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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4123314 ภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์
(Assembly Microcomputer and Language)

2. จานวนหนววยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.2 ประเภทของรายวิชา เฉพาะด้านบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ปเนต หมายมั่น
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุวมเรียน
อาจารย์ปเนต หมายมั่น กลุ่มเรียน A1, B1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมากวอน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลวาสุด
1 กรกฏาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุวงหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุวงหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ไมโครโพรเซสเซอร์ แ ละไมโครคอน โทรลเลอร์
โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ การเกิดอินเทอร์รัพต์ การติดต่อสื่อสารกับหน่วยความจา การติดต่อ
รับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก การเขียนภาษาแอสแซมบลีเพื่อใช้ในการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
และไมโครโพรเซสเซอร์ได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพือ่ ปรับปรุงรายวิชาให้มีเนื้อหาและการนาเสนอที่น่าสนใจและสามารถใช้ประยุกต์ใช้ในงานสอน
ได้แก่นักศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างของไมโคร
โพรเซสเซอร์ การเกิดอินเทอร์รัพต์ การติดต่อสื่อสารกับหน่วยความจา การติดต่อรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์
ภายนอก การเขียนภาษาแอสแซมบลีเพื่อใช้ในการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ตวอภาคการศึกษา
การฝึกปฏิบัติ/
บรรยาย
สอนเสริม
งานภาคสนาม/การ
การศึกษาด้วยตนเอง
ฝึกงาน
บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความ
ฝึกปฏิบัติงาน 30 ชั่วโมง การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคการศึกษา
จาเป็นโดยพิจารณาจาก ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ผลการประเมินสัมฤทธิ์ อาจารย์ผู้สอนจะจัด
ผลการเรียนรู้ของ
ชั่วโมงเพื่อการให้
นักศึกษาหลังการสอบ คาแนะนา หรือ
ระหว่างภาคเรียน
คาปรึกษาเกี่ยวกับงาน
กลุ่มที่มอบหมายให้ไป
ค้นคว้าเพิ่มเติมในแต่ละ
กลุ่ม
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3. จานวนชั่วโมงตวอสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแกวนักศึกษา
เป็นรายบุคคล
-อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษา
-อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัยตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร และสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ได้
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นา รวมทั้งเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ
1.1.5 เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.5 ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.6 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.7 ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ
การเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.8 ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกงาน
และการบ้านของผู้อื่น และสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
1.2.9 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ทาดี ทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3.5 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.6 ประเมินจากปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ รวมทั้งการลอกงานหรือการบ้านของ
ผู้อื่น
1.3.7 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการทางานเดี่ยวและการ
ทางานกลุ่ม
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2 ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 2.1.1 มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ และสามารถอธิ บ ายได้ถึ งหลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ใน
เนื้อหาวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ ปัญ หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รวมทั้งการนาไปประยุกต์
 2.1.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนา และ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.5 ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นหลักการทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
เน้นการนาทฤษฎีเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้งาน โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2.2.6 ผลิตสื่อการสอน E-Learning, Social Network, Social Media ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษา
ได้ร่วมกันแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง (Self-Study)
2.2.7 บูรณาการแผนการสอนการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem Based Learning)
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ผลการทดสอบย่อย
2) ผลการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
3) รายงานที่นักศึกษาจัดทา
3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1.1 สามารถวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสื บ ค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และะสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการได้
อย่างถูกต้อง
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3.1.4 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไขปั ญ หาทางคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1.1 มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
3.1.2 ศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงาน การอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนองาน
3.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.1 ประเมินผลจากกรณีศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมาย
3.2.2 ประเมินผลจากรายงาน การนาเสนอผลงาน และการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
3.2.3 ออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหววางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหววางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
4.1.1 สามารถสื่อสารสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาได้ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกเเก้การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.1.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหววางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.2.1 จัดกิจกรรมแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์ร่วมกัน
4.2.2 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหววางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.3.1 ประเมินจากผลงาน การอภิปรายและนาเสนอ
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5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
5.1.1 มี ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
5.2.1 มีการให้ งาน/กิจกรรมที่ต้องมีการสื บค้นข้อมูลและนามาวิเคราะห์ สั งเคราะห์ แล้ ว
นาเสนอผลงาน
5.2.2 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
5.3.1 ประเมิ น จากผลงาน เทคนิ ค การน าเสนอ การเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ าย การอภิ ป ราย กรณี ศึ ก ษาต่ างๆ ที่ มี ก าร
นาเสนอต่อชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1 แนะนาเนื้อหารายวิชาและ
วิธีการเรียนการสอนชี้แจง
รายละเอียดเนื้อหาวิชาทั้ง
ภาคปฏิบัติ และทฤษฎี

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
4
กิจกรรมการเรียนการสอน - อ.ปเนต
- เช็คเวลาเข้าชั้นเรียนและ
หมายมั่น
ตรวจสอบการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
7

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

2

หัวข้อ/รายละเอียด

ระบบคอมพิวเตอร์

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและ
สรุปประเด็นสาคัญ
- ให้นักเรียนฝึกการ
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แผนการเรียนของรายวิชา
- สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน - อ.ปเนต
- เช็คเวลาเข้าชั้นเรียนและ
หมายมั่น
ตรวจสอบการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและ
สรุปประเด็นสาคัญ
- ให้นักเรียนฝึกการ
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แผนการเรียนของรายวิชา
- สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
8

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่
3

4

หัวข้อ/รายละเอียด
ไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์

ระบบจานวน

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
4
กิจกรรมการเรียนการสอน - อ.ปเนต
- เช็คเวลาเข้าชั้นเรียนและ
หมายมั่น
ตรวจสอบการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกีย่ วข้อง
- จัดกิจกรรม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและ
สรุปประเด็นสาคัญ
- ให้นักเรียนฝึกการ
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แผนการเรียนของรายวิชา
- สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
4
กิจกรรมการเรียนการสอน - อ.ปเนต
- เช็คเวลาเข้าชั้นเรียนและ
หมายมัน่
ตรวจสอบการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและ
สรุปประเด็นสาคัญ
- ให้นักเรียนฝึกการ
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
9

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

5

ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

4

6

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น

4

10

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แผนการเรียนของรายวิชา
- สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน - อ.ปเนต
- เช็คเวลาเข้าชั้นเรียนและ
หมายมั่น
ตรวจสอบการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและ
สรุปประเด็นสาคัญ
- ให้นักเรียนฝึกการ
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แผนการเรียนของรายวิชา
- สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน - อ.ปเนต
- เช็คเวลาเข้าชั้นเรียนและ
หมายมัน่
ตรวจสอบการแต่งกายให้ ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรม อภิปราย

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

7

8

หัวข้อ/รายละเอียด

คาสั่งโอนย้ายข้อมูล

สอบกลางภาค

จานวน
ชั่วโมง

4

4
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
แสดงความคิดเห็นและ
สรุปประเด็นสาคัญ
- ให้นักเรียนฝึกการ
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แผนการเรียนของรายวิชา
- สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน - อ.ปเนต
- เช็คเวลาเข้าชั้นเรียนและ
หมายมั่น
ตรวจสอบการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและ
สรุปประเด็นสาคัญ
- ให้นักเรียนฝึกการ
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แผนการเรียนของรายวิชา
- สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน - อ.ปเนต
- สอบกลางภาค (1.30
หมายมัน่
ชั่วโมง)
- มอบหมายงานกลุ่ม (2.30

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

9

แฟล็กและคาสั่งคณิตศาสตร์

4

10

โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
เบื้องต้น

4

12

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
ชั่วโมง)
กิจกรรมการเรียนการสอน - อ.ปเนต
- เช็คเวลาเข้าชั้นเรียนและ
หมายมั่น
ตรวจสอบการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและ
สรุปประเด็นสาคัญ
- ให้นักเรียนฝึกการ
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แผนการเรียนของรายวิชา
- สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน - อ.ปเนต
- เช็คเวลาเข้าชั้นเรียนและ
หมายมัน่
ตรวจสอบการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและ
สรุปประเด็นสาคัญ
- ให้นักเรียนฝึกการ
วิเคราะห์ โดยการทา

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

11

12

หัวข้อ/รายละเอียด

การประกาศข้อมูล

คาสั่งกระโดดและคาสั่งการ
กระทาซ้า

จานวน
ชั่วโมง

4

4
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
แบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แผนการเรียนของรายวิชา
- สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน - อ.ปเนต
- เช็คเวลาเข้าชั้นเรียนและ
หมายมั่น
ตรวจสอบการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและ
สรุปประเด็นสาคัญ
- ให้นักเรียนฝึกการ
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แผนการเรียนของรายวิชา
- สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน - อ.ปเนต
- เช็คเวลาเข้าชั้นเรียนและ
หมายมัน่
ตรวจสอบการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

13 –
15

หัวข้อ/รายละเอียด

โปรแกรมย่อยเบือ้ งต้น

จานวน
ชั่วโมง

4

การอ้างแอดเดรส
การขัดจังหวะระทาระดับบิต
การจัดการสายข้อมูล
คาสั่งตารางและการสร้าง
แมคโคร

16

สอบปลายภาค

4

14

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
- จัดกิจกรรม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและ
สรุปประเด็นสาคัญ
- ให้นักเรียนฝึกการ
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แผนการเรียนของรายวิชา
- สื่อ Power Point
กิจกรรมการเรียนการสอน - อ.ปเนต
- เช็คเวลาเข้าชั้นเรียนและ
หมายมั่น
ตรวจสอบการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
- ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรม อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและ
สรุปประเด็นสาคัญ
- ให้นักเรียนฝึกการ
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- แผนการเรียนของรายวิชา
- สื่อ Power Point
ประกอบการบรรยาย
- สอบปลายภาค
- อ.ปเนต
(1.30 ชั่วโมง)
หมายมัน่

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้
1.1.1, 1.1.2,
2.1.1, 3.1.1
1.1.2, 1.1.6,
2.1.1- 2.1.5,
2.1.7, 3.1.13.1.3, 4.1.2,
4.1.3, 5.1.1,
5.1.3, 5.1.4
1.1.1, 1.1.2,
2.1.1, 2.2.2,
2.1.5, 3.1.1
3.1.2, 4.1.3
1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
4.1.3

วิธีการประเมิน
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- ส่งงานที่รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
8
16
16

สัดสววนของการ วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
30%
- พิจารณาคะแนน
40%
สอบ
10%
- ความสาเร็จของ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย

- การทาแบบฝึกหัด

ทุกสัปดาห์

10%

- งานที่ได้รับ
มอบหมาย

- การเข้าชั้นเรียน
ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับ
มอบหมาย

ทุกสัปดาห์

10%

- งานที่ได้รับ
มอบหมาย

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
M
15
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาแอสแซมบลีและไมโครคอมพิวเตอร์

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- ภาษา แอสเซมบลี โดย ผศ.บรรจง สุขเปรม
- ระบบคอมพิวเตอร์และภาษา แอสเซมบลี โดย ผ.ศ.ธีรวัฒ น์ ประกอบผล สานักพิมพ์ ส.ส.ท .
สมาคมส่งเสริม

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดาเนินการดังนี้
• นั กศึ กษาประเมิ น การเรีย นการสอนผ่ านแบบประเมิ น อาจารย์ โดยการท้ าแบบสอบถาม
ประเมินผู้สอนของ
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยการท้าแบบสอบถามประเมินผู้สอนของหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
• ประเมินจากผลจากคะแนนสอบของนักศึกษา
• อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง
3. การปรับปรุงการสอน
ไม่มี เนื่องจากรายวิชานี้เป็นการจัดการสอนครั้งแรก
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบจากคะแนนสอบ และงานที่มอบหมาย
- ทวนสอบจากการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงตามเวลาที่กาหนด
- หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชาโดยท้าการทวน
สอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
1. สุ่มประเมินความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
2. มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษา
3. ประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของรายวิชาที่กาหนดไว้ หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว
16

มคอ. 3
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. การเข้าเรียนตรงเวลา และรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน
2. ผลการเรียนรู้ที่ได้โดยวัดคะแนนจากการสอบกลางภาค/ปลายภาค
3. การนาความรู้ในชั้นเรียนมาพัฒนาโครงงานที่ได้รับการมอบหมาย
4. การทางานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามเวลาที่กาหนด
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