
 รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยหอการค@าไทย 
คณะ/หนDวยงาน   คณะวิทยาศาสตรFและเทคโนโลย ี
 

หมวดท่ี 1 ข@อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา SW323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตFบนอุปกรณF  

             เคลื่อนที่ขั้นสูง  
             (Advanced Application Development  
       for Mobile Devices) 

2. จํานวนหนDวยกิต  3 หนDวยกิต ( 2–2–5 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

กลุDมวิชาเอกบังคับ  
สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

4. อาจารยFผู@รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยFผู@สอน 
 อาจารยFธิติ  ธีระเธียร 
 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปsที่เรียน 

ภาคการศึกษาที ่2 (ภาคปลาย)  / ชั้นปsที ่3 
 
6. รายวิชาที่ต@องเรียนมากDอน  (Pre-requisite)  (ถ@ามี) 

SW322  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตFบนอุปกรณFเคลื่อนที ่
 

7. รายวิชาที่ต@องเรียนพร@อมกัน  (Co-requisites)  (ถ@ามี) 
ไมDมี 

 

8. สถานที่เรียน   
มหาวิทยาลัยหอการค@าไทย 
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลDาสุด 
ไมDมี (รายวิชาใหมD เป~ดสอนครั้งแรก) 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุDงหมายและวัตถุประสงคF 
 

1.  จุดมุDงหมายของรายวิชา 

เพื่อให@นักศึกษามีความรู@และมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนา 
โปรแกรมประยุกตFสําหรับอุปกรณF iOS  การสร@างระบบงานที่มีการนําอุปกรณF 
เคลื่อนที่มาใช@ใน การรับและสDงข@อมูลรDวมกับ ระบบงานบนเว็บแอพพลิเคชั่นได@  
  

2. วัตถุประสงคFในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
        การพัฒนาเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา เพื่อการเรียน 
การสอนเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกตFบนอุปกรณF iOS ด@วยภาษา 
SWIFT และตัวอยDางการพัฒนาระบบงานที่มีการนําอุปกรณFแบบพกพามา 
ประยุกตFใช@ในการทํางาน 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
    วิธีการพัฒนาระบบงานบนอุปกรณFเคลื่อนที่ ได@แกD ระบบสินค@าคงคลัง ระบบ 
    บริการแจ@งพิกัด การพัฒนาเกมบนอุปกรณFเคลื่อนที่ เทคโนโลยีไร@สาย ได@แกD  
    จีเอสเอ็ม  802.11 และบลูทูธ  แอพลิเคชั่นโพรโตคอล ได@แกD บริการสDง      
    ข@อความสั้น  บริการสDงสื่อประสม  และโพโตคอลสําหรับระบบงานบนเครือขDาย  
    ไร@สาย ความปลอดภัยของข@อมูล การประหยัดพลังงานในการสื่อสารข@อมูล  
    ระหวDางโหนด 
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช@ตDอภาคการศึกษา 

    จํานวนชั่วโมงบรรยายตDอสัปดาหF     2  ชั่วโมง   รวมทั้งสิ้น   30   ชั่วโมง 
    จํานวนชั่วโมงฝ�กปฏิบัติตDอสัปดาหF     2  ชั่วโมง   รวมทั้งสิ้น   30  ชั่วโมง 
    จํานวนชั่วโมงการศึกษาด@วยตนเองตDอสัปดาหF 5 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 75  ชั่วโมง 
    จํานวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา  -   ชั่วโมง 
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3. จํานวนชั่วโมงตDอสัปดาหFที่อาจารยFให@คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกD  
     นักศึกษาเป�นรายบุคคล 
    -     ให@คําปรึกษาในการพัฒนาระบบงานด@วยภาษา SWIFT ในวันศุกรFและ  
          วันเสารF วันละ 3 ชม ระหวDางเวลา 13: 00  – 16:00 น.   
      -   จัดเวลาให@คําปรึกษาเป�นรายบุคคลโดยกําหนดให@นักศึกษานัดลDวงหน@า 
          กDอนเข@าพบเป�นระยะเวลา 2 วัน 

- การให@คําปรึกษาผDานจดหมายอิเล็กทรอนิกสF thiti_the@utcc.ac.th และ 
Facebook Group 

 
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู@ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต@องพัฒนา 
         (a)  มีวินัย ตรงตDอเวลา และความรับผิดชอบตDอตนเองและสังคม 
          (b)  มีภาวะความเป�นผู@นําและผู@ตาม สามารถทํางานเป�นทีมและ 
                       สามารถแก@ไขข@อขัดแย@งและลําดับความสําคัญ 
 1.2  วิธีการสอน 
  -  การเช็คชื่อเข@าชั้นเรียน 

-  การกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการสDงงาน 
-  การมอบหมายให@พัฒนาแอพลิเคชั่น เป�นกลุDม กลุDมละ 2 คน 

 1.3  วิธีการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเข@าเรียน และความรับผิดชอบในการทํางานตาม  
                   ที่ได@รับมอบหมาย 
  -  การสDงงานตามกําหนดเวลา 
   -  การแบDงภาระงานในการพัฒนาแอพลิเคชั่น 
2. ความรู@ 
 2.1  ความรู@ที่ต@องได@รับ 

(a)  มีความรู@และความเข@าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน 
       เนื้อหาที่ศึกษา 
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(b)  สามารถวิเคราะหFป�ญหา เข@าใจ และอธิบายความต@องการทาง  
      คอมพิวเตอรF รวมทั้งประยุกตFความรู@ ทักษะ และการใช@เครื่องมือที่  
       เหมาะสมตDอการแก@ไขป�ญหา 

  (c)  สามารถวิเคราะหF ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง คอมพิวเตอรFให@ตรง  
                      ตามข@อกําหนด 
  (d)  สามารถติดตามความก@าวหน@าทางวิชาการและวิวัฒนาการ 
                      คอมพิวเตอรF 
 2.2  วิธีการสอน 
  -  การกําหนดให@อDานเนื้อหาบทเรียนจากแหลDงข@อมูลตDางๆ 

-  การบรรยาย รDวมกับการอภิปรายและทํากิจกรรมในชั้นเรียน 
-  การมอบหมายให@วิเคราะหFแลออกแบบโปรแกรมสําหรับ 

           อุปกรณFเคลื่อนที่ 
-  การแลกเปลี่ยนแหลDงข@อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด@วยภาษา 

           Swift ผDาน Facebook Group 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
  -   การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนในสDวนของการวัด 
                    ความรู@ความเข@าใจ 
  -  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามความต@องการและเงื่อนไขที่กําหนดไว@ 
                   ได@อยDางถูกต@องและมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

-  จํานวนการเผยแพรDข@อมูลและขDาวสารเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
           ด@วยภาษา Swift ผDาน Facebook Group 

3. ทักษะทางป�ญญา 
 3.1  ทักษะทางป�ญญาที่ต@องพัฒนา 
  (a)  การคิดอยDางมีวิจารณญาณและอยDางเป�นระบบ 
 3.2  วิธีการสอน 
  -  มอบหมายให@ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสําหรับอุปกรณF iOS 
  -  การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
  -  การออกแบบสDวนติดตDอกับผู@ใช@และการเลือกใช@อัลกอลิทึมใน 
                   การประมวลผล 
  -  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
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4. ทักษะความสัมพันธFระหวDางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธFระหวDางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต@องพัฒนา 

(a)  สามารถสื่อสารกับกลุDมคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง   
      ภาษาไทยและภาษาตDางประเทศได@อยDางมีประสิทธิภาพ 
(b) สามารถให@ความชDวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกDการแก@ไข 
      ป�ญหา สถานการณFตDางๆ ในกลุDมทั้งในบทบาทของผู@นํา หรือใน 
      บทบาทของผู@รDวมทีมทํางาน 
(c)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบ 
      งานกลุDม 

 4.2  วิธีการสอน 
-  การทํากิจกรรมกลุDมในชั้นเรียน 

  -  การแบDงกลุDมเพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตFสําหรับ 
      อุปกรณFเคลื่อนที่ 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
  -  การแบDงหน@าที่ความรับผิดชอบในการทํากิจกรรมกลุDม 

-  ความเป�นสากลของผลงานที่ได@จากการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
5. ทักษะการวิเคราะหFเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะหFเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช@เทคโนโลยี  
               สารสนเทศที่ต@องพัฒนา 
  (a) มีทักษะในการใช@เครื่องมือที่จําเป�นที่มีอยูDในป�จจุบันตDอการทํางาน 
                      ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรF 
 5.2  วิธีการสอน 
  -  การมอบหมายให@ทําพัฒนาโปรแกรมสําหรับ iOS ด@วย xCode 
 5.3  วิธีการประเมินผล 

-  สังเกตจากความชํานาญในการใช@เคลื่อง Macbook และ xCode 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน 
  

ค
รั้ง
ที ่

หัวข@อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช@ 

1 - แนะนํารายวิชา หัวข@อการเรียนรู@ 
และวิธีการประเมินผลการเรียนรู@ 

- แนะนําการใช@ระบบปฏิบัติการ 
OS X 

4 - iTunes U Course 
- iBooks 
 

2 แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม 
ประยุกตFสําหรับอุปกรณFเคลื่อนที่ 

4 การบรรยาย 
iBuildApp 

3  ความรู@เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
ภาษา Swift 

4 การบรรยายและสาธิต 
การฝ�กเขียนโปรแกรม
ด@วย playgroud 

4 ความรู@เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
แบบ OOP ด@วยภาษา Swift 

4 การบรรยายและสาธิต 
การฝ�กเขียนโปรแกรม
ด@วย playgroud 

5 Single View Application 4 การบรรยายและสาธิต 
การฝ�กเขียนโปรแกรม
ด@วย xCode 

6 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตFสําหรับ 
อุปกรณF iOS : โปรแกรมคํานวณ 
คDาใช@จDาย 

4 การสาธิต 
การฝ�กเขียนโปรแกรม
ด@วย xCode 

7 Multiple View Application 4 การบรรยายและสาธิต 
การฝ�กเขียนโปรแกร
มด@วย xCode 

 

 หยุดสําหรับการจัดสอบสอบกลางภาคเรียนของมหาวิทยาลัย 
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ครั้
งที ่ หัวข@อ/รายละเอียด 

จํานว
นชั่วโ

มง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช@ 

9 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตFสําหรับ 
อุปกรณF iOS : การสร@างแอพลิเคชั่น 
เพื่อการแนะนําหนDวยงาน 
 

4 การสาธิต 
การฝ�กเขียนโปรแกรม
ด@วย xCode 

10 Table View Application 4 การบรรยายและสาธิต 
การฝ�กเขียนโปรแกรม
ด@วย xCode 

11 การจัดเก็บข@อมูลด@วย Core Data 4 การสาธิต 
การฝ�กเขียนโปรแกรม
ด@วย xCode 

12  การทํางานรDวมกับ Web Service 
- SOAP 
- JSON 

4 การบรรยายและสาธิต 
การฝ�กเขียนโปรแกรม
ด@วย xCode 

13 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตFสําหรับ 
อุปกรณF iOS : การสร@างแอพลิเคชั่น 
เพื่องานธุรกิจ 

4 การสาธิต 
การฝ�กเขียนโปรแกรม
ด@วย xCode 

14 ตัวอยDางการพัฒนาระบบงาน 
- บริการแจ@งพิกัด 
- เกมสFสําหรับอุปกรณ� iOS 

4 การศึกษาค@นคว@าด@วย
ตนเอง 
การฝ�กเขียนโปรแกรม
ด@วย xCode 

15 การนําเสนอระบบงาน 4 การนําเสนอหน@าชั้นเรี
ยน 

 

 สอบกลางปลายภาคเรียน 
 

รวมจํานวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา  60 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู@ 
กิจกรร

มที ่
ผลการเรียนรู@ 

Learning 
Outcome 

วิธีการประเมินผล 
นักศึกษา 

สัปดาหFที่
ประเมิน 

สัดสDวนก
ารประเมิ

นผล 
1 1(a),2(a,b,d) การมีสDวนรDวมในชั้นเรียน  1-15 10% 
2 1(b),5(a) 

 
การทําแบบทดสอบประจําบท 
เรียน 

 30% 

3 1(b),2(c),3(a)
4(a,b,c),5(a) 
 

การนําเสนอระบบงาน 14 20% 

4 2(a,b),3(a) การสอบปลายภาคเรียน 16 40% 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตําราและเอกสารหลัก 

The Swift Programming Language (Swift 2.2). โดย บริษัท Apple 
เข@าถึงได@ จาก  https://itunes.apple.com/th/book/swift-programming-
language/id881256329?mt=11 
2. เอกสารและข@อมูลสําคัญ 

บทเรียน iTunes U เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกตFบนอุปกรณFเคลื่อนที่ 
ขั้นสูง เข@าถึงได@จาก https://itunesu.itunes.apple.com/enroll/ENZ-BNB-XFF  
3. เอกสารและข@อมูลแนะนํา 
 เอกสารและเว็บไซตFที่เกี่ยวข@องกับการเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณF iOS 
ด@วยภาษา Swift 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธFการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษาได@จัดกิจกรรมใน
การนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี ้
• การประเมินผู@สอนผDานระบบบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการ

ค@าไทย  
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• การสํารวจข@อมูลการทํากิจกรรมและผลการเรียนรู@ผDานแบบประเมินกา
รเรียนการสอนท@ายบทเรียน โดยศูนยFความเป�นเลิศทางการสอน  

• การประเมินความพึงพอใจประจําบทเรียนผDานแบบสอบถามออนไลนF 
2.  กลยุทธFการประเมินการสอน 

การวเิคราะหFผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู@ของนักศึกษา 
3.  การปรับปรุงการสอน 

การนําผลการประเมินผู@สอน ผลจากการสํารวจข@อมูลการทํากิจกรรมและ 
ผลการเรียนรู@ ผลจาก การประเมินความพึงพอใจ นักศึกษามาใช@เพื่อการปรับปรุง 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ในแตDละบทเรียน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1. การทวนสอบผลการให@คะแนนจากการสุDมตรวจผลงานของนักศึกษาโดย 
อาจารยFรDวมสอนหรืออาจารยFในสาขาวิชา 

2. การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู@ข
องนักศึกษา โดยตรวจสอบข@อสอบ รายงาน วิธีการให@คะแนน และเกณฑF 
การพิจารณาระดับผลการเรียน 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
การปรับปรุงแผนการจัดการสอนทุกปsตามผลที่ได@จากการประเมินผู@สอน 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช@ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
และผลการวิเคราะหFผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู@  
 


