มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

วิชา 0214111 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
( Introduction to Computer Programming )

รายวิชานี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
2
3
3
4
7
11
12
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0214111 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
0214111 Introduction to Computer Programming
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน (ไมระบุ)
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
เปดสอนภาคตน ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ทักษิณ พัทลุง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

ใหรูและเขาใจหลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร
ใหรูและเขาใจหลักการและสวนประกอบตางๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร
ใหรูและเขาใจรูปแบบและการโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะตางๆ
ใหรูและเขาใจการประมวลผลขอมูลแบบโครงสราง แถวลําดับ และแฟมขอมูล

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู ความเขาใจ ประสบการณ ในหลักและวิธกี ารในการโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซึ่งจะเปนพืน้ ฐานในการศึกษาวิชาของวิทยาการคอมพิวเตอร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การโปรแกรมคอมพิวเตอร การศึกษาวิเคราะหปญหา สวนประกอบของโปรแกรม ชนิดของขอมูล
คาคงที่และตัวแปร การรับขอมูลและแสดงผล นิพจนและการกําหนดคา การควบคุมโปรแกรม โปรแกรม
ยอย และการประมวลผลขอมูลแบบโครงสราง แถวลําดับ แฟมขอมูลและปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
การฝกปฏิบัติ
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหตาํ ปรีกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยจดั เวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตอ งการ)
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หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ Q
4.1.2 การสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารยผูสอนกลาวสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซือ่ สัตยสุจริตใน
รายวิชาที่สอน
(2) ปลูกฝงใหนิสติ มีระเบียบวินยั โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตง
กายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหเปนการกําหนดวัฒนธรรมของ
องคกร
4.1.3 การประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตรวจสอบการแตงกายใหถูกตองตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(2) ตรวจสอบการเคารพกฎระเบียบของการเขาชั้นเรียน เชน การเขาชั้นเรียน ตรงเวลา
(3) ตรวจสอบการเคารพกฎระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
4.2 ดานความรู
4.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร Q
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา Q
4

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือ ประเมินระบบองคประกอบ
ตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด Q
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการ
นําไปประยุกต
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรกับความรูใ นศาสตรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
4.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
- บรรยายโดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา อภิปรายโตตอบระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน และการวิเคราะหกรณีศกึ ษา
- ฟงบรรยาย และปฏิบัติการ สัปดาหละ 4 คาบ
- ศึกษาจากเอกสารและปฏิบัติการกรณีศกึ ษา
- ศึกษากรณีตวั อยาง ดวยตนเอง
- การอภิปราย วิเคราะห ตอบคําถาม
4.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ ดวยการสอบ
ทวนความรูตลอดระหวางภาคเรียน และหลังจากจบภาคการศึกษา ดังนี้ คือ
(1) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(2) การทดสอบยอย และการทดสอบปฏิบัติการ
4.2.4. ความรูที่จะไดรับจากผลการเรียนรูด านความรู
เติมเต็มองคความรูพื้นฐานดาน การโปรแกรมคอมพิวเตอร ตามที่ระบุในกรอบมาตรฐาน
ไดแก การโปรแกรมคอมพิวเตอร การศึกษาวิเคราะหปญ
 หา สวนประกอบของโปรแกรม ชนิดของ
ขอมูล คาคงที่และตัวแปร การรับขอมูลและแสดงผล นิพจนและการกําหนดคา การควบคุม
โปรแกรม โปรแกรมยอย และการประมวลผลขอมูลแบบโครงสราง แถวลําดับ แฟมขอมูล และ
ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม

5

4.3 ดานทักษะทางปญญา
4.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ Q
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม Q
4.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(2) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ใหนิสิตมีโอกาสฝกปฏิบัติจริง
4.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
สอบทวนความรูตลอดระหวางภาคเรียน และหลังจากจบภาคการศึกษา
4.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายโดยใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ
ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในดานวิทยาการคอมพิวเตอรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอนทีม่ ีการมอบหมายใหนักศึกษาแกปญหาทีก่ ําหนดโดยใชความรูในวิชานีแ้ ละ
นําเสนอผลการแกปญหาในรูปของตนเอง
4.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สอบทวนความรูตลอดระหวางภาคเรียน และหลังจากจบภาคการศึกษา
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4.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูใ นปจจุบนั ตอการทํางานที่เกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร Q
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค {
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนเลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารกันไดอยางเหมาะสม
(5) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผลการ
แกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
4.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) กําหนดใหมีรายวิชาฝกปฏิบตั ิการใชเครื่องมือทางคอมพิวเตอร
(2) ฝกแกปญหา โดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือสถิติ และนําเสนอการแกปญหาที่
เหมาะสม
(3) เนนการสอนที่ใชปญหานํา ทฤษฏีตาม และการพัฒนาแนวคิดจากปญหาเพื่อนําไปสู
การคนพบ ขอสรุป
(4) มอบหมายงานใหศกึ ษาคนควาดวยตนเอง จาก Website สื่อการสอน e-Learning และ
ทํารายงาน โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
4.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากรายวิชาฝกปฏิบตั ิการใชเครื่องมือทางคอมพิวเตอร
(2) ประเมินจากการแกปญหา โดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือสถิติ และนําเสนอ
การแกปญหาที่เหมาะสม
(3) สอบทวนความรูตลอดระหวางภาคเรียน และหลังจากจบภาคการศึกษา
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการเรียนรู วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
สัปดาห

สาระความรู

1-2

บทที่ 1 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

จํานวน
ชั่วโมง
8

3

บทที่ 2 สวนประกอบของโปรแกรม

4

4

บทที่ 3 การรับขอมูลและแสดงผล

4

5

บทที่ 4 ตัวทําการและนิพจน

4

6

บทที่ 5 ประโยคคําสั่งเงื่อนไข

4

7

บทที่ 6 การวนรอบและการทําซ้ํา

4

8

บทที่ 7 โปรแกรมยอยและฟงกชั่น

4

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ชี้แจงรายละเอียดประมวล
วิชาและบรรยาย
บรรยายและศึกษาจาก
เอกสาร
1.ศึกษาจากเอกสาร
2.ฟงบรรยาย
3.ศึกษากรณีตัวอยาง
1.ศึกษาจากเอกสาร
2.ฟงบรรยาย
3.ศึกษากรณีตัวอยาง
1.ศึกษาจากเอกสาร
2. ฟงบรรยาย
3.ศึกษากรณีตัวอยาง
4. ฝกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม
1.ศึกษาจากเอกสาร
2. ฟงบรรยาย
3.ศึกษากรณีตัวอยาง
4. ฝกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม
1.ศึกษาจากเอกสาร
2. ฟงบรรยาย
3.ศึกษากรณีตัวอยาง
4. ฝกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม

ผสอน
นาย ไภษัชย แซจู
นาย ไภษัชย แซจู
นาย ไภษัชย แซจู

นาย ไภษัชย แซจู

นาย ไภษัชย แซจู

นาย ไภษัชย แซจู

นาย ไภษัชย แซจู
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1. แผนการเรียนรู วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน (ตอ)
สัปดาห

สาระความรู

จํานวน
ชั่วโมง

9-10

สอบกลางภาค
บทที่ 8 แถวลําดับและตัวชี้

12

11-12

บทที่ 9 ขอมูลโครงสราง

8

13-14

บทที่ 10 แฟมขอมูล

4

15

ทบทวน

4

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
1.ศึกษาจากเอกสาร
2.ฟงบรรยาย
3.ศึกษากรณีตัวอยาง
4. ฝกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม
1.ศึกษาจากเอกสาร
2.ฟงบรรยาย
3.ศึกษากรณีตัวอยาง
4. ฝกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม
1.ศึกษาจากเอกสาร
2.ฟงบรรยาย
3.ศึกษากรณีตัวอยาง
4. ฝกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม
บรรยายสรุป

ผสอน

นาย ไภษัชย แซจู

นาย ไภษัชย แซจู

นาย ไภษัชย แซจู

นาย ไภษัชย แซจู

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผล

งานที่ใชในการประเมินผลผูเรียน

1

ปฏิบัติการและทดสอบ

2

การสอบกลางภาค

3

การสอบปลายภาค

ผลการเรียนรู

สัปดาหที่กําหนด

1.7, 2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 5.1, 5.3
1.7, 2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 5.1, 5.3
1.7, 2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 5.1, 5.3

ตลอดภาคเรียน

สัดสวนของ
การประเมินผล
40%

หลังสัปดาหที่ 8

30%

หลังสัปดาหที่ 15

30%
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เกณฑการกําหนดคาระดับขัน้
ชวงคะแนน (รอยละ)
81.00-100.00
75.00-80.00
69.00-74.00
61.00-68.00
53.00-60.00
47.00-52.00
41.00-46.00
0.00-40.00

คาระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนรู
1. ตําราและเอกสารหลัก
ไภษัชย แซจู เอกสารการสอน การโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาซี 2549
ไภษัชย แซจู การโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาซี 2554
Brian W. Kernighan , Dennis M. Ritchie., The C Programming Language., Prentice Hall – 1988

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Bourne, S. R., The Unix System. Bell Laboratories Addison-Wesley Pub.Co., London, 1983, page 74

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Waite, Mitchell and Stephen Prata., C: step-by-step. The Waite Group., SAMS, USA. 1989
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา

7.2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการปฏิบัติการและทดสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
7.3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใช
อาจารยผูสอน แตอาจารยที่ทวนสอบตองมีความรูในวิชานี้
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

7.5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุก 1 ป ตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือ ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 7.4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอนทุกป เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ
ลงชื่อ:
(
)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
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