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รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร6  
วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร6  

 
หมวดท่ี  1   ขDอมูลท่ัวไป 

 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

           ภาษาไทย           ๔๑๔๓๗๐๒  หุ1นยนต4เบื้องต;น 

           ภาษาอังกฤษ       4143702   Robotics 

1.2 จำนวนหน7วยกิต 

           3 (2-2-5) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

สำหรับหลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร4  

1.4 อาจารยCผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยCผูEสอน  

          อาจารย4ผู;รับผิดชอบรายวิชา อ.ธงชัย เจือจันทร4 

          อาจารย4ผู;สอน                 อ.ธงชัย เจือจันทร4 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปOที่เรียน  

         ภาคการศึกษา 1/2562 

1.6 รายวิชาที่ตEองเรียนมาก7อน  (Pre-requisite) 

         ไม1ม ี

1.7 รายวิชาที่ตEองเรียนพรEอมกัน  (co-requisites)   

ไม1ม ี

1.8 สถานที่เรียน 

ห;อง 3308 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร4 
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หมวดท่ี  2   จุดมุJงหมายและวัตถุประสงค6 

2.1 จุดมุ7งหมายของรายวิชา 
 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่และเคลื่อนย;ายทั้ง  2 มิติและ 3 มิติ  ส1วนประกอบ  สมการเพื่อ

การเปลี่ยนพิกัดในหุ1นยนต4  สมการในการเคลื่อนไหวของหุ1นยนต4  การกำหนดเส;นทางการเคลื่อนที่   

2.2 วัตถุประสงคCในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให;ทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปoจจุบันตามมาตรฐานสากล 

 

หมวดท่ี  3   ลักษณะและการดำเนินการ 

3.1 คำอธิบายรายวิชา   

ประวัติและความเปqนมาของหุ1นยนต4  ประเภทของหุ1นยนต4  ลักษณะของหุ1นยนต4ที่ ใช;ในการเคลื่อนที่และเคลื่อนย;ายทั้ง  2 

มิติและ 3 มิติ  ส1วนประกอบ  สมการเพื่อการเปลี่ยนพิกัดในหุ1นยนต4  สมการในการเคลื่อนไหวของหุ1นยนต4  การกำหนด

เส;นทางการเคลื่อนที่  การจำลองระบบและการโปรแกรมหุ1นยนต4 

3.2 จำนวนชั่วโมงที่ใชEต7อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30 ชั่วโมง 

สอนเสริม 
ความต;องการ

นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝjกปฏิบัติ/ฝjกภาคสนาม/
ฝjกงาน 

30 ชั่วโมง 

การศึกษาดEวยตนเอง 
75 ชั่วโมง 

3.3 จำนวนชั่วโมงต7อสัปดาหCที่อาจารยCใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก7นักศึกษาเปlนรายบุคคล 

 - อาจารย4ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให;คำปรึกษาผ1านเว็บไซต4 

https://classroom.google.com/w/NDA3NDM4NzQ0NDVa รวมถึงตอบคำถามและให;คำปรึกษาผ1านกระดานถามตอบ

ของวิชา 
 - อาจารย4ประจำวิชา ให;คำปรึกษาผ1าน Social Network 

 - สำหรับกรณีเร1งด1วน ให;สามารถติดต1อทาง โทรศัพท4 
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หมวดท่ี  4    การพัฒนาผลการเรียนรูDของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู;ในมาตรฐานผลการเรียนรู;ของรายวิชา ในแต1ละด;านที่ปรากฏใน Curriculum Mapping แสดงดังข;อมูล

ต1อไปนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรูE ทักษะทางปnญญา ทักษะความสัมพันธC
ระหว7างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหC
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชEเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1, 2 1, 2, 4 1, 4 4 1  

4.1 
  

คุณธรรม จริยธรรม    

4.1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต;องพัฒนา    

 นักศึกษาต;องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให;สามารถดําเนินชีวิตร1วมกับผู;อื่นในสังคมอย1างราบรื่น และเปqน

ประโยชน4 ต1อส1วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร4เปqนอุปกรณ4ที่ เกี่ยวข;องกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต 

ความสําเร็จทางธุรกิจ ผู;พัฒนาและ/หรือผู;ประยุกต4โปรแกรมจําเปqนต;องมีความรับผิดชอบต1อผลที่เกิดขึ้นเช1นเดียวกับการ

ประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย4ที่สอนในแต1ละวิชาต;องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต1อไปนี ้ 

(1) ตระหนักในคุณค1า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย4สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต1อเวลา ความรับผิดชอบต1อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

4.1.2  วิธีการสอน    

    การใช;หุ1นยนต4อย1างสร;างสรรค4  กำหนดให;ทำงานกลุ1ม ตรวจสอบการเข;าชั้นเรียน   

4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

 ประเมินจากพฤติการณ4การเข;าเรยีน พฤติกรรมการมีส1วนร1วมระหว1างการสอน  

4.2 
 
 
 

ความรูE 

4.2.1  ความรู;ต;องพัฒนา    

(1) ภาษาไพธอนเบื้องต;น 

(2) การใช;งาน ESP8266 

(3) การรับข;อมูลผ1านเซ็นเซอร4 

(4) การควบคุมการเคลื่อนทีข่องหุ1นยนต4 

(5) การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ1นยนต4 

(6) การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ1นยนต4แบบ 3 มิติ  

4.2.2  วิธีการสอน  

บรรยาย ฝåกปฏิบัตพิื้นฐานในชั้นเรียน และฝåกปฏิบัตเิพื่อเพิ่มทักษะด;วยตนเองจากการมอบหมายให;ทำ 

Assignment แล;วส1งงานผ1านระบบ E-learning ของอาจารย4ผู;สอน 

(https://classroom.google.com/w/NDA3NDM4NzQ0NDVa) สำหรับการอภิปรายประเด็นจากกรณีศึกษาจะใช;วิธี

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว1างอาจารย4และนักศึกษา 
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4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล  

(1) ประเมินผลจากบททดสอบความรู;ย1อย (Lab) 

(2) ประเมินจากงานที่ได;รับมอบหมายผ1านระบบ E-learning 

(https://classroom.google.com/w/NDA3NDM4NzQ0NDVa) 

(3) ประเมินจาก Assignment   

(4) ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาค และปลายภาค 

4.3 ทักษะทางปnญญา  

4.3.1 ทักษะทางปoญญาที่ต;องพัฒนา 

 นักศึกษาต;องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได; โดยพึ่งตนเองได;เมื่อจบการศึกษา ดังนั้นนักศึกษา

จําเปqนต;องได;รับการพัฒนาทักษะทางปoญญาไปพร;อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู;เกี ่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร4 ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย4ต;องเน;นให;นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข;าใจที่มาและสาเหตุของปoญหา วิธีการ

แก;ปoญหารวมทั้งแนวคิดด;วยตนเอง ไม1สอนในลักษณะท1องจํา นักศึกษาต;องมีคุณสมบัติต1าง ๆ จากการสอนเพื่อให; 

(1) คิดอย1างมีวิจารณญาณและอย1างเปqนระบบ 

(2) สามารถประยุกต4ความรู;และทักษะกับการแก;ไขปoญหาทางคอมพิวเตอร4ได;อย1างเหมาะสม  

4.3.2  วิธีการสอน 

(1) บรรยาย อภิปราย  

(2) ฝåกปฏิบัต ิ(LAB) โดยสร;างแนวทางแก;ปoญหาด;วยตนเอง 

(3) มอบหมาย Assignment  

(4) การใช;ระบบ E-learning ในการทบทวนการเรียน ซักถามประเด็นเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน และอภิปรายแสดง

ความคิดเห็น 

4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค และ LAB และ Assignment 

(2) สังเกตประพฤติกรรมและแนวคิดของนักศึกษา 

(3) การตรวจสอบการเสนอแนวคิดผ1านระบบ E-learning  

4.4 ทักษะความสัมพันธCระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ทักษะความสัมพันธ4ระหว1างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต;องพัฒนา  

 พัฒนาทักษะในการสร;างสัมพันธภาพระหว1างผู;เรียนด;วยกันในรายวิชาเพื่อให;ผู;เรียนเกิดผลการเรียนรู;ตามหลักสูตร

ดังนี้ 

(1) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ1ม 

4.4.2  วิธีการสอน 

(1) ให;นักศึกษาฝåกปฏิบัติด;วยการคิดและปฏิบัติเปqนกลุ1ม และเน;นการแลกเปลี่ยนความรู;ในกลุ1มและประยุกต4

แก;ไขปoญหาได; 

(2) เพิ่มแรงบันดาลใจให;กับนักศึกษา และให;นักศึกษาแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

(3) แทรกประสบการณ4ของอาจารย4 ในระหว1างสอนโดยผ1านการเล1าเรื่อง ในประเด็นทางเทคนิคที่เกี่ยวข;องต1าง 

ๆ 
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4.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลในห;องเรียน 

(2) ประเมินพฤติกรรมการทำงานเปqนทีมโดยผู;สอน 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได;รับมอบหมาย 

(4) ประเมินความมีส1วนร1วมในระบบ E-learning 

4.5 ทักษะการวิเคราะหCเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 4.5.1  ทักษะการวิเคราะห4เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช;เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต;องพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใช;เครื่องมือที่จําเปqนที่มีอยู1ในปoจจุบันต1อการทํางาน ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร4 

(2) สามารถใช;สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได;อย1างเหมาะสม 

 4.5.2  วิธีการสอน 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู; นักศึกษาได;วิเคราะห4สถานการณ4จําลอง และสถานการณ4เสมือนจริง  

(2) นําเสนอการแก;ปoญหาที่เหมาะสม เรียนร;เทคนิคการประยุกต4เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ4 

 4.5.3  วิธีประเมินผล 

(1) ประเมินจากเทคนิคที่ใช;ในการปฏิบัติ และงานเดี่ยว โดยใช;ทฤษฎีการเลือกใช;เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณิตศาสตร4และสถิติที่เกี่ยวข;อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย เหตุผลในการเลือกใช;เครื่องมือต1าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต1าง 

ๆ ในชั้นเรียน 
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สัปดา
ห( 
ที่ 

หน-วย บท และห4วข4อ 
 

จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

วิธีการสอน สื่อการสอน วิธีการประเมิน อาจารย( 
ผู4สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ      

1 ความรู*หุ-นยนต1เบื้องต*น 

 

4  • ศึกษาผู*เรียน 

• อภิปรายหุ-นยนต1เบื้องต*น  

 

บรรยาย 

อภิปราย  

• PowerPoint  

• E-learning 

อาจารย1ผู*สอน

สังเกตผู*เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทร1 

2-3 ภาษาไพธอนเบื้องต*น 8  • ทบทวนและศึกษาการเขียน

โปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต*น 

บรรยาย  

ปฏิบัติเขียน

โปรแกรม

เข*ารหัส  

• PowerPoint  

• E-learning 

• Editor 

อาจารย1ผู*สอน

สังเกตผู*เรียน  

อ.ธงชัย เจือจันทร1 

4-5 ภาษาไพธอนสำหรับหุ-นยนต1 8  • การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

สำหรับหุ-นยนต1 

  

ปฏิบัต ิ • PowerPoint  

• E-learning 

• Editor 

อาจารย1ผู*สอน 

สังเกตจากผลการ

ทำ Quiz ของ

ผู*เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทร1 

6 การใช*งาน ESP8266  4  •  การใช*งาน ESP8266 และการ

ต-อแผงวงจร 

บรรยาย  

ปฏิบัต ิ

• PowerPoint  

• E-learning 

• Editor 

อาจารย1ผู*สอน 

สังเกตจากผลการ

ทำ Quiz ของ

ผู*เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทร1 

 

7 สอบกลางภาค 4  • นักศึกษามีความซื่อสัตย1สุจริตใน

การทำข*อสอบ 

• นักศึกษาสามารถนำความรู*ที่

ได*มาใช*ในการสอบ 

สอบกลางภาค  • อาจารย1ผู*สอน

สังเกตุจาก

พฤติกรรมผู*เรียน

ในห*องสอบ 

• คะแนนสอบ   

อ.ธงชัย เจือจันทร1 
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8-9 การรับข*อมูลผ-านเซ็นเซอร1 4 4 • การรับข*อมูลผ-านเซ็นเซอร1เพื่อ

การควบคุมหุ-นยนต1   

บรรยาย  

ปฏิบัต ิ

• PowerPoint  

• E-learning 

• Editor 

อาจารย1ผู*สอน 

สังเกตจากผลการ

ทำแล็บของผู*เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทร1 

10-11 การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ-นยนต1   •  ต-อวงจรและการประกอบ

หุ-นยนต1 สำหรับควบคุมการ

เคลื่อนที่  

บรรยาย  

ปฏิบัต ิ

• PowerPoint  

• E-learning 

• Editor 

อาจารย1ผู*สอน 

สังเกตจากผลการ

ทำแล็บของผู*เรียน 

 

12-13 การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่

ของหุ-นยนต1 

2 6 • เขียนโปรแกรมควบคุมการ

เคลื่อนที่ของหุ-นยนต1  

บรรยาย  

ปฏิบัต ิ

• PowerPoint  

• E-learning 

• Editor 

อาจารย1ผู*สอน 

สังเกตจากผลการ

ทำแล็บของผู*เรียน 

 

14-15 การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ-นยนต1

แบบ 3 มิติ 

2 6 • การควบคุมการเคลื่อนที่ของ

หุ-นต1แบบ 3 มิติ  

บรรยาย  

ปฏิบัต ิ

• PowerPoint  

• E-learning 

• Editor 

อาจารย1ผู*สอน 

สังเกตจากผลการ

ทำแล็บของผู*เรียน 

 

16 สอบปลายภาค  4 • ผลการทำงานของหุ-นยนต1ภายใต*

สถานการณ1ต-าง ๆ  

สอบปลาย

ภาค 

 อาจารย1ผู*สอน

สังเกตุจาก

พฤติกรรมผู*เรียน

ระหว-างการสอบ 

และผลการสอบ 

อ.ธงชัย เจือจันทร1 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู4  

การประเมิน ผลการเรียนรู4 
(ตาม Curriculum Mapping ใน มคอ.๒) 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห;ที่
ประเมิน 

สัดส>วนของ
การ 

1 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 
3.4, 4.4, 5.1 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 

8 
16 

30% 
30% 

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1,  
3.4, 5.1 

การปฏิบัติ Lab และ Assignment 
การสJงงานตามที่มอบหมาย 

ตลอด 
ภาคการศึกษา 

25% 
10% 

3 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 
3.4, 4.4, 5.1 

การเขWาชั้นเรียน 
การมีสJวนรJวม 

อภิปราย และเสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอด 
ภาคการศึกษา 

 
5% 

 
หมวดท่ี   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
6.1 ตำราและเอกสารหลัก  

         (1) David Cook, Robot Building for Beginners 

6.2 เอกสารและข4อมูลสำคัญ  

 

 
หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

ใหWนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา วิธีการสอน ผลการเรียนรูWที่ไดWรับ ขWอเสนอแนะผJานระบบประเมิน
ออนไลนp และ Web board รายวิชาไดWตลอดทั้งเทอมการศึกษา 

7.2 กลยุทธ;การประเมินการสอน (โดยวิธีการอื่น ที่ไม>ใช>การประเมินโดยนักศึกษา)  

- ประเมินผลจากการเรียน การสอบยJอย สอบกลางภาค และปลายภาค 
- ผลจาก Web board รายวิชา  

7.3 การปรับปรุงการสอน   

- อาจารยpผูWสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธpและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา 
- หลังจากผลการประเมินการสอนในขWอ 7.2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา

ขWอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี ้
    (1) สัมมนาและจัดการเรียนการสอน 
    (2) การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
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ในระหวJางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขWอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูWในวิชา ไดW
จากการสอบถามผูWเรียน หรือการสุJมตรวจผลงานของผูWเรียน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยJอย และหลังการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิขาไดWโดย 

(1) การทวนสอบการใหWคะแนนจากการสุJมตรวจผลงานของผูWเรียนโดยจากอาจารยpอื่น หรือผูWทรงคุณวุฒิที่ไมJใชJ
อาจารยpประจำหลักสูตร หรือ 

(2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูWของผูWเรียน โดยตรวจสอบ ขWอสอบ  
 

7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   

- มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
- จากที่คณะประเมินการสอนของรายวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยpผูWสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ

รายวิชา อาจารยpผูWสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธpการสอนที่ใชW และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เพื่อนำเขWาที่ประชุมอาจารยpประจำหลักสูตรพิจารณาใหWความคิดเห็นและ
สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใชWในภาคการศึกษาถัดไป 

 
 
 
 

             ผู$สอน 
(……………………………………..) 

            อาจารย0ธงชัย เจือจันทร0 
 


