
หลักสูตรหลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชือ่มตอ่ สำหรับการประยกุตใ์ช้ในสังคมดิจิตอล 

Principle of Sensor and Communication Technology for Application in Digital Society 

ชื่อประกาศนียบตัร : ระบบเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชือ่มต่อ 

 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  

1. พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และนโยบาย

การพัฒนาประเทศ 

2. เป็นต้นแบบของหลักสูตรระยะสั้น (module) ที่มกีารบูรณาการศาสตร์เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถนำ

ความรูท้ี่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 

3. ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต ครอบคลุมทุกช่วงวัยทั้งที่อยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน และผูสู้งอายุ 

รวมถึงผู้ดอ้ยโอกาส ที่ตอ้งการความรู้ 

4. ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ แบบเน้นการปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนสามารถ

เริ่มตน้ธุรกิจใหม่ (start-up) ได้ 

5. ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและองค์ความรูใ้หม่ 

6. ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน ในรูปแบบ work integrated learning 

เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงาน 

7. ผูเ้ข้าอบรมสามารถออกแบบและสร้างระบบเซนเซอร์ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดในชีวติประจำวันได้ 

 

2. เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา  

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตาม

การใชข้้อความของหน่วยงานผู้ดำเนินงานหลัก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) 

 

3. แผนและจำนวนการรับผู้เรยีน  

จำนวนผูเ้รียน  30 คน ต่อครั้ง  

 

4. คุณสมบัติของผู้เรยีน  

6.1 ผูเ้รียนที่สำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรอืระดับ ปวช. 

6.2 นิสติ/นักศึกษา หรอืผูส้ำเร็จการศกึษาระดับ ปวส 

6.3 ผูท้ี่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ 

6.4 ผูท้ี่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม 

 

 

 

 



 

5. รายละเอียดของกิจกรรมการจัดการศึกษา 

 

ผลลพัธ์การจดัการ

เรียนรู ้(Learning 

Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน 

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(จำนวนชั่วโมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ 

(Learning Process) 

ผู้สอนและ

วิทยากรพิเศษ 

8.1. สามารถสร้าง

เซนเซอร์ประเภทต่างๆ 

ได้ โดยผู้เรียนสามารถ

ใชโ้จทย์ปัญหาเป็นตัว

ตัง้ และออกแบบการ

ทำงานของเซนเซอร์

เพื่อแกไ้ขปัญหา

ดังกล่าว 

1.1 วัสดุฉลาด 

(Smart materials) 

เทคโนโลยสีำหรับ

อนาคต 

1 บรรยายและอบรมเชงิ

ปฎบัิตกิาร 

อาจารย์ผู้ประจำ

หลักสูตรและ

วทิยากรพเิศษ 

 1.2 การเปลี่ยนแปลง

สมบัตขิอง วัสดุ

ฉลาด และการส่ง

สัญญาณทางไฟฟา้ 

1 บรรยายและอบรมเชงิ

ปฎบัิตกิาร 

อาจารย์ผู้ประจำ

หลักสูตรและ

วทิยากรพเิศษ 

 1.3 อุปกรณ์

อเิล็กทรอนิกส์อัจฉะ

ริยะ 

1 บรรยายและอบรมเชงิ

ปฎบัิตกิาร 

อาจารย์ผู้ประจำ

หลักสูตรและ

วทิยากรพเิศษ 

8.2. สามารถเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบือ้งต้นได้ โดยผู้เรียน

สามารถเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบือ้งต้นภาษา C และ

สามารถเขียนแผนภาพ

การทำงานของ

โปรแกรม 

2.1 การเขียน

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

สำหรับการควบคุม

การทำงานของ

เซนเซอร์ประเภท

ต่างๆ  

3 บรรยายและอบรมเชงิ

ปฎบัิตกิาร 

อาจารย์ผู้ประจำ

หลักสูตรและ

วทิยากรพเิศษ 

8.3. สามารถเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อรับสัญญาณข้อมูล

และการแปรผลข้อมูล

จากเซนเซอร์ชนิด

ต่างๆ  ได ้

3.1 การรับสัญญาณ

ข้อมูลและการแปร

ผลข้อมูล 

5 บรรยายและอบรมเชงิ

ปฎบัิตกิาร 

อาจารย์ผู้ประจำ

หลักสูตรและ

วทิยากรพเิศษ 

 3.2 การวเิคราะห์

ข้อมูลและการ

แสดงผลข้อมูล 

4 บรรยายและอบรมเชงิ

ปฎบัิตกิาร 

อาจารย์ผู้ประจำ

หลักสูตรและ

วทิยากรพเิศษ 



 

ผลลพัธ์การจดัการ

เรียนรู ้(Learning 

Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน 

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(จำนวนชั่วโมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ 

(Learning Process) 

ผู้สอนและ

วิทยากรพิเศษ 

8.4. สามารถเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อส่งสัญญาณข้อมูล

ระยะไกลได้ โดยแบ่ง

ตามความเหมาะสม

ของการใชง้าน 

4.1 ส่งสัญญาณผา่น

ระบบบลูธูท  

งาน โดยการส่ง

สัญญาณข้อมูลระยะ

ไม่เกิน 10 เมตร 

3 บรรยายและอบรมเชงิ

ปฎบัิตกิาร 

อาจารย์ผู้ประจำ

หลักสูตรและ

วทิยากรพเิศษ 

 4.2 การส่งสัญญาณ

ข้อมูลระยะไกลไม่

จำกัด ในเครอืข่าย

อนิเตอร์เนต 

 

3 บรรยายและอบรมเชงิ

ปฎบัิตกิาร 

อาจารย์ผู้ประจำ

หลักสูตรและ

วทิยากรพเิศษ 

 4.3 การส่งสัญญาณ

ข้อมูลระยะไกลไม่

จำกัด ในเครอืข่าย

สัญญาณโทรศัพท์

ผ่านระบบ NB-IoT 

3 บรรยายและอบรมเชงิ

ปฎบัิตกิาร 

อาจารย์ผู้ประจำ

หลักสูตรและ

วทิยากรพเิศษ 

8.5. สามารถออกแบบ

และสร้างระบบการ

ทำงานด้วยระบบ

เซนเซอร์อัจฉะรยิะได้ 

โดยการกำหนดโจทย์

ปัญหาจากความ

ตอ้งการจรงิ เพื่อให้

ผู้เรียนได้พจิารณาว่า

ตรงกับความต้องการ

ของตนเองหรือไม่ก่อน

เข้าเรียน เช่น การ

ควบคุมแสงและ

ความชื้นในโรงเรือน 

การสร้างระบบรดนำ้

ตน้ไม้อัตโนมัต ิการต้ัง

สัญญาณจับความ

เคลื่อนไหวภายในบ้าน 

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 

เซ็นเซอร์วัดความชืน้ 

5.1 ความสำคัญและ

ความตอ้งการ

เทคโนโลยเีซนเซอร์

ในปัจจุบัน 

1 บรรยายและอบรมเชงิ

ปฎบัิตกิาร 

อาจารย์ผู้สอน

ประจำหลักสูตร

และวิทยากรพเิศษ 



 

ผลลพัธ์การจดัการ

เรียนรู ้(Learning 

Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน 

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(จำนวนชั่วโมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ 

(Learning Process) 

ผู้สอนและ

วิทยากรพิเศษ 

เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซ

และ อืน่ๆ เป็นต้น  

 5.2 การสร้างระบบ

เซนเซอร์อัจฉะรยิะ

ด้วยตนเอง  

8 บรรยายและอบรมเชงิ

ปฎบัิตกิาร 

อาจารย์ผู้สอน

ประจำหลักสูตร

และวิทยากรพเิศษ 

 

หมายเหตุ การจัดการเรยีนการสอนแบบปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของช่ัวโมงทั้งหมด 

 

6. การวัดและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 

9.1 การวัดผลการเรียนรู้ 

ผลลพัธ์การจดัการเรียนรู้  

(Learning Outcomes) 

วิธีการวดัผล 

(Measurement Method) 

1. สามารถสร้างเซนเซอร์ประเภทต่างๆ ได้ โดยผู้เรียน

สามารถใช้โจทย์ปัญหาเป็นตัวตัง้ และออกแบบการทำงาน

ของเซนเซอร์เพื่อแกไ้ขปัญหาดังกล่าว 

1.1 กิจกรรมที่ 1 ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายหลักการ

ทำงานของเซนเซอร์ประเภทต่างๆ ที่ใช้ทำมาสร้างเพื่อแก้

โจทย์ปัญหาได้  

วิธีการวัด การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยพิจารณาผลลัพธ์ท่ี

ได้ว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 

 1.2 กิจกรรมที่ 2 ผู้เรียนจะต้องสามารถประกอบชิ้นงาน

เซนเซอร์ตามความตอ้งการได้  

วิธีการวัด การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยพิจารณาผลลัพธ์ท่ี

ได้ว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 

2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  โดยผู ้เรียน

สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเขียน

แผนภาพการทำงานของโปรแกรม 

2.1 กิจกรรมท ี ่  3  ผ ู ้ เร ียนสามารถเข ียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่เบื้องต้น ด้วย ภาษา C จากตัวอย่างการ

ทำงานอย่างง่ายได้   

การประเมินผล การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยพิจารณา

ผลลัพธ์ท่ีได้ว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 

 2.2 กิจกรรมท ี ่  4  ผ ู ้ เร ียนสามารถเข ียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่สามารถควบคุมการทำงานของเซนเซอร์

ประเภทต่างๆ  

การประเมินผล การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยพิจารณา

ผลลัพธ์ท่ีได้ว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 

3. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรับสัญญาณ

ข้อมูลและการแปรผลข้อมูลจากเซนเซอร์ชนิดต่างๆ ได้ 

3 .1 ก ิจกรรมท ี ่  5  ผ ู ้ เร ียนสามารถเข ียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อรับสัญญาณข้อมูลจากเซนเซอร์จรงิได้  

วิธีการวัด การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยพิจารณาผลลัพธ์ท่ี

ได้ว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 



 

 

9.2 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ในหลักสูตร หลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมดจิติอล มีกิจกรรม

ย่อยทั้งหมด 10 กิจกรรม  

การวัดผลในระดับ S หรอื ผ่าน ผูเ้รียนจะต้องถูกประเมินผ่านกิจกรรมอย่างนอ้ยรวม 8 กิจกรรม 

และ ผูเ้รียนจะต้องถูกประเมินผ่านในกิจกรรมที่ 10  

     การวัดผลในระดับ U หรอื ไม่ผ่าน ผูเ้รียนถูกประเมินผ่านกิจกรรมรวมนอ้ยกว่า 8 กิจกรรม หรอื 

ผูเ้รียนถูกประเมินไม่ผ่านในกิจกรรมที่ 10 

 

 

 3.2 กิจกรรมที่ 6 ผู้สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรจริงและข้อมูลเชิงตัวเลขจากเซนเซอร์ และสามารถ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแปรผลข้อมูลจากเซนเซอร์

ชนิดต่างๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าความตา้นทานกับอุณหภมู ิ

ค่าความเข้มแสงกับความเข้มข้นของสารละลาย เป็นต้น  

วิธีการวัด การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยพิจารณาผลลัพธ์ท่ี

ได้ว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ 

4. สามารถส่งสัญญาณข้อมูลระยะไกลได้ โดยแบ่งตาม

ความเหมาะสมของการใชง้าน ได้แก่  

1. การส่งสัญญาณข้อมูลระยะไม่เกิน 10 เมตร 

2. การส่งสัญญาณข้อมูลระยะไกลไม่จำกัด ในเครอืข่าย

อนิเตอร์เนต 

3. การส่งสัญญาณข้อมูลระยะไกลไม่จำกัด ในเครอืข่าย

สัญญาณโทรศัพท์ 

4.1 กิจกรรมที ่ 7 ผู ้เร ียนสามารถออกแบบและเขียน

โปรแกรมส่งสัญญาณข้อมูลผ่านระบบบลูธูทได้  

วิธีการวัด การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยพิจารณาผลลัพธ์ท่ี

ได้ว่า สามารถส่งสัญญาณได้จริงหรือไม่ 

 4.2 กิจกรรมที ่ 8 ผู ้เร ียนสามารถออกแบบและเขียน

โปรแกรมส่งสัญญาณผ่านระบบอนิเตอร์เนทได้  

วิธีการวัด การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยพิจารณาผลลัพธ์ท่ี

ได้ว่า สามารถส่งสัญญาณได้จริงหรือไม่ 

 4.3 กิจกรรมที ่ 9 ผู ้เร ียนสามารถออกแบบและเขียน

โปรแกรมส่งสัญญาณผ่านระบบ NB-IoT ได้  

วิธีการวัด การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยพิจารณาผลลัพธ์ท่ี

ได้ว่า สามารถส่งสัญญาณได้จริงหรือไม่ 

5. สามารถออกแบบและสร้างระบบการทำงานด้วยระบบ

เซนเซอร์อัจฉะรยิะได ้

5.1 กิจกรรมที ่  10 ผ ู ้ เร ียนสามารถการสร้างระบบ

เซนเซอร์อัจฉะรยิะตน้แบบด้วยตนเอง  

วิธีการวัด การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยพิจารณาประเมิน

ผลลัพธ์ที่ได้ว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริง หรือให้ผู ้เรียน

เขียนโปรแกรมคอมพิวเคอร์ เพื่อรับสัญญาณจากเซนเซอร์

จรงิตามโจทย์ท่ีกำหนด 


