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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยันครพนม 

คณะ/สาขาวิชา            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  หุ่นยนตอ์จัฉรยิะ  

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
30308404         การออกแบบระบบฝังตวั (Embedded System Design) 

2. จ านวนหน่วยกิต บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง  
 3 หน่วยกติ          (1-4-4) 

3. หลกัสตูรและประเภทรายวิชา  
หมวดวชิาเฉพาะ(วชิาแกน) ส าหรบัหลกัสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ   
หุ่นยนตอ์จัฉรยิะ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
อาจารยส์มชาต ิ โสนะแสง 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาที ่1/2563  / ชัน้ปีที ่2  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไมม่ ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไมม่ ี

8. สถานท่ีเรียน    
 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยันครพนม 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
        30 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์ 
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1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

           เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานของระบบฝังตัว สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมส าหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมต่อกบัพอร์ต การเชื่อมต่อกบัวงจรอนาล็อกและดจิทิลั การเชื่อมต่อกบัส่วน
แสดงผลและมอเตอร ์การตดิต่อแบบอนุกรม การออกแบบระบบฝังตวัโดยใชอุ้ปกรณ์เอฟพจีเีอ 
2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

- 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

         พืน้ฐานของระบบฝังตวั สถาปัตยกรรมและการเขยีนโปรแกรมส าหรบัไมโครคอนโทรลเลอร ์การเชื่อมต่อ
กบัพอรต์ การเชื่อมต่อกบัวงจรอนาลอ็กและดจิทิลั การเชื่อมต่อกบัส่วนแสดงผลและมอเตอร์ การติดต่อแบบ
อนุกรม การออกแบบระบบฝังตวัโดยใชอุ้ปกรณ์เอฟพจีเีอ 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

15 ชัว่โมง 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเ ป็นกลุ่ มและ
เฉพาะราย 

60  ชัว่โมง 60 ชัว่โมง 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

         ผูส้อนจดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามความต้องการ 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ โดยนักศกึษา
สามารถต่อผูส้อนเพื่อขอค าปรกึษาหรอืแนะน าไดใ้นช่วงเวลาท างาน ดว้ยตนเองหรอืโดยวธิสีื่อสารทีส่ะดวก ดงันี้   
สถานที่ติด ต่ อผู้ ส อน : ห้อ งพักอาจารย์หลักสูต รหุ่ นยนต์อัจฉริย ะ   โทร . 0-919498425  E-mail : 
somchat.s@npu.ac.th 

 

 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1.  ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 
 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 
1.3 กลยทุธ์/วิธีการ

ประเมินผล  

1 []  มรีะเบยีบวนิัยและเป็น
แบบอยา่งทีด่ ี ตรงต่อเวลา  
 

1 มกีารสอดแทรกเรือ่ง
ระเบยีบวนิยั ตรงต่อเวลา
ในการท างานและดา้น
จรรยาบรรณวชิาชพี การ
รูจ้กัเสยีสละ และความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ  

1 ประเมนิจากการการเขา้
เรยีน เชค็ชื่อ และการส่งงาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมายต่าง และ
สอบยอ่ย  สอบกลางภาค
การศกึษา และการสอบปลาย
ภาคการศกึษาทีเ่ป็นไปอยา่ง
สุจรติ 

2 []  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง
และหน้าที ่ มวีนิยั  ตรงต่อเวลา  
เคารพกฎระเบยีบ  และขอ้บงัคบั
ขององคก์รและสงัคม 
 

2 ปลกูฝังใหม้รีะเบยีบวนิยั 
โดยเน้นการเขา้ชัน้เรยีน
ใหต้รงเวลา ตลอดจนการ
แต่งกายของนกัศกึษาให้
เป็นไปตามระเบยีบของ
มหาวทิยาลยั   

2 ประเมนิจากพฤตกิรรมของ
ผูเ้รยีน เช่น การเขา้ชัน้เรยีน
ตรงเวลา  ส่งงานตรงเวลา
และครบถว้น   

 
2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 
2.3 กลยทุธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 []  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน
หลกัการและทฤษฎพีืน้ฐานดา้น
วศิวกรรม  และสามารถน าไป
ประยกุตไ์ด ้ในการวางแผนและ
แกปั้ญหาได ้

1 จดัการเรยีนการสอนทีม่ ี
ลกัษณะยดึผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัโดยจดักจิกรรมใน
ลกัษณะบรูณาการความรู้
และประสบการณ์เดมิของ
ผูเ้รยีนเขา้กบัความรูแ้ละ
ประสบการณ์ใหม่  

1 ประเมนิดว้ยการสอบยอ่ย 
สอบกลางภาคการศกึษาและ
สอบปลายภาคการศกึษา 
 

2 []  มคีวามรูใ้นหุ่นยนตอ์จัฉรยิะ  
ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัอิยา่ง
กวา้งขวาง เป็นระบบ เป็นสากล 
และทนัสมยัต่อสถานการณ์โลก 

2จดัการเรยีนการสอนทีม่ ี
ลกัษณะยดึผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัโดยจดักจิกรรมให้
คน้ควา้หาความรูท้ ัง้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

2 ประเมนิจากงานที่
มอบหมายและการน าเสนอ 
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3 []  มคีวามรูท้ีเ่กดิจากการบรูณา
การศาสตรใ์นรายวชิาต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
 

3 จดักจิกรรมทีเ่ปิดโอกาส
ใหผู้เ้รยีนไดส้มัผสักบั
วทิยากรทีม่คีวามรู้
ความสามารถในศาสตร์
หรอืคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคท์ีต่อ้งการปลกูฝัง 
ตามโอกาสอนัควร   

3 ประเมนิจากงานที่
มอบหมายรายบุคคลบุคคล 

 
3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 
3.3 กลยทุธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 []มคีวามสามารถในการคน้หา
ความรู ้ขอ้มลู และประเมนิความ
ถูกตอ้งไดด้ว้ยตนเอง 
 

1 จดักจิกรรมการเรยีน
การสอนดว้ยกระบวนการ
คดิเพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
คดิวเิคราะห ์ ใครค่รวญ
ดว้ยเหตุผล  และมี
วจิารณญาณ  

1 ประเมนิดว้ยการสงัเกต
พฤตกิรรมทางปัญญาของ
ผูเ้รยีนตัง้แต่  คดิวเิคราะห ์ 
การค านวณค่าต่าง ๆ   
 

2   []   มคีวามสามารถในการ
วเิคราะหส์ถานการณ์ต่าง ๆ และ
ประยกุตค์วามรูใ้นการแกปั้ญหาได้
อยา่งสรา้งสรรค ์
 

2 จดัการเรยีนรูด้ว้ย
ประสบการณ์ตรง เช่นการ
ถามตอบในชัน้เรยีน  เพื่อ
ฝึกสงัเกต  สมัภาษณ์ 
พดูคุย 

2 ประเมนิดว้ยการพดู
รายงานผลการทดลอง
วเิคราะห ์ สรปุผล  และ
อธบิายต่อหน้าชัน้เรยีน 

3 [] สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ เพื่อที่
น าไปสู่การสรา้งสรรคน์วตักรรม
ใหม ่ๆ 
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4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน 
4.3 กลยทุธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

1 []  มคีวามรบัผดิชอบต่องานที่
ไดร้บัมอบหมายทัง้งานรายบุคคล
และงานกลุ่ม 
 
 

1 จดักจิกรรมการเรยีนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงจาก
การท างานเป็นคู่ หรอืเป็น
กลุ่ม เพื่อฝึกความ
รบัผดิชอบ   

1 สงัเกตการรว่มกจิกรรม
กลุ่มของผูเ้รยีน สงัเกต
แนวคดิ แนวทางการตอบ
ปัญหาแบบเฉพาะหน้า 
 

3 []  มคีวามเป็นกลัยาณมติรกบั
ผูเ้รยีน เพื่อนรว่มงาน ผูป้กครอง 
ผูบ้รหิาร และชุมชน  ม ีมนุษย
สมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงานภายใน
องคก์รและบุคคลทัว่ไป 

3 ส่งเสรมิใหน้กัศกึษากลา้ 
แสดงออกและแสดงความ 
คดิเหน็ปลกูฝังความรบัผดิ 
ชอบต่อหน้าที ่ไดร้บัใน
งานกลุ่ม 

3 สงัเกตพฤตกิรรมการระดม
สมองประเมนิผลจากรายงาน 

 
5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.1 ผลการเรียนรู้ 
5.2 กลยทุธ์/ 
วิธีการสอน 

1 []  สามารถเลอืกใชว้ธิกีารและ
เครือ่งมอืสื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสม 

1  พฒันาทกัษะดา้นการสื่อสารและ
การสบืคน้ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 จดักจิกรรมการเรยีน 
การสอนดวัยการจดั
ประสบการณ์ตรงให ้
ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสใช้ 
พืน้ฐานในการวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์

2 []  สามารถสบืคน้ ศกึษา 
วเิคราะห ์และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
เพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม 

2  พฒันาทกัษะการวเิคราะหข์อ้มลู
เชงิปรมิาณจากกรณศีกึษา 

2 จดักจิกรรมการเรยีน 
รูใ้หผู้เ้รยีนไดม้โีอกาส 
สบืคน้ขอ้มลูดว้ย 
เทคโนโลยสีารสนเทศที่
เหมาะสม  
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6. ด้านทกัษะพิสยั 
 

6.1 ผลการเรียนรู้ 6.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  6.3 กลยทุธ์/วิธีการ
ประเมินผล  

1. [] สามารถแนะน าประเดน็การ
แกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทาง
คณติศาสตร ์การแสดง 
สถติปิระยกุตต่์อปัญหาทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งสรา้งสรรค ์
 

1. การมอบหมายงานที่
ตอ้งมกีารน าเสนอทัง้รปู
เอกสารและการพดู
ประกอบสื่อเทคโนโลย ี
2. การแนะน าเทคนิคการ
สบืคน้ขอ้มลูดว้ย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.ประเมนิทกัษะการใชส้ื่อและ
การใชภ้าษาพดูจากการ
น าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
2. การประเมนิผลจาก
ความสามารถในการเลอืกใช้
เครือ่งมอืต่าง ๆ   

 
 
 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1 แผนการสอน
สปัดาหท่ี์ 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช้ 

1 พืน้ฐานของระบบฝังตวั  4 ผูส้อนบรรยายสรุป
แนวทางในการเรยีน
การสอน  
การปฏบิตักิารใหช้ัน้
เรยีน 

สื่อประกอบการ
เรยีนรู ้(Microsoft 
PowerPoint) 
บอรด์ Melon 3  
โปรแกรม Xilinx 
14.0x  

2 สถาปัตยกรรมและการเขยีนโปรแกรม
ส าหรบัไมโครคอนโทรลเลอร ์ 

4 ผูส้อนบรรยายสรุป
แนวทางในการเรยีน
การสอน  
การปฏบิตักิารใหช้ัน้
เรยีน 

สื่อประกอบการ
เรยีนรู ้(Microsoft 
PowerPoint) 
บอรด์ Melon 3  
โปรแกรม Xilinx 
14.0x  

3 การเชื่อมต่อกบัพอรต์อนุกรมและขนาน   
การเชื่อมต่อกับวงจรอนาล็อกและ
ดจิทิลั  

4 ผูส้อนบรรยายสรุป
แนวทางในการเรยีน
การสอน  
การปฏบิตักิารใหช้ัน้
เรยีน 

สื่อประกอบการ
เรยีนรู ้(Microsoft 
PowerPoint) 
บอรด์ Melon 3  
โปรแกรม Xilinx 
14.0x  

4 การเชื่ อมต่อกับส่วนแสดงผลและ
มอเตอร ์ 

4 ผูส้อนบรรยายสรุป
แนวทางในการเรยีน
การสอน  
การปฏบิตักิารใหช้ัน้
เรยีน 

สื่อประกอบการ
เรยีนรู ้(Microsoft 
PowerPoint) 
บอรด์ Melon 3  
โปรแกรม Xilinx 
14.0x  

5-15 การออกแบบระบบฝังตวัโดยใชอุ้ปกรณ์
เอฟพจีเีอ 

4 ผูส้อนบรรยายสรุป
แนวทางในการเรยีน
การสอน  
การปฏบิตักิารใหช้ัน้
เรยีน 

สื่อประกอบการ
เรยีนรู ้(Microsoft 
PowerPoint) 
บอรด์ Melon 3  
โปรแกรม Xilinx 
14.0x  

16 สอบปลายภาค 3  ตามค าสัง่คณะ 
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมท่ี วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์

ประเมิน 
สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 การทดสอบยอ่ย 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

 10 % 
20 % 
50 % 

2 การน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย/การประเมนิผลการมี
ส่วนรว่มในชัน้เรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

10 % 

3 การเขยีน/ความประพฤตใินและนอกชัน้เรยีน ตลอดภาค
การศกึษา 

10 % 

รวม 100 % 
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอการและต าราหลกั 
- MELON S3 FPGA Getting Start  
- https://forums.ni.com/t5 / Curriculum-and-Labs-for/Teaching-Digital-Electronics-and-VHDL-

Design-with-LabVIEW-FPGA/ta-p/3494460?profile.language=en 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
            การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จ ัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 

1. การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้ขยีน 
2. การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
3. แบบประเมนิผูส้อนโดยนกัศกึษาและแบบประเมนิรายวชิา 
4. ขอเสนอแนะผ่านสื่อสารสนเทศ 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

https://forums.ni.com/t5/Curriculum-and-Labs-for/Teaching-Digital-Electronics-and-VHDL-Design-with-LabVIEW-FPGA/ta-p/3494460?profile.language=en
https://forums.ni.com/t5/Curriculum-and-Labs-for/Teaching-Digital-Electronics-and-VHDL-Design-with-LabVIEW-FPGA/ta-p/3494460?profile.language=en
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1. จ านวนหรอืรอ้ยละของผูเ้ขา้เรยีนแต่ละคาบ และการสงัเกตพฤตกิรรม 
2. ค าถาม หรอืแบบทดสอบ ผลการเรยีนรู ้ทัง้หา้ดา้น 
3. แบบประเมนิผลการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

3.    การปรบัปรงุการสอน  
            ท าการปรบัปรงุการสอนทุกปีการศกึษา โดยพจิารณาจากผลประเมนิรายวชิาโดยผูเ้รยีน และผล
ประเมนิการสอนและปัจจยัอื่นๆต่อไปนี้ 

1. ผลประเมนิรายวชิาโดยผูเ้รยีน ผลประเมนิการสอน และแบบสอบถามความสนใจในชัน้เรยีน 
2. ประเดน็ปัจจุบนัหรอืหวัขอ้ทีค่ดัสรรตามความสนใจ (Current issue & selected topics) 
3. การวจิยัชัน้เรยีน ในประเดน็ต่าง ๆ ทัง้ในรายวชิานี้ และรายวชิาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกนั (วชิาชพีบงัคบั

อื่น ๆ และวชิาชพีเลอืก) อาท ิศลิปในการถ่ายทอดความรูส้ ื่อการสอน การน าความรูไ้ปใชใ้นรายวชิาอื่น 
ๆ ฯลฯ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
           การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิร์ายวชิาของนกัศกึษา อาศยัทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกกระบวนการ
เรยีนการสอน ทวนสอบทัง้กระบวนการ ผลลพัธแ์ละผลสมัฤทธิเ์พื่อยนืยนัว่า ผลประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา
ผลประเมนิการสอนนัน้น่าเชื่อถอื การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิร์ายวชิาของนักศกึษา ด าเนินการทุกครัง้ทีม่ ี
การเรยีนการสอนรายวชิาเช่น 

1. ทวนสอบจากการประเมนิพฤติกรรมของผู้เรยีน (ลกัษณะนิสยั ได้แก่ การเข้าเรยีน และการสงัเกต
พฤตกิรรม) โดยผูร้ว่มรบัผดิชอบรายวชิา 

2. การทวนสอบผลสมัฤทธิท์ีไ่ดเ้รยีนผ่านไปแลว้ โดยผูร้่วมสอนอื่นหรอืผูร้่วมรบัผดิชอบรายวชิา (Cross & 
Link check) 

3. ผู้ร่วมสอนและร่วมรบัผิดชอบรายวิชามสี่วนในการประเมนิย่อยเช่น การออกข้อสอบร่วม และร่วม
ประเมนิผลการเรยีน 

4. มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยตรวจขอ้สอบ 
รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรมเป็นตน้ 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

1. การทบทวนและวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวชิาโดยผู้สอน ด าเนินการทุกปีการศกึษา อาศยั 
กระบวนการในมคอ. 1 มคอ. 2 และ มคอ. 3 โดยเฉพาะผลการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา (ขอ้ 
1) ผลประเมนิการสอน(ขอ้ 2) การปรบัปรุงการสอน (ขอ้ 3) และการทวนสอบมาตรฐานผลส าฤทธิร์ายวชิาของ
นกัศกึษา (ขอ้ 4) 

2. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยหลักสูตร  คณะ และระดับสถาบัน 
(มหาวทิยาลยั)สอดคลอ้งกบันโยบาย ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และการประกนัคุณภาพ ฯ 

 


