มคอ.3

รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 7131401
ชื่อวิชาภาษาไทย หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Principles of Computer Programming
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
เฉพาะด้าน/วิชาเอก
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์สมจินต์ จันทรเจษฎากร
อาจารย์สมจินต์ จันทรเจษฎากร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) (ถ้ ามี)
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
วันที่ 15 พฤษภาคม 2554

มคอ.3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
 เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลข้อมูล
 เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ แ ละการ
ออกแบบอัลกอริ ทึม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 เพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้งานได้ตามความต้องการ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้รายวิชามีความเหมาะสมกับหลักสู ตรที่ได้มีการปรับปรุ งใหม่
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ
ออกแบบอัลกอริ ทึม ภาษาคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบของโปรแกรม ข้อมูลและการดาเนินการกับ
ข้อมูล การรับและแสดงผลข้อมูล การควบคุมคาสั่งทางาน โปรแกรมย่อย ฝึ กปฏิบตั ิเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอาศัยภาษาระดับสู ง
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 28 คาบต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ฝึ กปฏิบตั ิงานภายใน การศึกษาด้วยตนเอง
ห้องปฏิบตั ิการ 28
5 คาบต่อสัปดาห์
คาบต่อภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1 คาบต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชี พ เคารพในสิ ทธิ ของ
ข้อมูลส่ วนบุ ค คล การไม่ เปิ ดเผยข้อมูล และไม่ ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา มี ค วามซื่ อสัตย์ โดยมี
คุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติหลักสู ตร ดังนี้
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ โดยมีวตั ถุประสงค์ไม่สุจริ ต หรื อจากมิจฉาชีพ การป้ องกันตนเอง
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ตอ้ งได้รับ
มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้ อหาที่ศึกษา สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ
และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ /หรื อการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริ ง สามารถบูรณาการความรู ้ในที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิ ปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การฝึ กหัดทาโปรแกรมตาม
อัลกอริ ทึมประเภทต่างๆ และโครงงาน Problem-based learning และ Student Center เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
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- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ
ทฤษฎี
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
พัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งสามารถสื บค้น ตีความ
และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทาโปรแกรมตามที่กาหนด
- อภิปรายกลุ่ม
- การให้คน้ หาข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค รวมถึงการทดสอบภาคปฏิบตั ิ
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน
ตามกาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์หาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
- มอบหมายงานรายบุคคล การนาตัวอย่างการใช้ หรื อ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชา
- การนาเสนองาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- แบบฝึ กหัด
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ ง
พัฒนา
- ทักษะการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4
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5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่ อการสอน e-learning และ
ทารายงาน โดยเน้นการนาตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การทาแบบฝึ กหัด
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรี ยนรู้ สอนและการประเมินผลการเรี ยนรู้
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
- การทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์
- ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
- ประเภทของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์

จานวน
กิจกรรมการเรียนรู้
คาบ
4
1.1 ชี้แจงแนวการจัดการเรี ยนรู ้
1.2 บรรยายความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1.3 บรรยายความรู้เรื่ ององค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์
1.4 แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน เพื่อนาแนวคิด มาสร้างตัวอย่าง
ตามที่เห็นได้ทวั่ ไปรอบตัว
1.5 นาตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม มาวิจารณ์ และ
ปรับแก้หากยังไม่ถูกต้อง
1.6 ผูเ้ รี ยนช่วยกันยกตัวอย่างอีกครั้ง หลังจากวิจารณ์
แล้ว

สื่ อการเรี ยนรู้

ภาระงาน/
ผลงาน/ชิ้นงาน
1. แนวการจัดการ ตัวอย่างการใช้
เรี ยนรู้
คอมพิวเตอร์ใน
2. สไลด์เรื่ อง
ชีวติ ประจาวัน
ความรู ้พ้ืนฐานและ
องค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์
3. ใบกิจกรรมให้
ผูเ้ รี ยนสร้าง
ตัวอย่างการใช้
คอมพิวเตอร์ใน
ชีวติ ประจาวัน

การประเมินผล
การเรี ยนรู้
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สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
2
ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3-4

อัลกอริ ทึมการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
และการเขียนรหัสเทียม (Pseudo
Code)

จานวน
กิจกรรมการเรียนรู้
คาบ
4
1.1 บรรยายความรู ้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ และ
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 บรรยายประวัติความเป็ นมาของ
ภาษาคอมพิวเตอร์
1.3 บรรยายรายละเอียดของภาษาคอมพิวเตอร์ชนิด
ต่าง ๆ
8
1.1 บรรยายความรู้เรื่ องอัลกอริ ทึม
1.2 บรรยายความรู ้เรื่ องการแก้ปัญหาด้วยวิธีทาง
คอมพิวเตอร์
1.3 บรรยายการเขียนรหัสเทียม(Pseudo Code)
1.4 ยกตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการ
เขียนรหัสเทียม(Pseudo Code)
1.5 ให้ผเู้ รี ยนทดลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่
กาหนดให้ แล้วนามาเขียนเป็ นรหัสเทียม
1.6 นาตัวอย่างผลการออกแบบของผูเ้ รี ยนมาวิจารณ์
และปรับแก้หากยังไม่ถูกต้อง

สื่ อการเรี ยนรู้
สไลด์เรื่ อง
ภาษาคอมพิวเตอร์
และการพัฒนา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
1. สไลด์เรื่ อง
อัลกอริ ทึม
2. สไลด์เรื่ องการ
แก้ปัญหาด้วยวิธี
ทางคอมพิวเตอร์
3. สไลด์เรื่ องการ
เขียนรหัสเทียม
4. ใบกิจกรรมการ
วิเคราะห์โจทย์
ปัญหาและการ
เขียนรหัสเทียม

ภาระงาน/
ผลงาน/ชิ้นงาน

การประเมินผล
การเรี ยนรู้
การบ้าน
แบบทดสอบ

ผลการวิเคราะห์ แบบฝึ กหัด
โจทย์ปัญหา
แบบทดสอบ
และการเขียน
รหัสเทียม
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มคอ.3

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
5-6 การออกแบบผังงาน (Flowchart)

7

ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดาเนินการ

8

สอบกลางภาค

จานวน
กิจกรรมการเรียนรู้
คาบ
8
1.1 บรรยายเรื่ องการออกแบบผังงาน
1.2 อธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบผังงาน
1.3 ยกตัวอย่างการออกแบบผังงาน
1.4 แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน เพื่อให้ออกแบบผังงาน
1.5 นาตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม มาวิจารณ์ และ
ปรับแก้หากยังไม่ถูกต้อง
1.6 ผูเ้ รี ยนช่วยกันยกตัวอย่างอีกครั้ง หลังจากวิจารณ์
แล้ว
4
1.1 บรรยายเรื่ องตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัว
ดาเนินการ
1.2 ผูเ้ รี ยนทดลองเขียนโปรแกรม โดยใช้ตวั แปร
ชนิดข้อมูล และตัวดาเนิ นการแบบต่าง ๆ

สื่ อการเรี ยนรู้
1. สไลด์เรื่ องการ
ออกแบบผังงาน
และสัญลักษณ์ที่ใช้
2. ใบกิจกรรมการ
ออกแบบผังงาน

1. สไลด์เรื่ องตัว
แปร ชนิดข้อมูล
และตัวดาเนินการ
2. แบบฝึ ก
ปฏิบตั ิการเรื่ องตัว
แปร ชนิดข้อมูล
และตัวดาเนินการ

ภาระงาน/
การประเมินผล
ผลงาน/ชิ้นงาน
การเรี ยนรู้
ผังงาน
แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ

โปรแกรมที่
แบบฝึ กหัด
เกี่ยวข้องกับตัว แบบทดสอบ
แปร ชนิดข้อมูล
และตัว
ดาเนินการแบบ
ต่าง ๆ
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มคอ.3

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
9
อัลกอริ ทึมและการเขียนโปรแกรม
แบบเรี ยงลาดับ

10

อัลกอริ ทึมและการเขียนโปรแกรม
แบบเลือกตัดสิ นใจ

จานวน
กิจกรรมการเรียนรู้
คาบ
4
1.1 บรรยายการทางานของอัลกอริ ทึมแบบ
เรี ยงลาดับการทางาน
1.2 ยกตัวอย่างผังงานที่มีการทางานแบบเรี ยงลาดับ
1.3 ผูเ้ รี ยนออกแบบอัลกอริ ทึมและผังงานแบบ
เรี ยงลาดับ
1.4 ผูเ้ รี ยนเขียนโปรแกรมที่ใช้อลั กอริ ทึมและการ
เขียนโปรแกรมแบบเรี ยงลาดับการทางาน

4

1.1 บรรยายการทางานของอัลกอริ ทึมแบบเลือก
ตัดสิ นใจ
1.2 ยกตัวอย่างผังงานที่มีการทางานแบบเลือก
ตัดสิ นใจ
1.3 ผูเ้ รี ยนออกแบบอัลกอริ ทึมและผังงานแบบเลือก

สื่ อการเรี ยนรู้
1. สไลด์เรื่ องการ
ทางานของ
อัลกอริ ทึมแบบ
เรี ยงลาดับการ
ทางาน
2. แบบฝึ ก
ปฏิบตั ิการเรื่ อง
อัลกอริ ทึมและการ
เขียนโปรแกรม
แบบเรี ยงลาดับการ
ทางาน
1. สไลด์เรื่ องการ
ทางานของ
อัลกอริ ทึมแบบ
เลือกตัดสิ นใจ

ภาระงาน/
การประเมินผล
ผลงาน/ชิ้นงาน
การเรี ยนรู้
โปรแกรมที่ใช้ แบบฝึ กหัด
อัลกอริ ทึมและ แบบทดสอบ
การเขียน
โปรแกรมแบบ
เรี ยงลาดับการ
ทางาน

โปรแกรมที่ใช้
อัลกอริ ทึมและ
การเขียน
โปรแกรมแบบ
เลือกตัดสิ นใจ

แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ
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มคอ.3

สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
คาบ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรี ยนรู้

การประเมินผล
การเรี ยนรู้

โปรแกรมที่ใช้
อัลกอริ ทึมและ
การเขียน
โปรแกรมแบบ
ทาซ้ า

แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ

โปรแกรมที่ใช้
อัลกอริ ทึมและ
การเขียน
โปรแกรม

แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ

ตัดสิ นใจ
1.4 ผูเ้ รี ยนเขียนโปรแกรมที่ใช้อลั กอริ ทึมและการ
เขียนโปรแกรมแบบเลือกตัดสิ นใจ

11-12 อัลกอริ ทึมและการเขียนโปรแกรม
แบบทาซ้ า

13

อัลกอริ ทึมและการเขียนโปรแกรม
กับอะเรย์

8

4

2. แบบฝึ ก
ปฏิบตั ิการเรื่ อง
อัลกอริ ทึมและการ
เขียนโปรแกรม
แบบเลือกตัดสิ นใจ
1.1 บรรยายการทางานของอัลกอริ ทึมแบบทาซ้ า
1. สไลด์เรื่ องการ
1.2 ยกตัวอย่างผังงานที่มีการทางานแบบทาซ้ า
ทางานของอัลกอ1.3 ผูเ้ รี ยนออกแบบอัลกอริ ทึมและผังงานแบบทาซ้ า ริ ทึมแบบทาซ้ า
1.4 ผูเ้ รี ยนเขียนโปรแกรมที่ใช้อลั กอริ ทึมและการ 2. แบบฝึ ก
เขียนโปรแกรมแบบทาซ้ า
ปฏิบตั ิการเรื่ อง
อัลกอริ ทึมและการ
เขียนโปรแกรม
แบบทาซ้ า
1.1 บรรยายการทางานของอัลกอริ ทึมแบบอะเรย์
1. สไลด์เรื่ องการ
1.2 ยกตัวอย่างผังงานที่มีการทางานแบบอะเรย์
ทางานของ
1.3 ผูเ้ รี ยนออกแบบอัลกอริ ทึมและผังงาน
อัลกอริ ทึม
แบบอะเรย์
แบบอะเรย์

ภาระงาน/
ผลงาน/ชิ้นงาน
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มคอ.3

สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
คาบ

กิจกรรมการเรียนรู้
1.4 ผูเ้ รี ยนเขียนโปรแกรมที่ใช้อลั กอริ ทึมและการ
เขียนโปรแกรมแบบอะเรย์

14-15 อัลกอริ ทึมและการเขียนโปรแกรมย่อย

16

8

1.1 บรรยายอัลกอริ ทึมและการเขียนโปรแกรมย่อย
1.2 ยกตัวอย่างอัลกอริ ทึมและการเขียนโปรแกรม
ย่อย
1.3 ผูเ้ รี ยนออกแบบอัลกอริ ทึมและเขียนโปรแกรม
ย่อย
1.4 ผูเ้ รี ยนเขียนโปรแกรมที่ใช้อลั กอริ ทึมและเขียน
โปรแกรมย่อย

สื่ อการเรี ยนรู้
2. แบบฝึ ก
ปฏิบตั ิการเรื่ อง
อัลกอริ ทึมและการ
เขียนโปรแกรม
แบบอะเรย์
1. สไลด์เรื่ อง
อัลกอริ ทึมและการ
เขียนโปรแกรม
ย่อย
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิการเรื่ องอัลกอริ ทึม
และการเขียน
โปรแกรมย่อย

ภาระงาน/
ผลงาน/ชิ้นงาน
แบบอะเรย์

การประเมินผล
การเรี ยนรู้

โปรแกรมที่ใช้ แบบฝึ กหัด
อัลกอริ ทึมและ แบบทดสอบ
เขียนโปรแกรม
ย่อย

สอบปลายภาค

11

มคอ.3
2. แผนการประเมินการเรียนรู้
การ
งานทีจ่ ะใช้ ประเมินผลผู้เรี ยน
ประเมิน
(1)
สอบ
ทดสอบปฏิบตั ิยอ่ ยครั้งที่ 1
สอบกลางภาค
ทดสอบปฏิบตั ิยอ่ ยครั้งที่ 2
สอบปลายภาค
(2)
การบ้านและแบบฝึ กหัด
(3)
การมีส่วนร่ วมและการเข้าชั้นเรี ยน
เกณฑ์ การประเมินผล
คะแนน 80–111
คะแนน 66–67
คะแนน 67–65
คะแนน 62–68
คะแนน 55–61
คะแนน 48–54
คะแนน 41–46
คะแนน 1-41

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

สั ปดาห์
ทีก่ าหนด

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

4
8
12
16

10%
30%
10%
30%

ตลอดเทอม
ตลอดเทอม

10%
10%

A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ธี ระพล ลิ้มสรัทรา. เริ่ มต้นการเขียนโปรแกรม C# ด้วย Visual C# 2010 Express. กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ด , 2554.
กิตินนั ท์ พลสวัสดิ์. เริ่ มต้น Visual Basic 2008 ฉบับโปรแกรมเมอร์ . นนทบุรี : ไอดีซี, 2552.
บัญชา ปะสี ละเตสัง. พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual Basic 2008. กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ด, 2552.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา

มคอ.3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิ นประสิ ท ธิ ผ ลในรายวิ ช านี้ ที่ จ ัดท าโดยนัก ศึ ก ษา ได้จดั กิ จ กรรมในการนาแนวคิ ดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิ จกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุ งการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่ คาดหวังจากการ
เรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรั บปรุ งการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้น้ ี กบั ปั ญหาที่มา
จากงานวิจยั ของอาจารย์หรื ออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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