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รายละเอียดของรายวิชา 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร6  

วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร6  
 
 

หมวดท่ี  1   ขDอมูลท่ัวไป 
 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา  

           ภาษาไทย           ๔๑๒๓๗๑๒ การเขียนโปรแกรมประยุกต;อินเทอร;เน็ตในทุกสิ่ง 

           ภาษาอังกฤษ       4123712    Internet of Things Applications 

1.2 จำนวนหน7วยกิต 

           3 (2-2-5) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร;  

1.4 อาจารยCผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยCผูEสอน  

          อาจารย;ผูlรับผิดชอบรายวิชา อ.ธงชัย เจือจันทร; 

          อาจารย;ผูlสอน                  อ.ธงชัย เจือจันทร; 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปOที่เรียน  

         ภาคการศึกษา 1/2562 ชั้นปuที ่3  

1.6 รายวิชาที่ตEองเรียนมาก7อน  (Pre-requisite) 

         ไมvมี  

1.7 รายวิชาที่ตEองเรียนพรEอมกัน  (co-requisites)   

ไมvม ี

1.8 สถานที่เรียน 

อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร;  
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หมวดท่ี  2   จุดมุJงหมายและวัตถุประสงค6 

2.1 จุดมุ7งหมายของรายวิชา 
           (1) เพื่อใหlนักศึกษามีความรูl ความเขlาใจ เกี่ยวกับอุปกรณ;และเครือขvายสำหรับอินเทอร;เน็ตในทุกสิ่ง  

           (2) เพื่อใหlนักศึกษามีทักษะการออกแบบและสรlางสิ่งประดิษฐ;ดlานอินเทอร;เน็ตในทุกสิ่งไดlอยvางเหมาะสม 

           (3) เพื่อใหlนักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมรับคvาและควบคุมอุปกรณ;ตvอพvวงกับอุปกรณ;ประมวลผลสำหรบัอเทอร;

เน็ตในทุกสิ่งไดl  

2.2 วัตถุประสงคCในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  - 

 
หมวดท่ี  3   ลักษณะและการดำเนินการ 

3.1 คำอธิบายรายวิชา   

 ความรูlเกี่ยวกับอินเทอร;เน็ตในทุกสิ่ง เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับ IoT การออกแบบ IoT เชิงตรรกะและเชิง

กายภาพ การประยุกต;ใชlงาน IoT การเชื่อมตvอเครือขvายดlวย IoT โดยใชlอุปกรณ;และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมดlวยโปรแกรม

ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

3.2 จำนวนชั่วโมงที่ใชEต7อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30 ชั่วโมง 

สอนเสริม 
ความตlองการ

นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝjกปฏิบัติ/ฝjกภาคสนาม/
ฝjกงาน 

30 ชั่วโมง 

การศึกษาดEวยตนเอง 
75 ชั่วโมง 

3.3 จำนวนชั่วโมงต7อสัปดาหCที่อาจารยCใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก7นักศึกษาเปlนรายบุคคล 

 - อาจารย;ประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหlคำปรึกษาผvานเว็บไซต; https://classroom.google.com/ รวมถึงตอบ

คำถามและใหlคำปรึกษาผvานกระดานถามตอบของวิชา 

 - อาจารย;ประจำวิชา ใหlคำปรึกษาผvาน Web Board วิชา, E-mail, Facebook 

ตลอดทั้งเทอม และ Chat Room ในวิชา โดยการนัดหมาย 

 - สำหรับกรณีเรvงดvวน ใหlสามารถติดตvอทาง โทรศัพท; 
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หมวดท่ี  4    การพัฒนาผลการเรียนรูDของนักศึกษา 

 
 การพัฒนาผลการเรียนรูlในมาตรฐานผลการเรียนรูlของรายวิชา ในแตvละดlาน แสดงดังขlอมูลตvอไปนี้ 

4.1 
  

คุณธรรม จริยธรรม    

4.1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตlองพัฒนา    

 พัฒนาผูlเรียนใหlมีความรับผิดชอบ มีวินัย และตรงตvอเวลาในการสvงงานที่ไดlรับมอบหมาย และไมvละเมิดความลับ

ของผูlอื่นระหวvางการสื่อสารไปยังอินเทอร;เน็ต มุvงเนlนใหlใชlงานซอฟต;แวร;โอเพvนซอร;ซแทนการใชlซอฟต;แวร;ที่มีลิขสิทธิ์และ

ราคาสูง ซึ่งคุณสมบัติพึงประสงค;มีดังนี ้

(1) ตรงตvอเวลา และมีความรับผิดชอบตvอตนเอง  

(2) เคารพสิทธิ และรับฟåงความคิดเห็นของผูlอื่น 

(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.1.2  วิธีการสอน    

  สอนโดยใชlวิธีใหlนักศึกษามคีุณธรรมในการออกแบบเนื้องาน ไมvคัดลอกโคlดและแนวคิดของบุคคลอื่นมาเปçนผลงาน

ของตน และผูlสอนทำหนlาที่เปçนพี่เลี้ยงใหlแตvละโครงงานของนักศึกษา  

4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

 วัดผลดlวยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียนที่มีการกลvาวถึงประเด็นดlานจริยธรรม พฤติการณ;การเขlาเรียน 

และพฤติกรรมการใชlเครือขvายออนไลน;ของการเรียนการสอน วvาเปçนไปตามคาดหมายไวlหรือไมv ถlาไมvเปçนไปตามที่คาดหมาย 

ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ;หรือปรับโครงการใหlเหมาะสมมากขึ้น  

4.2 ความรูE 

4.2.1  ความรูlตlองพัฒนา    

 (1) ความรูlเกี่ยวกับอินเทอร;เน็ตในทุกสิ่ง 

            (2) เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับ IoT  

            (3) การออกแบบ IoT เชิงตรรกะและเชิงกายภาพ  

            (4) การประยุกต;ใชlงาน IoT  

            (5) การเชื่อมตvอเครือขvายดlวย IoT โดยใชlอุปกรณ;และปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

4.2.2  วิธีการสอน  

ฝèกปฏิบัตติามโครงงานที่กำหนด และผูlสอนทำหนlาที่เปçนพี่เลี้ยง (Coaching) คอยใหlคำปรึกษา เพื่อใหlนักศึกษา

สามารถปฏิบัติโครงงานไดlสำเร็จ  

 

4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล  

(1) ประเมินจากโคงงานของนักศึกษา  

4.3 ทักษะทางปnญญา  

4.3.1  ทักษะทางปåญญาที่ตlองพัฒนา 

 การประยุกต;ใชlความรูlดlานอินเทอร;เน็ตในทุกสิ่ง ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ;สำหรับการตรวจวัดและควบุคม ภายใตl

สถานการณ;ตvาง ๆ เชvน Smar tHome และ Smart Farming เปçนตlน  
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4.3.2  วิธีการสอน 

(1) บรรยายหลักพื้นฐาน ประสบการณ;จากผูlสอน และใหlนักศึกษาออกแบบ 

(2) ใหlนักศึกษาคิดประดิษฐ;อุปกรณ;และเขียนโปรแกรมโดยประยุกต;ใชlความรูlดlานอินเทอร;เน็ตในทุกสิ่ง ตามหัวขlอ

โครงงานที่นักศึกษาสนใจ   

4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินจากโครงงานของนักศึกษา  

4.4 ทักษะความสัมพันธCระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ทักษะความสัมพันธ;ระหวvางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตlองพัฒนา  

(1) มีความรับผิดชอบตvอการเรียนรูlดlวยตนเองในงานที่ไดlรับมอบหมาย เปçนรายบุคคลหรือรายกลุvม 

(2) มีความสามารถในการปรับตัวและทำงานรvวมกับผูlอื่น 

(3) สามารถวางแผน เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพไดl 

4.4.2  วิธีการสอน 

(1) ใหlนักศึกษาจับกลุvม กลุvมละไมvเกิน 2 คน ศึกษาและปฏิบัติโครงงานในชั้นเรียน  

4.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ชิ้นโครงงานของนักศึกษา 

4.5 ทักษะการวิเคราะหCเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 4.5.1  ทักษะการวิเคราะห;เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชlเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตlองพัฒนา 

(1) พัฒนาทักษะในการใชlอินเทอร;เน็ตสืบคlนขlอมูลที่เกีย่วขlอง และนำมาปรับใชlกับเนื้อหาในรายวิชาไดl  

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห;และสรุปประเด็นปåญหาที่ตlองการโดยใชlเนื้อหาจากงานวิจัย และขlอมูลจาก

อินเทอร;เน็ตที่มาจากแหลvงที่นvาเชื่อถือไดl 

(3) พัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูดและเขียน โดยเขียนรายงาน 

 4.5.2  วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานใหlนักศึกษาคlนควlา เพื่อวิเคราะห;ออกแบบเครือขvายและการเลือกใชlโพรโทคอลที่เหมาะสมกับ

เครือขvายที่ออกแบบไดl  

(2) ใหlเขียนรายงานจากการออกแบบ การคำนวณดlานเครือขvาย โดยแสดงใหlเห็นขั้นตอนและกระบวนการอยvาง

ละเอียดไดl  

(3) ใหlนักศึกษาเตรียมขlอมูลเบื้องตlนจาก Massive Open Online Courses (MOOCs) กvอนเขlาชั้นเรียน 

 4.5.3  วิธีประเมินผล 

(1) ประเมินจากรายกลุvมในสvวนของงานที่มีลักษณะปฏิบัติรvวมกัน  

(2) ประเมินจากการมีสvวนรvวมในการอภิปราย 
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หมวดท่ี  5    แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน   

คำแนะนำ  :   (ระบุหัวข1อ/รายละเอียด สัปดาห<ที่สอน จำนวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต1องสอดคล1องกับจำนวนหนHวยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช1 รวมทั้งอาจารย<ผู1สอน  ในแตHละหัวข1อ/

รายละเอียดของรายวิชา 

  

สัปดาห1 
ที่ 

หน5วย บท และห;วข;อ 
 

จำนวนชั่วโมง 

ผลการเรียนรู; 
วัตถุประสงค1 
การเรียนรู; 

กิจกรรม
การ 

เรียนการ
สอน 

สื่อการสอน 
 

วิธีการ* 
ประเมิน 

อาจารย1 
ผู;สอน 

  บรรยาย ปฏิบัติ 1 2 3 4 5 
 

6      

  1  อธิบายรายวิชา แนะนำวิธีการเรียน

การสอน  

4  � � � � �  เตรียมความพร1อมทั้งแนว

ทางการเรียน และ

อุปกรณ<ที่ใช1  

บรรยาย 

อภิปราย  

PowerPoint  ไมHมีการประเมิน อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

  2-3 โครงงานสถานีตรวจวัดอุณหภูมิและ

ความชื้น 

4 4 � � � � �  สร1างอุปกรณ<สำหรับ

ติดตั้งเปdนสถานีตรวจวัด

อุณหภูมิและความชื้น 

และสHงข1อมูลเข1าสูHระบบ

คลาวด<และแสดงผลได1  

Coaching 

 

อุปกรณ<ไอโอท ี ผลจากการปฏิบัติ

โครงงาน 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

  4-5 ระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ 4 4 � � � � �  สร1างอุปกรณ<สำหรับ

ควบคุมการรดน้ำ

อัตโนมัติ และสHงข1อมูล

เข1าสูHระบบคลาวด<และ

แสดงผลได1 

Coaching 

 

อุปกรณ<ไอโอท ี ผลจากการปฏิบัติ

โครงงาน 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 6-7 โครงงานอุปกรณ<นับรถเข1าออกประตู 4 4 � � � � �  สร1างอุปกรณ<สำหรับ

ติดตั้งเปdนอุปกรณ<นับรถ

Coaching 

 

อุปกรณ<ไอโอท ี ผลจากการปฏิบัติ

โครงงาน 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 
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เข1าออกประตูและสHง

ข1อมูลเข1าสูHระบบคลาวด<

และแสดงผลได1 

 

 

 8-9 ระบบควบคุมการเปoด/ปoดหลอดไฟ 4 4 � � � � �  สร1างอุปกรณ<สำหรับ

ระบบควบคุมการเปoด/

ปoดหลอดไฟและสHงข1อมูล

เข1าสูHระบบคลาวด<และ

แสดงผลได1 

Coaching 

 

อุปกรณ<ไอโอท ี ผลจากการปฏิบัติ

โครงงาน 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

 10-11 ระบบเปoด/ปoดประตูอัตโนมัติ 4 4 � � � � �  สร1างอุปกรณ<สำหรับ

ระบบเปoด/ปoดประตู

อัตโนมัติและสHงข1อมูลเข1า

สูHระบบคลาวด<และแสดง

ผลได1 

Coaching 

 

อุปกรณ<ไอโอท ี ผลจากการปฏิบัติ

โครงงาน 

อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

  12-16 โครงงานด1านไอโอทีที่นักศึกษาสนใจ 4 4 � � � � �  ทำโครงงานด1านไอโอที

ตามหัวข1อที่นักศึกษา

สนใจ 

Coaching 

 

อุปกรณ<ไอโอท ี ผลจากการปฏิบัติ

โครงงาน 
อ.ธงชัย เจือ

จันทร< 

  

  
  

สรุปแผนการสอนตHอผลการเรียนรู1    � � � � �    

           หมายเหต ุ: - ผลการเรียนรู1 5 ด1าน  1) ด1านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด1านความรู1  3) ด1านทักษะทางปtญญา  4) ด1านทักษะความสัมพันธ<ระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบ   5) ด1านทักษะการ

วิเคราะห<เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช1เทคโนโลย ี 

                       - เครื่องหมาย ●  เทHากับ การสอนและต1องประเมินผล       เครื่องหมาย   � เทHากับ การสอนแตHไมHประเมินผล  ถ1าไมHใสHเครือ่งหมาย คือ ไมHมีการสอนและไมHประเมินผล 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู4  

การประเมิน ผลการเรียนรู4 วิธีการประเมิน 
สัปดาห;ที่
ประเมิน 

สัดส>วนของ
การ 

1 1.1-1.7, 2.2, 2.1, 2.4, 2.7, 

2.8,  3.1-3.4, 4.4-4.8, 5.1, 

5.4 

โครงงาน 2 

5 

7 

9 

11 

16 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

40% 

 
หมวดท่ี   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
6.1 ตำราและเอกสารหลัก  

        Hamed Haddadi and Olivier Bonaventure (editors), “Recent Advances in Networking”, Volume 1, 
ACM SIGCOMM eBook, August 2013. 

Bertsekas Dimitri and Robert Gallager. “Data Networks (2nd Edition).” Upper Saddle River, NJ:  
Prentice Hall, 1991. ISBN: 0132009161. 

6.2 เอกสารและข4อมูลสำคัญ  

 

 
หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

ใหaนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและผูaสอน ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน ผลการเรียนรูaที่ไดaรับ และ

เสนอแนะผÄาน ระบบประเมินผูaสอนของสาขาวิชา และ Web board วิชาไดaตลอดเทอม  

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

- ประเมินผลจากการเรียน การสอบยÄอย สอบกลางภาค และปลายภาค 

- ผลจาก web board รายวิชา  

 

7.3 การปรับปรุงการสอน   

-  

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
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(1) การทวนสอบการใหaคะแนนจากการสุÄมตรวจผลงานของผูaเรียนโดยจากอาจารยÖอื่น หรือผูaทรงคุณวุฒิที่ไมÄใชÄ

อาจารยÖประจำหลักสูตร หรือ  

(2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูaของผูaเรียน โดยตรวจสอบ ขaอสอบ  

 

7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   

-  

 
 
 

             ผู$สอน 
 

(……………………………………..) 
            อาจารย0ธงชัย เจือจันทร0 


