รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3651207
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Application Programming

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช าการเขีย น โป รแก รม ป ระยุก ต์ท างธุร กิจ (Business Application
Programming) รหัส วิช า 3651207 เป็นรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุร กิจ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2559 ในหมวดวิช าเฉพาะด้า น กลุ ่ม วิช าเทคโนโลยีแ ละวิธ ีก ารทาง
ซอฟต์แวร์ โดยมุ่ง เน้น ให้ผู้เรีย นมีค วามรู้ความเข้าใจในหลัก การออกแบบและเขียนโปรแกรม ผังงาน
โปรแกรม รูป แบบไวยากรณ์ภ าษา องค์ป ระกอบของภาษาคอมพิว เตอร์ คาสั่ งนาเข้า การประมวลผล
และแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดาเนินการและนิพจน์ คาสั่งเงื่อนไข คาสั่งวนซา ข้อมูล
แบบชุด ตัว ชี ฟังก์ชัน ข้อมูล ชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูล และการจัดการแฟ้มข้อมูล พืนฐานการพัฒ นา
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายละเอียดรายวิชาฉบับนีใช้ประกอบใน
การจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าการเขีย นโปรแกรมประยุ ก ต์ ท างธุรกิ จ เพื่ อ ให้ ก ารจัด การเรีย นรู้เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การนาเสนอผลงานของผู้เรียน
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึน และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
4
4
5
6
10
33
34
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3652205 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Application Programming
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8.2 ศูนย์ตรัง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
23 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง หลักการออกแบบ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม
เกี่ยวกับรูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรกิจ ผังงาน
โปรแกรมได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานคาสั่งนาเข้า การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ ชนิด
ของข้อมูล ตัวแปร การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดาเนินการและนิพจน์ คาสั่งเงื่อนไข คาสั่ง การวนซา ข้อมูล
แบบชุด ตัว ชี โปรแกรมย่ อย ฟังก์ชัน ข้อมูล ชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้ มข้อมูล และ
พืนฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจต์
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3. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับการฝึกใช้ภ าษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและพัฒ นาโปรแกรม
ขนาดเล็กได้
4. เพื่อให้เป็นพืนฐานความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึน และในการที่จะ
นาไปประกอบอาชีพและนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับรูปแบบการนาเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน
2. เพื่อให้เนือหารายวิชาที่สอนมีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม
3. เพื่อให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการเขียนโปรแกรม ผังงานโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์
คาสั่งนาเข้า การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดาเนินการและนิพจน์ คาสั่ง
เงื่อนไข คาสั่งวนซา ข้อมูลแบบชุด ตัวชี ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล
พืนฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจต์
Principle of programming; program flowchart; computer language syntax, components
of computer language; input, process, output command; data format; expression and
operation; condition command, loop command; arrays, string, pointer, function; structure;
file and file management; foundations of object-oriented programming.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
30 ชั่วโมงต่อภาค
คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
การศึกษา
การเรี ยนการสอนได้ตาม
ตารางที่ได้กาหนดไว้ หรือ
ตามที่ผู้ศึกษาร้องขอเพื่อ
ทบทวนความรู้ ความ
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่ งขึน ในกรณี ที่ ผู้ ศึก ษา
ไม่เข้าใจในเนือหาหัวข้อ
ที่สอนครังแรก

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชาหรือหลักสูตร หรือผ่าน
ไลน์แอปพลิเคชัน หรือเฟสบุ๊ค
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อให้ได้สาระด้านคุณธรรม จริยธรรมดังต่อไปนี
(1) ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเนือหารายวิชาในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม
(2) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) การปลูกฝั งให้ ผู้ ศึกษามีระเบี ยบวินัย โดยเน้นการเข้าห้ องเรียนให้ ตรงเวลา การติดตามงาน การ
จั ด การงาน การส่ ง งาน การรายงานผลการท างาน ตลอดจนการแต่ ง กายที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารั บผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของตนสาหรับ
การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดี
(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบที่เป็น
จริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม ด้วยการ
เสริม แรงที่ เหมาะสมกับ ผู้ ศึ กษา จั ด กิ จกรรมที่ ส่ งเสริม การพั ฒ นาตนเองตามหน้ าที่ และส่ งเสริม ความ
รับผิดชอบทังต่อตนเอง และผู้อื่น
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม มี
ความเสียสละ ซื่อสัตย์ ใส่ใจต่อตนเอง และผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล ด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ได้กาหนด ดังนี
(1) ประเมิน จากการตรงเวลาของนั กศึกษาในการเข้าห้องเรียน การส่ งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประจารายวิชา
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรายวิชา หรืองานกลุ่ม
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(4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือที่ใช้วัด ต่ าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น แบบสอบถาม
แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทังประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 (4) สามารถติ ด ตามความก้าวหน้ าทางวิช าการและวิวัฒ นาการคอมพิ ว เตอร์ รวมทั งการน าไป
ประยุกต์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทังสถานการณ์ทางธุรกิจ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อให้ได้ความรู้ดังต่อไปนี
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ การสอนแบบการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือ
ทาจริง โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทังนีให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนือหาสาระของรายวิชา
(2) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ผู้ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยการพึ่งพา
และเกือกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกาหนดและมอบหมาย
งานให้ ผู้ ศึกษารับ ผิ ดชอบเป็ น กลุ่ ม โดยให้ ใช้ทั กษะปฏิสั มพั นธ์ระหว่างบุคคลและทั กษะการท างานกลุ่ ม
ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง ระดมความคิดและการแสดงความคิดเห็นร่วมกันที่เหมาะสมพร้อม
ทังจัดทาสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
(3) ใช้วิธีส อนแบบแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้ ผู้ศึกษาศึกษา
ประเด็น ศึกษาตามใบงานและให้ เชื่อมต่อ หรือเชื่อมโยงความคิดและเนือหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อม
ความรู้ (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในใบงานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการ
สรุป ความแล้วจั ดทาผลการศึกษานาเสนอหน้าห้ องเรียน โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่ อน หรือสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมประกอบการนาเสนอและผู้สอนสรุปสาระอีกครัง
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเพื่อฝึก
ทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทังให้แบ่งกลุ่มศึกษาเนือหา
สาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนือหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนดไว้
(5) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่กาหนดให้
และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหาลักษณะร่ วม
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ลักษณะที่แตกต่าง เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วย
คาถาม และฝึกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนือหาให้ผู้ศึกษา
(6) ใช้ วิ ธี ส อนแบบศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้ ผู้ ศึ ก ษาศึ ก ษาข้ อ มู ล จากใบความรู้ แ ละเอกสาร
ประกอบการเรียนประจารายวิชา แหล่งการเรียนรู้เสริมที่ทันสมัย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหล่งการ
เรียนรู้ที่แนะนาไว้ตามหัวข้อที่กาหนดในแต่ละสัปดาห์ โดยนาความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์
เป็นรายงานส่งผู้สอน
(7) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมื อ โดยมอบหมายใบงานให้
ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ ตลอดจน
ทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันของผู้ ศึกษา ผู้ส อน วิทยากร และให้ผู้ศึกษาศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม
(8) ใช้วิธีสอนแบบอุป นั ย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์
หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ผู้ศึกษาช่วยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด แสดงความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้ สอนเป็น ผู้สนับ สนุน ให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
(9) ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้ศึกษาได้กระทาซาด้วยการตอบคาถาม
ทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิ บัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษาและ
ตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทาเพื่อสร้างงานตามความคิดและ
แนวทางการพัฒนา ทาให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้และจดจา เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์เดียวกันได้
(10) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต รวมทังการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่
เน้นเพียงการท่องจาทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎี
หรือกฏเหล่านันผ่านการปฏิบัติให้เห็นเชิงประจักษ์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตังคาถาม แก้ปัญหา
และการหาข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อค้น พบใหม่ พร้อมทังสามารถนาข้อค้นพบนันไปใช้ห รือบูรณาการกับ
ชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้น
การบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนือหาวิชาทัง 4 กับชีวิตประจาวันและการทา
อาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา
และ (5) เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ศึ ก ษาได้ แ สดงความคิ ดเห็ น และความเข้ าใจที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื อหาทั ง 4 วิช า
จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถ
นามาใช้ได้ทุกวัน
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(11) การจัดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจากตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยการ
คิ ด เพิ่ ม เติ ม และการเชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ต รงมาเป็ น วิ ท ยากรพิ เศษเฉพาะเรื่ อ งเพื่ อ เสริ ม
กระบวนการคิดให้กับผู้ศึกษา สร้างความสนใจ จุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์
(12) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้ศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา
ด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อพัฒนาการของผู้ศึกษาให้ดีขึน
(13) ฝึกกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีบทบาทในการแสวงหาความรู้
และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ นาไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า หรือ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็ม ความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย ให้ฝึกทักษะการสื่อสาร ทาให้ผลการเรียนรู้ของผู้ศึกษาเพิ่มขึน การนาเสนอผลงาน
ทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง ทังมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ
(14) ฝึกให้ผู้ศึกษาวิเคราะห์การคิดการกระทาของตนเอง ของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กาหนด
ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป
2.3 วิธีการประเมินผล ด้านความรู้ เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ได้กาหนด ดังนี
(1) วัดและประเมินจากผลการอธิบาย วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด และแบบฝึกปฏิบัติ
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบระหว่างภาค
การศึกษา และสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานการเรียนรู้แบบโครงสร้างความคิดในการพัฒนาขันตอน
วิธีของโปรแกรมการทางานของระบบคอมพิวเตอร์
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ตามข้อกาหนดของรายวิชา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับฝึกในรายวิชาดังนี
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน ผู้สอนเลือกวิธีสอนกับผู้ศึกษาที่มีหลากหลายดังต่อไปนี
(1) ใช้วิธีสอนแบบการเขีย นโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้ผู้ ศึกษา
แบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมอบหมายงาน การ
ระดมพลังสมอง และให้ผู้ศึกษานาเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนพร้อม
ทังให้ผู้ศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่กาหนดส่ง
ผู้สอน หลังจากนันผู้สอนอธิบายสรุปโดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน
(2) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเพื่อฝึก
ทักษะความรับผิดชอบและการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กาหนด พร้อมทังให้แบ่งกลุ่มศึกษาเนือหา
สาระตามใบงาน โดยทางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาเนือหาการเรียนที่ผู้สอนกาหนดไว้
(3) ใช้วิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยผู้ สอน
มอบหมายให้ผู้ศึกษาจัดทางานเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลง
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
มื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง มี ก ารวางแผนการท างาน มี ก ระบวนการท างานอย่ า งมี ขั นตอน โดยใช้ ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั นจัดทาเป็นเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กาหนดส่งผู้สอน พร้อม
ทังจัดนาเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการให้ผู้อื่นได้ศึกษาโดยมีผู้สอนให้คาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง
(4) ใช้วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด โดยให้ผู้ศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่กาหนดให้
และให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์การสังเกต การจาแนกความแตกต่าง การหาลักษณะร่วม
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสรุปความ โดยผู้สอนช่วยแนะนาด้วยการกระตุ้นด้วยคาถาม และฝึกการ
เขียนแผนผังความคิดสรุปเนือหาให้ผู้ศึกษา
(5) ใช้ วิ ธี ส อนแบบศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้ ผู้ ศึ ก ษาศึ ก ษาข้ อ มู ล จากใบความรู้ แ ละเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการเขีย นโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ และแหล่ งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจน
หนั งสื อ เอกสารและแหล่ งการเรี ย นรู้ ที่ แ นะน าไว้ ตามหั ว ข้ อ ที่ ก าหนดและน าความรู้ที่ ได้ ศึก ษามาเขี ย น
สังเคราะห์ วิเคราะห์เป็นรายงานส่งผู้สอน
(6) ใช้วิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษาร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือ โดยมอบหมายใบงานให้
ผู้ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การสรุปความ ตลอดจน
ทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้ผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม
(7) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษาเป็น
สาคัญโดยให้ผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้แต่ละประเด็น และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้างองค์
ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย ในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมลักษณะหลากหลายร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด สร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา การ
แสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรือ
เชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนกาหนดขึน
(8) ใช้วิธีสอนแบบอุป นั ย โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์
หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนาเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ และให้ผู้ศึกษาช่วยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกั นหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนาไปเป็นข้อสรุป โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นพบสาระที่สาคัญด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
(9) ใช้วิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต รวมทังการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน ช่วยผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่
เน้นเพียงการท่องจาทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎี
หรือกฏเหล่านันผ่านการปฏิบัติให้เห็นเชิงประจักษ์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตังคาถาม แก้ปัญหา
และการหาข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อค้น พบใหม่ พร้อมทังสามารถนาข้อค้นพบนันไปใช้ห รือบูรณาการกับ
ชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้น
การบูรณาการ (2) ช่วยให้ผู้ศึกษาสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนือหาวิชาทัง 4 กับชีวิตประจาวันและการทา
อาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้ศึกษา
และ (5) เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ศึ ก ษาได้ แ สดงความคิ ดเห็ น และความเข้ าใจที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื อหาทั ง 4 วิช า
จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้ศึกษารักและเห็นคุณค่าของการ
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถ
นามาใช้ได้ทุกวัน
3.3 วิธีการประเมินผล ด้านทักษะทางปัญหา เพื่อให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ได้กาหนดดังต่อไปนี
(1) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพและ
สังคมตามเนือหารายวิชา
(4) วัดและประเมินจากผลการพัฒนานวัตกรรม หรือโปรแกรม
(5) วัดและประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาใน
รายวิชาดังต่อไปนี
 (1) สามารถสื่อสารทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทังใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีนาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทังแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทังของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิ ธี ก ารสอน ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารท างานเป็ น กลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกั บ ผู้ อื่ น ข้ า มรายวิ ช า หรื อ ต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู้ มี
ประสบการณ์ โดยมี ค วามคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คล และ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม ในการนาเสนองานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการเขียนโปรแกรมและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในแต่ละด้าน ดังนี
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน ตามที่กาหนด
(3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนาเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ศึกษาได้รับการพัฒนา
ดังต่อไปนี
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่าและการเขียน พร้อมทังเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน กาหนดให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอ
แนวคิดของการแก้ปั ญหา ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภ าพ ต่อผู้ศึกษาในห้ องเรียน โดยการวิจารณ์ในเชิง
วิชาการระหว่างผู้ศึกษาและกลุ่มผู้ศึกษา ดังนี
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ประยุกต์ทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การสืบ ค้น และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ การนาเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ข้อมูล ด้าน
ระบบธุรกิจดิจิทัล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคม
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม กระบวนการคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) วั ด และประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น เทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เครื่อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมิน จากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัดเหตุผ ลในการเลื อกใช้เครื่องมือ การ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอหน้าห้องเรียนทังจากเพื่อนร่วมชันและผู้สอนรายวิชา
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1

- หัวข้อการสอน
หลักการพัฒนาโปรแกรม
-ขันตอนการเขียนโปรแกรม
-รูปแบบการเขียนโปรแกรม
-เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
-ขันตอนวิธีหรืออัลกอริทึม
-รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด
-ผังงาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการพัฒนาโปรแกรม

4

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตนเองพร้อม
อธิบายเนือหารายวิชา จุดประสงค์
และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนาหนังสือ
และเว็บไซต์
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้

ทักษะทางปัญญา

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1, 4

ผู้สอน
4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

2

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ขันตอนวิธีหรือ
อัลกอริทึม รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด และผัง
งาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญในหลักการพัฒนาโปรแกรม
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
ผังงาน
- สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้ในการเขียนผัง
งาน
- หลักในการเขียนผังงาน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 4

4 (1)

การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- โครงสร้างของการเขียนผังงาน
- การวิเคราะห์งาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผัง
งาน
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ผังงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
สาคัญของผังงาน
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
โครงสร้างโปรแกรม
-โครงสร้างของภาษา
-กฎเกณฑ์การเขียนโปรแกรมภาษา
-การดาเนินงานโปรแกรม
-ชนิดของข้อมูล
-ตัวแปร
-ค่าคงที่
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างโปรแกรม
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

4

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นของโครงสร้าง
โปรแกรม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของโครงสร้างโปรแกรม
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
ฟังก์ชั่นการรับและแสดงผลข้อมูล
-ฟังก์ชั่นการรับข้อมูล
-ฟังก์ชั่นการแสดงผลลัพธ์
-ฟังก์ชั่นการจัดการจอภาพ
- Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2, 3, 4

4 (1)

ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ฟังก์ชั่นการรับและ แสดงผลข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ฟังก์ชั่นการรับและแสดงผลข้อมูลได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการ
สืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของฟังก์ชั่นการรับและแสดงผล
ข้อมูล

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

5

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
การจัดรูปแบบของข้อมูล
-การจัดรูปแบบข้อมูลผลลัพธ์
-การจัดข้อมูลนาเข้า
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดรูปแบบของข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
การจัดรูปแบบของข้อมูลได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

6

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญของการจัดรูปแบบ
ของข้อมูลได้
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
นิพจน์และตัวดาเนินการ
-นิพจน์
-ตัวดาเนินการ
-ขันตอนการทางานของตัวดาเนินการ
-ตัวดาเนินการกับลาดับความสาคัญ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2, 3, 4

4 (1)

การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB

20

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

7

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นิพจน์และตัวดาเนินการ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
นิพจน์และตัวดาเนินการได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของนิพจน์
และตัวดาเนินการ
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
คาสั่งเงื่อนไข

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่ 1. ตารา/เอกสาร
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2, 3, 4

4 (1)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
-ตัวดาเนินการเปรียบเทียบและตรรกะ
-คาสั่ง if/if else
-คาสั่ง switch case
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต จากการ
ทาทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คาสั่งเงื่อนไข
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
คาสั่งเงื่อนไขได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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8

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของคาสั่ง
เงื่อนไข
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
คาสั่งการวนซา
-คาสั่งการวนซา
-คาสั่งการออกจากการวนซาและ
ดาเนินการต่อไป
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต จากการ
ทาทดสอบย่อย
ความรู้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คาสั่งการวนซา
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
คาสั่งการวนซา
ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของคาสั่ง
การวนซา
ได้
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

5. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

24

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

9-10

- หัวข้อการสอน
ข้อมูลแบบชุดและสตริง
-ข้อมูลแบบชุดและการประกาศตัวแปร
แบบชุด
-ข้อมูลชุดและฟังก์ชั่น
-ข้อมูลแบบชุดประเภทหลายมิติ
-การส่งผ่านตัวแปรแบบชุดไปยังฟังก์ชัน
-การใช้ฟังก์ชั่นและโปรแกรมย่อย
-การอ่านค่าและแสดงผลค่าของสตริง
-การผสมผสานการใช้งานฟังก์ชั่นกับการ
ทางานในธุรกิจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลแบบชุดและสตริง
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
2, 3, 4

ผู้สอน
4 (1)

25

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

11

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
ข้อมูลแบบชุดและสตริงได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของข้อมูล
แบบชุดและสตริง
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
ตัวแปรชีหรือตัวชี
-พืนฐานและการทางานของตัวชี
-การประกาศตัวแปรประเภทตัวชี
-ตัวชีและฟังก์ชั่น
-ตัวชีกับแถวลาดับ
- Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ

2, 3, 4

4 (1)

26

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว
แปรชีหรือตัวชี
ทักษะทางปัญญา
-นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัว
แปรชีหรือตัวชีได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของตัวแปร
ชีหรือตัวชี
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

27

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

12

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
แฟ้มข้อมูลเบืองต้น
-โครงสร้างและฟังก์ชั่น
-ข้อมูลแบบชุดชนิดโครงสร้าง
-แถวลาดับของโครงสร้างข้อมูล
-แฟ้มข้อมูล
การสร้างแฟ้มข้อมูล
การประมวลผลแฟ้มข้อมูล
การเปิดและปิดแฟ้มข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต จากการ
ทาทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แฟ้มข้อมูลเบืองต้น

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

13-14

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
แฟ้มข้อมูลเบืองต้น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของ
แฟ้มข้อมูลเบืองต้น
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
พืนฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิง
อ็อบเจกต์
- แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิง
อ็อบเจกต์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2, 3, 4

4 (1)

โปรแกรม

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทางานเชิงกลุ่มมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- การห่อหุ้ม การรับทอด
- การสร้างคลาส
- การสร้างอ็อบเจกต์
- การปรับปรุงแอตทริบิวต์
- แอตทริบิวต์ที่อยู่ในคลาส
- การลบอ็อบเจกต์
- การรับทอด
- การโอเวอร์ไรด์
- การโอเวอร์โหลด
- การซ่อนข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต จากการ
ทาทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พืนฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
ทักษะทางปัญญา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลง
รหัสโปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนือหาการเรียนการสอน

ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรมเชิง
อ็อบเจกต์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของ
พืนฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
- นักศึกษาสามารถการแก้ไขปัญหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
- ผู้เรียนนาเสนอโปรแกรม/โครงการย่อย
ประจาภาคการศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนตาม
องค์ประกอบและข้อกาหนดตามที่ผู้สอน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

1. ผู้เรียนนาเสนอผลการพัฒนา
โปรแกรมเชิงบูรณาการต่อผู้สอนและ
เพื่อนร่วมตอนเรียน
2. อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชัน
เรียนอภิปราย ซักถาม

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกต์ทาง

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ได้กาหนดไว้
- ทบทวนบทเรียน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนือหาที่
ผู้เรียนนาเสนอ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และร่วมตอบ
คาถามในการนาเสนอผลงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทังงานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทังในบทบาทของผู้นา
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางานได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลงานและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข
4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงานพร้อม
นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเชิงสร้างสรรค์
5. อาจารย์ผู้สอนทบทวนเนือหา
บทเรียนตังแต่สัปดาห์ที่ 1-14 โดย
สรุป
6. ผู้เรียนร่วมอภิปรายพร้อมตัง
คาถามเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
7. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และ
ทฤษฎี อภิปรายสภาพปัญหาจากการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน

ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

- นักศึกษามีความสามารถสื่อสารด้าน
ภาษาไทยในนาเสนอผลงาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทังปากเปล่าและการเขียน
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่าง
เหมาะสมผ่านกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล
และการนาเสนอข้อมูล
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

-การมีส่วนร่วมใน
ชันเรียน
-การม อ บ ห มาย
งานให้นักศึกษาทา
ทั งงานกลุ่ ม และ
งานเดี่ยว

คุณธรรม จริยธรรม
1.ต ร ะ ห นั ก ใน คุ ณ ค่ า แ ล ะ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ
และซื่อสัตย์สุจริต (1.1)
2. มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
วิชาชีพและสังคม (1.2)

- การมอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด แบบ
ฝึกปฏิบัติ
- การนาเสนอ
รายงานการเรียนรู้
แบบร่วมมือใน

ความรู้
1. มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่
ส าคั ญ ใน เนื้ อ ห าส าข าวิ ช า
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ธุ ร กิ จ ห รื อ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2.1)
2. สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
เข้าใจและอธิบายความต้องการ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของผู้
ศึกษาในการเข้าห้องเรียน
การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของผู้ศึกษา
ในการส่งงานตาม
ข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายและ
การแก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
4. วัดและประเมินจาก
ความมีนาใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะนาในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วม
ห้องเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน

1-15

5

1. วัดและประเมินจากผล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
สั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้
จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึก
ปฏิบัติ
2. วั ด และประเมิ น จาก

1-15

10

8

30

วิธีการประเมินผล
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มคอ. 3

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

รายวิชา
- กิจกรรมส่งเสริม
การส่งผลงานเข้า
ร่วมแข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
- การทบทวน
วรรณกรรมและ
สรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการ
สอบปลายภาค

ท า งค อ ม พิ ว เต อ ร์ ร ว ม ทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา (2.2)
3. มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์
ที่ใช้งานได้จริง (2.7)

การทบทวนวรรณกรรม
แ ล ะ ส รุ ป ส ถ า น อ ง ค์
ค ว าม รู้ โด ย ก ารส อ บ
ระหว่างภาค
3. วั ด และประเมิ น จาก
การทบทวนวรรณกรรม
แ ล ะ ส รุ ป ส ถ าน ะ อ งค์
ค ว าม รู้ โด ย ก ารส อ บ
ปลายภาค
4. วั ด และประเมิ น จาก
การนาเสนอรายงานการ
เรียนรู้แบบร่วมมือในการ
พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม /
โครงการ
5. วั ด และประเมิ น จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความรู้ และ/หรือ
6. วั ด และประเมิ น จาก
การส่งผลงานสร้างสรรค์
เพื่ อ เข้ า ร่ ว มแข่ งขั น หรื อ
ขอรับรางวัล

- มอบหมายงาน
ให้นักศึกษา
วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น
รวมทังร่วม
อภิปรายกลุ่ม

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ (3.1)
2. สามารถรวบรวม ศึ ก ษ า
วิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น
ปัญหาและความต้องการ (3.3)
3. สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทั กษะกับ การแก้ไขปั ญ หาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
(3.4)

1. วั ด และประเมิ น จาก
การน าเสนอ การแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร
ดาเนิน งานเพื่อวิเคราะห์
ระบบต้นแบบ
2. วั ด และประเมิ น จาก
การแสดงความคิดเห็นใน
การอภิ ป รายกลุ่ ม ของผู้
ศึกษา
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์ แบบวิภ าษ
วิ ธี เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

16

30

1-15

5

1-15

5
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มคอ. 3

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
ป ระ ยุ ก ต์ ท างธุ ร กิ จ ที่
เหมาะสม
- การนาเสนอ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
1. วัดและประเมินจากผล
ผลงานที่ได้รับ
บุคคลและความรับผิดชอบ
การเรียนแบบร่วมมือ
มอบหมายทังงาน 1. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ 2. วัดและประเมินจากผล
กลุ่มและงานเดี่ยว ก ร ะ ท า ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ การค้นคว้า การตอบ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม (4.4)
โจทย์งาน
3. วัดและประเมินจากผล
การนาเสนอผลงานกลุ่ม
และการเป็นผู้นาในการ
อภิปรายซักถาม
- การติดตาม การ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
คิด การวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้
1. วัดและประเมินจากผล
และนาเสนอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดตาม การคิด การ
รายงานประเด็น 1. มี ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ วิ เคราะห์ และน าเสนอ
สาคัญด้านการ
จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ รายงานประเด็ น ส าคั ญ
พัฒนาโปรแกรม ทางานที่เกี่ยวกับ คอมพิ วเตอร์ ด้านการพัฒนาโปรแกรม
จากสื่อ
(5.1)
ป ระ ยุ ก ต์ ท างธุ ร กิ จ ที่
อิเล็กทรอนิกส์ของ 2. สามารถแนะนาประเด็นการ เ ห ม า ะ ส ม จ า ก สื่ อ
ผู้เรียน
แก้ไขปัญ หาโดยใช้ สารสนเทศ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ งผู้
- การแก้ไขปัญหา ทางคณิ ตศาสตร์หรือการแสดง ศึกษา
โปรแกรม
ส ถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ ห าที่ 2. วัดและประเมินจากผล
คอมพิวเตอร์โดย เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ (5.2) การสื บ ค้ น เทคนิ ค การ
ใช้หลักคิดทาง
น าเสนอโดยใช้ ท ฤษ ฎี
คณิตศาสตร์ได้
การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3. วั ด และประเมิ น จาก
ค วาม ส าม ารถ ใน ก าร
อ ธิ บ า ย ถึ ง ข้ อ จ า กั ด
เห ตุ ผ ล ก า ร เลื อ ก ใ ช้
เครื่ อ งมื อ การอภิ ป ราย

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-15

5

1-15

10
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่ มี ก า ร
น าเสนอต่ อ เพื่ อนร่ ว ม
ห้ อ งเรี ย น แ ล ะ ผู้ ส อ น
รายวิชา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชันเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทัง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
75
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
10
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4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0.0
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

5
5
ค่าร้อยละ
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

3. การปรับปรุงการสอน
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อระดมสมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยในภาคเรียนถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู้/ส่วนร่วมในชันเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทัง 5 ด้าน ดังนี
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นาเสนอ



1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู้



3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์


ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ



การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ ย น สลั บ อาจารย์ ผู้ ส อน หรื อ เชิ ญ วิ ท ยากรบรรยายบางประเด็ น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี มุ ม มองที่
หลากหลาย
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