
   
ประมวลการสอน 

ภาคตน  ปการศึกษา 2564 

 

1. คณะเกษตร กำแพงแสน  ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 

2. รหัสวิชา    02027461      ชื่อวิชา (ไทย)   เมคคาทรอนิกสเกษตร I  

   จำนวน     3(2-3-)  หนวยกิต           (อังกฤษ)     Agricultural Mechatronics I     

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน 02027262 

3. ผูสอน/คณะผูสอน 

   รศ.ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ   ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เพ่ิมทรัพยทวี 

4. การใหนิสิตเขาพบและใหคำแนะนำนอกเวลาเรียน  

  ในเวลาราชการยกเวนชวงเวลาท่ีมีการสอนหรือไปปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี 

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

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

5. จุดประสงคของรายวิชา 

1. นิสิตรูสถาปตยกรรมของบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

2. นิสิตรูข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม หลักการเขียนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร สำหรับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

3. นิสิตลำดับข้ันตอนการประมวลผลการทำงาน ตรวจสอบ และแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมได 

4. นิสิตเขียนโปรแกรมสั่งงานบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ืออานคาจาก Sensor และควบคมุ Actuator ได 

6. คำอธบิายรายวิชา (Course Description) 

สถาปตยกรรมของระบบสมองกลฝงตัว  อุปกรณและเครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว หลกัการพ้ืนฐาน

สำหรับการพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว การประยุกตระบบสมองกลฝงตัวในงานเมคคาทรอนิกสเกษตร 

7. Program Learning Outcomes: PLOs 

PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO4 แสวงหา ติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและ

บูรณาการความรูทางดาน

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

และเทคโนโลยีในวิชาการทาง

การเกษตร 

หลักการเขยีน

โปรแกรมคอมพวิเตอร 

การประยกุต

ไมโครคอนโทรลเลอร

ดวยภาษาระดับสูงใน

งานเมคคาทรอนิกส

เกษตร 

- เขียนโปรแกรมส่ังงงาน

บอรด

ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อ

อานคาจาก Sensor และ

ควบคุม Actuator ได

โปรแกรมส่ังงานบอรด 

- ทราบศัพทเทคนิค 

(ภาษาอังกฤษ)  

- ประยุกตใช

โปรแกรม

คอมพิวเตอร และ IT 

ได 

 

- มีความรับผิดชอบ ขยัน

ฝกหัด 

- มีความตรงตอเวลา 

- มีความซ่ือสัตย 

- สามารถทำงานรวมกับผูอื่น 
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PLOs Knowledge Specific skills Generic skills Attitude 

PLO6 ส่ือสารความรูทางดาน

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร

และเทคโนโลยี ทั้งในวงการ

วิชาการและชุมชนทางการ

เกษตรไดอยางเหมาะสม 

-หลักการใชภาษาไทย 

-หลักการใชภาษ

อังกฤษ 

-เทคนิคการนำเสนอ

ทั้งการเขียน และ

บรรยาย 

-การใชเทคโนโลยีใน

การส่ือสารไดอยาง

เหมาะสม 

-มีทักษะการนำเสนอ

ความกาวหนาทาง

วิชาการ 

-สามารถใชศัพทเทคนิค

ทางวิชาการ (ไทยและ

อังกฤษ)  

-สามารถอธิบายความรู

แกชุมชนได 

-ความมั่นใจในการ

นำเสนอ 

- ความปลอดภยัใน

การปฏิบัติงาน 

-  

- ความรับผิดชอบ 

- ความซ่ือสัตย 

- การทำงานรวมกบัผูอื่น 

- ติดตามความเคล่ือนไหวของ

ขาวสารขอมูลทางวิชาการ

เกษตรที่เกี่ยวของ 

 

 

8. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู 

Course Learning Outcomes: CLOs วิธีการวัดผลการเรียนรู 

1. นิสิตรูสถาปตยกรรมของระบบสมองกลฝงตัว 

2. นิสิตใชงานบอรดเพ่ิมขยาย (Shield) แบบตาง ๆ รวมกับบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอร 

3. นิสิตระบุ และแกไขปญหาทางการเกษตรดวยระบบสมองกลฝงตัวอยางเปน

ข้ันตอนและเปนระบบได 

4.นิสิตจัดทำตนแบบเพ่ือนำเสนอการแกไขปญหาทางการเกษตรดวยระบบ

สมองกลฝงตัว 

1. การสังเกตพฤติกรรมประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงาน และแนะนำในระหวางการปฏิบัติ 

การทำงานรวมกันและการมีภาวะผูนำ 

2. ประเมินความรูและทักษะ รายบุคคลและ

รายงานกลุม 

3. การทำโครงงาน (Term Project) 

4. การนำเสนอหนาช้ันเรียน 

9. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  

        นิสิตตองเขาเรยีนไมนอยกวา 80% ของจำนวนเรียนท้ังหมดใน 1 ภาคการศึกษา    

9.1 งานปฏิบัติการในช้ันเรียน (การทำงานเดี่ยว)     30% 

 9.2 งานโครงงานขนาดเล็ก Term Project (การทำงานเปนกลุม)  50% 

 9.3 การนำเสนอโครงงานขนาดเล็ก Term Project   10%   

 9.4 ความสนใจในการเรยีน การมีสวนรวมในช้ันเรียน   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. ตารางกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกบัการเรียนการสอน  Online  

คร้ังท่ี บรรยาย ปฏิบัติการ ผูสอน CLOs Teaching/Learning method Assessment PLO 

1 

 

พ้ืนฐานสถาปตยกรรมของระบบสมองกลฝงตัว รัตนา 

สุรศกัด์ิ 

CLO1 

 

-นิสิตใชบอรดควบคุมและอุปกรณที่หลักสูตรแจกใหนิสิต

คนละ 1 ชุด ต้ังแตวิชา 02027262 ในการเรียนทุกครั้ง 

และใหนิสิตตรวจเช็คการทำงานของบอรดใหอยูในสภาพใช

งานได 

-อธิบายและสาธิตพ้ืนฐานสถาปตยกรรมของระบบสมองกล

ฝงตัวพรอมกับใหนิสิตทำตาม  

-เม่ือนิสิตเขาใจใหนิสิตปฏิบัติการดวยตัวเองภายใตการดูแล

ของอาจารยและผูชวยสอน  

-ทดสอบการเรียนรูรายบุคคลจนกวานิสิตจะทำไดจริง 

1.ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 

และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการทุกครั้ง 

2.สอบประเมินผลความรูและทักษะ

รายบุคคล 

PLO1 

 

2 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับระบบ

สมองกลฝงตัว 

สุรศักด์ิ

ชวลิต 

 

CLO2 --อธิบาย และสาธิต เนื้อหาของแตละคร้ังตามแผนการ

สอน พรอมกับใหนิสิตทำตาม  

-เม่ือนิสิตเขาใจใหนิสิตปฏิบัติการดวยตัวเองภายใตการดูแล

ของอาจารยและผูชวยสอน  

-ทดสอบการเรียนรูรายบุคคลจนกวานิสิตจะทำไดจริง 

1.ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 

และแนะนำในระหวางการ

ปฏิบัติการทุกครั้ง 

2.สอบประเมินผลทายบททุกบท 

PLO1 

 

3 

 

การเชื่อมตออุปกรณตางๆเขากับระบบสมอง

กลฝงตัว 

CLO2 

4 การระบุปญหาและขอบเขตของปญหาทาง

การเกษตร ที่สามารถแกไขไดดวยระบบสมอง

กลฝงตัว 

CLO3 

5-6 การออกแบบระบบสมองกลฝงตัว เพ่ือการ

แกไขปญหาทางการเกษตร 

CLO4 

7-14 การพัฒนาตนแบบระบบสมองกลฝงตัว เพ่ือ

การแกไขปญหาทางการเกษตร 

CLO4 -ใหนิสิตนำความรูที่ไดต้ังแตเปดคอรท มาศึกษาและ

ออกแบบโครงงานไมโครคอนโทรลเลอรขนาดเล็ก 

-นำเสนอ Concept ใหอาจารยรบัทราบและให

ขอเสนอแนะ 

-ดำเนินการพัฒนาโครงงาน (Term-Project) 

1.ประเมินแนวคิด ในการออกแบบ

โครงงาน 

2.ติดตามและประเมินการพัฒนา

โครงงาน (Term-Project) 

15 นำเสนอโครงงาน (Term-Project) รัตนา

สุรศักด์ิ 

CLO1-4 -นสิิตนำเสนอโครงงาน (Term-Project) 

-ตอบขอซักถาม 

ใชหลักการ RUBRIC ในการ

ประเมินผลลัพธการเรียนรู 

PLO1 

 

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

 27 พฤศจิกายน 2564 


