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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

SP308 หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร ์(ABAP Programming) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

3 หน่วยกติ (3-0-0) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
หมวดวชิาเฉพาะ  ในกลุ่มวชิาเอก-เลอืก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย ์ดร. มยรุ ีศรกุีลวงศ์ 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศกึษาตน้ ชัน้ปีที ่4 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 (ระบุ) 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไมม่ ี

8. สถานทีเ่รียน    
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
9 สงิหาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจหลกัการของภาษา ABAP 
2) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามคุน้เคยกบัการเขยีนโปรแกรมในระบบ SAP 
3) เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถเขยีนโปรแกรม Report & Program ดว้ยภาษา ABAP 
4) เพื่อใหน้กัศกึษาฝึกทกัษะการเป็นผูอ้บรมผูอ้ื่นในดา้นการเขยีนโปรแกรม 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 ปรบัปรุงเนื้อหารายวชิาเพื่อให้มคีวามทนัสมยักบั Version ปจัจุบนัของโปรแกรมภาษาที่ใช ้
อยูใ่นระบบ SAP 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

ภาษา Advance Business Application Programming (ABAP) เป็นภาษาเฉพาะ 
ที่ใช้ในโปรแกรมส าเรจ็รูป SAP ซึ่งมกีารใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรธุรกจิในปจัจุบนั เน้ือหาของวชิา 
อธิบายหลักการของภาษา และครอบคลุม Syntax เบื้องต้นและขัน้สูงของภาษา ซึ่งสามารถ 
น าไปใชใ้นการเขยีนโปรแกรม 2 ชนิด ไดแ้ก่ ABAP Report & Dialog Program 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
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24 
ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

ไมม่ ี 24 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 3 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์(เฉพาะนกัศกึษาทีต่อ้งการ) 
 
 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

 พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรบัผดิชอบ มจีรรยาบรรณวชิาชพี มคีวามมานะในการฝึกฝนเรยีนรู ้
และแก้ไขปญัหาทางโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
และ เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

 
1.2 วธีิการสอน  

บรรยายโดยใช ้ Powerpoint และ เอกสารประกอบการสอน อาจารยผ์ูส้อนสาธติวธิกีารเขยีน 
โปรแกรมในระบบ SAP และใหน้กัศกึษาท าแบบฝึกหดัเพื่อฝึกเขยีนโปรแกรมตามเนื้อหาทีบ่รรยาย 
ก าหนดใหน้กัศกึษาท าตามระเบยีบของหอ้งเรยีน เช่น ใหต้รงต่อเวลา นอกจากนี้ยงัมอบหมายงาน 
หรอื แบบฝึกหดัใหฝึ้กฝนท านอกเวลาเรยีนปกติ 

 
1.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การท าแบบฝึกหัดในห้องเรียนและนอกเวลาเรียน 
การจดบนัทกึความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเรยีนและการเรยีบเรยีงเพื่อท าความเขา้ใจองคค์วามรูใ้นสมดุจด 

2. ความรู้ 



4 
 

ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี 
 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 วธิกีารเขยีนโปรแกรมในระบบ SAP โดยใชภ้าษา ABAP  
 

2.2 วธีิการสอน 

การเรยีนการสอนเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ไดแ้ก่ การบรรยาย และ การปฏบิตัเิพื่อให ้นักศกึษา 
ฝึกใชร้ะบบ SAP & ABAPโดยมทีัง้การฝึกปฏบิตัใินคาบปฏบิตั ิเพื่อร่วมมอืกนัเรยีนรู ้(Co-operative 
learning) โดยมอีาจารย์เป็นที่ปรกึษา และแบบศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรยีนผ่านระบบ E-
Classroom เพื่อช่วยให้นักศกึษาสามารถเขา้ใจวธิกีารเขยีนโปรแกรมและหาทางแก้ไขปญัหาด้วย 
ตนเอง 

 
2.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมนิความเขา้ใจภาคทฤษฎขีองนกัศกึษาจากการท าแบบฝึกหดัการเขยีนโปรแกรมในชัน้ 
เรยีน และประเมนิพฤตกิรรมในชัน้เรยีน 

การสอบวดัความรู ้ โดยมกีารสอบกลางภาค 1 ครัง้ การสอบปฏบิตั ิ 1 ครัง้ และ 
การสอบปลายภาค 1 ครัง้ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัทฤษฎแีละปฏบิตั ิ

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

พฒันาความเขา้ใจแนวคดิการเขยีนโปรแกรมแบบ Functional Programming และพฒันา 
ทกัษะการเขยีนโปรแกรมเพื่อตอบปญัหาทางธุรกจิต่าง  ๆ ทีไ่มเ่คยพบมาก่อน (ตามทีไ่ดร้บั 
มอบหมาย) 

 
3.2 วธีิการสอน 

การอธบิายแนวคดิการเขยีนโปรแกรมแบบ Functional Programming ส าหรบัแกป้ญัหา 
ทางธุรกจิต่าง ๆ 

การท าแบบฝึกหดัเขยีนเพื่อพฒันาโปรแกรม ABAP ส าหรบัแกป้ญัหาทางธุรกจินัน้ ๆ 
3.3 วธีิการประเมินผล 

                           
การสอบปฏบิตั ิโดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารแสดงความเขา้ใจในการประยกุตใ์ชภ้าษาโปรแกรม 
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ใหน้กัศกึษาท ารายงานหวัขอ้ Advanced ABAP โดยใหค้น้ควา้หาขอ้มลูเพื่อต่อยอดจาก 
หวัขอ้ทีเ่รยีนในชัน้เรยีน 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั โดยมอบหมายใหน้กัศกึษาราย 
บุคคลพยายามเขยีนโปรแกรมใหส้ าเรจ็ เพื่อใหม้กีารพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และมคีวาม 
รบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา                                    
                                                                                      
             หรอืแบ่งปนั                                                                    
                            

 
4.2 วธีิการสอน 

มอบหมายแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน โดยสนบัสนุนใหน้กัศกึษาพยายามคดิแกป้ญัหาดว้ย ตนเอง 
หรอืสามารถปรกึษากบัเพื่อนรว่มหอ้งเพื่อคดิลอจกิของโปรแกรม 

 
4.3 วธีิการประเมินผล 

 ประเมนิจากการปฏบิตัติวัภายในชัน้เรยีนและแบบฝึกหดัทีท่ าเสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนด 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

การสอนโดยใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์บบ E-Classroom (Moodle)  และพฒันาทกัษะในการ 
สบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล ์
การพดูคุยปรกึษาผ่านระบบ Facebook 

 
5.2 วธีิการสอน 

มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก Website สื่อการสอน E-Classroom  
ปรกึษางานผ่านระบบ E-Classroom และ Facebook  
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5.3 วธีิการประเมินผล 

เวลาทีเ่ขา้หอ้งเรยีนและ งานทีม่อบหมาย 

 
 วธีิการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

    (Student – Centered Approach) 
       □ การบรรยาย (Lecture) □ การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 □ การฝึกปฏิบติั (Practice) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภิปราย (Discussion) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □ การสัมมนา (Seminar) □ การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
         (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 □  การเรียนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
 □  การเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
 □  การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
 □   การเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based  Learning) 
 □ กรณีศึกษา (Case Study)    □ อ่ืน ๆ (Others) (Please specify).............................................. ...............           
                                                       

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 □ รูปภาพ (Pictures)   □ ส่ือน าเสนอในรูปแบบ  PowerPoint 
 □ ของจริง (Authentic Material) □  โปรแกรมส าเร็จรูป 
 □ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              

 □ อ่ืน ๆ Others (Please specify)…… ระบบ SAP …………………………………………….         
                                                                                                                                            

 กจิกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
 □ การคน้ควา้ขอ้มูล (Data/Information Search)   □ เกมส์ (Games) 
 □ การระดมสมอง (Brainstorming)      □ สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 □ การน าเสนอ (Presentation)        □ การส ารวจขอ้มูล (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)      □ การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
 □ การทดลอง (Experiment)          □ การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
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 □ การเชิญผูมี้ประสบการณ์มาสอนเสริม  □  การส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ 
       □ อ่ืนๆ (ระบุ) Others (Please specify)............... การท าแบบฝึกหดัในคาบปฏบิตั.ิ..................... 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 แนะน าการเรียนวชิา 
SP308 
และภาพรวมเน้ือหาวชิาน้ี 
Introduction to ABAP 

3 Powerpoint /SAP อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์

2 Variables, List Buffer 
Flow Control  

3 Powerpoint /SAP อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์

3 Open SQL (select)  3 Powerpoint /SAP อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์

4 Open SQL (select & join)  3 Powerpoint /SAP อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์

5 Internal table, Message  3 Powerpoint /SAP อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์

6 Internal table (ต่อ) 3 Powerpoint /SAP อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์

7 Function, Selection-screen  3 Powerpoint /SAP อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์

8 สอบกลางภาค    
9 Debugging  3 Powerpoint /SAP อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์

10 Modularization 3 Powerpoint /SAP อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์

11 Connecting with external 
systems 

3 Powerpoint /SAP อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์

12 Event-driven 
Programming 1 

3 Powerpoint /SAP อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์

13 Event-driven 
Programming 2 

3 Powerpoint /SAP อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

14  
สอบปฏบิตั ิ
 

   

15 Revision 3 Powerpoint /SAP อ.ดร.มยรุ ีศรกุีลวงศ ์

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 
1 มวีนิยั 

ตรงต่อเวลา 
การเขา้ชัน้เรยีน 
และความรบัผดิ
ชอบต่อตนเองแ
ละสงัคม 

การเขา้ชัน้เรยีน (Class 
Attendance) 
 

1-15 
 
 

10% 
 
 

2 ความรูท้ีต่อ้งได้
รบัเกีย่วกบัการเ
ขยีนโปรแกรม 
ABAP  
รวมถงึการพฒั
นาทกัษะทางป ั

ญญาและทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะ
หว่างบุคคล 

การท าแบบฝึกหดั (เดีย่ว) 
การสอบปฏบิตั ิ(เดีย่ว) 
การท ารายงานกลุ่มในหวัขอ้ 
Advanced ABAP 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

1-13 
14 
 

15 
9 
16 

25% 
15% 

 
10% 
20% 
30% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสาร 

ประพจน์ สุขมานนท.์ (2005). SAP R/3: Advanced ABAP Programming Dialog Program. 
กรงุเทพ, ประเทศไทย: บรษิทั ดวงกมลสมยั จ ากดั.  

ประพจน์ สุขมานนท ์(2006).  SAP R/3 ABAP Programming. บริษทั เอ อาร์ 
อินฟอร์เมชนัแอนดพ์บัลิเคชนั จ ากดั. 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
มยุร ีศรกุีลวงศ์. 2555. เอกสารค าสอนวชิา SP308 หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร ์

(ABAP Programming)  
Powerpoint slides และ Notes ทีอ่าจารยผ์ูส้อนใหด้าวน์โหลดไดจ้ากระบบ E-Classroom 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
คู่มอืการใชง้าน SAP & ABAP 

http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/54/57fe06786a11d194c90000e8353423/framese
t.htm 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและ 
ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวทิยาลยัฯ 
- ใหน้กัศกึษาประเมนิพฒันาการของตนเองโดยเปรยีบเทยีบความรูก่้อนและหลงัการเรยีนวชิานี้ 
- อนุญาตให้นักศึกษาสะท้อนความคดิผ่านกลุ่ม Facebook Group ชื่อ “SP308 2556” 
ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันกัศกึษา  

http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/54/57fe06786a11d194c90000e8353423/frameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/54/57fe06786a11d194c90000e8353423/frameset.htm
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- อาจารยผ์ูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง 
- ผลการสอบหรอืผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
- คะแนนทีน่กัศกึษาประเมนิผูส้อนและรายวชิา 
 

3. การปรับปรุงการสอน  
- หลงัจากไดร้บัผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 

จะตอ้งปรบัปรงุการสอนตามขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประมวลความเหน็ของนกัศกึษาและขอ้เสนอแนะ  
- การวจิยัในและนอกชัน้เรยีนเพื่อปรบัปรงุรายละเอยีดรายวชิาใหม้คีวามทนัสมย้ 
- ทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา 

โดยระบุถงึปญัหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและหาแนวทางแกไ้ขเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
จดัตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา หรอืผูท้รงคุณวุฒทิีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเพื่อ 

ทวนสอบมาตรฐานต่อไปนี้  
- ผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  
- ประเมนิขอ้สอบ และ วธิกีารใหค้ะแนนสอบ  
- การใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
- การทวนสอบการใหค้ะแนนรายงานรายบุคคลจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

น าผลจากการประเมนิขอ้ 1, 2 และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิาขอ้ 4 
มาประมวลเพื่อวางแผนปรบัปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา  

ปรบัปรงุรายวชิาทุกปี ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์า้งตน้ 
 
 

 


