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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

มคอ.3

หมวดที่ 1 ข&อมูลโดยทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
3603802 การเขียนโปรแกรมสําหรับธุรกิจ (Programming for business)
1.2 จํานวนหน.วยกิต
3 หน,วยกิต (3-0-6)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร6ธุรกิจ รายวิชาเฉพาะด:าน
1.4 อาจารยผู&รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู&สอน
อาจารยผู&รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย6 ดร. เดช ธรรมศิริ
อาจารยผู&สอน
อาจารย6 ดร. เดช ธรรมศิริ หมู.เรียน 56/86,56/87,56/88 และ 56/89
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นป:ที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปFการศึกษา 2557 สําหรับนักศึกษาชั้นปFที่ 3
1.6 รายวิชาที่ต&องเรียนมาก.อน (Pre-requisite) (ถ&ามี)
ไม,มี
1.7 รายวิชาที่ต&องเรียนพร&อมกัน (Co-requisites) (ถ&ามี)
ไม,มี
1.8 สถานที่เรียน
ห:องปฏิบัติการคอมพิวเตอร6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล.าสุด
19 พฤษภาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุ.งหมายของรายวิชา
1. เพื่ อให:ผู: เรี ยนมีความรู: ความเข:าใจ เรื่องหลักการออกแบบ พัฒ นาโปรแกรมทางธุร กิจ รวมทั้งเข: าใจเกี่ย วกั บ
รูปแบบไวยากรณ6ภาษาและองค6ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร6ที่เกี่ยวข:องกับงานด:านธุรกิจ
2. เพื่อเปTนแนวทางในการปฎิบัติสําหรับการฝWกใช:ภาษาคอมพิวเตอร6ที่ทันสมัย และสามารถพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก
ได:
3. เพื่อเปTนพื้นฐานความรู:และสามารถนําไปประยุกต6ใช:ในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น อีกทั้งสามารถนําไปใช:สําหรับ
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การประกอบอาชีพในอนาคตได:
2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให: เ นื้ อหามี ค วามทั น สมั ย เปT น ปZ จ จุ บั น เพื่ อให: นั ก ศึ ก ษามี ความรู: เ ปT น การเตรี ย มความพร: อมในการนํ า ความรู:
ความเข:าใจในการพัฒนาระบบฐานข:อมูล รวมทั้งปรับตัวอย,างให:เหมาะสมและสอดคล:องกับแนวโน:มของตลาดแรงงานใน
อนาคต
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาโปรแกรมแบบอิงเหตุการณ6โดยนํา คอมพิวเตอร6ไปช,วยแก:ปZญหาทางธุรกิจ และนําโปรแกรมมาเปTนเครื่องมือ
ในการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ การเขียนโปรแกรม ชนิดของข:อมูล ตัวแปร คําสั่งทํางานต,าง ๆ รวมทั้งคําสั่งตรวจสอบความ
ผิดพลาด การสร:างเมนู การสร:างและใช:ฐานข:อมูลและใช:คําสั่งค:นหา และแสดงข:อมูล การคอมไพล6โปรแกรมและกําหนดได
นามิกไลบรารี เพื่อนําไปติดตั้งเปTนโปรแกรมประยุกต6ต,อไป
3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใช&ต.อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝPกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝPกงาน

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต,อภาคการศึกษา

การศึกษาด&วย
ตนเอง
การศึกษาด:วยตนเอง
6 ชั่วโมงต,อสัปดาห6

สอนเสริมตามความ
ไม,มีการฝWกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝWกงาน
ต:องการของนักศึกษา
เฉพาะราย
3.3 จํานวนชั่วโมงต.อสัปดาหที่อาจารยให&คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก.นักศึกษาเปQนรายบุคคล
1. อาจารย6ให:คําปรึกษาผ,าน Social Network (Facebook กลุ,มรายวิชา)
2. อาจารย6จัดเวลาให:คําปรึกษาเปTนรายบุคคลหรือรายกลุ,ม 1 ชั่วโมงต,อสัปดาห6 (เฉพาะบุคคลที่ต:องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู&ของนักศึกษา
1. ด&านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู&
1. [O]
ตระหนักในคุณค,าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย6
สุจริต
2. [ ]
3. [O]

กลยุทธ / วิธีการสอน
มีการสอดแทรกเนื้อหาด:านคุณค,า
และคุณธรรมจริยธรรม และความ
ซื่อสัตย6สุจริตในการอ:างอิงบทความ
ทางอินเทอร6เน็ต พร:อมยกตัวอย,าง
ให:เห็น
มีวินัย ตรงต,อเวลา และความ
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการเคารพ
รับผิดชอบต,อตนเองและสังคม
สิทธิ กฎระเบียบ ข:อบังคับต,างๆ
ขององค6กรและสังคม
มีภาวะความเปTนผู:นําและ
แบ,งนักศึกษาเปTนกลุ,มๆ ให:ค:นคว:า
ผู:ตาม สามารถทํางานเปTนทีมและ ช,วยกันวิเคราะห6กรณีศึกษาที่ได:รับ
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กลยุทธ / วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมจากงานหรือ
รายงานที่มอบหมาย

สังเกตพฤติกรรมจากงานที่
มอบหมายและการเข:าชั้นเรียน
สังเกตพฤติกรรมจากงานที่
มอบหมาย
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สามารถแก:ไขข:อขัดแย:งและลําดับ
ความสําคัญ
ผลการเรียนรู&
4. [O]
เคารพสิทธิและรับฟZงความคิดเห็น
ของผู:อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค,า
และศักดิ์ศรีของความเปTนมนุษย6
5. [O]
เคารพกฎระเบียบและข:อบังคับ
ต,างๆ ขององค6กรและสังคม
6. [O]
สามารถวิเคราะห6ผลกระทบ
จากการใช:คอมพิวเตอร6ต,อบุคคล
องค6กรและสังคม
7. [O]
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. ด&านความรู&
1. [O]
มีความรู:และความเข:าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา
2. [O]

สามารถวิเคราะห6ปZญหา เข:าใจ
และอธิบายความต:องการทาง
คอมพิวเตอร6 รวมทั้งประยุกต6
ความรู: ทักษะ และการใช:
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก:ไข
ปZญหา

3. [O]

สามารถวิเคราะห6 ออกแบบ ติดตั้ง
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร6ให:ตรง
ตามข:อกําหนด

4. [O]

สามารถติดตามความก:าวหน:าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร6
รู: เข:าใจและสนใจพัฒนาความรู:
ความชํานาญทางคอมพิวเตอร6
อย,างต,อเนื่อง
มีความรู:ในแนวกว:างของสาขาวิชา

5. [O]
6. [O]

กลยุทธ / วิธีการสอน
สอดแทรกความมีวินัย ตรงต,อเวลา
รับผิดชอบต,อตนเองและสังคม

กลยุทธ / วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการส,งงานต:อง
เปTนไปตามเวลากําหนดเวลา

กําหนดกฏระเบียบของรายวิชา
เพื่อให:นักศึกษาปฏิบัติตาม
สอดแทรกเนื้อหาเรื่องผลกระทบ
จากการใช:คอมพิวเตอร6ต,อบุคคล
องค6กรและสังคม
สอดแทรกเนื้อหาด:านจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ

สังเกตพฤติกรรมและการแต,งกาย
เข:าชั้นเรียนของนักศึกษา
สังเกตพฤติกรรมการใช:คอมพิวเตอร6
ของนักศึกษา

สอนแบบการบรรยาย-ถามตอบใน
เนื้อหาตามคําบรรยายรายวิชา ซึ่ง
เน:นให:เกิดความรู:จริงเพื่อนําไป
ประยุกต6ใช:ในภาคปฏิบัติได:
บรรยายวิธีการต,างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบระบบฐานข:อมูล
มอบหมายงานเปTนกลุ,ม ซึ่งต:องมี
การศึกษาค:นคว:าเพิ่มเติมและ
นําเสนองานตามที่ได:รับมอบหมาย
พร:อมทั้งมีการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
มอบหมายงานกลุ,มให:นักศึกษา
ออกแบบระบบฐานข:อมูลโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ
ประยุกต6ใช:เครื่องมือที่เหมาะสม
มอบหมายงานกลุ,มที่ต:องใช:ความรู:
และทักษะในด:านการออกแบบ
ระบบฐานข:อมูล
หมอบหมายงานที่ต:องใช:ความรู:และ
ทักษะในด:านการออกแบบระบบ
ฐานข:อมูล
มอบหมายโครงงานกลุ,ม โดยเน:น

ประเมินและให:คะแนน ใช:ข:อสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ในการทดสอบความรู:ด:านหลักการ
และทฤษฎีของนักศึกษา
ประเมินและให:คะแนน จากงานที่
มอบหมายงานกลุ,ม
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สังเกตพฤติกรรมจากงานที่
มอบหมาย

ประเมินและให:คะแนน จากงานที่
มอบหมายเปTนกลุ,ม
สังเกตพฤติกรรมและความก:าวหน:า
จากงานที่มอบหมายเปTนกลุ,ม
สังเกตพฤติกรรม
ประเมินหัวเรื่องของงานกลุ,ม
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7. [ ]

8. [O]

ที่ศึกษาเพื่อให:เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข:าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม,ๆ
ผลการเรียนรู&
มีประสบการณ6ในการพัฒนาและ
หรือการประยุกต6ซอฟต6แวร6ที่ใช:
งานได:จริง
สามารถบูรณาการความรู:ในที่
ศึกษากับความรู:ในศาสตร6อื่นๆ
ที่เกี่ยวข:อง

โจทย6ที่มีการศึกษาเพื่อให:เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข:าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม,ๆ
กลยุทธ / วิธีการสอน
มอบหมายงานกลุ,มให:นักศึกษา
ออกแบบระบบฐานข:อมูลโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ
ประยุกต6ใช:เครื่องมือที่เหมาะสม
มอบหมายโครงงานกลุ,ม โดยเน:น
โจทย6ที่มีการบูรณาการความรู:ในการ
ออกแบบระบบฐานข:อมูลกับความรู:
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข:อง

3. ด&านทักษะทางปRญญา
1. [O]
คิดอย,างมีวิจารณญาณและอย,าง
เปTนระบบ

สอนแบบบรรยายและถามตอบ
มอบหมายงานที่ส,งเสริมการคิดอย,าง
มีวิจารณญาณที่ดีและอย,างเปTน
ระบบ
2. [O]
สามารถสืบค:น ตีความ และ
บรรยายวิธีการต,างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช:ในการ ออกแบบระบบฐานข:อมูล
แก:ไขปZญหาอย,างสร:างสรรค6
มอบหมายงานเปTนรายบุคคล
ซึ่งต:องมีการศึกษาค:นคว:าเพิ่มเติม
และนําเสนองานตามที่ได:รับ
มอบหมาย
3. [O]
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห6 มอบหมายโครงงานกลุ,ม ที่ผ,านการ
และสรุปประเด็นปZญหาและความ เสนอหัวข:อของระบบและวิเคราะห6
ต:องการ
ปZญหาและความต:องการของระบบ
เพื่อใช:ในการออกแบบระบบ
ฐานข:อมูล
4. [ ]
สามารถประยุกต6ความรู:และ
สอนแบบบรรยายและถามตอบ
ทักษะกับการแก:ไขปZญหาทาง
มอบหมายงาน
คอมพิวเตอร6ได:อย,างเหมาะสม
4. ด&านทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. [O]
สามารถสื่อสารกับกลุ,มคน
สอนแบบบรรยายและถามตอบ
หลากหลายและสามารถสนทนา สนับสนุนให:มีการปฏิสัมพันธ6สื่อสาร
ทั้งภาษาไทยและ
โดยมีการรายงานหน:าชั้นเรียน
ภาษาต,างประเทศอย,างมี
ประสิทธิภาพ
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ที่นักศึกษาเสนอระบบฐานข:อมูลที่
ต:องการออกแบบ
กลยุทธ / วิธีการประเมินผล
ประเมินและให:คะแนน จากงานที่
มอบหมายเปTนกลุ,ม
ประเมินหัวเรื่องของงานกลุ,ม
ที่นักศึกษาเสนอระบบฐานข:อมูลที่
ต:องการออกแบบ

สังเกตพฤติกรรมและการตอบ
คําถามของนักศึกษา
ประเมินและให:คะแนน จากงานที่
มอบหมาย

ประเมินและให:คะแนนงานกลุ,ม
ที่นักศึกษาเสนอ

สังเกตพฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ในการมีส,วนร,วมในชั้นเรียนของ
นักศึกษา
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2. [O]

สามารถให:ความช,วยเหลือและ
สอนแบบบรรยายถามตอบ
อํานวยความสะดวกแก,การ
สนับสนุนให:มีการปฏิสัมพันธ6กันใน
แก:ปZญหาสถานการณ6ต,างๆ
ห:องเรียนหรือในกลุ,ม โดยมีงาน
ผลการเรียนรู&
กลยุทธ / วิธีการสอน
ในกลุ,มทั้งในบทบาทของผู:นํา หรือ มอบหมายให:เปTนการรายงานหน:า
ในบทบาทของผู:ร,วมทีมทํางาน
ชั้นเรียน
3. [O]
สามารถใช:ความรู:ในศาสตร6มาชี้นํา มอบหมายงานรายบุคคลและ
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
รายกลุ,มให:นักศึกษา
4. [ ]
มีความรับผิดชอบในการกระทํา มอบหมายงานรายบุคคลและ
ของตนเองและรับผิดชอบงานใน รายกลุ,มให:นักศึกษา
กลุ,ม
5. [O]
สามารถเปTนผู:ริเริ่มแสดงประเด็น มอบหมายงานรายบุคคลและ
ในการแก:ไขสถานการณ6ทั้งส,วนตัว รายกลุ,มให:นักศึกษา
และส,วนรวม พร:อมทั้งแสดงจุดยืน
อย,างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ,ม
6. [O]
มีความรับผิดชอบการพัฒนา
มอบหมายงานรายบุคคลและ
การเรียนรู:ทั้งของตนเองและทาง รายกลุ,มให:นักศึกษา
วิชาชีพอย,างต,อเนื่อง
5. ด&านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. [O]
มีทักษะในการใช:เครื่องมือที่
แนะนําและสาธิตการใช:เทคโนโลยี
จําเปTนที่มีอยู,ในปZจจุบันต,อการ
สารสนเทศในการสืบค:นและ
ทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร6
มอบหมายงาน
2. [O]
สามารถแนะนําประเด็นการแก:ไข บรรยายเกี่ยวกับสถิติการใช:
ปZญหาโดยใช:สารสนเทศทาง
อินเทอร6เน็ตและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร6หรือการแสดงสถิติ
สารสนเทศในปZจจุบันพร:อมชี้ให:เห็น
ประยุกต6ต,อปZญหาที่เกี่ยวข:อง
ถึงข:อดี-ข:อเสีย
อย,างสร:างสรรค6
3. [O]
สามารถสื่อสารอย,างมี
บรรยายเกี่ยวกับการออกแบบระบบ
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล,าและ
ฐานข:อมูล มอบหมายงานเปTน
การเขียน เลือกใช:รูปแบบของ
รายบุคคลและรายกลุ,ม ซึ่งต:องมี
สื่อการนําเสนออย,างเหมาะสม
การศึกษาค:นคว:าเพิ่มเติมและ
นําเสนองานตามที่ได:รับมอบหมาย
พร:อมทั้งมีการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
4. [O]
สามารถใช:สารสนเทศและ
สอนแบบบรรยายและถามตอบ
เทคโนโลยีสื่อสารอย,างเหมาะสม มอบหมายงาน
5

สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ในการมีส,วนร,วมในชั้นเรียนของ
นักศึกษา
กลยุทธ / วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมและงานที่ได:รับ
มอบหมาย
สังเกตพฤติกรรมและงานที่ได:รับ
มอบหมาย
สังเกตพฤติกรรมและงานที่ได:รับ
มอบหมาย

สังเกตพฤติกรรมและงานที่ได:รับ
มอบหมาย

สังเกตพฤติกรรม
สังเกตพฤติกรรม

ประเมินและให:คะแนน จากงานที่
มอบหมายงานรายบุคคลและราย
กลุ,ม

สังเกตพฤติกรรม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวข&อ/รายละเอียด

1 ขอตกลงเกี่ยวกับการเรียน การ
วิเคราะหระบบ การนํา
คอมพิวเตอรไปชวยแกป!ญหา
ทางธุรกิจเบื้องตน รวมทั้งการนํา
โปรแกรมมาเป*นเครื่องมือในการ
พัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ
พื้นฐานการใชงาน Visual
Basic.net การติดตั้งโปรแกรม
การปรับแตงโปรแกรมเริ่มตน
การรันโปรแกรม การเขียน
code คําสั่งงาย ๆ
2 การสรางและใชงานคอนโทรล
ของวินโดวสฟอรม (Windows
Form) การสรางหนาจอสําหรับ
ติดตอผูใชงาน การสรางฟอรม
ปุOม กลองขอความ การแสดง
ขอความ รวมถึงการสรางเมนู
ทําความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ(Properties) และ
การเขียนโปรแกรมแบบอิง
เหตุการณ(Event)
3 การตรวจจับขอผิดพลาดของ
โปรแกรม รวมทั้งคําสั่งสําหรับ
ตรวจสอบความผิดพลาด
4 เรียนรูการเขียนโปรแกรม
เบื้องตน การประกาศตัวแปร
ชนิดขอมูล การเขียนโปรแกรม
ในรูปแบบเงื่อนไข IF, FOR,
Loop, Select case

จํานวน
ชั่วโมง
บรรยาย
2

จํานวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
2

2

2

- บรรยาย ยกตัวอยาง ผานเครื่อง ดร.เดช ธรรมศิริ
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร
- ฝXกปฎิบัติ
-สืบคนผาน Internet

2

2

2

2

- บรรยาย ยกตัวอยาง ผานเครื่อง ดร.เดช ธรรมศิริ
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร
- ฝXกปฎิบัติ
-สืบคนผาน Internet
- บรรยาย ยกตัวอยาง ผานเครื่อง ดร.เดช ธรรมศิริ
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร
- ฝXกปฎิบัติ
-สืบคนผาน Internet

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช&

ผู&สอน

-แนวการสอน เกณฑการประเมินผล ดร.เดช ธรรมศิริ
-บอกขอกําหนดในการใช
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
-แนะนําวิธีการหาความรูขอมูล
เพิ่มเติมดวยตัวเอง
- บรรยาย ยกตัวอยาง ผานเครื่อง
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร

มคอ.3
สัปดาหที่

หัวข&อ/รายละเอียด

5 การสรางโพรซีเยอร ฟ!งกขั่น
รวมทั้งการจัดการกับเหตุการณ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับ
คาพารามิเตอร
6 ฟอรม โมดูล และ ฟอรมยอย
(MDI)

จํานวน
ชั่วโมง
บรรยาย
2

2

จํานวน
ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
2

ผู&สอน

- บรรยาย ยกตัวอยาง ผานเครื่อง ดร.เดช ธรรมศิริ
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร
- ฝXกปฎิบัติ
-สืบคนผาน Internet
2 - บรรยาย ยกตัวอยาง ผานเครื่อง ดร.เดช ธรรมศิริ
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร
- ฝXกปฎิบัติ
-สืบคนผาน Internet
2 - บรรยาย ยกตัวอยาง ผานเครื่อง ดร.เดช ธรรมศิริ
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร
- ฝXกปฎิบัติ
-สืบคนผาน Internet
สอบกลางภาค

7 การสราง Array การสรางเมนู
และทูลบาร

2

9 การสรางฐานขอมูล การใชงาน
ADO.Net เพื่อเชื่อมตอ
ฐานขอมูล

2

2

10 การใชงาน ADO.Net เพื่อเพิ่ม
คนหาและแสดงขอมูล

2

2

11 การใชงาน ADO.Net เพื่อแกไข
และ ลบขอมูล

2

2

12 การออกแบบรายงานดวย
Crystal Report และการ
เรียกใชรายงานผาน Visual
Basic.net
13
การออกแบบรายงาน

2

2

2

2

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช&

ดวย Crystal Report และการ
เรียกใชรายงานผาน Visual
Basic.net (ตอ)
7

- บรรยาย ยกตัวอยาง ผานเครื่อง
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร
- ฝXกปฎิบัติ
-สืบคนผาน Internet
- บรรยาย ยกตัวอยาง ผานเครื่อง
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร
- ฝXกปฎิบัติ
-สืบคนผาน Internet
- บรรยาย ยกตัวอยาง ผานเครื่อง
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร
- ฝXกปฎิบัติ
-สืบคนผาน Internet
- บรรยาย ยกตัวอยาง ผานเครื่อง
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร
- ฝXกปฎิบัติ
-สืบคนผาน Internet
- บรรยาย ยกตัวอยาง ผานเครื่อง
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร
- ฝXกปฎิบัติ
-สืบคนผาน Internet

ดร.เดช ธรรมศิริ

ดร.เดช ธรรมศิริ

ดร.เดช ธรรมศิริ

ดร.เดช ธรรมศิริ

ดร.เดช ธรรมศิริ

มคอ.3
14 การคอมไพล์โปรแกรมและ
กําหนดไดนามิกไลบรารี เพือ
นําไปติดตังใช้ งาน

2

15 การสรางฐานขอมูล การใชงาน
ADO.Net เพื่อเชื่อมตอ
ฐานขอมูล

4

16

2

- บรรยาย ยกตัวอยาง ผานเครื่อง ดร.เดช ธรรมศิริ
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร
- ฝXกปฎิบัติ
-สืบคนผาน Internet
- ตอบข:อซักถาม
ดร.เดช ธรรมศิริ

สอบปลายภาค

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู&
การเรียนรู&
กิจกรรม
วิธีการประเมิน
ด&านผลการเรียนรู&
1
สอบกลางภาค
2.7
2
2.7
สอบปลายภาค
3
การส,งงานตามที่รับมอบหมาย
2.7,1.2,3.4
4
การทํางานกลุ,มที่เปTนผลงาน
2.7,4.4
การเข:าชั้นเรียน
5
1.2
การมีส,วนร,วม การเสนอความคิดเห็น
รวม
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

8
16
ตลอดภาคการศึกษา
ปลายภาคการศึกษา

สัดส.วนการ
ประเมินผล
25 %
25 %
15 %
25 %

ตลอดภาคการศึกษา

10 %

สัปดาหประเมิน

100 %

6.1 เอกสารตําราหลัก
ศุภชัย สมพานิช. (2556). คู,มือการเรียนและการใช:งาน Visual Basic. กรุงเทพ: บริษัท สวัสดี ไอที จํากัด.
บัญชา ปะสีสะเตสัง. (2554). พัฒนาแอปพลิเคชั่นด:วย Visual Basic 2010. กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
6.2 เอกสารและข&อมูลสําคัญ
6.3 เอกสารและข&อมูลแนะนํา
Foxall, J. (2010). Sams teach yourself Visual Basic 2010 in 24 hours complete : starter kit: Copyright
© 2010 by Pearson Education, Inc.
mkaatr. (2010). VB.NET Programming.
More Visual Basic .NET in 21Days. (2001). the United States of America: Copyright ©2002 by Sams
Publishing.
http://www.youtube.com/watch?v=bqs8LIgKZTA
http://www.youtube.com/watch?v=HwA-tNvU3hw
http://www.youtube.com/watch?v=cwDqjmSmtMQ
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มคอ.3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
มีการใช:แบบประเมินออนไลน6เพื่อให:นักศึกษาประเมินรายวิชาในช,วงท:ายภาคการศึกษาการประเมินประสิทธิผลใน
รายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได:จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได:ดังนี้
1) การสนทนากลุ,มระหว,างผู:สอนและผู:เรียน
2) การสังเกตการณ6จากพฤติกรรมของผู:เรียน
3) แบบประเมินผู:สอน และแบบประเมินรายวิชา
1. ข:อเสนอแนะผ,าน Group Facebook ที่อาจารย6ผู:สอนได:จัดทําเปTนช,องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
1. สังเกตพฤติกรรมเข:าเรียน และการมีส,วนร,วมในการเรียนการสอน
2. ผลการสอบของนักศึกษา
3. การทวนสอบของคณะกรรมการทวนสอบ
7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินการสอนในข:อที่ 2 มาปรับปรุงการสอน ด:านเนื้อหา ด:านเทคนิคการสอน ด:านกิจกรรม และหาข:อมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน โดยประชุมในสาขาวิชาเพื่อหาปZญหาและแนวทางในการแก:ไขและเปTนแนวทางในการทําวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อหาข:อมูลในการปรับปรุงการสอน
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สาขาวิชาได:แต,งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ,มประเมิน มคอ.3
มคอ.5 และข:อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน รวมทั้งการให:คะแนนในรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชาในหลักสูตร 25% ของวิชาที่เปŠดสอนทั้งหมด
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
รายวิชาจะมีการปรับปรุงทุกภาคการศึกษาโดยใช:ผลการประเมินในข:อ 7.1 และ 7.2
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