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ประจําภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา 3652205
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
(ภาษาอังกฤษ) Introduction to Business Programming

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ

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

คํานํา
รายละเอี ย ดรายวิ ช าการเขีย นโปรแกรมทางธุร กิจ เบื ้อ งต้น (Introduction to Business
Programming) รหัสวิชา 3652205 เป็นการจัดทํารายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการ
เขีย นโปรแกรมทางธุร กิจ เบื ้อ งต้น ตามหลัก สูต รบริห ารธุร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธ ุร กิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แ วร์ โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรีย นมีค วามรู้ค วามเข้าใจในหลัก การออกแบบและเขีย นโปรแกรม ผังงาน
โปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ คําสั่งนําเข้า การประมวลผล
และแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดําเนินการและนิพจน์ คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งวนซ้ํา ข้อมูล
แบบชุด ตัวชี้ ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล
ในภาคการศึกษานี้ผู้สอนได้วางแผนดําเนินการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม ซึ่งจะ
ใช้ สื่อการสอน ตํารารายวิชาการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น สื่อ PowerPoint รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น และเว็บไซต์ Programming.in.th | Online Challenge ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรมโปรแกรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนด้วยการเรียนรู้ได้ด้วยตอนเอง
นอกเวลา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายละเอียดรายวิชาฉบับนี้ใช้ประกอบใน
การจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าการเขี ย นโปรแกรมทางธุ ร กิ จ เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การนําเสนอผลงานของผู้เรียน
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กรกฎาคม 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หน้า
4
4
5
6
10
33
34
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3652205 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
(ภาษาอังกฤษ) Introduction to Business Programming
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8.2 ศูนย์ตรัง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
วันที่จัดทํา
15 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง หลักการออกแบบ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม
เกี่ยวกับรูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรกิจ ผังงาน
โปรแกรมได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานคําสั่งนําเข้า การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ ชนิด
ของข้อมูล ตัวแปร การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดําเนินการและนิพจน์ คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งวนซ้ํา ข้อมูลแบบ
ชุด ตัวชี้ โปรแกรมย่อย ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล
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3. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการฝึกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและพัฒนาโปรแกรม
ขนาดเล็กได้
4. เพื่อให้เป็นพื้นฐานความรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
นําไปประกอบอาชีพและนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน
2. เพื่อให้เนื้อหารายวิชาที่สอนมีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม
3. เพื่อให้มีกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์จากการเรียนรู้รายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม ผังงานโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ภาษา องค์ประกอบของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ คําสั่งนําเข้า การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดําเนินการ
และนิพจน์ คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งวนซ้ํา ข้อมูลแบบชุด ตัวชี้ ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูลและการ
จัดการแฟ้มข้อมูล
Programming principles; program flowchart; computer language syntax, components of
computer language; input, process, output command; data format; expression and
operation; operation command, loop command; arrays, string, pointer, function; structure;
file and file management.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชาหรือหลักสูตร หรือผ่าน
ไลน์แอปพลิเคชัน หรือเฟสบุ๊ค
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายทีต่ ้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลําดับความสําคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่า และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
(2) การเรียนรูโ้ ดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย และ
การสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
เพื่อนําไปปรับแก้ไข
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วั ด และประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น เรี ย น การส่ งงานตามกํ าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกําหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ าใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
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 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึ กษาเพื่ อให้ เล็ งเห็นการเปลี่ ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากผู้เรียน
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน
(5) การเรียนรูร้ ่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(6) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือแข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากโปรแกรมหรือโครงงานที่นําเสนอ
(5) วัดและประเมินประเมินจากการนําเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรูห้ รือ
ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษา การวิเคราะห์ลักษณะการพัฒนาโปรแกรม
(2) การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติในการพัฒนาโปรแกรม
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อโปรแกรมตัวอย่าง
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาโปรแกรม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วมในการนําเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การ นําเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ ด้านการพัฒ นา
โปรแกรม จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้าน
การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการ
สืบค้นเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
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5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญด้านการพัฒนาโปรแกรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย กรณีศกึ ษาที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

1

- หัวข้อการสอน
หลักการพัฒนาโปรแกรม
-ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
-รูปแบบการเขียนโปรแกรม
-เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง
-ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม
-รหัสเทียมหรือซูโดโค้ด
-ผังงาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรม

4

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนําตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต์
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติ
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

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

1, 4

4 (1)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยใช้
ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม รหัส
เทียมหรือซูโดโค้ด และผังงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญใน
หลักการพัฒนาโปรแกรม
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้

การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

2

- หัวข้อการสอน
โครงสร้างโปรแกรม
-โครงสร้างของภาษา
-กฎเกณฑ์การเขียนโปรแกรม
ภาษา
-การดําเนินงานโปรแกรม
-ชนิดของข้อมูล
-ตัวแปร
-ค่าคงที่
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้างโปรแกรม
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ของโครงสร้างโปรแกรม

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น
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

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

3

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของ
โครงสร้างโปรแกรม
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
ฟังก์ชั่นการรับและแสดงผล
ข้อมูล
-ฟังก์ชั่นการรับข้อมูล
-ฟังก์ชั่นการแสดงผลลัพธ์
-ฟังก์ชั่นการจัดการจอภาพ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลงรหัส

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับฟังก์ชั่นการรับและ
แสดงผลข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยฟังก์ชั่นการรับ
และแสดงผลข้อมูลได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว

โปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

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
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

4

ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของ
ฟังก์ชั่นการรับและแสดงผล
ข้อมูล
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
การจัดรูปแบบของข้อมูล
-การจัดรูปแบบข้อมูลผลลัพธ์
-การจัดข้อมูลนําเข้า
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดรูปแบบของข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยการจัดรูปแบบ
ของข้อมูลได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการจัดรูปแบบของ
ข้อมูลได้
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

5

ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
นิพจน์และตัวดําเนินการ
-นิพจน์
-ตัวดําเนินการ
-ขั้นตอนการทํางานของตัว
ดําเนินการ
-ตําดําเนินการกับลําดับ
ความสําคัญ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต
จากการทําทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนิพจน์และตัวดําเนินการ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยนิพจน์และตัว
ดําเนินการได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของนิพจน์และตัว
ดําเนินการ
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้

18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

6-7

- หัวข้อการสอน
คําสั่งเงื่อนไข
-ตัวดําเนินการเปรียบเทียบและ
ตรรกะ
-คําสั่ง if/if else
-คําสั่ง switch case
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคําสั่งเงื่อนไข
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยคําสั่งเงื่อนไขได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น
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

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

8-9

การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของคําสัง่ เงื่อนไข
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
คําสั่งการวนซ้ํา
-คําสั่งการวนซ้าํ
-คําสั่งการออกจากการวนซ้ํา
และดําเนินการต่อไป
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต
จากการทําทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคําสั่งการวนซ้ํา
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยคําสั่งการวนซ้ํา
ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของคําสัง่ การวนซ้ํา

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

10-11

ได้
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
ข้อมูลแบบชุดและสตริง
-ข้อมูลแบบชุดและการประกาศ
ตัวแปรแบบชุด
-ข้อมูลชุดและฟังก์ชั่น
-ข้อมูลแบบชุดประเภทหลายมิติ
-การส่งผ่านตัวแปรแบบชุดไปยัง
ฟังก์ชัน
-การใช้ฟังก์ชั่นและโปรแกรมย่อย
-การอ่านค่าและแสดงผลค่าของ
สตริง
-การผสมผสานการใช้งานฟังก์ชั่น
กับการทํางานในธุรกิจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป

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

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลแบบชุดและสตริง
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลแบบชุด
และสตริงได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของข้อมูลแบบชุดและ
สตริง

เนื้อหาการเรียนการสอน

ศูนย์กลางการเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

12

- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
ตัวแปรชี้หรือตัวชี้
-พื้นฐานและการทํางานของตัวชี้
-การประกาศตัวแปรประเภทตัว
ชี้
-ตัวชี้และฟังก์ชั่น
-ตัวชี้กับแถวลําดับ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวแปรชี้หรือตัวชี้
ทักษะทางปัญญา
-นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน
มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น
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

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

13-14

คอมพิวเตอร์ด้วยตัวแปรชี้หรือตัว
ชี้ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของตัวแปรชี้หรือตัวชี้
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น
-โครงสร้างและฟังก์ชั่น
-ข้อมูลแบบชุดชนิดโครงสร้าง
-แถวลําดับของโครงสร้างข้อมูล

การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจํา
สัปดาห์
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการโดยอาจารย์ผู้สอน

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

-แฟ้มข้อมูล
การสร้างแฟ้มข้อมูล
การประมวลผลแฟ้มข้อมูล
การเปิดและปิดแฟ้มข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต
จากการทําทดสอบย่อย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยแฟ้มข้อมูล
เบื้องต้น

มอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นําเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทําแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

เบื้องต้น
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
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

15

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบค้นข้อมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น
- นักศึกษาสามารถการแก้ไข
ปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักคิดทางคณิตศาสตร์ได้
- หัวข้อการสอน
- ผู้เรียนนําเสนอโปรแกรม/
โครงการย่อยประจําภาค
การศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน
ตามองค์ประกอบและข้อกําหนด
ตามที่ผู้สอนได้กําหนดไว้

4

1. ผู้เรียนนําเสนอผลการพัฒนาโปรแกรม
เชิงบูรณาการต่อผู้สอนและเพื่อนร่วมตอน
เรียน
2. อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
อภิปราย ซักถาม
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลงานและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจ
เบื้องต้น
2. ใบงานหรือใบ

2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- ทบทวนบทเรียน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ผู้เรียนนําเสนอ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และร่วมตอบคําถามในการ
นําเสนอผลงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา

4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงานพร้อมนําเสนอ
ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงสร้างสรรค์
5. อาจารย์ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทเรียน
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-14 โดยสรุป
6. ผู้เรียนร่วมอภิปรายพร้อมตั้งคําถามเพื่อ
หาข้อสรุปร่วมกัน
7. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี
อภิปรายสภาพปัญหาจากการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน

ความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทํางานได้
- นักศึกษามีความสามารถสือ่ สาร
ด้านภาษาไทยในนําเสนอผลงาน
ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
นําเสนอข้อมูล
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
-การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน
- การ
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษาทํา
ทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว

คุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม
จ ริ ย ธ รรม เสี ย ส ล ะ แ ล ะ
ซื่อสัตย์สุจริต(1.1)
2.มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา ความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง และ
สังคม(1.2)
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้
ตาม สามารถทํ า งานเป็ น ที ม
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลําดับความสําคัญ(1.3)
4.มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ(1.7)

- การ
มอบหมายใบ
งาน การ
ทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด
แบบฝึกปฏิบัติ
- การนําเสนอ
รายงานการ

ความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา(2.1)
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ ความรู้

วิธีการประเมินผล
1. วัดและประเมินจาก
การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงาน
ตามข้อกําหนด
3. วัดและประเมินผล
งานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่มี
ข้อบกพร่องโดยไม่นํา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้ําใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน
และการช่วยแนะนําใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วม
ชั้นเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน
1. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด แบบ
ฝึกปฏิบัติ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
5

1-15

10

30

มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา
- กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ส่งผลงานเข้า
ร่วมแข่งขัน
เพื่อขอรับ
รางวัล
- การทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(2.2)
3. รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนา
ความรู้ ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(2.5)
4. มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์
ประยุกต์(2.7)

2. วัดและประเมินจาก
การทบทวนวรรณกรรม
และสรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจาก
การทบทวนวรรณกรรม
และสรุปสถานองค์
ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค
4. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอรายงาน
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ในการพัฒนาโปรแกรม/
โครงการ
5. วัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความรู้
6. วัดและประเมินจาก
การส่งผลงานเข้าร่วม
แข่งขันเพื่อขอรับรางวัล

- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น
รวมทั้งร่วม
อภิปรายกลุ่ม

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ(3.1)
2. สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ(3.3)
3. สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม(3.4)

1. วัดและประเมินจาก
การนําเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นต่อ
โปรแกรมตัวอย่าง
2. วัดและประเมินจาก
การแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายกลุ่มของ
ผู้เรียน
3. วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นการพัฒนา
โปรแกรม

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
8
15

16

30

1-15

5

15

5/10

15

5/0

1-15

5

1-15

5

1-15

31

มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

- การนําเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ
งานเดี่ยว

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชีน้ ําสังคมใน
ประเด็นทีเ่ หมาะสม(4.3)
2. มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม(4.4)
3. สามารถเป็นผู้รเิ ริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทงั้ ส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของ
ตนเองและของกลุ่ม(4.5)

- การติดตาม
การคิด การ
วิเคราะห์ และ
นําเสนอ
รายงาน
ประเด็น
สําคัญด้าน
การพัฒนา
โปรแกรมจาก
สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้เรียน
- การแก้ไข
ปัญหา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
โดยใช้หลักคิด
ทาง
คณิตศาสตร์
ได้

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การทํางานทีเ่ กี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1)
2. สามารถแนะนําประเด็น
การแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์(5.2)
3. สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม(5.4)

วิธีการประเมินผล

1. วัดและประเมินจาก
ผลการเรียนแบบร่วมมือ
การเรียนแบบการ
ทํางานเชิงกลุ่มมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการ
2. วัดและประเมินจาก
ผลการค้นคว้า การตอบ
โจทย์งาน
3. วัดและประเมินจาก
ผลการนําเสนอผลงาน
กลุ่มและการเป็นผู้นําใน
การอภิปรายซักถาม
1. วัดและประเมินจาก
ผลการติดตาม การคิด
การวิเคราะห์ และ
นําเสนอรายงาน
ประเด็นสําคัญด้านการ
พัฒนาโปรแกรมจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้เรียน
2. วัดและประเมินจาก
ผลการสืบค้น เทคนิค
การนําเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์
และสถิติที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจํากัด
เหตุผลการเลือกใช้

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล

1-15

5

1-15
1-15

1-15
10

1-15

1-15
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล

เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มกี าร
นําเสนอต่อชั้นเรียนทั้ง
จากเพื่อนร่วมชั้นและ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์. (2559). การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ธีรวัฒน์ ประกอบผล. (2556). คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C. กรุงเทพมหานคร: รีไวว่า.
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์. (2555). การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น.
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ศูนย์กลางการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมโปรแกรม. (2560). programming.in.th online challence,
สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2560, จาก https://programming.in.th/challenge/index.php
W3School.in. (2560). C-Tutorial-Learning C Programing. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2560, จาก
http://www.w3schools.in/c-tutorial/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
75
33
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3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
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

10
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/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นําเสนอ



1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู้



3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์


ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ



การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- 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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