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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สถ111 คอมพิวเตอรเบือ้ งตน
ภาควิชาคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
สถ111 คอมพิวเตอรเบื้องตน (ST111 Introduction to Computer)
2. จํานวนหนวยกิต
บรรยาย – ปฏิบตั ิ 2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ วิชาเฉพาะดานบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.กาญจนา พานิชการ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
20 มิ.ย. 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร สามารถเขียนผังงาน รหัสจําลอง
และอัลกอรึทึม และสามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีพื้นฐานคอมพิวเตอรเบื้องตน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวความคิดของภาษาคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร การออกแบบและการเขียนผังงาน การเขียน
โปรแกรม ชนิดของขอมูล การรับและการสงขอมูล การแสดงผล การจัดการขอมูล
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอ ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห หรือ 15 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนิสติ

ปฏิบัติ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือ 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผาน Course syllabus
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายทีต่ องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
ความรับผิดชอบ
(1) มีความซือ่ สัตยสุจริต
หลัก
(2) มีระเบียบวินยั
หลัก
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
(5) มีจิตสาธารณะ
(6) มีตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม
1.2 วิธีการสอน
(1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรม
(2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และความซื่อสัตยในชั้นเรียน
(3) จัดกิจกรรม /สงเสริมใหเขารวมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลา การแตงกาย การปฏิบตั ติ ามระเบียบและ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(2) สังเกตและประเมินพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
(3) ประเมินจากผลงานที่นสิ ติ ไดรับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
ความรับผิดชอบ
2.1 ความรูทตี่ องไดรับ
(1) มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป
(2). มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน
(3). มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฏี
ในศาสตรเฉพาะ
(4). มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางสถิติ วิทยาศาสตรและ/หรือคณิตศาสตร
หลัก
(5) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
สถิติ และสถิตปิ ระยุกต
(6) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
2.2 วิธีการสอน
(1) ดําเนินการเรียนการสอน โดยการเนนผูเ รียนเปนสําคัญโดยแนะนําวิธีการเรียนรูและการสืบคนขอมูลดวย
ตนเอง
(2) จัดกิจกรรมและดําเนินการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เชน การบรรยาย การฝกปฏิบตั ิ การสัมมนา
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การทําแบบฝกหัด การเรียนรูจากกรณีปญหา การเรียนรูเปนรายบุคคล
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบตั งิ านของนิสติ ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
(3) การจัดทํารายงาน/แผนงาน/โครงการ
(4) การนําเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ
(5) โครงงาน การฝกปฏิบตั ิ และการฝกงาน
3. ทักษะทางปญญา
ความรับผิดชอบ
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
หลัก
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมผี ล ตามหลักการวิชาการทางสถิติ
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
(2). นําความรูทาง วิทยาศาสตรคณิตศาสตร และสถิติ ไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ได
อยางถูกตองและเหมาะสม
(3). มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่
หลากหลายไดอยางถูกตองและสรางสรรค โดยใชความรูทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณทางภาคปฏิบตั ิ โดยคํานึงถึงผลกระทบทีเ่ กีย่ วของ
(4). มีสามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน
(5) สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตาง ๆ โดยใชความรูเปนฐาน
(6) เปนผูมคี วามคิดริเริ่ม สรางสรรค นวัตกรรม
3.2 วิธีการสอน
จัดกระบวนการเรียนรูใหนิสติ ศึกษาและแสวงหาความรู เพื่อใหนสิ ติ ไดฝกทักษะการวิเคราะห
ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะการสืบคน และการเรียนรูเชิงประสบการณ จากสภาพปญหา
หรือสถานการณจริง ทั้งทีเ่ ปนรายบุคคลและรายกลุม เชน
(1) การนําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
(2) การทํากรณีศึกษา
(3) การฝกปฏิบตั ิ
(4) การจัดทําโครงงาน
(5) การศึกษาคนควาดวยตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยประเมินผลจาก
(1) งานที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินผลจากการสอบทัง้ ในภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบตั ิ
(3) นิสติ ประเมินตนเอง
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม องคกร สิง่ แวดลอม
(2). มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ ื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี
(3). สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร รวมทัง้ พัฒนาตนเองและ
พัฒนางานได
4.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานทีต่ องมีปฏิสมั พันธ
ระหวางบุคคล
(2). จัดใหมีการเรียนรูภาคปฏิบตั ิทงั้ ในและนอกชั้นเรียนเพื่อเสริมสรางประสบการณจริง
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ในการทํากิจกรรมกลุม
(2). ประเมินจากการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน และการยอมรับเหตุผลของผูที่
มีความคิดเห็นแตกตาง
(3). ประเมินผลจากงานและความรับผิดชอบในหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
(4). นิสิตประเมินตนเอง

ความรับผิดชอบ
รอง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
หลัก
(1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะห ประมวลผล การ
แกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
(2). มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การเลือกใชรูปแบบการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม
(3). มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการคนควาไดอยาง
เหมาะสมและจําเปน
(4). สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
(5) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพื่อใหเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหา
(6) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนทีม่ ีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกีย่ วกับคอมพิวเตอร
5.2 วิธีการสอน
(1) มีรายวิชาทีฝ่ กทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การมอบหมายงานใหสืบคน จัดการ ประมวลผลและแปลความหมายขอมูลทั้งรายบุคคลและรายกลุม
(3) นําเสนอและการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบวาจา หรือการเขียนรายงาน
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5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัตงิ านของนิสติ จากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน และการเขียนรายงาน จากการใชรูปแบบการนําเสนอ
ที่ถกู ตองตามหลักวิชาการ และใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนํารายวิชา การวัดและการประเมินผล
ความรูทั่วไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร

2
3
4

ผังงานเบื้องตน (Flowchart)
สอบยอยครั้งที่ 1
การเขียนผังงาน (Flowchart) และ PseudoCode
การออกแบบโปรแกรม
สอบยอยครั้งที่ 2
การควบคุมทิศทางการทําางานของ
โปรแกรม การตัดสินใจ โครงสรางของการ
ตัดสินใจ ชนิดของโครงสรางการตัดสินใจ (if,
if..else, if ซอน if การทํางานแบบวนซ้ํา
(loop)
สอบกลางภาค
การทํางานโดยใช Do-While การทํางานโดย
ใช For การทํางานโดยใช Do-Until
การเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาคอมพิวเตอร
สอบยอยครั้งที่ 3

5
6
7-8

9
10
11
12
13-15
16

การเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาคอมพิวเตอร
(ตอ)
สอบปลายภาค
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จํานวน กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง การสอน สือ่ ที่ใช
(ถามี)
3
บรรยาย ซักถาม อ.กาญจนา พานิชการ
ความรูพื้นฐานของ
นิสติ
3
บรรยาย ปฏิบตั ิ อ.กาญจนา พานิชการ
6

บรรยาย ปฏิบตั ิ

อ.กาญจนา พานิชการ

3

บรรยาย ปฏิบตั ิ

อ.กาญจนา พานิชการ

6

บรรยาย ปฏิบตั ิ

อ.กาญจนา พานิชการ

3

บรรยาย ปฏิบตั ิ

อ.กาญจนา พานิชการ

3

บรรยาย ปฏิบตั ิ

อ.กาญจนา พานิชการ

9

บรรยาย ปฏิบตั ิ

อ.กาญจนา พานิชการ

3
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต
1.2 มีระเบียบวินัย
1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักใน
การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผูอื่น
1.5 มีจิตสาธารณะ
1.6 ตระหนักในคุณคาของศิลปะ
และวัฒนธรรม
ความรูที่ตองไดรบั
2.4 มีความรูในหลักการและ
ทฤษฎีทางสถิติ วิทยาศาสตรและ/
หรือคณิตศาสตร
2.1 มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ
ที่จะสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
2.3 มีความรูพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะ
นํามาอธิบายหลักการและทฤษฏีใน
ศาสตรเฉพาะ
2.5 สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนา
ความรูใหม โดยเฉพาะดานสถิติ
และสถิติประยุกต
2.6 สามารถวิเคราะห ออกแบบ
ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมิน
ระบบองคประกอบตาง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอรใหตรงตาม
ขอกําหนด
ทักษะทางปญญา

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการประเมินผล

การเขาชั้นเรียนและ
สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

รอยละ 10

แบบฝกหัด สอบยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

ตลอดภาคการศึกษา

รอยละ 30
รอยละ 25
รอยละ 35
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3.1 สามารถคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบ และมีเหตุมีผล ตาม
หลักการวิชาการทางสถิติ
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
3.2 นําความรูทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และสถิติไปประยุกต
กับสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
3.3 มีความใฝรู สามารถวิเคราะห
และสังเคราะหความรูจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายได
อยางถูกตองและสรางสรรค โดยใช
ความรูทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณทางภาคปฏิบัติ โดย
คํานึงถึงผลกระทบที่เกีย่ วของ
3.4 สามารถประยุกตความรู
ใหเกิดประโยชน
3.5 สามารถประเมิน วิพากษ
สถานการณตาง ๆ โดยใชความรู
เปนฐาน
3.6 เปนผูมคี วามคิดริเริ่ม
สรางสรรค นวัตกรรม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.2 มีภาวะผูนํา โดยสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนํา
และสมาชิกทีด่ ี
4.1 มีความรับผิดชอบตอตนเอง
สังคม องคกร สิง่ แวดลอม
4.3 สามารถปรับตัวเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมของ
องคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานได
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี

แบบฝกหัด สอบยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สังเกตพฤติกรรม
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สารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกตความรูทาง
คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ
วิเคราะห ประมวลผล การ
แกปญหาและนําเสนอขอมูลได
อยางเหมาะสม
5.2 มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.3 มีทักษะและความรู
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการ
คนควาไดอยางเหมาะสมและ
จําเปน
5.4 สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนและเก็บ
รวบรวมขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ
5.5 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิง
ตัวเลข เพื่อใหเขาใจองคความรู
หรือประเด็นปญหา
5.6 มีทักษะการใชเครื่องมือที่
จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการ
ทํางานที่เกีย่ วกับคอมพิวเตอร

แบบฝกหัด สอบยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารการสอนทีผ่ ูสอนจัดทําขึ้น
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Briggs, Jason, Python for Kids: A Playful Introduction To Programming, No
Starch Press, 2012.
2. Robertson, Lesley Anne, Simple Program Design: A Step-by-Step Approach,
Fourth Edition, Course Technology, 2003.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ใหนิสติ ประเมินอาจารยผูสอนตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจาก
1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียน
2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนของนิสิตในชั้นเรียน
3. การประเมินผลงานของนิสติ ที่ไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
1. เพิ่มการทําและนําเสนอโครงงานยอยรายบุคคล
2. ประมวลความคิดเห็นของนิสติ สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปน
ขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุนตอไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ ใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทําการสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําขอคิดเห็นของนิสติ จากขอ 1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสติ
มาประมวล เพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูทตี่ องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
2. นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ 2 กลยุทธการประเมินการสอน มาจัดกลุมเทียบเคียง
กับขอคิดเห็นของนิสิต เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการ
ประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง
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