-Chip Architecture (2nd Edition)”, Steve Furber . 
2) เอกสารประกอบการทดลองปฏิบัติการเทคนิคการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์   

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1) ฐานข้อมูลอิเลค็ทรอนิกส์ของสถาบัน 
2) Source code and library of C programming  
3) แหล่งข้อมูลสืบค้นบน Internet  

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1) http://www.friendlyarm.net 
2) http://www.ARM.com/ 
3) http://elearning.npu.ac.th/ 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาโดยผ่านเว็บของส านักทะเบียนและประมวลผล 
 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1) ผลการเรียนของนักศึกษา ผลการสอบ 
2) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้

 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

1) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
3) จากโครงการบริการวชิาการ เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา 

http://www.arm.com/
http://elearning.npu.ac.th/
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 ๙ 

 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบในระดับหลักสตูร จากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมายใบงาน lab มีระบบประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 
๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
 


