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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรA 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 

 

หมวดท่ี 1 ข#อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

4123712   การเขียนโปรแกรมอินเทอรAเน็ตในทุกส่ิง 

  Internet of Things Applications 

2. จำนวนหนOวยกิต 

3 หน7วยกิต (2-2) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรA 

4. อาจารยRผู#รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยRผู#สอน 

อาจารยAสุวัฒนA  กล+วยทอง 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปVท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/63 ช้ันปqท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีต#องเรียนมากOอน (Pre-requisite) (ถ#ามี) 

ไม7มี 

7. รายวิชาท่ีต#องเรียนพร#อมกัน (ถ#ามี) 

ไม7มี 

8. สถานท่ีเรียน 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรA คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรA 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลOาสุด 

-
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หมวดท่ี 2 จุดมุOงหมายและวัตถุประสงคR 

1. จุดมุOงหมายของรายวิชา 

เพ่ือให+ผู+ศึกษาเข+าใจความรู+เก่ียวกับอินเทอรAเน็ตในทุกส่ิง เทคโนโลยีและเคร่ืองมือสำหรับ IoT 

การออกแบบ IoT เชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การประยุกตAใช+งาน IoT การเช่ือมต7อเครือข7ายด+วย IoT โดย

ใช+อุปกรณAและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด+วยโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง 

2. วัตถุประสงคRในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- นักศึกษามีความรู+และความเข+าใจเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมอินเทอรAเน็ตในทุกส่ิง 

- นักศึกษามีความรู+และความเข+าใจในการประยุกตAใช+งานความรู+ในการพัฒนาโปรแกรม

อินเทอรAเน็ตในทุกส่ิง และนำมาใช+งานในระบบงานท่ีนักศึกษาพัฒนาข้ึนเอง 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 

ความรู+เก่ียวกับอินเทอรAเน็ตในทุกส่ิง เทคโนโลยีและเคร่ืองมือสำหรับ IoT การออกแบบ IoT 

เชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การประยุกตAใช+งาน IoT การเช่ือมต7อเครือข7ายด+วย IoT โดยใช+อุปกรณAและ

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด+วยโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง 

2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช#ตOอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝkกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝkกงาน 

การศึกษาด#วย 

ตนเอง 

บรรยาย 28 ช่ัวโมง

ต7อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต+องการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย 

ฝuกปฏิบัติ 28 ช่ัวโมงต7อ

ภาคการศึกษา 

การศึกษาด+วยตนเอง 70 

ช่ัวโมงต7อภาคการศึกษา 

 

3. จำนวนช่ัวโมงตOอสัปดาหRท่ีอาจารยRให#คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกOนักศึกษาเปmนรายบุคคล 

- อาจารยAจัดเวลาให+คำปรึกษาเปwนรายบุคคลหรือรายกลุ7มตามความต+องการ 3 ช่ัวโมงต7อ

สัปดาหA (เฉพาะรายท่ีต+องการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู#ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต#องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีต#องพัฒนา 

- มีวินัย ตรงต7อเวลา และความรับผิดชอบต7อตนเอง วิชาชีพและสังคม (1.2) 

- เคารพกฎระเบียบและข+อบังคับต7าง ๆ ขององคAกรและสังคม (1.5) 

1.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพร+อมยกตัวอย7างกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข+องกับการเขียนโปรแกรมอินเทอรAเน็ตในทุกส่ิง 

- อภิปรายกลุ7มกรณีศึกษาค+นคว+าและนำเสนอผลงานกลุ7มในหัวข+อความสำพันธAของ

กระบวนการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอินเทอรAเน็ตในทุกส่ิงกับการนำแนวคิดของการเขียน

โปรแกรมอินเทอรAเน็ตในทุกส่ิงมาใช+จริง โดยวิธีการสอนเปwนแบบเน+นผู+เรียนเปwนสำคัญ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข+าเรียน และส7งงานท่ีได+รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให+และตรงต7อเวลา 

- มีการอ+างอิงเอกสารท่ีได+นำมาทำรายงาน อย7างถูกต+องและเหมาะสม และไม7คัดลอกผลงาน

ของผู+อ่ืนมาใส7ในงานของตนเอง 

- ประเมินผลการวิเคราะหAกรณีศึกษา 

- ประเมินผลการนำเสนองานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู# 

2.1 ความรู#ท่ีต#องได#รับ 

- สามารถวิเคราะหAออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องคAประกอบต7าง ๆ ของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให+ตรงตามข+อกำหนด (2.3) 

- สามารถติดตามความก+าวหน+าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรAรวมท้ังการนำไปประยุกตA (2.4) 

- มีประสบการณAในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตAซอฟตAแวรAท่ีใช+งานได+จริง (2.7) 

2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ7ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะหAกรณีศึกษา และมอบหมาย

ให+ค+นคว+าหางานวิจัยหรือบทความ ข+อมูลท่ีเก่ียวข+อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช+

ป�ญหา นำเสนอผลงานกลุ7มในหัวข+อการประยุกตAใช+งาน และการพัฒนาโปรแกรมโดยใช+คุณสมบัติของ

การเขียนโปรแกรมอินเทอรAเน็ตในทุกส่ิง และกระบวนการสอนท่ีเน+นผู+เรียนเปwนสำคัญ 
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2.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย7อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด+วยข+อสอบท่ีเน+นการวัดหลักการและทฤษฎี 

- นำเสนอสรุปการอ7านจากการค+นคว+าข+อมูลท่ีเก่ียวข+อง 

- การมีส7วนร7วมในการเรียนและการเสนอความคิดเห็นในหัวข+อท่ีคัดสรร 

- วิเคราะหAกรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปnญญา 

3.1 ทักษาทางปnญญาท่ีต#องพัฒนา 

- สามารถประยุกตAความรู+และทักษะกับการแก+ไขป�ญหาทางคอมพิวเตอรAได+อย7างเหมาะสม 

(3.4) 

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายให+ผู+เรียนนำโครงงานในหัวข+อท่ีสนใจและผ7านการพิจารณาจากผู+สอนและ

นำเสนอผลงานจากการศึกษาและการค+นคว+า 

- อภิปรายกลุ7มและการเสนอความคิดเปwนในหัวข+อท่ีคัดสรรการเขียนโปรแกรมอินเทอรAเน็ตใน

ทุกส่ิง 

- วิเคราะหAกรณีศึกษา 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน+นข+อสอบท่ีมีการวิเคราะหAสถานการณA 

- สอบวัดจากการประเมินจากการค+นคว+าข+อมูลด+านการปะยุกตAใช+ความรู+ทางด+านการเขียน

โปรแกรมอินเทอรAเน็ตในทุกส่ิง และการนำเสนอ 

- สังเกตพฤติกรรมการแก+ป�ญหาท่ีพบในการทำงาน 

4. ทักษะความสัมพันธRระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธRระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต#องพัฒนา 

- สามารถนำความรู+ในศาสตรAมาช้ีนำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม (4.3) 

- มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและความรับผิดชอบงานในกลุ7ม (4.4) 

- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู+ท้ังของตนเองและของทางวิชาชีพอย7างต7อเน่ือง (4.6) 

4.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุ7มในการวิเคราะหAกรณีศึกษา 
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- มอมหมายงานรายกลุ7ม และรายบุคคล เช7น ให+นักศึกษาออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมท่ี

สามารถนำเอาแนวคิดท่ีเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมโดยใช+แนวคิดของการเขียนโปรแกรม

อินเทอรAเน็ตในทุกส่ิง 

- การนำเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงานท่ีนำเสนอ และพฤติกรรมการทำงานเปwนทีม 

- ประเมินผลจากข+อสอบกลางภาคและข+อสอบปลายภาค 

 

5. ทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต#องพัฒนา 

- มีทักษะในการใช+เคร่ืองมือท่ีจำเปwนท่ีมีอยู7ในป�จจุบันต7อการทำงานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรA 

(5.1) 

- สามารถใช+สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารได+อย7างเหมาะสม (5.4) 

5.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานให+ศึกษาค+นคว+าด+วยตนเอง จากเว็บไซตA (Website) ส่ือการสอน (E-learning) 

และทำรายงาน โดยเน+นการนำตัวเลข หรือ จากแหล7งท่ีมาข+อมูลท่ีน7าเช่ือถือ 

- นำเสนอโดยใช+รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 

- การจัดทำรายงาน และการนำเสนอด+วยส่ือเทคโนโลยี 

- การมีส7วนร7วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหR

ท่ี 

หัวข#อ/รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอนส่ือท่ีใช# 

ผู#สอน 

1 ช้ีแจงรายละเอียดแผนการสอน สร+างความเข+าใจ

เบ้ืองต+นในเน้ือหาวิชา แนะนำการจัดการเรียนรู+ 

และนำเข+าสู7บทเรียน ความรู+เก่ียวกับอินเทอรAเน็ต 

ประวัติความเปwนมาของอินเทอรAเน็ตและ

อินทราเน็ต 

3 บรรยายและช้ีแจง

ข+อตกลง ทดสอบ

พ้ืนฐานความรู+ 

อ.สุวัฒน) 

กล-วยทอง 

2-3 IoT เบ้ืองต+น การเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณAสำหรับ

การเขียนโปรแกรม 

6 บรรยาย / 

ยกตัวอย7าง / 

กรณีศึกษา 

อ.สุวัฒน) 

กล-วยทอง 

4-5 ทดสอบการเขียนโปรแกรมอ7านค7าจากอุปกรณA 

IoT เพ่ือทำความเข+าใจการทำงานของอุปกรณAต7าง 

ๆ 

6 บรรยาย / 

ยกตัวอย7าง / 

กรณีศึกษา 

อ.สุวัฒน) 

กล-วยทอง 

6-7 เขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมอุปกรณA ให+อุปกรณA

ทำงานตามท่ีต+องการ 

6 บรรยาย / ใช+ส่ือ

การสอนรอบรู+ / 

กรณีศึกษา 

อ.สุวัฒนA 

กล+วย

ทอง 

8 สอบกลางภาค    

9-10 ออกแบบการทำงานของอุปกรณA IoT การส่ือสาร

กันระหว7างอุปกรณA IoT รวมถึงการรับส7งข+อมูล

ของอุปกรณA 

6 บรรยาย / ใช+ส่ือ

การสอนรอบรู+ / 

กรณีศึกษา 

อ.สุวัฒนA 

กล+วย

ทอง 

11-12 ศึกษาการจัดการข+อมูลท่ีได+จากการอ7านค7าจาก

อุปกรณA การส7งข+อมูลแจ+งเตือน การจัดเก็บข+อมูล 

และการจัดการข+อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

6 บรรยาย / 

ยกตัวอย7าง / 

กรณีศึกษา 

อ.สุวัฒนA 

กล+วย

ทอง 
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สัปดาหR

ท่ี 

หัวข#อ / รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอนส่ือท่ีใช# 

ผู#สอน 

13-14 ศึกษากรณีตัวอย9างและนำความรู-ที่ได-ไปทดลองเพื่อสร-าง

แนวทางการพัฒนาระบบงาน IoT ด-วยต-นเอง 
6 บรรยาย / 

ยกตัวอย7าง / ให+

นักศึกษาลองคิด

และปฏิบัติจริงใน

ช้ันเรียนและนอก

ช้ันเรียน  

อ.สุวัฒน) 

กล-วยทอง 

15-16 นำเสนองานจากการนำความรู+เร่ืองการพัฒนา

โปรแกรมอินเทอรAเน็ตในทุกส่ิง ไปพัฒนาเปwน

โปรแกรม 

6 อภิปรายการ

นำเสนอผลงาน 

อ.สุวัฒนA 

กล+วย

ทอง 

 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตำราหลัก 

เอกสารประกอบการสอนของรายวิชาการเขียนโปรแกรมอินเทอรAเน็ตในทุกส่ิง 

2. เอกสารและข#อมูลสำคัญ 

งามนิจ  อาจอินทรA. การเขียนโปรแกรมอินเทอรAเน็ตในทุกส่ิง 

[ออนไลนA]. เข+าถึงได+จากแหล7งท่ีมา: 

http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_HIC.html (27 สิงหาคม 2556) 

3.  เอกสารและข#อมูลแนะนำ 

เอกสารทางวิชาการและข+อมูลอ่ืน ๆ ท้ังไทยและอังกฤษท่ีเก่ียวข+องกับการเขียนโปรแกรม

อินเทอรAเน็ตในทุกส่ิง 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธRการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ได+จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ

ความคิดเปwนจากนักศึกษาได+ดังน้ี 

- การสนทนากลุ7มระหว7างผู+เรียน และผู+สอน 

- การสังเกตการณAจากพฤติกรรมของผู+เรียน 

- แบบประเมินผู+สอน และแบบประเมินรายวิชา 

- ขอเสนอแนะผ7านอีเมลAและเฟสบุ�คท่ีอาจารยAผู+สอนได+จัดทำเปwนช7องทางการส่ือสารกับนักศึกษา 

2.  กลยุทธRการประเมินการสอน 

ในการเก็บข+อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได+มีกลยุทธA ดังน้ี 

- การสังเกตการณAเรียนในช้ันของผู+เรียนและการมีส7วนร7วมในกิจกรรมต7าง ๆ 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู+ 

3.  การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข+อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาข+อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

- ศึกษารูปแบบและวิธีการใหม7 ๆ ท่ีจะประยุกตAมาใช+ในการเรียนการสอน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว7างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข+อ ตามท่ีคาดหวังจาก

การเรียนรู+ในวิชา ได+จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ7มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก

ผลการทดสอบย7อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในรายวิชาดังน้ี 

- การทวนสอบการให+คะแนนจากการสุ7มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยAอ่ืน หรือ

ผู+ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม7ใช7อาจารยAประจำหลักสูตร 

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู+ของนักศึกษาโดย

ตรวจสอบข+อสอบ รายงาน วิธีการให+คะแนนสอบ และการให+คะแนนพฤติกรรม 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได+มีการวางแผนการปรับปรุงการ

สอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให+เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปq หรือตามข+อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม

ข+อ 4 
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- เปล่ียนหรือสลับอาจารยAผู+สอน เพ่ือให+นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตAความรู+น้ีกับ

ป�ญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยAหรืออุตสาหกรรมต7าง ๆ 

 


