
   
ประมวลการสอน 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2564 

(การเรียนการสอน Online ดวยสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19) 

1. คณะเกษตร กำแพงแสน  ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027362      ชื่อวิชา (ไทย)  การโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการเกษตร II 

    จำนวน     2(1-3-4)  หนวยกิต           (อังกฤษ)    Computer Programming for Agriculture II  

    วิชาพ้ืนฐาน   02027262 

3.  ผูสอน/คณะผูสอน 

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

4. การใหนิสิตเขาพบและใหคำแนะนำนอกเวลาเรียน  ติดตอใน Line กลุม หรือ E-mail 

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

 ผศ.ดร.สรุศักดิ์ เพ่ิมทรัพยทวี  E-mail :  imcsrp@src.ku.ac.th 

  อ.ดร.ชวลิต  คณากรสุขสันต  E-mail : chawalit.kh@ku.ac.th 

5. จุดประสงคของรายวิชา 

1. นิสิตรูสถาปตยกรรมของบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

2. นิสิตรูข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม หลักการเขียนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร สำหรับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

3. นิสิตลำดับข้ันตอนการประมวลผลการทำงาน ตรวจสอบ และแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมได 

4. นิสิตเขียนโปรแกรมสั่งงานบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ืออานคาจาก Sensor และควบคมุ Actuator ได 

6. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โครงสรางของโปรแกรมและผังงานข้ันตอนวิธี ชนิดของตัวแปร

และขอมูล การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การวิเคราะหโครงสรางฐานขอมูล การออกแบบและการ

เขียนโปรแกรมฐานขอมูล ดวยโปรแกรมภาษาระดับสูง การจัดการฐานขอมูลและการประยุกตในดาน

การเกษตร 

7. Program Learning Outcomes: PLOs 

PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO3: นิสติสามารถสรุปและ

อภิปรายผลการวิเคราะหได

อยางมีวิจารณญาณ หรือ

สรางสรรค ในงานดาน

เครื่องจักรกลทางการเกษตร

และเทคโนโลย ี

หลักการเขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอร การ

ประยุกต

ไมโครคอนโทรลเลอร

ดวยภาษาระดับสูงใน

งานเมคคาทรอนิกส

เกษตร 

- เขียนโปรแกรมส่ังงงาน

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร

เพื่ออานคาจาก Sensor 

และควบคุม Actuator ได

โปรแกรมส่ังงานบอรด 

- ทราบศัพทเทคนิค 

(ภาษาอังกฤษ)  

- ประยุกตใช

โปรแกรม

คอมพิวเตอร และ IT 

ได 

 

- มีความรบัผิดชอบ 

ขยนัฝึกหดั 

- มีความตรงต่อเวลา 

- มีความซ่ือสตัย ์

- สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ่ื้น 
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8. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1. นิสิตรูสถาปตยกรรมของบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

2. นิสิตรูข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม หลักการเขียนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

สำหรับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

3. นิสิตลำดับข้ันตอนการประมวลผลการทำงาน ตรวจสอบ และแกไขขอผิดพลาด

ของโปรแกรมได 

4. นิสิตเขียนโปรแกรมสั่งงานบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ืออานคาจาก Sensor 

และควบคุม Actuator ได 

1. ผลการปฏิบัติการในช้ันเรียนรายบุคคล 

2. โครงงาน (Term Project) 

3. การนำเสนอผลงาน 

4.ประเมินพฤติกรรม ความตั้งใจ ความ

รับผิดชอบ การทำงานรวมกัน 

9. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน           

นิสิตตองเขาเรียนไมนอยกวา 80% ของจำนวนครั้งการเรียนการสอนจึงจะไดรับการประเมินผลการเรียนรู 

 9.1  สอบประเมินทักษะ และผลการเรียนรูรายบุคคลในระหวางช้ันเรียน         50% 

 9.2 การวัดผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูจาก โครงงาน (Term Project)    30% 

            9.3 การนำเสนอผลงาน        10% 

 9.4 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 

         - www.arduino.cc เปนเวบไซตท่ีรวบรวมความรูตั้งแตพ้ืนฐานจนถึงช้ันสูง สำหรับการโปรแกรมและการใชงาน

ไมโครคอนโทรลเลอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ตารางกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน  วันศุกร บรรยาย 11.00-12.00 น. ปฏิบัติการ  13.00-16.00 น. 

ครั้งที่ บรรยาย และปฏิบตัิการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

1 

 

พื้นฐานสถาปตยกรรมของบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอร 

รัตนา 

สุรศักด์ิ 

CLO1 

 

-นิสิตใชบอรดควบคุมและอุปกรณที่

หลักสูตรแจกใหนิสิตคนละ 1 ชุด ต้ังแตวิชา 

02027262 ในการเรียนทุกคร้ัง และให

นิสิตตรวจเช็คการทำงานของบอรดใหอยูใน

สภาพใชงานได 

-อธิบายและสาธิตพื้นฐานสถาปตยกรรม

ของบอรดไมโครคอนโทรลเลอร พรอมกบั

ใหนิสิตทำตาม  

-เมื่อนิสิตเขาใจใหนิสิตปฏิบัติการดวย

ตัวเองภายใตการดูแลของอาจารยและ

ผูชวยสอน  

-ทดสอบการเรียนรูรายบุคคลจนกวานิสิต

จะทำไดจริง 

1.ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงาน และแนะนำ

ในระหวางการ

ปฏิบัติการทุกคร้ัง 

2.สอบประเมินผล

ความรูและทักษะ

รายบุคคล 

 

PLO3 

 

 

2 การพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอรสำหรับ

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร  

“  ” CLO2 -อธิบาย และสาธิต เน้ือหาของแตละครัง้

ตามแผนการสอน พรอมกับใหนิสิตทำตาม  

-เมื่อนิสิตเขาใจใหนิสิตปฏิบัติการดวย

ตัวเองภายใตการดูแลของอาจารยและ

ผูชวยสอน  

-ทดสอบการเรียนรูรายบุคคลจนกวานิสิต

จะทำไดจริง 

1.ประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงาน และแนะนำ

ในระหวางการ

ปฏิบัติการทุกคร้ัง 

2.สอบประเมินผล

ความรูและทักษะ

รายบุคคล 

3 

 

การเขียนผังงาน (Flow chart) และการ

พัฒนาโปรแกรม 

“  ” CLO2 

4 -การควบคุม Actuator (LED) แบบ ON/O 

- การควบคุมการหนวงเวลา 

“  ” CLO2 

CLO3 

5  การใชงาน Sensor แบบดิจิตอล “  ” CLO3 

6 - การใชงาน Sensor แบบอนาลอก 

- การควบคุม Actuator (LED) แบบ PWM 

“  ” CLO4 

7 - การใชงาน Sensor แบบอนาลอก ในการ

ควบคุม Actuator แบบ Servo motor 

“  ” CLO4 

8 - การควบคุมการหนวงเวลาขั้นสูง “  ” CLO4 

9 การควบคุม Actuator แบบจอแสดงผล LCD “  ” CLO4 

10 การพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอรแบบใช

ตัวนับ 

“  ” CLO3 

CLO4 

11-14 การพัฒนาโครงงานไมโครคอนโทรลเลอร

ขนาดเล็ก (งานกลุม) 

“  ” CLO2 

CLO3 

CLO4 

-ใหนิสิตนำความรูที่ไดต้ังแตเปดคอรท มา

ศึกษาและออกแบบโครงงาน

ไมโครคอนโทรลเลอรขนาดเล็ก 

-นำเสนอ Concept ใหอาจารยรับทราบ

และใหขอเสนอแนะ 

-ดำเนินการพัฒนาโครงงาน (Term-

Project)  

1.ประเมินแนวคิด ใน

การออกแบบโครงงาน 

2.ติดตามและประเมิน

การพัฒนาโครงงาน 

(Term-Project) 

15 การนำเสนอโครงงานไมโครคอนโทรลเลอร

ขนาดเล็ก (งานกลุม) 

รัตนา 

สุรศักด์ิ 

ชวลิต 

CLO3 

CLO4 

-นิสิตนำเสนอโครงงาน (Term-Project) 

-ตอบขอซักถาม 

ใชหลักการ RUBRIC ใน

การประเมินผลลัพธการ

เรียนรู 

 

       ลงนาม    (ผูรายงาน) 

 (รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ) 

 27 พฤศจิกายน 2564 


