แบบ มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะ/ภาควิชา
วิทยาศาสตร / วิทยาการคอมพิวเตอร
หมวดที่ 1. ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
128-112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยจรรยา แหยมเจริญ
4.2 อาจารยผูสอน อาจารยจรรยา แหยมเจริญ
5. ภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 2/2556 นักศึกษาชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 18 มหาวิทยาลัยสยาม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนกั ศึกษามีความรูความเขาใจ และสามารถนําความรูท ี่ไดไปพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอรได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงใหเนื้อรายวิชาใหมีความทันสมัยตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวความคิดของพื้นฐานภาษาทีใ่ ชในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การกําหนดคาใหตัวแปร
โอเปอเรเตอร ฟงกชัน และหนวยรับขอมูลเขา-ออก รวมถึงการใชประโยคควบคุมและการคํานวณทาง
ตรรกะ กลาวถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร ตัวชี้ และเนื้อที่ในหนวยความจําที่ตองการสําหรับตัวแปรแต
ละประเภท อาเรยประเภททางเดียวและสองทาง รวมถึงการสรางแฟมการบันทึกขอมูลลงแฟม การอาน
ขอมูลจากแฟมตามลําดับและโดยการสุม โดยใชเครื่องมือชวยเขียนโปรแกรม
2.
จํานวนคาบที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน
การศึกษาดวยตนเอง
30
ไมมี
30
75
3. จํานวนคาบตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
1 คาบ / สัปดาห
หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
- มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม (1.3)
- มีความขยัน มีความซื่อสัตย และตรงตอเวลา (1.3)
1.2 วิธีการสอน
- สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
- การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
- เวลาในการเขาชั้นเรียน ความสม่ําเสมอในการทํางานทีไ่ ดรับมอบหมาย รวมทัง้ ผลลัพธของงานที่ทํา
ออกมา
2. ความรู
2.1 ความรู ที่ตองไดรับ
- มี ค วามรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช าวิ ท ยาการ

คอมพิวเตอร (2.1)
- สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุ กตความรู
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา (2.2)
- ติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต (2.4)
- รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง (2.7)
2.2 วิธีการสอน
- การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยง
ความรูใหมกับความรูเ ดิม การเชื่อมโยงความรูจ ากวิชาหนึ่ง ไปสูอีกวิชาหนึ่ง ในระดับที่สูงขึ้นการ
เลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
- ใชรูปแบบการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง
- การเรียนรูจ ากสถานการณจริง จากการฝกงานในสถานประกอบการและการทัศนศึกษา จากวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และนักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย การนําเสนอรายงาน
การคนควาหนาชั้น
- ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
- คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางมีระบบ (3.1)
- สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม (3.4)
3.2 วิธีการสอน
- การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทยที่งาย และเพิ่ม
ความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
- การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
- การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญา ใหไดฝกคิดวิเคราะห สังเคราะห
ความรูใหมจากความรูเดิมดานตางๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา ไดแก วิชาเทคนิควิจัย ปญหาพิเศษ
- การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
- ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (4.1)
4.2 วิธีการสอน
- ใชการการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของแต
ละคนในการเรียนรูรวมกัน
- มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป

4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม ในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ
ขอมูล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
- มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร (5.1)
5.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตวิทยาการคอมพิวเตอร
ในหลากหลายสถานการณ
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนําการเรียนการสอน
แนวความคิดในการเขียน
โปรแกรม

2

บทนําสูก ารเขียนโปรแกรม
ภาษาจาวา
ตัวแปรและชนิดขอมูล
(ทดสอบยอยครัง้ ที่ 1)

3

ตัวดําเนินการและนิพจน
ทางคณิตศาสตร การพิมพ
ขอมูล การปอนขอมูล

จํานวน
กิจกรรม
คาบ
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
4
1. อ ธิ บ า ย เ ค า โ ค ร ง ก า ร ส อ น
คะแนนและการวัดผล
2. บรรยาย แนวทางการเขี ย น
โปรแกรม
3. ซัก ถาม นศ.และเปดโอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
4
1. บ ร ร ย า ย เ รื่ อ ง วิ ธี ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรมภาษาจาวา การสราง
ตัวแปร และชนิดขอมูล
2. ศึกษาตัวอยางโปรแกรม
3. ซักถาม นศ.และเปดโอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
4
1. บรรยายเรื่องตัวดําเนินการ และ
นิพจนทางคณิตศาสตร
การพิ ม พ ขอ มู ล และการป อ น
ขอมูล
2. ซั ก ถาม นศ.และเป ด โอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
3. มอบหมายงาน

ผูสอน
อ.จรรยา
แหยมเจริญ

อ.จรรยา
แหยมเจริญ

อ.จรรยา
แหยมเจริญ

1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
4
คําสั่งเงื่อนไข

5

คําสั่งวนลูป
(ทดสอบยอยครัง้ ที่ 2)

6

ตัวอยางโปรแกรมประยุกต

7

ฟงกชัน

8

อารเรย 1 และอารเรย 2
มิติ

9

อารเรย 3 มิติ

10

พอยนเตอร

11

ขอมูลแบบโครงสราง และ
ยูเนียน

จํานวน
กิจกรรม
คาบ
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
4
1. บรรยายเรื่องการใชคําสั่งเงื่อนไข
2. มอบหมายงาน
3. ซั ก ถาม นศ.และเป ด โอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
4
1. บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการใชคําสั่ง
วนลูป
2. มอบหมายงาน
3. ซั ก ถาม นศ.และเป ด โอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
4
1. มอบหมายงาน
2. ซั ก ถาม นศ.และเป ด โอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
4
1. บรรยายเรื่องเกี่ย วกับ การสรา ง
ฟงกชัน
2. มอบหมายงาน
3. ซั ก ถาม นศ.และเป ด โอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
4
1. บรรยายเรื่องเกี่ยวกับ การสราง
อารเ รย 1 มิติ และอาร เ รย 3
มิติ
2. มอบหมายงาน
3. ซัก ถาม นศ.และเป ด โอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
4
1. บรรยายเรือ่ งเกี่ยวกับการสราง
อารเรย 3 มิติ
2. มอบหมายงาน
3. ซักถาม นศ.และเปดโอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอ สงสัย
4
1. บรรยายเรือ่ งเกี่ยวกับการสราง
พอยนเตอร
2. มอบหมายงาน
3. ซักถาม นศ.และเปดโอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
4
1. บรรยายเรือ่ งเกี่ยวกับขอมูลแบบ
โครงสราง และยูเนียน
2. มอบหมายงาน
3. ซักถาม นศ.และเปดโอกาสให

ผูสอน
อ.จรรยา
แหยมเจริญ
อ.จรรยา
แหยมเจริญ

อ.จรรยา
แหยมเจริญ
อ.จรรยา
แหยมเจริญ

อ.จรรยา
แหยมเจริญ

อ.จรรยา
แหยมเจริญ
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1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่

จํานวน
คาบ

12

แฟมขอมูล

4

13

การเขียนโปรแกรมแบบ
Event-Driven
Programming

4

14

Graphic User Interface

4

15

Graphic User Interface
(ตอ)

4

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
1. บรรยายเรือ่ งเกี่ยวกับแฟมขอมูล
2. มอบหมายงาน
3. ซักถาม นศ.และเปดโอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
4. บรรยายเรือ่ งเกี่ยวกับการเขียน
แบบ Event-Drivent
Programming
5. มอบหมายงาน
6. ซักถาม นศ.และเปดโอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
4. บรรยายเรือ่ งเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมแบบ GUI
5. มอบหมายงาน
6. ซักถาม นศ.และเปดโอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
1. บรรยายเรือ่ งเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมแบบ GUI
2. มอบหมายงาน
3. ซักถาม นศ.และเปดโอกาสให
นศ.ซักถามเมื่อมีขอสงสัย
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2. แผนการประเมินการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

1.3 การประเมินดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.1,2.2,
การสอบกลางภาค
2.4,2.7
2.1,2.2,
การสอบปลายภาค
2.4,2.7
3.1,3.4 สอบภาคปฏิบัติ
3.1,3.4, งานที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล
4.1,5.1 งานกลุม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต

1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%

7

25%

16

30%

16
2-13
14-16

10%
10%
15%

สัปดาหที่
ประเมิน

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
เอกสารทีผ่ สู อนจัดทํา
2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่สําคัญ
- Java เบือ้ งตน ชื่อผูแตง วรเศรษฐ สุวรรณิก , ทศพล ธนะทิพานนท สํานักพิมพ ซีเอ็ด
- กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ ศิริวรรณ อัมพรตนัย, Object-Oriented ฉบับพื้นฐาน,
บริษัท เคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท จํากัด, พิมพครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2544
- ศุภชัย กาญจนโภคิน, สรางเว็บเพจอยางไรขีดจํากัด Java, บริษัทซัคเซส มีเดีย จํากัด
3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ทีแ่ นะนํา
- http://java.sun.com
หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับและ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการสอนของภาควิชาฯ
3. การปรับปรุงการสอน
ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูส อนทบทวนและปรับปรุง กลยุท ธและวิธีก ารสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา และกําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยใน
ชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาดําเนินการตรวจสอบโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานการสอนซึ่งแตงตั้งจากทางมหาวิทยาลัย
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาเพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช
ในปการศึกษาถัดไป
ผูจัดทํา
........................................................
(อาจารยจรรยา แหยมเจริญ)
............/............/...........

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

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

