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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4122614 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Application Development for Mobile Devices
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง กลุ่มเรียน A1 และ B1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2

มคอ. 3
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
1.2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาในทางธุรกิจ ออกแบบและติดตัง้ โปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนทีเ่ หมาะสมได้
1.3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ได้อย่างเหมาะสม
1.4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือและภาษาที่ใช้สาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม
1.5. เพื่อให้นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาโปรแกรมนบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
บริบทของสังคมปัจจุบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยนากระบวนการ Active Learning มา
ใช้ในการเรียนการสอน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สถาปัตยกรรม ฮาร์ดแวร์
ระบบปฏิบัติการ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาส่วน ติดต่อกับผู้ใช้
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การส่งโปรแกรมเข้าสู่สโตร์ การประยุกต์และพัฒนา
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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Course Description
General principles of the mobile development, hardware architecture, operation
system, tools and languages for development, basic programming, user interface,
database connection, submitting application to the store, application development for
mobile devices.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมง

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
30 ชั่วโมง

สอนเสริม
ให้คาปรึกษา แนะนา
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้
ชัดเจนและแม่นยา
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับ
กลุ่มของนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนต่า

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาในชั้นเรียนและผ่าน Social Media
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ทุกๆ วันพุธ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
 1.1.4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
 1.1.5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์การและสังคม
 1.1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1. วิธีการสอน
1.2.1. ปลูกฝังวัฒ นธรรมองค์การที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้ นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
1.2.2 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น ผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้อง
ไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น
1.2.3 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคม
1.2.4 จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เช่ น การยกย่ อ งชมเชยนั ก ศึ ก ษาที่ ท าดี
ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.2. วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการทางานและการสอบวัดผล
1.3.2 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้ าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมในการทางานเป็นทีม
1.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร
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1.3.5 ประเมิน จากพฤติ กรรมการท ารายงาน การอ้ างอิ งผลงาน และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.

ความรู้
2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 2.1.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 2.1.3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อกาหนด
 2.1.4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 2.1.5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 2.1.6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.1.7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2. วิธีการสอน
2.2.1. การสอนแบบบรรยาย
2.2.2. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2.2.4. การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการค้นคว้า
2.2.5. การมอบหมายงานและโครงงาน
2.3. วิธีการประเมินผล
2.3.1. การทดสอบย่อย และการทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2. ประเมินจากโครงการทีน่ าเสนอ
2.3.3. ประเมินจากผลงานของแต่ละรายวิชา และรายงานของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษา
ไปฝึกงาน
2.3.4. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา และการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
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3.

ทักษะทางปัญญา
3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 3.1.2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
 3.1.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 3.1.4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม
3.2. วิธีการสอน
3.2.1. ให้นักศึกษาฝึกหัดทาโจทย์ สม่าเสมอ
3.2.2. การอภิปรายกลุ่ม
3.2.3. ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3. วิธีการประเมินผล
3.3.1. ประเมินจากการทางานกลุ่มและงานเดี่ยว
3.3.2. สังเกตพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้แก้ปัญหาในการทางานกลุ่ม
3.3.3. ประเมินจากผลงาน
3.3.4. สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาจากการทากรณีศึกษา

4.

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 4.1.3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.1.5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม รวมทั้ง แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 4.1.6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง

7

มคอ. 3
4.2. วิธีการสอน
การจัดกิจกรรมโครงการ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
4.3. วิธีการประเมินผล
4.3.1. ประเมินจากการทางานเป็นทีม
4.3.2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4.3.3. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน
4.3.4. สังเกตพฤติกรรมการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง
5.

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
 5.1.2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดง สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2. วิธีการสอน
5.2.1. ให้ฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และฝึกการนาเสนองาน
5.2.2. แนะนารูปแบบ เทคนิค เครื่องมือ และการนาเสนอที่เหมาะสม
5.3. วิธีการประเมินผล
5.3.1. ประเมินจากวิธีการออกแบบระบบบริหารฐานข้อมูล
5.3.2. ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการนาเสนองาน
5.3.3. ประเมินจากเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการนาเสนองาน
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้

1

-

ปฐมนิเทศ
แนะนารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการ
ประเมินผล
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนา
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

4

2

ระบบปฏิบตั ิการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
- สถาปัตยกรรมของ
ระบบปฏิบตั ิการบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
- องค์ประกอบของโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
1 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การที่ดี
ให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริม
ให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
วิธีการสอน
1 ผู้สอนสอนแบบบรรยาย
2 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
สื่อที่ใช้
1 PowerPoint
2 เอกสารประกอบการเรียน
3 เว็บไซต์ประจารายวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
1 การสอนแบบบรรยาย
2 การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า
วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง

9

ผู้สอน
อ. ภูริพจน์
แก้วย่อง

อ. ภูริพจน์
แก้วย่อง

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

3

หัวข้อ/รายละเอียด

-

เครื่องมือและภาษาที่ใช้สาหรับ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
การติดตั้งเครื่องที่ใช้สาหรับ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้

4

10

ประกอบ ตั้งคาถามเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้ สาธิตพร้อมให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สื่อที่ใช้
1 PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เว็บไซต์ประจารายวิชา
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
1 การสอนแบบบรรยาย
2 การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
4 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า
วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ตั้งคาถามเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้ สาธิตพร้อมให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สื่อที่ใช้
1 PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เว็บไซต์ประจารายวิชา
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และระบบอินเทอร์เน็ต

ผู้สอน

อ. ภูริพจน์
แก้วย่อง

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้

4-5

การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้

8

6-7

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมสาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
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11

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
1 การสอนแบบบรรยาย
2 การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
4 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า
วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ตั้งคาถามเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้ สาธิตพร้อมให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สื่อที่ใช้
1 PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เว็บไซต์ประจารายวิชา
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
1 การสอนแบบบรรยาย
2 การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
4 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า

ผู้สอน
อ. ภูริพจน์
แก้วย่อง

อ. ภูริพจน์
แก้วย่อง

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

8

หัวข้อ/รายละเอียด

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้

4

12

วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ตั้งคาถามเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้ สาธิตพร้อมให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สื่อที่ใช้
1 PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เว็บไซต์ประจารายวิชา
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
1 สอบเก็บคะแนนกลางภาค
1.30 ชม.
2 การสอนแบบบรรยาย
3 การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
5 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า
วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ตั้งคาถามเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้ สาธิตพร้อมให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สื่อที่ใช้
1 PowerPoint

ผู้สอน

อ. ภูริพจน์
แก้วย่อง

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้

9-10

การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

8

11-13

การประยุกต์และพัฒนาโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่

8

13

2. เอกสารประกอบการสอน
3. เว็บไซต์ประจารายวิชา
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
1 การสอนแบบบรรยาย
2 การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
4 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า
วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ตั้งคาถามเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้ สาธิตพร้อมให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สื่อที่ใช้
1 PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เว็บไซต์ประจารายวิชา
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
1 การสอนแบบบรรยาย
2 การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3 การจัดการเรียนการสอน

ผู้สอน

อ. ภูริพจน์
แก้วย่อง

อ. ภูริพจน์
แก้วย่อง

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

14

หัวข้อ/รายละเอียด

การเผยแพร่โปรแกรม

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้

4

14

แบบ Active Learning
4 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า
วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ตั้งคาถามเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้ สาธิตพร้อมให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สื่อที่ใช้
1 PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เว็บไซต์ประจารายวิชา
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
1 การสอนแบบบรรยาย
2 การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3 การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning
4 การฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ค้นคว้า
วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ตั้งคาถามเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้ สาธิตพร้อมให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ผู้สอน

อ. ภูริพจน์
แก้วย่อง

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้

15

นาเสนอโครงงานการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

4

16

สอบปลายภาค

1.5

15

สื่อที่ใช้
1 PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เว็บไซต์ประจารายวิชา
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และระบบอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
1 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นากลุม่ และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม
2 ฝึกการทางานเป็นกลุ่มจาก
การทาโครงงานการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
3 การฝึกปฏิบัติการนาเสนอ
การโครงงาน
วิธีการสอน
บรรยาย ซั ก ถาม อภิ ป ราย
นาเสนอความคิดเห็น นักศึกษา
ฝึ ก ปฏิ บั ติ อาจารย์ ให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับ
สื่อที่ใช้
1 PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. เว็บไซต์ประจารายวิชา
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
และระบบอินเทอร์เน็ต
ข้อสอบ

ผู้สอน

อ. ภูริพจน์
แก้วย่อง

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.2, 1.1.3

2.1.1, 2.1.2,
2.1.3
2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.1,
3.1.4
1.1.2, 1.1.3,
2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.1,
3.1.4, 4.1.4,
5.1.1, 5.1.4

วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรียนและความ
รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
- สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล
1-15
10%

16

40%

- การทาโจทย์แบบฝึก
ฝึกหัดปฏิบัติการ

ทุกสัปดาห์

30 %

การทาโครงงานกลุ่ม

11, 12,
13, 14, 15

20%

3. การประเมินผลการศึกษา
1) การวัดผล :
- จิตพิสัย
- งานเดี่ยว
- งานกลุ่ม
- สอบปลายภาค

10%
30%
20%
40%
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วิธีการ
ทวนสอบ
ทวนสอบโดย
คณะกรรมการซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณบดี
ทวนสอบโดย
คณะกรรมการซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณบดี
ทวนสอบโดย
คณะกรรมการซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณบดี
ทวนสอบโดย
คณะกรรมการซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณบดี

มคอ. 3

2การประเมินผล (: ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
<50

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ภูริพจน์ แก้วย่อง. (2562). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที.่ กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการและสื่อสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
https://www.ieee.org/
https://developer.android.com/studio/
https://android-developers.googleblog.com/
https://www.androidauthority.com/android-studio-tutorial-beginners-637572/

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
บัญชา ปะสีละเตสัง. (2560). พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
บัญชา ปะสีละเตสัง. (2559). การเขียนโปรแกรม Java และ Android. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ศุภชัย สมพานิช. (2559). คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับโปรแกรมเมอร์.
กรุงเทพฯ: ไอดีซี พรีเมียร์.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดาเนินการดังนี้
1.1 นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนผ่ า นแบบประเมิ น อาจารย์ ผ่ านระบบออนไลน์ ข อง
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
1.2 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.3 แบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
1.4 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.5 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
กระบวนการที่จ ะใช้ในการประเมิ นประสิ ท ธิผ ลของการสอนในภาพรวม โดยประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน นอกจากนี้การประเมินประสิทธิผลกลยุทธ์การสอนมีการดาเนินการดังนี้
2.1 แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา
2.2 ข้ อ เสนอแนะจากนั ก ศึ ก ษาเมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรีย นในแต่ ล ะสั ป ดาห์ โดยอาจารย์ ผู้ ส อนเป็ น ผู้
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินกลยุทธ์การสอนรายวิชาประจาหลักสูตร โดยเทียบกับ ผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
2.4 ผลการเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 1 และ 2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยได้นาข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม และผลที่ได้จากการประเมินอาจารย์ มาทาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
นั้นๆ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยทา
หน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
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มคอ. 3
4.1 ทวนสอบข้ อ สอบเพื่ อ ให้ ต รงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเนื้ อ หาในรายวิ ช าเรี ย นที่ ก าหนด
ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4.2 สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชา
4.3 สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
4.4 สุ่มสัมภาษณ์ นั กศึกษาเพื่อตรวจสอบความรู้นักศึกษาหลั งจากส่ งผลการเรียนแล้วสอบถาม
นั ก ศึ ก ษาในการรั บ ทราบรายละเอี ย ดของแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผล
การเรียนรู้ในชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละปี และกิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต และการทางานในปัจจุบัน
- ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน
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