รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

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

อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารย กนิษฐา ศรีเอนก

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

คํานํา
รายละเอี ย ดรายวิ ช าก ารเขีย น โป รแกรม ป ระยุก ตท างธุร กิจ (Business Application
Programming) รหัส วิชา 3651207 เปนรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุร กิจ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560 ในหมวดวิช าเฉพาะดา น กลุ ม วิช าเทคโนโลยีแ ละวิธีก ารทาง
ซอฟตแวร โดยมุงเนนใหผูเ รียนมีความรูความเขาใจในหลัก การออกแบบและเขียนโปรแกรม ผัง งาน
โปรแกรม รูป แบบไวยากรณภาษา องคป ระกอบของภาษาคอมพิวเตอร คําสั่ง นําเขา การประมวลผล
และแสดงผลลัพ ธ การจัดรูป แบบของขอมูล ตัวดําเนินการและนิพ จน คําสั่ง เงื่อ นไข คําสั่งวนซ้ํา ขอมูล
แบบชุด ตัวชี้ ฟง กชัน ขอ มูลชนิดโครงสราง แฟม ขอ มูลและการจัดการแฟม ขอ มูล พื้นฐานการพัฒ นา
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารรายละเอียดรายวิชาฉบับนี้ใชประกอบใน
การจัดการเรียนรู ร ายวิชาการเขียนโปรแกรมประยุก ต ท างธุร กิจ เพื่ อ ให ก ารจัดการเรียนรูเป นไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการสงงาน การนําเสนอผลงานของผูเรียน
ความตระหนักรูในเรือ่ งกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผูเรียนใหมีมากยิ่งขึ้น และเปนแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งขึ้น

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
4
5
6
10
33
34
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3652205 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเขียนโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Application Programming
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลัดดา สวนมะลิ
อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารย กนิษฐา ศรีเอนก ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
23 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเรื่อง หลักการออกแบบ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม
เกี่ยวกับรูปแบบไวยากรณภาษา องคประกอบของภาษาคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงานดานธุรกิจ ผังงาน
โปรแกรมได
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการใชงานคําสั่งนําเขา การประมวลผลและแสดงผลลัพธ ชนิด
ของขอมูล ตัวแปร การจัดรูปแบบของขอมูล ตัวดําเนินการและนิพจน คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งการวนซ้ํา ขอมูล
แบบชุด ตั วชี้ โปรแกรมย อย ฟ งกชัน ขอ มูลชนิดโครงสราง แฟมขอ มูล และการจัดการแฟม ขอ มูล และ
พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจต
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3. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับ การฝก ใชภาษาคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและพัฒ นาโปรแกรม
ขนาดเล็กได
4. เพื่อใหเปนพื้นฐานความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
นําไปประกอบอาชีพและนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับรายละเอียดเนื้อหาบางสวนเพื่อใหมีความสอดคลองกันของเนื้อหารายละเอียดรายวิชาและมี
ความทันสมัยมากขึ้น
2. เพื่อมอบหมายใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษาและไดฝกปฏิบัติในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจที่
หลากหลาย
3. เพื่อจัดกิจกรรมการสอนที่หลายหลายสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการเขียนโปรแกรม ผังงานโปรแกรม รูปแบบไวยากรณภาษา องคประกอบของภาษาคอมพิวเตอร
คําสั่งนําเขา การประมวลผลและแสดงผลลัพธ การจัดรูปแบบของขอมูล ตัวดําเนินการและนิพจน คําสั่ง
เงื่อนไข คําสั่งวนซ้ํา ขอมูลแบบชุด ตัวชี้ ฟงกชัน ขอมูลชนิดโครงสราง แฟมขอมูลและการจัดการแฟมขอมูล
พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจต
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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
30 ชั่วโมงตอภาค
คาบเรียนที่ไมสามารถทํา
การศึกษา
การเรียนการสอนไดตาม
ตารางที่ไดกําหนดไว หรือ
ตามที่ผูศึกษารองขอเพื่อ
ทบทวนความรู ความ
เข าใจให มี ค วามชัด เจน
ยิ่ง ขึ้น ในกรณี ที่ผูศึก ษา
ไมเขาใจในเนื้อ หาหัวขอ
ที่สอนครั้งแรก

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชาหรือหลักสูตร หรือผาน
ไลนแอปพลิเคชัน หรือเฟสบุค
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการโดยติดตอนัดหมายอาจารยผานทางชองทางทีอ่ าจารยไดแจงไว)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ในประเด็นที่ผูศึกษาสมควรไดรับพัฒนาในรายวิชาดังตอไปนี้
 (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
 (4) เคารพสิท ธิและรับ ฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศัก ดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
 (5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อใหไดสาระดานคุณธรรม จริยธรรมดังตอไปนี้
(1) ผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชาในแตละสัปดาหตามความเหมาะสม
(2) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
(3) การปลูก ฝง ใหผู ศึกษามี ระเบี ยบวินัย โดยเนนการเขาหองเรียนใหตรงเวลา การติดตามงาน การ
จัด การงาน การส ง งาน การรายงานผลการทํ างาน ตลอดจนการแต ง กายที่ เป น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานใหผูศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของตนสําหรับ
การเปนผูนําและการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี
(5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ ใชตัวแบบที่ดี เชน ตัวแบบที่เปน
จริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่ออิเล็ก ทรอนิกส อินเทอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติกรรม ดวยการ
เสริม แรงที่ เหมาะสมกั บ ผู ศึก ษา จัดกิ จ กรรมที่สงเสริม การพัฒ นาตนเองตามหนาที่ และสง เสริม ความ
รับผิดชอบทั้งตอตนเอง และผูอื่น
(6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม มี
ความเสียสละ ซื่อสัตย ใสใจตอตนเอง และผูอื่น
1.3 วิธีการประเมินผล ดานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหผลลัพธการเรียนรูตามที่ไดกําหนด ดังนี้
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาหองเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมประจํารายวิชา
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการเรียนรายวิชา หรืองานกลุม
6

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
(4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือที่ใชวัด ตาง ๆ ตามความเหมาะสม เชน แบบสอบถาม
แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เปนตน
2. ความรู
2.1 ความรูในประเด็นที่ผูศึกษาสมควรไดรับพัฒนาในรายวิชาดังตอไปนี้
 (1) มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิเคราะหป ญ หา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุก ต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
 (3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิช าการและวิวัฒ นาการคอมพิ วเตอร รวมทั้ง การนําไป
ประยุกต
 (5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสถานการณทางธุรกิจ
 (7) มีประสบการณในการพัฒนาและหรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
 (8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน มีประเด็นการสอนเพื่อใหไดความรูดังตอไปนี้
(1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ การสอนแบบการเรียนรูผานการปฏิบัติ หรือ การลงมือ
ทําจริง โดยเนนหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบตั ิ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชา
(2) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึกษาแสวงหาความรูดวยการพึ่งพา
และเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและมอบหมาย
งานใหผูศึก ษารั บ ผิ ดชอบเป นกลุม โดยใหใชทัก ษะปฏิสัม พันธร ะหวางบุคคลและทัก ษะการทํางานกลุม
ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง ระดมความคิดและการแสดงความคิดเห็นรวมกันที่เหมาะสมพรอม
ทั้งจัดทําสรุปเปนผลงานสงผูสอน
(3) ใช วิธีส อนแบบแลกเปลี่ ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหผูศึก ษาศึก ษา
ประเด็นศึก ษาตามใบงานและใหเชื่อ มตอ หรือเชื่อ มโยงความคิดและเนื้อ หาสาระดวยเทคนิคการเชื่อ ม
ความรู (Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงานโดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการ
สรุป ความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาหอ งเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมประกอบการนําเสนอและผูสอนสรุปสาระอีกครั้ง
(4) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติเพื่อฝก
ทักษะความรับผิดชอบและการศึก ษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึก ษาเนื้อหา
สาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผูสอนกําหนดไว
(5) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่กําหนดให
และใหผูศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความแตกตาง การหาลักษณะรวม
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ลักษณะที่แตกตาง เชื่อมโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูส อนชวยแนะนําดวยการกระตุนดวย
คําถาม และฝกการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาใหผูศึกษา
(6) ใชวิ ธีส อนแบบศึ ก ษาเรีย นรูด วยตนเอง โดยให ผูศึ ก ษาศึ ก ษาข อ มู ล จากใบความรูแ ละเอกสาร
ประกอบการเรียนประจํารายวิชา แหลงการเรียนรูเสริมที่ทันสมัย ตลอดจนหนังสือเอกสารและแหลงการ
เรียนรูที่แนะนําไวตามหัวขอที่กําหนดในแตละสัปดาห โดยนําความรูที่ไดศึกษามาเขียนสังเคราะห วิเคราะห
เปนรายงานสงผูสอน
(7) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธีสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมายใบงานให
ผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การสรุปความ ตลอดจน
ทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจ กรรมรวมกันของผูศึกษา ผูสอน วิทยากร และใหผูศึก ษาศึกษา
คนควาดวยตนเองเพิ่มเติม
(8) ใชวิธีส อนแบบอุปนัย โดยใชทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ
หลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรู และใหผูศึกษาชวยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด แสดงความคิด คนหาสาระที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อนําไปเปน
ขอสรุป โดยมีผูสอนเปนผูสนับ สนุนใหผูศึกษาคนพบสาระที่สําคัญ ดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยาง
ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวของตามจุดมุงหมายการเรียนรู
(9) ใชวิธีสอนแบบใหฝกและปฏิบัติ โดยผูสอนมอบหมายใหผูศึกษาไดกระทําซ้ําดวยการตอบคําถาม
ทบทวนเพื่อพัฒ นาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ไดเรียนมา โดยมีผูสอนคอยใหคําปรึกษาและ
ตอบขอสงสัยทําใหเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการลงมือกระทําเพื่อสรางงานตามความคิดและ
แนวทางการพัฒนา ทําใหเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียนรูและจดจํา เขาใจสิ่งที่เรียนรูไดดี สามารถถายทอดหรือ
เชื่อมโยงการเรียนรูไปใชในสถานการณเดียวกันได
(10) ใชวิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูใน 4
สหวิท ยาการ ได แก วิ ท ยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และ
คณิตศาสตร (Mathematics) โดยเนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน ชวยผูศึกษาสรางความเชื่อมโยงระหวาง
4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการเรียนรูที่ไม
เนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการสรางความเขาใจทฤษฎี
หรือกฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นเชิงประจักษ ควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แกปญหา
และการหาข อมู ลและวิเคราะห ขอค นพบใหม พรอมทั้งสามารถนําขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับ
ชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการไดแก (1) เปนการสอนที่เนน
การบูรณาการ (2) ชวยใหผูศึกษาสรางความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจําวันและการทํา
อาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจ (3) เนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ทาทายความคิดของผูศึกษา
และ (5) เปดโอกาสให ผูศึก ษาไดแสดงความคิ ดเห็น และความเขาใจที่ส อดคลอ งกั บ เนื้ อ หาทั้ง 4 วิช า
จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ สงเสริมใหผูศึกษารักและเห็นคุณคาของการ
เรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร และเห็นวาเปนเรื่องใกลตัวที่สามารถ
นํามาใชไดทุกวัน
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(11) การจัดการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจากตัวอยาง เพื่อใหผูศึกษาไดลงมือปฏิบัติไดดวยตนเองโดยการ
คิด เพิ่ ม เติม และการเชิ ญ ผู เชี่ย วชาญที่ มีป ระสบการณ ตรงมาเปน วิท ยากรพิ เศษเฉพาะเรื่อ งเพื่ อ เสริ ม
กระบวนการคิดใหกับผูศึกษา สรางความสนใจ จุดประกายความคิดเชิงสรางสรรค
(12) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูศึกษาสรางความรู ความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา
ดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนตอพัฒนาการของผูศึกษาใหดีขึ้น
(13) ฝกกระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) สงเสริมใหผูศึกษามีบทบาทในการแสวงหาความรู
และเรียนรูอยางมีป ฏิสัม พันธจนเกิดความรู ความเขาใจ นําไปประยุกตใช สามารถวิเคราะห สังเคราะห
ประเมินคา หรือ สรางสรรคสิ่งตาง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณการ
เรียนรูใหไดรวมอภิปราย ใหฝกทักษะการสื่อสาร ทําใหผลการเรียนรูของผูศึกษาเพิ่มขึ้น การนําเสนอผลงาน
ทางการเรียนรูในสถานการณจําลอง ทั้งมีการฝกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณตาง ๆ
(14) ฝกใหผูศึกษาวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเอง ของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนด
ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป
2.3 วิธีการประเมินผล ดานความรู เพื่อใหผลลัพธการเรียนรูตามที่ไดกําหนด ดังนี้
(1) วัดและประเมินจากผลการอธิบาย วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูจากใบงาน การทดสอบ
ยอย แบบฝกหัด และแบบฝกปฏิบัติ
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองคความรู โดยการทดสอบระหวางภาค
การศึกษา และสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรูแบบโครงสรางความคิดในการพัฒนาขั้นตอน
วิธีของโปรแกรมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรูตามขอกําหนดของรายวิชา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา ในประเด็นที่ผูศึกษาสมควรไดรับฝกในรายวิชาดังนี้
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน ผูสอนเลือกวิธีสอนกับผูศึกษาที่มีหลากหลายดังตอไปนี้
(1) ใชวิธีส อนแบบการเขียนโครงสรางความคิด โดยอาศัยทัก ษะและเทคนิคการสอน โดยใหผูศึก ษา
แบงกลุมศึกษาประเด็นตามใบงานที่มอบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การมอบหมายงาน การ
ระดมพลังสมอง และใหผูศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนพรอม
ทั้งใหผูศึก ษาใชทัก ษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดหลากหลายลักษณะตามที่กําหนดสง
ผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุปโดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน
(2) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานใหผูศึกษาปฏิบัติเพื่อฝก
ทักษะความรับผิดชอบและการศึก ษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึก ษาเนื้อหา
สาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาเนื้อหาการเรียนที่ผูสอนกําหนดไว
(3) ใชวิธีส อนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบ ายเพื่อสรางความเขาใจ โดยผูส อน
มอบหมายใหผูศึกษาจัดทํางานเพื่อใหผูศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยการลง
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
มื อ ปฏิ บั ติ ด ว ยตนเอง มี ก ารวางแผนการทํ างาน มี ก ระบวนการทํ างานอย างมี ขั้ น ตอน โดยใช ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การสรุปความ หลังจากนั้นจัดทําเปนเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนดสงผูสอน พรอม
ทั้งจัดนําเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการใหผูอื่นไดศึกษาโดยมีผูสอนใหคําแนะนําแนวทางที่ถูกตอง
(4) ใชวิธีสอนแบบทักษะกระบวนการสรางความคิดรวบยอด โดยใหผูศึกษาศึกษากรณีศึกษาที่กําหนดให
และใหผูศึกษาคนควาหาความรูดวยการวิเคราะหการสังเกต การจําแนกความแตกตาง การหาลักษณะรวม
เชื่อ มโยงความสัมพันธและการสรุปความ โดยผูสอนชวยแนะนําดวยการกระตุนดวยคําถาม และฝกการ
เขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาใหผูศึกษา
(5) ใช วิธี ส อนแบบศึก ษาเรี ยนรู ด วยตนเอง โดยให ผู ศึ ก ษาศึ ก ษาข อ มู ล จากใบความรูแ ละเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมประยุก ตท างธุรกิจ และแหลงการเรียนรูตาง ๆ ตลอดจน
หนัง สือ เอกสารและแหล งการเรี ยนรู ที่แนะนํ าไวต ามหั วขอ ที่กําหนดและนําความรูที่ ไดศึก ษามาเขีย น
สังเคราะห วิเคราะหเปนรายงานสงผูสอน
(6) ใชวิธีสอนแบบระดมพลังความคิดจากกรณีศึกษารวมกับวิธสี อนแบบรวมมือ โดยมอบหมายใบงานให
ผูศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต การวิเคราะห การสังเคราะห การเชื่อมโยง การสรุปความ ตลอดจน
ทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหผูศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม
(7) ใชวิธีสอนแบบซิปปา ที่เนนใหผูศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูศึกษาเปน
สําคัญโดยใหผูศึกษาแบงกลุมศึกษาตามใบความรูแตละประเด็น และชวยกันรวบรวมความรูและสรางองค
ความรู มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและบุคคล มีสวนรวมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย ในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมลักษณะหลากหลายรวมกันเรียนรูกระบวนการคิด สรางสรรค กระบวนการแกปญหา การ
แสวงหาความรูและการประยุกตใช โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณอื่นหรือ
เชื่อมโยงสรางองคความรูที่เปนสาระใกลเคียงกันตามที่ผูสอนกําหนดขึ้น
(8) ใชวิธีสอนแบบอุป นัย โดยใชทักษะและเทคนิคการสอนจากรายละเอียดปลีกยอ ยไปหากฎเกณฑ
หลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรู และใหผูศึกษาชวยกัน
สังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อนําไปเปนขอสรุป โดยมี
ผูสอนเปนผูสนับสนุนใหผูศึกษาคนพบสาระที่สําคัญดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
(9) ใชวิธีสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดยกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูใน 4
สหวิท ยาการ ได แก วิ ท ยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และ
คณิตศาสตร (Mathematics) โดยเนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน ชวยผูศึกษาสรางความเชื่อมโยงระหวาง
4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการเรียนรูที่ไม
เนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการสรางความเขาใจทฤษฎี
หรือกฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นเชิงประจักษ ควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แกปญหา
และการหาขอมูลและวิเคราะห ขอค นพบใหม พรอมทั้งสามารถนําขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับ
ชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการไดแก (1) เปนการสอนที่เนน
การบูรณาการ (2) ชวยใหผูศึกษาสรางความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจําวันและการทํา
อาชีพดานคอมพิวเตอรธุรกิจ (3) เนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ทาทายความคิดของผูศึกษา
และ (5) เปดโอกาสให ผูศึก ษาไดแสดงความคิ ดเห็น และความเขาใจที่ส อดคลอ งกั บ เนื้ อ หาทั้ง 4 วิช า
จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ สงเสริมใหผูศึกษารักและเห็นคุณคาของการ
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
เรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร และเห็นวาเปนเรื่องใกลตัวที่สามารถ
นํามาใชไดทุกวัน
3.3 วิธีการประเมินผล ดานทักษะทางปญหา เพื่อใหผลลัพธการเรียนรูตามที่ไดกําหนดดังตอไปนี้
(1) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุม
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพและ
สังคมตามเนื้อหารายวิชา
(4) วัดและประเมินจากผลกาพัฒนานวัตกรรม หรือโปรแกรม
(5) วัดและประเมินจากผลการฝกปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ในประเด็นที่ผูศึกษาสมควรไดรับพัฒนาใน
รายวิชาดังตอไปนี้
 (1) สามารถสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกปญ หาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิ ธี ก ารสอน ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ าหนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานงานกั บ ผู อื่ น ข า มรายวิช า หรื อ ต อ งค น คว าหาข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู มี
ประสบการณ โดยมี ค วามคาดหวัง ในผลการเรี ยนรูด านทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว างตัว บุ ค คล และ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
(2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม ในการนําเสนองานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับรายวิชา
(3) การมอบหมายงานกลุม การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ
(4) การเขารวมกิจกรรมดานการเขียนโปรแกรมและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบในแตละดาน ดังนี้
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา การแกโจทยงาน ตามที่กาํ หนด
(3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและการนําเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูศึกษาไดรับการพัฒนา
ดังตอไปนี้
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
 (1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม
 (4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน กําหนดใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอ
แนวคิดของการแกปญ หา ผลการวิเคราะหป ระสิท ธิภาพ ตอ ผูศึกษาในหอ งเรียน โดยการวิจารณในเชิง
วิชาการระหวางผูศึกษาและกลุมผูศึกษา ดังนี้
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ประยุกตทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) การสืบค นและนํ าเสนอรายงานประเด็นสําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ ขอมูลดาน
ระบบธุรกิจดิจิทัล โดยใชระบบเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร ระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคม
(3) การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
5.3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม กระบวนการคิด การวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) วัดและประเมิ นจากผลการสื บ ค น เทคนิค การนําเสนอโดยใชท ฤษฎี การเลื อ กใช เครื่อ งมือ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบ ายถึง ขอ จํากัดเหตุผ ลในการเลือ กใชเครื่องมือ การ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอหนาหองเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้นและผูสอนรายวิชา
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มคอ. 3

1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
หลักการพัฒนาโปรแกรม
-ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
-รูปแบบการเขียนโปรแกรม
-เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสราง
-ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทมึ
-รหัสเทียมหรือซูโดโคด
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรม
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผสู อนแนะนําตนเองพรอม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงคและ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต
2. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
3. อาจารยผสู อนมอบหมายงานใหผเู รียน
ฝกปฏิบัติ
4. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
5. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
6. อาจารยผสู อนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกตทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
5. เว็บไซต
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนยกลางการเรียนรู

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

2

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ปญหาและแกไขปญหาโดยใช
ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม รหัส
เทียมหรือซูโดโคด และผังงาน
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญใน
หลักการพัฒนาโปรแกรม
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได
- หัวขอการสอน
ผังงาน
- สัญลักษณมาตรฐานที่ใชในการ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

4

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
เขียนผังงาน
- หลักในการเขียนผังงาน
- โครงสรางของการเขียนผังงาน
- การวิเคราะหงาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผังงาน
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโดยใชผงั
งาน
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผเู รียนฝกปฏิบัติ
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
6. อาจารยผสู อนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกตทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
5. เว็บไซต
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

3

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของผัง
งาน
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได
- หัวขอการสอน
โครงสรางโปรแกรม
-โครงสรางของภาษา
-กฎเกณฑการเขียนโปรแกรม
ภาษา
-การดําเนินงานโปรแกรม
-ชนิดของขอมูล
-ตัวแปร
-คาคงที่
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผเู รียนฝกปฏิบัติ
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกตทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต BLOG FB

16

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงสรางโปรแกรม
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
ของโครงสรางโปรแกรม
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

และ Youtube
เพิ่มเติม
5. ผูเ รียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน 4. สือ่ มัลติมีเดีย และ
6. อาจารยผสู อนและผูเรียนรวมกันสรุป อุปกรณคอมพิวเตอร
เนื้อหาการเรียนการสอน
5. เว็บไซต
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

4

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
โครงสรางโปรแกรม
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได
- หัวขอการสอน
ฟงกชั่นการรับและแสดงผล
ขอมูล
-ฟงกชั่นการรับขอมูล
-ฟงกชั่นการแสดงผลลัพธ
-ฟงกชั่นการจัดการจอภาพ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับฟงกชั่นการรับและ
แสดงผลขอมูล
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผเู รียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
6. อาจารยผสู อนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกตทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
5. เว็บไซต
Programming.in.th |
Online Challenge
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มคอ. 3
สัปดาหที่

5

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยฟงกชั่นการรับ
และแสดงผลขอมูลได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติม
จากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นําเสนอประเด็นสําคัญของ
ฟงกชั่นการรับและแสดงผล
ขอมูล
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได
- หัวขอการสอน
การจัดรูปแบบของขอมูล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

4

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
-การจัดรูปแบบขอมูลผลลัพธ
-การจัดขอมูลนําเขา
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดรูปแบบของขอมูล
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยการจัดรูปแบบ
ของขอมูลได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาห
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผเู รียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน
6. ผูเรียนศึกษากรณศึกษาที่ผสู อนจัดหา
ใหหรือทีผ่ ูเรียนจัดหา
7. อาจารยผสู อนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกตทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู/กรณีศึกษา
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
5. เว็บไซต
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

6

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของการจัดรูปแบบของ
ขอมูลได
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได
- หัวขอการสอน
นิพจนและตัวดําเนินการ
-นิพจน
-ตัวดําเนินการ
-ขั้นตอนการทํางานของตัว
ดําเนินการ
-ตัวดําเนินการกับลําดับ
ความสําคัญ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน การสงงานตาม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผเู รียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผูเ รียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกตทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู/กรณีศึกษา
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต BLOG FB
และ Youtube
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับนิพจนและตัวดําเนินการ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยนิพจนและตัว
ดําเนินการได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของนิพจนและตัว
ดําเนินการ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4. สื่อมัลติมีเดีย และ
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนตอบคําถามทบทวนทายบทเรียน อุปกรณคอมพิวเตอร
6. ผูเรียนศึกษากรณศึกษาที่ผสู อนจัดหา
ใหหรือทีผ่ ูเรียนจัดหา
7. อาจารยผสู อนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

22

มคอ. 3
สัปดาหที่

7

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได
- หัวขอการสอน
คําสั่งเงื่อนไข
-ตัวดําเนินการเปรียบเทียบและ
ตรรกะ
-คําสั่ง if/if else
-คําสั่ง switch case
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต
จากการทําทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคําสั่งเงื่อนไข
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผเู รียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
6. ทดสอบยอย
7. อาจารยผสู อนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกตทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
5. เว็บไซต
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนยกลางการเรียนรู
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มคอ. 3
สัปดาหที่

8

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยคําสัง่ เงื่อนไขได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของคําสั่งเงื่อนไข
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได
- หัวขอการสอน
คําสั่งการวนซ้ํา
-คําสั่งการวนซ้ํา
-คําสั่งการออกจากการวนซ้ํา
และดําเนินการตอไป

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

8

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกตทาง

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต
จากการทําทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคําสั่งการวนซ้ํา
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยคําสัง่ การวนซ้ํา
ได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
มอบหมายงานใหผเู รียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
6. ทดสอบยอย
7. อาจารยผสู อนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
5. เว็บไซต
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

9-10

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของคําสั่งการวนซ้ํา
ได
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได
- หัวขอการสอน
ขอมูลแบบชุดและสตริง
-ขอมูลแบบชุดและการประกาศ
ตัวแปรแบบชุด
-ขอมูลชุดและฟงกชั่น
-ขอมูลแบบชุดประเภทหลายมิติ
-การสงผานตัวแปรแบบชุดไปยัง
ฟงกชัน
-การใชฟงกชั่นและโปรแกรมยอย
-การอานคาและแสดงผลคาของ
สตริง
-การผสมผสานการใชงานฟงกชั่น

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

8

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผเู รียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกตทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต BLOG FB
และ Youtube
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
กับการทํางานในธุรกิจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับขอมูลแบบชุดและสตริง
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยขอมูลแบบชุด
และสตริงได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
6. ทดสอบยอย
7. อาจารยผสู อนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
5. เว็บไซต
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

27

มคอ. 3
สัปดาหที่

11

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของขอมูลแบบชุดและ
สตริง
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได
- หัวขอการสอน
ตัวแปรชี้หรือตัวชี้
-พื้นฐานและการทํางานของตัวชี้
-การประกาศตัวแปรประเภทตัว
ชี้
-ตัวชี้และฟงกชั่น
-ตัวชี้กับแถวลําดับ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผเู รียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกตทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับตัวแปรชี้หรือตัวชี้
ทักษะทางปญญา
-นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยตัวแปรชีห้ รือตัว
ชี้ได
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของตัวแปรชี้หรือตัวชี้
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
6. ทดสอบยอย
7. อาจารยผสู อนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
อุปกรณคอมพิวเตอร
5. เว็บไซต
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่
12

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
แฟมขอมูลเบือ้ งตน
-โครงสรางและฟงกชั่น
-ขอมูลแบบชุดชนิดโครงสราง
-แถวลําดับของโครงสรางขอมูล
-แฟมขอมูล
การสรางแฟมขอมูล
การประมวลผลแฟมขอมูล
การเปดและปดแฟมขอมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต
จากการทําทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแฟมขอมูลเบือ้ งตน
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
สัปดาห
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผเู รียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
6. ทดสอบยอย
7. อาจารยผสู อนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกตทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
5. เว็บไซต
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

13-14

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยแฟมขอมูล
เบื้องตน
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของแฟมขอมูลเบือ้ งตน
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได
- หัวขอการสอน
พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิง
อ็อบเจกต
- แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิง

จํานวน
ชั่วโมง

8

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)

1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยใชสื่อที่
1. ตํารา/เอกสาร
เหมาะสมตามหัวขอบรรยายประจํา
ประกอบการสอน
สัปดาห
รายวิชาการเขียน
2. การเรียนแบบการทํางานเชิงกลุมมีสวน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
อ็อบเจกต
- การหอหุม การรับทอด
- การสรางคลาส
- การสรางอ็อบเจกต
- การปรับปรุงแอตทริบิวต
- แอตทริบิวตที่อยูในคลาส
- การลบอ็อบเจกต
- การรับทอด
- การโอเวอรไรด
- การโอเวอรโหลด
- การซอนขอมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
- นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต
จากการทําทดสอบยอย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับพื้นฐานการพัฒนา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
รวมปฏิบัติการโดยอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหผเู รียนฝกปฏิบัติลงรหัส
โปรแกรม
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารทีอ่ าจารยผสู อนมอบหมายให
สืบคน
4. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานทีผ่ ูเรียน
นําเสนอและแจงใหปรับแกไขหรือจัดทํา
เพิ่มเติม
5. ผูเรียนทําแบบฝกทัดทบทวนทาย
บทเรียน
6. ทดสอบยอย
7. อาจารยผสู อนและผูเรียนรวมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน
โปรแกรมประยุกตทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
5. เว็บไซต
Programming.in.th |
Online Challenge
ศูนยกลางการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรม

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหาและแกไขปญหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวยโปรแกรมเชิง
อ็อบเจกต
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล
และสามารถนําเสนอประเด็น
สําคัญของพื้นฐานการพัฒนา
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต
- นักศึกษาสามารถการแกไข
ปญหาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทางคณิตศาสตรได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่
15

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
- ผูเรียนนําเสนอโปรแกรม/
โครงการยอยประจําภาค
การศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนรูตามความสนใจของผูเรียน
ตามองคประกอบและขอกําหนด
ตามที่ผสู อนไดกําหนดไว
- ทบทวนบทเรียน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีการตรงตอเวลาใน
การเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาทีผ่ ูเรียนนําเสนอ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห
และรวมตอบคําถามในการ
นําเสนอผลงาน
ทักษะความสัมพันธระหวาง

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. ผูเรียนนําเสนอผลการพัฒนาโปรแกรม
เชิงบูรณาการตอผูสอนและเพื่อนรวมตอน
เรียน
2. อาจารยผสู อนและเพื่อนรวมชั้นเรียน
อภิปราย ซักถาม
3. อาจารยผสู อนประเมินผลงานและให
ขอเสนอแนะในการปรับแกไข
4. ผูเรียนปรับแกไขผลงานพรอมนําเสนอ
ขอมูลเพิ่มเติมเชิงสรางสรรค
5. อาจารยผสู อนทบทวนเนื้อหาบทเรียน
ตั้งแตสัปดาหที่ 1-14 โดยสรุป
6. ผูเรียนรวมอภิปรายพรอมตั้งคําถามเพื่อ
หาขอสรุปรวมกัน
7. การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นขององคความรูและทฤษฎี
อภิปรายสภาพปญหาจากการจัดการ
เรียนรูรวมกับผูเ รียน

สื่อการสอน
1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาการเขียน
โปรแกรมประยุกตทาง
ธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณคอมพิวเตอร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

2, 3, 4

4 (1)

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ไดรบั มอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหา
สถานการณตาง ๆ ทัง้ ในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผู
รวมทีมทํางานได
- นักศึกษามีความสามารถสื่อสาร
ดานภาษาไทยในนําเสนอผลงาน
ทั กษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรปู แบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

-การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน
-การม อบ ห มาย
งานใหนักศึกษาทํา
ทั้ ง งานกลุ ม และ
งานเดี่ยว

คุณธรรม จริยธรรม
1.ต ร ะ ห นั ก ใน คุ ณ ค า แ ล ะ
คุณ ธรรม จริย ธรรม เสี ย สละ
และซื่อสัตยสุจริต (1.1)
2. มี วิ นั ย ตรงต อ เวลา และ
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง
วิชาชีพและสังคม (1.2)

- การมอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบยอย
แบบฝกหัด แบบ
ฝกปฏิบัติ
- การนําเสนอ
รายงานการเรียนรู
แบบรวมมือใน

ความรู
1. มี ค วามรู และความเข า ใจ
เกี่ ย วกับ หลั กการและทฤษฎี ที่
สํ า คั ญ ในเนื้ อหาส าข าวิ ช า
ค อ ม พิ ว เต อ ร ธุ ร กิ จ ห รื อ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2.1)
2. สามารถวิ เ คราะห ป ญ หา
เขาใจและอธิบายความตองการ

วิธีการประเมินผล

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมินผล
ประเมิน

1. วัดและประเมินจาก
การตรงตอเวลาของผู
ศึกษาในการเขาหองเรียน
การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาทีม่ อบหมาย
2. วัดและประเมินจาก
การมีวินัยและความ
พรอมเพรียงของผูศึกษา
ในการสงงานตาม
ขอกําหนด
3. วัดและประเมินผลงาน
ที่ไดรับมอบหมายและ
การแกไขงานที่มี
ขอบกพรองโดยไมนํา
ผลงานของผูอื่นมาเปน
ของตน
4. วัดและประเมินจาก
ความมีน้ําใจในการ
ชวยเหลืออาจารยผสู อน
และการชวยแนะนําในสิง่
ที่เปนประโยชน
สรางสรรคตอเพื่อนรวม
หองเรียนเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรู
รวมกัน

1-15

5

1. วัดและประเมินจากผล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ
สั ง เคราะห อ งค ค วามรู
จากใบงาน การทดสอบ
ยอย แบบฝกหัด แบบฝก
ปฏิบัติ
2. วั ด และประเมิ น จาก

1-15

10

8

30
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล

รายวิชา
- กิจกรรมสงเสริม
การสงผลงานเขา
รวมแขงขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
- การทบทวน
วรรณกรรมและ
สรุปสถานองค
ความรู โดยการ
สอบปลายภาค

ท า งค อ ม พิ ว เต อ ร รว ม ทั้ ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการ
ใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกไขปญหา (2.2)
3. มีประสบการณในการพัฒนา
และหรือการประยุกตซอฟตแวร
ที่ใชงานไดจริง (2.7)

- มอบหมายงาน
ใหนักศึกษา
วิเคราะหแสดง
ความคิดเห็น
รวมทั้งรวม
อภิปรายกลุม

ทักษะทางปญญา
1. คิดอยา งมีวิจารณญาณและ
อยางเปนระบบ (3.1)
2. สามารถรวบรวม ศึ ก ษา
วิ เ คราะห และสรุ ป ประเด็ น
ปญหาและความตองการ (3.3)
3. สามารถประยุกตความรูและ
ทั กษะกั บ การแก ไขปญ หาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
(3.4)

การทบทวนวรรณกรรม
แ ล ะ ส รุ ป ส ถ า น อ ง ค
ความ รู โด ย ก ารส อ บ
ระหวางภาค
3. วั ด และประเมิ น จาก
การทบทวนวรรณกรรม
แล ะส รุ ป ส ถาน ะ อ งค
ความ รู โด ย ก ารส อ บ
ปลายภาค
4. วั ด และประเมิ น จาก
การนําเสนอรายงานการ
เรียนรูแบบรวมมือในการ
พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม /
โครงการ
5. วั ด และประเมิ น จาก
การเขารวมกิจกรรมเสริม
ความรู และ/หรือ
6. วั ด และประเมิ น จาก
การสงผลงานสรางสรรค
เพื่ อ เขารว มแขง ขั นหรื อ
ขอรับรางวัล
1. วั ด และประเมิ น จาก
การนํ า เสนอ การแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ
ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร
ดําเนินงานเพื่อวิเคราะห
ระบบตนแบบ
2. วั ด และประเมิ น จาก
การแสดงความคิดเห็นใน
การอภิ ป รายกลุ ม ของผู
ศึกษา
3. วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะหแบบวิภาษ
วิธีเ กี่ย วกั บ ประเด็ น การ

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมินผล
ประเมิน

16

30

1-15

5

1-15

5

38

มคอ. 3
กิจกรรมที่

- การนําเสนอ
ผลงานที่ไดรบั
มอบหมายทัง้ งาน
กลุมและงานเดี่ยว

- การติดตาม การ
คิด การวิเคราะห
และนําเสนอ
รายงานประเด็น
สําคัญดานการ
พัฒนาโปรแกรม
จากสือ่
อิเล็กทรอนิกสของ
ผูเรียน
- การแกไขปญหา
โปรแกรม
คอมพิวเตอรโดย
ใชหลักคิดทาง
คณิตศาสตรได

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล

พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
ป ระ ยุ ก ต ท างธุ ร กิ จ ที่
เหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวาง
1. วัดและประเมินจากผล
บุคคลและความรับผิดชอบ
การเรียนแบบรวมมือ
1. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ 2. วัดและประเมินจากผล
ก ร ะ ทํ า ข อ ง ต น เอ ง แ ล ะ การคนควา การตอบ
รับผิดชอบงานในกลุม (4.4)
โจทยงาน
3. วัดและประเมินจากผล
การนําเสนอผลงานกลุม
และการเปนผูนําในการ
อภิปรายซักถาม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
1. วัดและประเมินจากผล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดตาม การคิด การ
1. มี ทั ก ษะการใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ วิเ คราะห และนํ า เสนอ
จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการ รายงานประเด็ น สํ า คั ญ
ทํ า งานที่ เกี่ ย วกั บคอมพิ วเตอร ดานการพัฒนาโปรแกรม
(5.1)
ป ระ ยุ ก ต ท างธุ ร กิ จ ที่
2. สามารถแนะนําประเด็นการ เ ห ม า ะ ส ม จ า ก สื่ อ
แก ไขป ญ หาโดยใชส ารสนเทศ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส ขอ งผู
ทางคณิตศาสตรหรือการแสดง ศึกษา
ส ถิ ติ ป ระยุ ก ต ต อป ญ ห า ที่ 2. วัดและประเมินจากผล
เกี่ยวของอยางสรางสรรค (5.2) การสื บ ค น เทคนิ ค การ
นํ า เสนอโดยใช ท ฤษฎี
การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม
3. วั ด และประเมิ น จาก
ความ ส าม ารถใน ก าร
อ ธิ บ า ย ถึ ง ข อ จํ า กั ด
เห ตุ ผ ล ก า ร เลื อ ก ใ ช
เครื่ อ งมื อ การอภิ ป ราย

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมินผล
ประเมิน

1-15

5

1-15

10

39

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล
ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่ มี ก า ร
นํ า เสนอต อ เพื่ อนร ว ม
ห อ งเรี ย น แ ล ะ ผู ส อ น
รายวิชา

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมินผล
ประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค. (2559). การเขียนโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ.
กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ธีรวัฒน ประกอบผล. (2556). คูมือการเขียนโปรแกรมภาษา C. กรุงเทพมหานคร: รีไววา.
ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค. (2555). การโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจเบื้องตน.
กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ศูนยกลางการเรียนรูก ารพัฒนาโปรแกรม. (2560). programming.in.th online challence, สืบคนเมื่อ
15 มิถุนายน 2560, จาก https://programming.in.th/challenge/index.php
W3School.in. (2560). C-Tutorial-Learning C Programing. สืบคนเมื่อ 15 มิถุนายน 2560, จาก
http://www.w3schools.in/c-tutorial/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บ ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
คาคะแนน รอยละ 100 ไดจาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานทีไ่ ดรับมอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ดาน แบงได ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
รอยละ
5
2) ดานความรู
รอยละ
75
3) ดานทักษะทางปญญา
รอยละ
10
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รอยละ
5
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร
รอยละ
5
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
คารอยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
85-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
79-84
B
ดี (Good)
3.0
73-78
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
2.5
67-72
C
พอใช (Fair)
2.0
61-66
D+
ออน (Poor)
1.5
55-60
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
ระหวางจัดการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัย
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู/ สวนรวมในชั้นเรียน งานที่ไดรบั มอบหมายและการนําเสนอผลงาน โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ดาน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/สวนรวม มอบหมายงาน/นําเสนอ
1. คุณธรรม จริยธรรม






2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา



4. ทักษะความสัมพันธ


ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ



การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ 4
- จัดทํากรณีตัวอยางที่หลากหลาย
- จัดกิจกรรมใหหลากหลาย เปลี่ยน สลับอาจารยผสู อน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อให
นักศึกษามีมุมมองทีห่ ลากหลาย
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