รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจาภาคเรียนที่ 2/2562

รหัสวิชา 3653213
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
(ภาษาอังกฤษ) Business Application Development on
Mobile Devices

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ

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

คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3653213 การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ ท างธุ ร กิ จ บนอุ ป กรณ์
เคลื่ อ นที่ (Business Application Development on Mobile Devices) เป็ น รายวิ ช าในหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
คุ ณ ลัก ษณะของอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ ระบบปฏิ บั ติ ก ารส าหรับ อุ ป กรณ์ ส าหรับ อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ หลั ก การ
เครื่องมือและภาษาโปรแกรมในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคง
ปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
วิ ธี ก ารพั ฒ นาระบบงาน แนวทางการออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใช้ การเชื่ อ มต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล ระบบ
สารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ทั้งนี้ได้ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาบูรณาการรายวิชาที่เรียนมาแล้วตาม
โครงสร้างหลักสูตรกับรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สามารถได้ผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายรายวิชาด้วยกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติ หรือ การลงมือทาจริง (Active Learning) หมายถึง จัดการกระบวนการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนได้ลงมือ
กระทาและได้ใช้กระบวนการคิด เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การ
เขียน การโต้ตอบ และการวิ เคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการประเมินค่าที่เหมาะสมตามสภาพและบริบทของรายวิชารายละเอียดรายวิชานี้จึง
เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาต่าง ๆ จากกิจกรรมการเรียนการ
สอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายใน
ห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2562
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สารบัญ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3653213 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ภาษาอังกฤษ) Business Application Development on Mobile Devices
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
20 พฤศจิกายน 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(1) เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ ง สถาปั ต ยกรรม คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่
ระบบปฏิบัติการสาหรับอุปกรณ์ สาหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่ หลักการเครื่องมือและภาษาโปรแกรมในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
(2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจโพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิธีการ
พัฒนาระบบงาน แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและ
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
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(3) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับการฝึกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
(4) เพื่อให้เป็นพื้นฐานความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น และในการที่จะ
นาไปประกอบอาชีพและนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะด้าน
ต่าง ๆ ในการเรียนรู้เนื้อหารายวิชา พร้อมทั้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ การนาไปเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่น การ
นาไปประกอบอาชีพและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี จัดการเรียนการสอนครั้งแรก

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
สถาปั ต ยกรรม คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ ระบบปฏิ บั ติ ก ารส าหรับ อุ ป กรณ์ ส าหรับ อุ ป กรณ์
เคลื่อนที่ หลักการเครื่องมือและภาษาโปรแกรมในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ วิธีการพัฒ นาระบบงาน แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Architectural features of mobile devices; the operating systems on mobile devices;
techniques of developing application software in business on mobile devices; mobile
applications security; mobile application protocol; system development methodology;
user interface design; mobile database connection; information systems and applications
on mobile devices
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทาการเรียนการสอนได้
ตามตารางที่ได้กาหนดไว้
หรือตามที่ผู้เรียนร้องขอ
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ในกรณีที่
ผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา
หัวข้อที่สอนครั้งแรก

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชาหรือหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ ได้แก่ line ID:
laddasuanmali หรือ e-Mail: laddasuanmali@gmail.com

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ในประเด็นทีผ่ ู้เรียนสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี้
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นเพื่อนาไปปรับแก้ไข
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทาความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง

6

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
2. ความรู้
2.1 ความรู้ในประเด็นทีผ่ ู้เรียนสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี้
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี ที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญ หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 (4) สามารถติ ด ตามความก้ าวหน้ าทางวิช าการและวิวัฒ นาการคอมพิ วเตอร์ รวมทั้ งการน าไป
ประยุกต์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่าง
ต่อเนือ่ ง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากผู้เรียน
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน
(5) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(6) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแข่งขันเพื่อขอรับ
รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากรายวิชาหรือโครงงานที่นาเสนอ
(5) วัดและประเมินประเมินจากการนาเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้หรือ
ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา ในประเด็นที่ผู้เรียนสมควรได้รับฝึกในรายวิชาดังนี้
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศกึ ษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษา
(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพ
และ สังคมตามเนื้อหารายวิชา
(4) วัดและประเมินจากผลกาพัฒนานวัตกรรม หรือโปรแกรม
(5) วัดและประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในประเด็นที่ผู้เรียนสมควรได้รับพัฒนาใน
รายวิชาดังต่อไปนี้
 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญ หาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิ จกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่น ข้ามรายวิชา หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติกา
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม ในการนาเสนองานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
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(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนาเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ดังต่อไปนี้
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน กาหนดให้นักศึกษาแก้ปัญ หา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญ หา และให้นาเสนอ
แนวคิดของการแก้ปัญ หา ผลการวิเคราะห์ ประสิท ธิภาพ ต่อ ผู้เรียนในห้ องเรียน โดยการวิจารณ์ ในเชิง
วิชาการระหว่างผู้เรียนและกลุ่มผู้เรียน ดังนี้
(1) การติ ด ตาม การคิ ด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ การนาเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ข้อมูลด้าน
ระบบธุรกิจดิจิทัล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคม
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

1

การแนะนารายวิชา การทาความรู้จักผู้เรียน และ อธิบาย
ระเบียบต่าง ๆ ในห้องเรียน พร้อมบรรยาย ภาพรวมของ
รายวิชาและเกณฑ์การวัดและประเมินผล และสาระสาคัญ
ที่เกี่ยวข้อง
- หัวข้อการสอน
สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่
- สถาปัตยกรรม
- คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
- รูปแบบการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที-่
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่

4

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือและ
เว็บไซต์
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. BLOG/Face book

1, 4

4 (1)

10

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

2-3

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
- หัวข้อการสอน
ระบบปฏิบัติการสาหรับอุปกรณ์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
- การสร้างแอปพลิเคชันสาหรับแอนดรอยด์
- การติดตั้งเครื่องมือชุดพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
- โปรแกรมจาลองระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
- Bootstrap- Learning Outcome

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติติดตั้งเครื่องมือชุด
พัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

4-5

คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
สาหรับอุปกรณ์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นระบบปฏิบัติการสาหรับอุปกรณ์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของระบบปฏิบัติการ
สาหรับอุปกรณ์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- หัวข้อการสอน
หลักการเครื่องมือและภาษาโปรแกรมในการพัฒนา

3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ เอกสาร และเว็บไซต์
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
สืบค้น
5. BLOG/Face book
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานทีผ่ ู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามในห้องเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
- การเพิ่ม Package ย่อยในโปรเจ็กต์
- การสร้างคลาสใน Package ย่อย
- การผูกติดข้อมูลในแอปพลิเคชันแอนดรอย์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับหลักการเครื่องมือและภาษาโปรแกรมใน
การพัฒนา
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับหลักการเครื่องมือและภาษาโปรแกรมใน
การพัฒนา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลงรหัสโปรแกรมเชิง
วัตถุ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผเู้ รียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามในห้องเรียน
6. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทาแบบฝึกหัด

2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
5. BLOG/Face book

13

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

6

เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญของหลักการเครื่องมือและ
ภาษาโปรแกรมในการพัฒนา
- หัวข้อการสอน
โพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
- ข้อจากัดของสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์เคลื่อนที่
- WWW และการเคลื่อนที่
- โพรโทคอล WAP
- สภาพแวดล้อมของโปรแกรมประยุกต์บน WAP
- ความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโพรโทคอลของ
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ทักษะทางปัญญา

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผเู้ รียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
4. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามในห้องเรียน
5. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. BLOG/Face book

2, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

7-8

- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับโพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญของโพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
- หัวข้อการสอน
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- หลักการออกแบบโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่
- ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
- โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้สอนนาเสนอกรณีตัวอย่าง
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์

2, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว และโรงแรม
- โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับธุรกิจ
ภัตตาคาร ร้านอาหาร
- โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับธุรกิจการ
ขายสินค้า
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา 5. BLOG/Face book
เพิ่มเติม
5. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามในห้องเรียน
6. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

16

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

9

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญของการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- หัวข้อการสอน
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์
- การสร้างโปรเจ็คใหม่
- การปรับแต่ง Code Editor
- ไฟล์และโฟลเดอร์ของโปรเจ็ค
- การรันแอปพลิเคชันบนเครื่องจาลอง
- การออกแบบ UI
- การจัดโครงร่างแบบ Relative Layout
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอป
พลิเคชันบนแอนดรอยด์

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผเู้ รียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
4. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามในห้องเรียน
5. ให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการ
ทาแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. BLOG/Face book

2, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

10

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สัมพันธ์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์
- หัวข้อการสอน
แนวทางการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
- การกาหนด Resource
- การกาหนด Style
- การเข้าถึง Resource และ View ด้วย Java
- การแบ่งกลุ่มของ View
- แอททริบิวต์และเมธอดพื้นฐาน
- การใช้ TextView
- การใช้ Button

สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนกาหนดแบ่งกลุ่ม ให้
ผู้เรียนทากิจกรรมในการออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2,3,4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- การใช้ EditText
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกีบแนวทางการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางานได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานทีผ่ ู้เรียน 5. BLOG/Face book
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ประเด็นสาคัญของการแนวทางการออกแบบส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้
11-12 - หัวข้อการสอน
การสร้างแถบนาทาง
- การสร้างแถบ Toolbar
- ระบบสีในโปรเจ็ค
- การปรับแต่ง Toolbar
- การสร้างแถบ Toolbar แบบยืดหดได้
- การสร้างระบบเมนูพื้นฐาน
- การสร้าง Option Menu
- การสร้าง Context Menu
- การสร้าง Popup Menu ให้กับ View
- การสร้างรายการด้วย ListView
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแถบนา
ทาง

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสร้างแถบนาทาง
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. BLOG/Face book

2,3,4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการสร้างแถบนาทาง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษามีทกั ษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้าง
แถบนาทาง
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ
ประเด็นสาคัญของการสร้างแถบนาทาง
13-14 - หัวข้อการสอน
การเขียนโปรแกรมเชื่อมกับฐานข้อมูล
- ระบบจัดการฐานข้อมูล
- การออกแบบและการสร้างฐานข้อมูล
- ภาษาสาหรับการจัดการฐานข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมในการเข้าถึงฐานข้อมูล
- การส่งชุดคาสั่งเอสคิวแอลไปประมวลผลยังฐานข้อมูล

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
เชื่อมกับฐานข้อมูล
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา

2,3,4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- พื้นฐานการสร้างฐานข้อมูล SQLite ภายในแอปพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์
- การตรวจสอบและนาฐานข้อมูล SQLite ออกมาใช้งาน
ภายนอก
- การจัดการฐานข้อมูล SQLite ด้วย SQLite Manager
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
เชื่อมกับฐานข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการเขียนโปรแกรมเชื่อมกับฐานข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ เอกสาร และเว็บไซต์
สืบค้นและนาเสนอข้อมูล
อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน 5. BLOG/Face book
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถนาเสนอ

15

ประเด็นสาคัญของการเขียนโปรแกรมเชื่อมกับฐานข้อมูล
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน เลือกใช้รปู แบบของสื่อการนาเสนอ
อย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
นาเสนอข้อมูล
- หัวข้อการสอน
- ผู้เรียนนาเสนอผลงานโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ประจาภาคการศึกษาแบบบูรณา
การการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนตามองค์ประกอบ
และข้อกาหนดตามที่ผู้สอนได้กาหนดไว้
- ทบทวนบทเรียน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
- มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลาดับความสาคัญ

4

1. ผู้เรียนนาเสนอผลการพัฒนา
โปรแกรมเชิงบูรณาการต่อผู้สอนและ
เพื่อนร่วมตอนเรียน
2. อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น
เรียนอภิปราย ซักถาม
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลงานและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข
4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงานพร้อม
นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเชิงสร้างสรรค์
5. อาจารย์ผู้สอนทบทวนเนื้อหา
บทเรียนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-14 โดยสรุป
6. ผู้เรียนร่วมอภิปรายพร้อมตั้งคาถาม
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ภาพเลื่อน (Slide)
3. คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
4. หนังสือ ตารา
เอกสาร และเว็บไซต์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. BLOG/Face book

1, 2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และ
สังคม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ผู้เรียนนาเสนอ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และร่วมตอบคาถามในการ
นาเสนอผลงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางานได้
- นักศึกษามีความสามารถสือ่ สารด้านภาษาไทยใน
นาเสนอผลงาน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี
อภิปรายสภาพปัญหาจากการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง ผู้สอน
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน เลือกใช้รปู แบบของสื่อการนาเสนอ
อย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
นาเสนอข้อมูล
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

-การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน
- การ
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษาทา
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว

คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา
และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม
(1.2)

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด
แบบฝึก
ปฏิบัติ

ความรู้
1. มีความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมี
น้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะนาในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ตอ่
เพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5

1-15

10

8

30
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มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

- การ
นาเสนอ
รายงานการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา
- กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ส่งผลงาน
เข้าร่วม
แข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค
- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น
รวมทั้งร่วม
อภิปราย
กลุ่ม

(2.1)
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครือ่ งมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2)
3. มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาและหรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้
งานได้จริง (2.7)

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่าง
เป็นระบบ (3.1)
2. สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ (3.3)
4. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.4)

สถานองค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบปลาย
ภาค
4. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอรายงานการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือในรายวิชา/โครงการ
5. วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
6. วัดและประเมินจากการ
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความคิดเห็น
ต่อกรณีศึกษา/งานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผูเ้ รียน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
16

30

1-15

5

1-15

5
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มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

- การ
นาเสนอ
ผลงานที่
ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม(4.4)

- การ
ติดตาม การ
คิด การ
วิเคราะห์
และ
นาเสนอ
รายงาน
ประเด็น
สาคัญด้าน
การจัดการ
ฐานข้อมูล
ทางธุรกิจ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะการใช้
เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อการทางาน
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(5.1)
2. สามารถแนะนา
ประเด็นการแก้ไขปัญหา
โดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(5.2)

1. วัดและประเมินจากผลการ
เรียนแบบร่วมมือ
2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
3. วัดและประเมินจากผลการ
นาเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม

1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห์
และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญด้านการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์
เคลื่อนทีจ่ ากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้เรียน
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย ถึง
ข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศกึ ษาทีม่ กี ารนาเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจากเพือ่ นร่วมชั้น
และอาจารย์ผสู้ อนรายวิชา

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1-15

5

1-15

5
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ลัดดา สวนมะลิ. (256x). การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
จักรชัย โสอินทร์ และคณะ. (2559). คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน.
กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น.
จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์. (2555). คู่มือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP+AJAX+jQUERY. กรุงเทพมหานคร:
โปรวิชั่น.
ธีรวัฒน์ ประกอบผล. (2556). การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA. กรุงเทพมหานคร: รี่ไวว่า.
ศุภชัย สมพานิช. (2559). คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับโปรแกรมเมอร์. .
กรุงเทพมหานคร: ไอดีซีฯ.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เป็นระยะที่เหมาะสมตามประเด็นที่กาหนด
- การสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนบันทึก นาเสนอให้ผู้สอนทราบผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา โดยผู้เรียน ตามรูปแบบและวิธีการที่สาขากาหนด
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/้ ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รบั มอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
75
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
10
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
5
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
5
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
85-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
79-84
B
ดี (Good)
3.0
73-78
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
67-72
C
พอใช้ (Fair)
2.0
61-66
D+
อ่อน (Poor)
1.5
55-60
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อระดมสมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุ งการเรียนการสอน เพื่อ
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยในภาคเรียนถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู/้ ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน การทดสอบย่อย โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นาเสนอ



1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู้



3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์


ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ



การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงแผนการสอนรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
- จัดทากรณีตัวอย่างที่หลากหลาย
- จัดกิจกรรมให้หลากหลาย โดยเปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรบรรยายบางประเด็นเพื่อให้
นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย
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