แบบ มคอ.

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร / ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หมวดที่ 1. ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
128-102 หลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร (Basic of Computer
Programming Concept for Computer Scientists)
2. จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย – ปฏิบัติการ – คนควาดวยตนเอง)
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
3.2 ประเภทของรายวิชา (วิชาศึกษาทั่วไป / วิชาเฉพาะ / วิชาเลือกเสรี)
วิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยจรรยา แหยมเจริญ
4.2 อาจารยผูสอน
อาจารยจรรยา แหยมเจริญ และอาจารยภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
5. ภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 1/2556 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร อาคาร 18
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด
วันที่ 6 มิถุนายน 2556

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะในการเขียนโปรแกรม มีความคิดอยางตรรกะ (Logic thinking)
สามารถประยุกตใชหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกโจทยปญ
 หาไดอยางเหมาะสม สามารถ
แสดงขั้นตอนการแกไขโจทยปญหาดวยเครื่องมือตางๆ เชน Flow chart และ Pseudo Code ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อสรางและปรับพื้นฐานทางดานการเขียนโปแกรมคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา ซึ่งพื้นฐานเหลานี้
เปนสิ่งจําเปนสําหรับวิชาในชั้นสูงตอไป
หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวความคิดของพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรม แนวความคิดขั้นตอนวิธี
(Algorithm) ในการเขียนโปรแกรม การเขียนผังงานโปรแกรม (Flowchart) และการเขียนโปรแกรมโดยใชรหัส
เทียม (Pseudo code)
2.
จํานวนคาบที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมงตอภาค
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
การศึกษา
3. จํานวนคาบตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยผูสอนประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทางเว็บไซตของภาควิชาฯ และสื่อสังคมออนไลน
- อาจารยผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาสัปดาหละ 1 ชั่วโมง
หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเ รียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะของ
ผูนําและผูตามที่ดี และเปนผูตรงตอเวลา มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- อาจารยผูสอนสอดแทรกเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนในโอกาสตางๆ เชน การแตงกาย การ
ตรงตอเวลา ความซื่อสัตย
- ทํางานกลุม เพื่อฝกใหมีความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอื่น

1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรม
- การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน
- การสงงานตรงตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย และไมลอกงานผูอ ื่นมาสง
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน การเปดโอกาสใหเพื่อนในชั้นเรียนซักถามและการมีสัมมาคารวะตอ
อาจารย
1.3.2 กําหนดคะแนนการประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความขยัน ความซื่อสัตย การตรง
ตอเวลา ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรู ที่ตองไดรับ
มีความรู ความเขาใจในหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร มีความคิดอยางตรรกะ และสามารถแสดง
ขั้นตอนการแกปญ
 าดวย Flow Chart และ Pseudo Code ได
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย และฝกปฏิบัติในการแกโจทยปญหา
- จัดกลุม เพือ่ รวมกันแกโจทยปญหา
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค
- แบบฝกหัดที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถทางการคิดใหคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหปญหา และทําการสรุปประเด็น
ปญหาที่แทจริง แลวจึงนําความรูท ี่ไดรับไปประยุกตใชกับการแกไขปญหาโจทยทางคอมพิวเตอร
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายแบบฝกหัดและใหนักศึกษาใชความรูในการออกแบบวิธีการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร
3.3 วิธีการประเมินผล
แบบฝกหัดไดรบั มอบหมาย และขอสอบกลางภาคและปลายภาคที่เนนการเวิเคราะห และประยุกตใช
ความรูเพื่อแกปญหา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
พัฒนาความทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น กลาแสดงความคิดเห็นตอสวนรวม และมีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
แบงกลุมเพื่อทําแบบฝกหัด และนําเสนอหนาชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
งานที่นําเสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
- ทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีทมี่ ีอยูในปจจุบัน เพื่อแกปญหาที่พบ
- ทักษะในการนําเสนอรายงาน โดยเลือกใชสื่อทีเ่ หมาะสม

5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหไปศึกษาคนควาจากอินเทอรเน็ต หรือแหลงขอมูลตางๆ
- นําเสนอรายงานดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
การจัดทํารายงาน และการนําเสนอรายงานดวยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
- Introduction to Algorithm
Programing
- Understanding the
problem
2
- การจัดการเลขฐาน

จํานวน
กิจกรรม
ผูสอน
คาบ การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
4
อาจารยจรรยา
- บรรยาย
แหยมเจริญ
- เครื่องคอมพิวเตอร
และคณะ
4

- บรรยาย
- เครื่องคอมพิวเตอร

4

- บรรยาย
- เครื่องคอมพิวเตอร

4

- บรรยาย
- เครื่องคอมพิวเตอร

4

-

5

- Drawing Flow Chart

4

- บรรยาย
- เครื่องคอมพิวเตอร

6

- Decision Statement

4

- บรรยาย
- เครื่องคอมพิวเตอร

7

- Loop Statement

4

- บรรยาย
- เครื่องคอมพิวเตอร

8
9

สอบกลางภาค
- Arrays

4

- บรรยาย
- เครื่องคอมพิวเตอร

3

Initial Variable
Variable Types
Constants
Operations
Writing Pseudo code

อาจารยจรรยา
แหยมเจริญ
และคณะ
อาจารยจรรยา
แหยมเจริญ
และคณะ
อาจารยจรรยา
แหยมเจริญ
และคณะ
อาจารยจรรยา
แหยมเจริญ
และคณะ
อาจารยจรรยา
แหยมเจริญ
และคณะ
อาจารยจรรยา
แหยมเจริญ
และคณะ
อาจารยจรรยา
แหยมเจริญ
และคณะ

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
10 - Function
11
12

- C Programing I

- C Programing II

13

- C Programing III

14

- Understanding Structure
Methodology and
Object-Oriented
Methodology
- Ethic in Computer
Programming

15
16

- สอบปฏิบัติ

17

สอบปลายภาค

จํานวน
กิจกรรม
ผูสอน
คาบ การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
4
อาจารยจรรยา
- บรรยาย
แหยมเจริญ
- เครื่องคอมพิวเตอร
และคณะ
4
อาจารยจรรยา
- บรรยาย
แหยมเจริญ
- เครื่องคอมพิวเตอร
และคณะ
4
อาจารยจรรยา
- บรรยาย
แหยมเจริญ
- เครื่องคอมพิวเตอร
และคณะ
4
อาจารยจรรยา
- บรรยาย
แหยมเจริญ
- เครื่องคอมพิวเตอร
และคณะ
4
อาจารยจรรยา
- บรรยาย
แหยมเจริญ
- เครื่องคอมพิวเตอร
และคณะ
4

- บรรยาย
- เครื่องคอมพิวเตอร

4

- เครื่องคอมพิวเตอร

อาจารยจรรยา
แหยมเจริญ
และคณะ
อาจารยจรรยา
แหยมเจริญ
และคณะ

2. แผนการประเมินการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู
1.2, 1.6,1.7, 2.2,
2.5, 2.8, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 4.2, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4
1.2, 1.6,1.7, 2.1,
2.2, 2.4, 2.5, 2.8,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
4.4, 4.6, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

สัปดาหที่
ประเมิน

- การเขาชั้นเรียน และมีสวนรวมในชั้นเรียน ตลอดภาค
การศึกษา
-

การคนควา วิเคราะหโจทยปญหา
การทํางานกลุม
การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
การสงงานตรงตามเวลาที่กําหนด

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%

30%

ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

- สอบกลางภาค
1.6,1.7, 2.1, 2.2,
- สอบปฏิบัติ
2.5, 2.8, 3.1, 3.2,
- สอบปลายภาค
3.3, 3.4, 5.2

สัปดาหที่
ประเมิน
8
16
17

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
20%
20%
20%

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
- เอกสารทีผ่ สู อนพัฒนาขึ้นมาจากการรวบรวมขอมูลจากตําราและแหลงขอมูลตางๆ
- A Beginner’s Guide to Programming Logic and Design Comprehensive 7th
International Edition, Joyce Farrell, Course Technology, China, 2013
2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่สําคัญ
- รวมโจทยและแบบฝกหัดภาษา C+Java, กิตินันท พลสวัสดิ,์ ไอดีซี พรีเมียร, บจก., กรุงเทพฯ
3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ทีแ่ นะนํา
- เว็บไซตที่เกี่ยวของกับรายวิชา
หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดทําโดยนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมในการนําแนวความคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
1 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูส อนและผูเรียน
2 การสังเกตพฤติกรรมของผูเ รียน
3 แบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
4 ขอเสนอแนะผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน Facebook เปน
ตน
2. การประเมินการสอน
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธดังนี้
1 ผลการประเมินผูสอนและผลการประเมินรายวิชาของผูเรียน
2 ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการหาขอมูลเพิม่ เติมในการ
ปรับปรุงการสอน และทําวิจัยทั้งในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา และผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในการพิจารณาและใหคําแนะนําทั้งในเรื่องของการจัดทําขอสอบและการ

วัดผลการเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินในรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะในขอ 4
2 รวมกับผูเชี่ยวชาญภายนอก เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมถึง
ไดรับมุมมองใหมๆ ในภาคธุรกิจหรือองคกรภายนอก
ลงชื่อผูจัดทํา
................................................
(อาจารยจรรยา แหยมเจริญ)
............/............/............

หัวหนาภาควิชา
...................................................
(อาจารยปริวรรต องคศุลี)
............./............./.............

คณบดี
........................................................
(ดร.กาญจนา มหัทธนทวี)
............./............./.............

