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1. คณะเกษตร กำแพงแสน  ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027262      ชื่อวิชา (ไทย)   ระบบควบคุมทางการเกษตรเบ้ืองตน 

    จำนวน     3(2-3-6)  หนวยกิต           (อังกฤษ)     Fundamental of Agricultural Control System  

    วิชาพ้ืนฐาน   01420119 

3.  ผูสอน/คณะผูสอน 

   รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ   ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต   และอาจารยภาวิต ตั้งวงศกิจ   

4. การใหนิสิตเขาพบและใหคำแนะนำนอกเวลาเรียน  

  ในเวลาราชการยกเวนชวงเวลาท่ีมีการสอนหรือไปปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี 

  รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ    E-mail :  agrrnt@ku.ac.th  

  ดร.ชวลิต คณากรสุขสันต     E-mail :   

  อาจารยภาวิต ตั้งวงศกิจ    E-mail :  ptangwongkit@gmail.com  

5. จุดประสงคของรายวิชา 

5.1 นิสิตสามารถตออุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเขียนโปรแกรมพ้ืนฐานรวมกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

5.2 นิสิตสามารถออกแบบโปรแกรมการทำงานของบอรดไมโครคอนโทรลเลอรดวยการเขียน Flow Chart  

5.3 นิสิตสามารถนำ Flow Chart ไปพัฒนาตอในการเขียนโปรแกรมในบอรดไมโครคอนโทรลเลอรไดจริง 

6. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เซนเซอรและแทรนสดิวเซอร การวัดและการจัดระดบัสญัญาณ วงจรสญัญาณเง่ือนไข อุปกรณตัวชักนำและการ

ควบคุม อุปกรณควบคุมชนิดโปรแกรมได ฟงกช่ันและการโปรแกรมของอุปกรณควบคุมแบบโปรแกรมได และการประยุกตใช

ในงานเมคคาทรอนิกสเกษตร 

7. Program Learning Outcomes: PLOs 

PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO1: นิสิตสามารถใช้

ความรูเ้ชิงทฤษฎีและ

ทกัษะต่าง ๆ เพ่ือกาํหนด

ปัญหาทางดา้น

เคร่ืองจกัรกลทาง

การเกษตรและเทคโนโลย ี

  - อปุกรณใ์นระบบ

ควบคมุทาง

การเกษตร 

  - โปรแกรมระบบ

ควบคมุทาง

การเกษตรเบือ้งตน้ 

- รูจ้กั และเลอืกใช้

อปุกรณท์ี่เกี่ยวขอ้งใน

ระบบควบคมุทาง

การเกษตรที่เหมาะสม 

- การทกัษะ และ

สามารถประกอบระบบ

ควบคมุทางการเกษตร 

- ทราบศพัทเ์ทคนิค 

(ภาษาองักฤษ)  

- การดแูลความปลอดภยั

ใหต้นเองและผูอ่ื้น 

- การประยกุตเ์ลอืกใช้

อปุกรณ ์และโปรแกรม

ระบบควบคมุทางเบือ้งตน้ 

- มีความรบัผิดชอบ ขยนั

ฝึกหดั 

- ความตรงต่อเวลา 

- ความซ่ือสตัย ์

- การทาํงานรว่มกบัผูอ่ื้น 

- ติดตามความเคลื่อนไหว

ของข่าวสารขอ้มลูทาง

วิชาการที่เกี่ยวขอ้ง 
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8. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1.นิสิตรู อธิบาย วงจรไฟฟาอนาลอกและดิจิทัลพ้ืนฐานได 

2. นิสิตเขียน และอธิบายผังงาน (Flowchart) การทำงานของโปรแกรมได 

3. นิสิตรู อธิบาย และใชงาน Sensor, Transducer และ Actuator แบบตาง ๆ ได 

4. นิสติรู และใชงานบอรดควบคุมเบ้ืองตนได 

5. นิสิตรู และใชโปรแกรมโอเพนซอรสสรางตนแบบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกสได 

1. ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน และ

แนะนำในระหวางการปฏิบัติการทุกครั้ง 

2.สอบประเมินผลทายบททุกบท 

3. ทำโครงงาน (Term Project) 

 

9. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน          จำนวนรอยละ   

 10.1  สอบประเมินทักษะ และผลการเรียนรู (ทายบททุกบท)           40 

 10.2 การวัดผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูจาก โครงงาน (Term Project)    50  

 10.3  ความสนใจเรียน ตั้งใจทำในการปฏิบัติการ ความรับผิดชอบ และการทำงานเปนทีม   10 

                                 รวม               100 

ระดับคะแนน >80 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 <50 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F 

10. เอกสารอานประกอบ 

          หนังสือ  รายงานการวิจัย บทความ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และเปนเอกสารท่ีทันสมัย ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

11. ตารางกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน   

 วันพุธ บรรยาย เวลา 8.30-10.30 น. ปฏิบัติการ เวลา 10.30-13.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการภาควิชาฯ 
คร้ังท่ี บรรยาย ปฏิบัติการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

1 

 

สวนประกอบสำคญัของบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอร และการใชงาน Digital 

Output 

รัตนา 

ชวลติ 

CLO1 

 

-หลักสตูรแจกบอรดควบคุมและอุปกรณใหนิสิตคนละ 1 ชุด 

ใหนิสิตตรวจเช็ค และรับไปใชในการเรียนวิชาที่เก่ียวของจน

จบการศึกษา 

-อธิบายและสาธิตการทำงานของสวนประกอบสำคัญของ

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร และการใชงาน Digital Output 

1.ประเมินทกัษะการปฏิบัติงาน 

และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการทุกครั้ง 

2.สอบประเมินผลทายบททุกบท 

 

PLO1 

 

2 พ้ืนฐานการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษา C/C++ ภาวิต CLO2 -อธิบาย และสาธิต พรอมกับใหนิสิตทำตาม และเม่ือนิสิต

เขาใจใหนิสิตปฏิบัติการดวยตัวเองภายใตการดูแลของ

อาจารยและผูชวยสอน  

-ทดสอบการเรียนรูรายบุคคลจนกวานิสิตจะทำไดจริง 

1.ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 

และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการทุกครั้ง 

2.สอบประเมินผลทายบททุกบท 

PLO1 

 3 

 

พ้ืนฐาน Serial Communication และ การ

ใชงาน Digital Input 

ภาวิต 

 

CLO2 

4 พ้ืนฐานการใชงาน Analog Input ชวลิต CLO2 

5 พ้ืนฐานการใชงาน Analog Output (PWM) ชวลิต CLO2 

6 การเขียนผังงาน (Flow Chart) และการ

พัฒนาโปรแกรม 

ภาวิต CLO2 

7-8 การใชงาน sensor ภาวิต CLO3 

9-10 การควบคุม actuator  ภาวิต CLO3 

11 การนำ sensor และ actuator มาใชรวมกัน ชวลิต CLO3 

12-13 การออกแบบ และพัฒนาโครงงาน

ไมโครคอนโทรลเลอรขนาดเล็ก  

รัตนา 

ชวลิต 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

-ใหนิสิตนำความรูที่ไดต้ังแตเปดคอรท มาศึกษาและ

ออกแบบโครงงานไมโครคอนโทรลเลอรขนาดเลก็ 

-นำเสนอ Concept ใหอาจารยรับทราบและใหขอเสนอแนะ 

-ดำเนินการพัฒนาโครงงาน (Term-Project)  

1.ประเมินแนวคิด ในการออกแบบ

โครงงาน 

2.ติดตามและประเมินการพัฒนา

โครงงาน (Term-Project) 

PLO1 

14-15 นำเสนอโครงงาน (Term-Project) ชวลิต 

ภาวิต 

CLO4 

CLO5 

-นิสิตนำเสนอโครงงาน (Term-Project) 

-ตอบขอซักถาม 

ใชหลักการ RUBRIC ในการ

ประเมินผลลัพธการเรียนรู 

PLO1 

 

       ลงนาม    (ผูรายงาน) 
 (รศ.ดร.รัตนา  ต้ังวงศกิจ) 
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