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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะบริหารธุรกิจ, คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์, คณะนิติศาสตร์, วิทยาลัย
ผู้ประกอบการ, International Program / ทุกสาขาวิชา 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
3 (3–0–6) หน่วยกิต 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรปริญญาตรี  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์  วรุตบางกูร วท.กลุ่ม 03 
อาจารย์วิรัช ตฤณขจี บธ.กลุ่ม 07(B3), 12(L1), ทอ.กลุ่ม 04 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์  พิพัฒนนันท์ วก.กลุ่ม 01 
อาจารย์คัดเค้า  สันธนะสุข บธ.กลุ่ม 10(J2), 11(K+D), ทอ.กลุ่ม 02(H2) 
อาจารย์ปัทมพร  ราชภักดี ทอ.กลุ่ม 01(H1) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณชุาติ  บุณยเกียรติ IC G02 
อาจารย์ลักขณา  คิดบรรจง บธ.กลุ่ม 09(J1) 
อาจารย์ ดร. มยุรี  ศรีกุลวงศ์ มศ.กลุ่ม 01 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญหญิง  สมร่าง มศ.กลุ่ม 03, 04 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข  จุลชาต บธ.กลุ่ม 05(B1) 
อาจารย์นิศานาถ  ขันธวิสูตร บธ.กลุ่ม 13(L3) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตมา  เกษรสิทธิ์ บธ.กลุ่ม 03(A3), กลุ่ม 14(L3) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  กาญจนะศักดิ์ดา บธ.กลุ่ม 06(B2) 
อาจารย์เฉลิมพงค ์ ค าวงค์ษา บธ.กลุ่ม 15(L4),  ทอ.กลุ่ม 05 
อาจารย์ ดร. อวภาส์  ฉันทศาสตร์รัศมี วท.กลุ่ม 02, บธ.กลุ่ม 01(A1) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  ไสยประจง มศ.กลุ่ม 02(สอนร่วมกับ ผศ.วิชชุดาฯ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผาณิต  รุจิรพิสิฐ วท.กลุ่ม 01 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา  สงัข์แก้ว มศ.กลุ่ม 02(สอนร่วมกับ ผศ.รัชนีฯ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์  เอ้ียวสกุลรัตน์ ศศ.กลุ่ม 01, นต.กลุ่ม 01 
อาจารย์สุนันทา  คชสาร บธ.กลุ่ม 02(A2), 04(A4), มศ.กลุ่ม 7 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี ทวีสกุลวัชระ บธ.กลุ่ม 08(C1+C2) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมอืนหมาย  อภินทนาพงศ์ ทอ.กลุ่ม 03, IC G01 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
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6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8.  สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ดินแดง  กรุงเทพฯ 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
11 สิงหาคม 2560 

 
หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาทักษะของนักศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิตัลและการโค๊ดที่ใช้ใน

การศึกษาและการท างานในศตวรรษท่ี 21   
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นรายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือจัดท าบทเรียนใน iTunes U 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล ฝึกทักษะพ้ืนฐานการใช้แอปพลิเคชัน และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า 
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จนเกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการต่อคนในสังคม 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา โดยบทเรียนบน iTunes U, 
Facebook และสอนเสริม
กรณีท่ีนักศึกษามาพบผู้สอน
ที่ห้องผู้สอนประมาณ 10-15 
ชั่วโมง 

ท าแบบฝึกหัด และทบทวน
จาก iTunes U, Facebook 
30 ชั่วโมง 

90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ติดประกาศหน้าห้องพักอาจารย์, ใน iTunes U และ Facebook 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับของส่วนรวม 
(4) มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 

1.2 วิธีการสอน 
• มอบหมายงานให้รับผิดชอบ โดยมีก าหนดการส่งงานที่แน่นอน  
• มีการก าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในชั้นเรียน เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 

1.3 วิธีการประเมินผล 
• ประเมินผลจากพฤติกรรมในการเข้าเรียนของนักศึกษา  การตรงต่อเวลา การแต่งกาย การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
• ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา  มีการรับฟังความเห็น และมีความช่วยเหลือกัน ระหว่างการท างานที่ได้รับ

มอบหมายร่วมกัน 
• เปอร์เซ็นต์การเข้าห้องเรียน(เข้าตรงเวลา/เข้าสาย/ขาด) ด้วยระบบ student attendance หรือเช็คชื่อการ

ส่งงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มไม่ให้มีการคัดลอกงานหรือส่งงานแทนกัน 
2.  ความรู้ 

2.1  ความรู้ที่จะได้รับ 
(3) ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(5) ความรู้ ความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน 

2.2  วิธีการสอน 
• การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการบรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การ

วิเคราะห์กรณีศึกษา พร้อมน าเสนอและชี้ถึงปัญหาพร้อมวิธีการแก้ไข 
• การมอบหมายโครงงาน โดยประยุกต์การสอนแบบ Problem based learning และ Student Center ที่

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
• การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 

2.3  วิธีการประเมินผล 
• ทดสอบด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
• โครงงานเมื่อจบภาคการศึกษา 
• การวัดผล : ไม่มีการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค แต่วัดผลจากผลงานกลุ่ม(โครงการ), กิจกรรม/งาน

เดี่ยว, กิจกรรมและการทดสอบด้านการโค๊ด และการทดสอบ 
3.  ทักษะทางปัญญา       

3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
(2) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
(4) มีความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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3.2  วิธีการสอน 
• การมอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงานและน าเสนอผล 
• อภิปรายกลุ่ม 

3.3  วิธีการประเมินผล 
• รายงานและการน าเสนอ  
• เน้นค าถามที่ใช้การวิเคราะห์ปัญหาในการน าเสนอโครงงานวิจัย รวมถึงให้นักศึกษาแสดงความคิด และ

อภิปรายในห้องเรียน 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา 
(1) พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน  ตลอดจนสามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.2  กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

• จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์และออกแบบโครงงาน 
• มอบหมายงานรายกลุ่ม 
• การน าเสนอรายงานและโครงงาน 

4.3  วิธีการวัดและประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
• รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(3) ทักษะการสืบค้นข้อมูลจาก internet 
5.2  วิธีการสอน 

• จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์และออกแบบโครงงาน 
• มอบหมายงานเดี่ยวและรายกลุ่ม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
• ความสมบูรณ์ของงานที่มอบหมาย ที่ใช้การค้นคว้าข้อมูลจาก internet  

 
 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ (Student – 
Centered Approach) 

  การบรรยาย (Lecture)  การเรียนรู้โดยใช้หัวข้อปัญหา (Problem-based Learning) 
  การฝึกปฏิบัติ (Practice)  การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
  การอภิปราย (Discussion)   การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวิจัย (Research-based-Learning) 
  การสัมมนา (Seminar)  การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
   (Online Learning/Internet-based-Learning) 
  การเรียนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
  การเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
  การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  (Self-study) 
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  การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based  Learning) 
  กรณีศึกษา (Case Study)  อ่ืน ๆ (Others) (Please specify) .....................................     
 

 สื่อการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
  รูปภาพ (Pictures)  สื่อน าเสนอในรูปแบบ  PowerPoint 
  ของจริง (Authentic Material)   โปรแกรมส าเร็จรูป 
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ    
  อ่ืน ๆ Others (Please specify)……Apple apps: Keynote, iMovie, Marvel, Weebly, iTunes U และอ่ืนๆ  
 

 กิจกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
  การค้นคว้าข้อมูล (Data/Information Search)  เกมส์ (Games) 
  การระดมสมอง (Brainstorming)  สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  การน าเสนอ (Presentation)  การส ารวจข้อมูล (Survey) 
  การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)      การฝึกภาคสนาม (Field Work)  
  การทดลอง (Experiment)  การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
  การเชิญผู้มีประสบการณ์มาสอนเสริม 
  การส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) Others (Please specify)........................................................... 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้
App / Program 
ที่สอนในชั้นเรียน 

กิจกรรม  
(เด่ียว/กลุ่ม) 

กิจกรรมโครงงาน  
(กลุม่) 

1 มคอ. 3 และแนะน าเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชา 

3 1) Padlet or Linoit 
2) iTunes U 
3) Social Network 

1. แนะน าตนเองและท า
ความรู้จักเพื่อนในช้ัน
เรียน (กลุ่ม) 

 

2 กิจกรรม กรณีศึกษา 3 บริษัท 
(Business cases: Kodak, 
Blockbuster, Borders) 

3  1. ท างานกลุ่มเรื่อง 
Business cases (กลุ่ม) 
2. After class: ตอบ
ค าถามเกี่ยวกับ 
Business cases (เดี่ยว)  

 

3 1. เทคนิคการออกแบบเพื่อการ
น าเสนอ  
2. การท าสไลด์น าเสนอและวิธีการ
น าเสนอที่ดี  
3. คิดหัวข้อ/Big Idea 
4. แนะน า Learn to code  
5. การใช้ App เพื่อการน าเสนอ 

3 1) Keynote หรือ 
Power point 
2) Pages หรือ 
Microsoft Words 
3) Playgrounds  

1. Keynote (เดี่ยว) 1. จัดกลุ่มโครงงาน (4-6 คน/
กลุ่ม) 
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มคดิ
หัวข้อโครงงานหรือ big idea 
พร้อมน าเสนอความสนใจ
เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวให้สมาชิก
ในกลุ่ม (เดี่ยว)  



 6 มคอ.3 

วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญ สรรสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ ประสานเครือข่ายธุรกจิและสังคมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้
App / Program 
ที่สอนในชั้นเรียน 

กิจกรรม  
(เด่ียว/กลุ่ม) 

กิจกรรมโครงงาน  
(กลุม่) 

3. สมาชิกในกลุ่มระดมสมองเพื่อ
คัดเลือกหัวข้อท่ีเหมาะสมและ
น่าสนใจท่ีสุดมา 1 (กลุ่ม) 

4 1. บรรยาย From Big Idea to 
Challenge และแนะน าตัวอย่าง
โครงงานจากคอรส์ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา (Website and App 
Prototype) 
2. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมลู
ความรู้เพื่อวิเคราะห์ถึงปญัหาจาก
หัวข้อท่ีสนใจ และหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เป็นโครงงาน
ของกลุ่ม 
4. การใช้ App iMovie และ 
Image Size 

3 1) iMovie 
2) Image Size 

1. ใช้ iMovie สร้างคลิป
วีดีโอเพื่อแนะน า
เกี่ยวกับหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ (เดี่ยว) 
2. Playgrounds and 
learn to code 

1. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมลู
ความรู้เพื่อวิเคราะห์ถึงปญัหา
จากหัวข้อท่ีสนใจ และหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เป็น
โครงงานของกลุ่ม (กลุ่ม) 
2. น าเสนอหัวข้อโครงงานของ
กลุ่ม วิเคราะห์ปญัหาและ
น าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
เป็นคลิปวีดโีอด้วย iMovie 
(กลุ่ม) 

5 1. กิจกรรม Technology rules: 
Moore’s law, Network effects 
และ Long tail marketing 
2. การใช้ App SurveyMonkey 

3 1) Playgrounds 
2) SurveyMonkey 

1. ท ากิจกรรมกลุม่
เกี่ยวกับเรื่อง 
Technology rules 
(กลุ่ม) 
2. ใช้ SurveyMonkey 
จัดท าแบบสอบสอบถาม
และส่งงานในรูปลิงค์
ของแบบสอบถามจาก 
SurveyMonkey (เดี่ยว) 
3. After class: ตอบ
ค าถามเกี่ยวกับ 
Technology rules 
(เดี่ยว) 

 

6 บรรยายและกจิกรรมเกี่ยวกับ 
กฎหมายและจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3  1. ค้นหารูปจาก flickr 
และอธิบายเกีย่วกับ 
Creative Commons 
(เดี่ยว) 
2. ค้นคว้า คิด และ
วิเคราะหเ์กี่ยวกับการ
คัดลอกผลงาน และ 
Creative Commons 
(เดี่ยว) 
3. Playgrounds and 
learn to code 

 



 7 มคอ.3 

วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญ สรรสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ ประสานเครือข่ายธุรกจิและสังคมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้
App / Program 
ที่สอนในชั้นเรียน 

กิจกรรม  
(เด่ียว/กลุ่ม) 

กิจกรรมโครงงาน  
(กลุม่) 

7 1. การใช้ App Weebly 3 1) Weebly 1. สร้างเว็บไซต์ของ
ตนเองด้วย Weebly 
และส่งลิงค์เว็บไซต์ 
(เดี่ยว) 

1. สร้างเว็บไซต์ของกลุ่ม
โครงงานด้วย Weebly เพื่อ
อธิบายเกี่ยวกับโครงงานและส่ง
ลิงค์เว็บไซต์ (กลุ่ม) 

Midterm Examination: ไม่มีจัดสอบ 
8 1. UX/UI concept: จากแนวทาง

การแก้ปัญหาที่เป็นโครงงานของ
กลุ่ม น ามาสร้าง persona และ
จัดท า Scenario design 

3  1. Playgrounds and 
learn to code 

1. สร้าง persona (กลุ่ม) 
2. จัดท า Scenario design 
(กลุ่ม) 

9 1. UX/UI concept: จัดท า User 
flow design 
2. การใช้ App Marvel 

3 1) Prototype with 
Marvel 

1. จัดท า Prototype 
with Marvel และส่ง
งานในรูปลิงค์แสดง 
Prototype with 
Marvel (เดี่ยว) 

1. จัดท า User flow design 
(กลุ่ม) 

10 1. UX/UI concept: สร้าง 
wireframes, mockup และ
จัดท า prototype with Marvel 
2. การเขียน Press release 

3 1) Playgrounds 1. Playgrounds and 
learn to code 

1. สร้าง wireframes (กลุ่ม) 
2. จัดท า mockup และ 
prototype with Marvel 
Version 1 (กลุ่ม) 
3. เตรียมและเขียน Prepare 
press release เพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับ App Prototype ที่เป็น
โครงงานของกลุ่ม (กลุ่ม) 
3. จัดท าแบบสอบถามด้วย 
SurveyMonkey 
(questionnaire) เพื่อการ
ประเมินผลงานของกลุ่ม 
(assessment / evaluation) 
(กลุ่ม) 

11 UX/UI concept (ต่อ) 3   1. จัดท า User test โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็น Persona 
2. น าแบบสอบถามให้กลุม่
ตัวอย่างท า จากนั้นวิเคราะห์และ
สรุปผลจาก SurveyMonkey 
(response) เพื่อน าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุง (กลุ่ม) 
3. ปรับปรุง prototype with 
Marvel เป็น Version 2 (กลุ่ม) 

12 UX/UI concept (ต่อ) 3  Playgrounds and 
learn to code 

1. น าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงงานกลุม่  



 8 มคอ.3 

วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญ สรรสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ ประสานเครือข่ายธุรกจิและสังคมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้
App / Program 
ที่สอนในชั้นเรียน 

กิจกรรม  
(เด่ียว/กลุ่ม) 

กิจกรรมโครงงาน  
(กลุม่) 

2. น าเสนอความก้าวหน้าของ 
Prototype with Marvel 
(กลุ่ม) 
3. น าเสนอความก้าวหน้าของ 
Website by Weebly (เดี่ยว 
and กลุ่ม) 

13 การน าเสนอผลงาน 3   1. ส่งงาน final version ของ 
Prototype with Marvel 
(กลุ่ม) 
2. ส่งงาน final version ของ 
Website by Weebly (เดี่ยว 
and กลุ่ม) 
3. น าเสนอผลงาน 

14 การน าเสนอผลงาน (ต่อ) 3  Playgrounds and 
learn to code 

1. ส่งงาน final version ของ 
Prototype with Marvel 
(กลุ่ม) 
2. ส่งงาน final version ของ 
Website by Weebly (เดี่ยว 
and กลุ่ม) 
3. น าเสนอผลงาน 

15 1. ทดสอบในช้ันเรียน 
2. แนะน าการสอบด้วย e-
Classroom หรือวิธีอ่ืนตามที่
อาจารย์ก าหนด 

3 1) e-Classroom ทดสอบ ทดสอบ 

Final Examination: ไม่มีจัดสอบ 
หมายเหตุ  สื่อการสอนที่ใช้ เช่น (อาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

- UTCC – wifi, e-mail, iTunes U, Facebook และ Apple TV, การสมัคร Apple ID, การก าหนดค่าบัญชีผู้ใช้งาน iPad, การใช้
งาน e-Classroom (moodle) 

- การใช้ Airdrop, Photo Stream, Keynote, Pages, iPhoto, iMovie, Survey monkey, Padlet, Playgrounds  
- การสร้างเว็บไซต์ด้วย Weebly และการสร้าง Prototype ด้วย Marvel 

  



 9 มคอ.3 

วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญ สรรสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ ประสานเครือข่ายธุรกจิและสังคมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. แผนการประเมินผล 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมนิ 
ก าหนดเวลาการ

ประเมิน (สัปดาห์ท่ี) 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1 
 
 
 

1.1, 1.3, 1.4 
2.3, 2.5 
3.1, 3.2, 3.4 
4.1, 5.3 

- งานกลุ่ม (โครงงาน) และการมีสว่นร่วม               
 
 
 

ทุกสัปดาห ์
 
 
 

ร้อยละ 35 
 
 
 

2 
 
 

2.3, 2.5 
3.1, 3.2, 3.4 
4.1, 5.3 

- กิจกรรม/งานเดี่ยวและการมีส่วนร่วม 
 
 

ทุกสัปดาห ์
 
 

ร้อยละ 35 
 
 

3 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 5.3 - กิจกรรมและการทดสอบดา้นการโค้ด 
 

สัปดาห์ที่ 10,12,14 ร้อยละ 15 

4 2.3, 3.1, 3.2, 3.4 - ทดสอบ 
 

สัปดาห์ที่ 15 ร้อยละ 15 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
iTunes U Course / e-Classroom 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
iTunes U Course / e-Classroom, Applications บน iPad 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
สิ่งตีพิมพ์ในหัวข้อที่เก่ียวข้องใน Internet 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- ผลสรุปการเข้าชั้นเรียนโดยระบบ Student Attendance 
- รายงานผลการใช้ห้องเรียนในระบบ iTunes U 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- แบบประเมินผู้สอนทางระบบออนไลน์ 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 

3.  การปรับปรุงการสอน 
- น าสรุปประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาในระบบ on-line มาประชุมกลุ่มผู้สอนเพ่ือปรับปรุงการสอนในภาค

เรียนถัดไป   
- การประชุมกลุ่มผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อเสนอแนะจากการสอนในชั้นเรียน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
ทวนสอบจากคะแนนสอบท้ายคาบเรียน คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค  และรายงานผลการเข้า

ห้องเรียน ในระบบ iTunes U 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงบทเรียนให้ทันสมัย และจัดท าบทเรียนขึ้นระบบ iTunes U 

 


