รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย หลักการเขียนโปรแกรม
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Principle of Programming
2. จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี
4.2 อาจารย์ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
หลักวิทยาการข้อมูล
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
6 พฤษภาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการรู้ดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการทำงานเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
1.1.2 นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้ในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
1.1.3 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินชิวิตได้
1.1.4 นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.1.5 นักศึกษาสามารถอธิบายทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล
1.1.6 นักศึกษาสามารถอธิบายทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
1.1.7 นักศึกษาสามารถอธิบายทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
1.1.8 นักศึกษาสามารถอธิบายทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
1.1.9 นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้ในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 นักศึกษามีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็นคุณค่า
และเคารพสิทธิของผู้อื่น
1.2.2 นักศึกษามีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและ
ผู ้ ต ามที ่ ด ี มี ม นุ ษ ย์ ส ั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี มี ท ั ก ษะในการแก้ ป ั ญ หาสั ง คมได้ แ ก่ การรั บ รู ้ ป ั ญ หา การเข้ า ใจปั ญ หา
การเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
1.2.3 นักศึกษามีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
1.2.4 นักศึกษามีทักษะในการคิดคำนวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ
1.2.5 นักศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการทำงานและการสื่อสาร
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1.3.1 นักศึกษามีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี
1.3.2 นักศึกษารู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3.3 นักศึกษามีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ดำรงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรี มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริงใน
สิ ่ ง ที ่ ท ำ มี บ ุ ค ลิ ก ภาพที ่ เ หมาะสม แสดงความเป็ น ผู ้ น ำและความเป็ น สวนดุ ส ิ ต ได้ อ ย่ า งเหมาะสมในทุ ก
สถานการณ์จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เท่าทันกาละ และเทศะของชุมชน สังคม และโลก
2.2 เพื ่ อ ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท ี ่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น สำคั ญ มี ค วามยื ด หยุ ่ น หลากหลาย
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นบัณฑิตที่ดำเนินชีวิต
ได้ดีงาม มีความสุข สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมได้ เข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความแตกต่าง จุดเด่นจุดด้อยของเทคโนโลยีในชุมชน หรือสังคมต่าง ๆ
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2.3 ปรับปรุงการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพิ่มศักยภาพ
ในการรับรู้และสื่อสารข้อมูลของนักศึกษา และกระตุ้นให้นักศึกษาแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
หลักการแก้ปัญหา แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของขั้นตอนวิธี การประยุกต์ขั้นตอนวิธี การพัฒนา การ
ทดสอบ การหาที่ผิด ความหมายของภาษาระดับสูง การกำหนดค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ ตัวดําเนินการ
เปรียบเทียบ ตัวดําเนินการทางตรรกะ และการกําหนดค่า การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย
โครงสร้างควบคุมแบบมีการเลือกและแบบทําซ้ำ โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แนวคิดของการเรียกซ้ำและ
ฟังก์ชันเวียนเกิดอย่างง่าย การแทนข้อมูลตัวอักขระ ข้อมูลชนิดแถวลําดับและการประมวลผล สายอักขระและ
วิธีการประมวลผล
Principle of problem-solving, role and function of algorithm, implementation of
algorithms, developing, testing, debugging, meaning of high-level languages, defined constant
value, variables, expressions, comparison operator, logical operators and assignments, simple
input and output, conditional and iterative control structures, subprograms and parameter
passing, the concept of recursion and simple recursive functions, representation of character
data, arrays and array processing, string and string processing
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมง

ไม่มี

60 ชั่วโมง

90 ชั่วโมง

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.3.1 อาจารย์ประจำวิชาประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สอน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และเวลาให้คำปรึกษา
ในวันปฐมนิเทศรายวิชา
3.3.2 นักศึกษานัดวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม ตามเวลา
3.3.3 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3
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1.1 คุณธรรมจริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมกำกับความรู้ ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม และ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีสำนึกต่อสังคมส่วนรวมซึ่ง
เป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะสำคัญ ดังนี้
1.1.6 มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ดารงตนอย่างมีศักดิ์ศรี
มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริงในสิ่งที่ทา
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม แสดงความเป็นผู้นาและความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์จน
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และนำมา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
1.2.2 เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนำตัวอย่าง
กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
1.2.3 จั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษที ่ ส ่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ เ รี ย นเกิ ด พั ฒ นาการการเรี ย นรู ้ ด ้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามที่กำหนดในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง
1.2.4 มอบหมายให้นักศึกษาผลิตชิ้นงานหรือโครงงานที่สะท้อนคุณลักษณะด้านคุณธรรม
และจริยธรรมตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
1.2.5 ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดี
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 สร้างเครื่องมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring
Rubric)
1.3.2 ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของนักศึกษาตามกำหนดเวลา
1.3.3 ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการทำงานร่วมกัน
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหว่างเรียน
1.3.5 ประเมินความรับผิดชอบ ความรักในความเป็นไทย การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
1.3.6 วัดเจตคติของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละภาคเรียน
2. ด้านความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยความรู้พื้นฐาน
ที ่ จ ะทำให้ เ ข้ า ใจถึ ง ธรรมชาติ ตนเอง ผู ้ อ ื ่ น และสั ง คม มี ค วามรอบรู ้ ถ ึ ง การเปลี ่ ย นแปลงของสั ง คมไทย
และสังคมโลก รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และดำรงตนอยู่ในสังคม
ได้ โดยเนื้อหาความรู้พหุศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ครอบคลุมในเนื้อหาสำคัญ ดังนี้
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2.1.4 มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา
และวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
2.1.5 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการดาเนินชีวิต
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1 ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยผู ้ ส อนวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ แ ละ
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และ
นำมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2.2.2 ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปราย
กลุ่มย่อย และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน
2.2.3 เรี ย นรู ้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง การทำกิ จ กรรมโครงงาน รวมทั ้ ง การแลกเปลี ่ ย น
ประสบการณ์ การศึกษาจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2.4 จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ค รอบคลุ ม เนื ้ อ หาสาระตามแผนที ่ ก ระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเป็น
รายบุคคลหรือโครงงานกลุ่ม
2.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหา
ความรู้และการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.3.1 การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้
2.3.2 ทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
2.3.3 การตอบคำถามท้ายบทเรียน
2.3.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.5 การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เช่น รายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน
2.3.6 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ในแต่ละรายวิชา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณมีกระบวนการคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์แนวคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิตได้
คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปัญญา ได้แก่
3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3.1.5 มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
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3.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และ
นำมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชาการ
3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา เช่นการวางแผน
งาน การตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิด
ในการทำรายงาน โครงงาน โครงการ ชิน้ งาน สิ่งประดิษฐ์
3.2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิง
ตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการ น่าเชื่อถือและสามารถ
อ้างอิงได้
3.2.4 การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจากต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู้
3.2.5 การศึกษาดูงานนอกสถานที่
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา
3.3.2 การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงาน โครงงาน หรือชิ้นงานที่เป็น
สิ่งประดิษฐ์
3.3.3 การจัดประกวดโครงงาน
3.3.4 การถาม-ตอบในระหว่างการจัดการเรียนรู้
3.3.5 การทดสอบย่อย
3.3.6 การสอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นความสามารถในการแสดงบท
บาทของตนเองอย่ า งเหมาะสม เพื ่ อ อยู ่ ร ่ ว มในสั ง คม และปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น ได้ อ ย่ า งราบรื ่ น และ
มีความสุข โดยครอบคลุมความรู้และทักษะต่อไปนี้
4.1.1 มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็นคุณค่า
และเคารพสิทธิของผู้อื่น
4.1.2 ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก
4.2 กลยุทธ์การสอน
4.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และนำมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
4.2.2 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึกษาการอภิปราย
การสอนโดยการตั้งโจทย์ปัญหาและการแสดงบทบาทสมมุติ
4.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการทำงานเป็นทีมและให้ใช้กระบวนการกลุ่ม
ทำงานด้วยความเสียสละ
4.2.4 ส่ ง เสริ ม การทำกิ จ กรรมที ่ เ ป็ น โครงงานกลุ ่ ม และการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที ่ เ น้ น
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
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4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.3.1 การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
4.3.2 สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4.3.3 ประเมินผลความสำเร็จของโครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการกำหนด แบ่งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการใช้
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูลความรู้ อีกทั้งความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมคุณลักษณะดังนี้
5.1.1 มีความรู้ในการใช้สื่อ และข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
5.1.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการทางาน และการสื่อสาร
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และนำมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
5.2.2 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะบน
พื้นฐานของความเป็นเหตุและผล
5.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ การจำลองเหตุการณ์ และ หรือ
บทบาทสมมติเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.2.4 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น
การสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ TV on demand การใช้
e-Learningในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน ศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเองทั้งก่อนและหลังบทเรียนที่ต้องเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอน
5.2.5 ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การคิ ด เชิ ง ตรรกะ
ความสมเหตุผลตามข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูล การพูดและการเขียนสื่อสารเพื่อรายงานเนื้อหาสาระ
ต่ า ง ๆ ตามข้ อ กำหนดในรายวิ ช า ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศประกอบในการจั ด ทำรายงานหรื อ
โครงงานที่ศึกษาค้นคว้า
5.2.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
5.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ใช้วิธีการถาม-ตอบความรู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้
5.3.2 ทดสอบย่อยหลังจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
7
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5.3.3 ประเมิ น จากโครงงานหรื อ ชิ ้ น งานรวบยอดที ่ ม อบหมายให้ ใ ช้ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะ
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
วัน-เวลา
1

ปฐมนิเทศรายวิชา
- แนะนำรายวิชาและ
วัตถุประสงค์
- ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง สือ่ ที่ใช้
3

โจทย์และปัญหาในชีวิตประจำวัน

2

การจัดการปัญหา
- หลักการแก้ปัญหา (Principle
of Problem-solving)
- แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของ
ขั้นตอนวิธี (Role and function
of algorithm)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ประเมิ น ความคาดหวั ง และความต้ อ งการด้ า น
การเรียนรู้ของนักศึกษา
2. ผู ้ ส อนชี ้ แ จงกระบวนการการเรี ย นการสอน
ทำความตกลงเกี ่ ย วกั บ การมอบหมายงาน และการ
ประเมินผล
3. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ โจทย์และปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน
4. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายในหัวข้อ ปัญหาต่าง
ๆ ในชีว ิต ประจำวัน ทั้งที่เกี่ย วข้อ งและไม่เกี่ย วข้อ งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
5. ผู้เรียนรายงานสรุปในหัวข้อที่ได้รับ
6. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน และ มคอ.3
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- รายชือ่ ผู้สอน เบอร์โทรศัพท์ และเวลา
ให้คำปรึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการจัดการปัญหาในสัปดาห์ที่
1 รวมถึงอธิบายหลักการแก้ปัญหา
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด บทบาทและหน้าที่
ของขั้นตอนวิธี
3. ให้นัผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อทำใบงาน
4. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันสรุป

อาจารย์
ผู้สอน
ผศ.ดร.
วิชชา
ฉิมพลี

ผศ.ดร.
วิชชา
ฉิมพลี

สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

3

4

5

หัวข้อเรื่อง

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง สือ่ ที่ใช้
- สื่อ Power Point ประกอบการบรรยาย
- ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- Smart Phone ของผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนอธิบายถึงการประยุกต์ขั้นตอนวิธี
2. ผู้สอนอธิบายถึงการพัฒนาโปรแกรม
3. ผู้สอนอธิบายถึงการแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม
3. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายในหัวข้อ 1,2 และ
3 พร้อมทั้งรายงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อทำใบงาน
5. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันสรุป

การประยุกต์ขั้นตอนวิธี
(Implementation of
algorithms)
- การพัฒนา (Developing)
- การทดสอบ (Testing)
- การแก้ไขจุดบกพร่องของ
โปรแกรม (Debugging)

ภาษาคอมพิวเตอร์
- ประเภทภาษาคอมพิวเตอร์
- ความหมายของภาษาระดับสูง
(Meaning of high-level
languages)
- ตัวอย่างโครงสร้าง
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความ
นิยม

ภาษาคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
- การกำหนดค่าคงที่ (Defined
constant value)
- ตัวแปร (Variables)
- นิพจน์ (Expressions)
- ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
(Comparison operator)

3

3

สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการเรียน
- สื่อ Power Point ประกอบการบรรยาย
- ใบงาน/กิจกรรมที่ให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- Smart Phone ของผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนอธิบายภาษาคอมพิวเตอร์ และยกตัวอย่าง
โครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละตัว
2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและร่วมกันกันวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภท
3. ผู้เรียนร่วมกันนำเสนอความคิดเห็น
4. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- ข่าวสารหรือบทความ
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- Smart Phone ของผูเ้ รียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ใน
หัวข้อ
- การกำหนดค่าคงที่ (Defined constant value)
- ตัวแปร (Variables)
- นิพจน์ (Expressions)
- ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison operator)

อาจารย์
ผู้สอน

ผศ.ดร.
วิชชา
ฉิมพลี

ผศ.ดร.
วิชชา
ฉิมพลี

ผศ.ดร.
วิชชา
ฉิมพลี
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง สือ่ ที่ใช้

- ตัวดำเนินการทางตรรกะ และ
การกำหนดค่า (logical
operators and assignments)

อาจารย์
ผู้สอน

- ตัวดำเนินการทางตรรกะ และการกำหนดค่า (logical
operators and assignments)
2. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันเขียนคำสั่ง
ภาษาคอมพิวเตอร์
3. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา

6

ภาษาคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
- การรับข้อมูลเข้าและการ
แสดงผลอย่างง่าย (Simple input
and output)

3

สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- ข่าวสารหรือบทความ
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- Smart Phone ของผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ในหัวข้อ
การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย (Simple
input and output)
2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและนำเสนอผลการเขียน
โปรแกรมในหัวข้อดังกล่าว
3. ผูส้ อนกับผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- ข่าวสารหรือบทความ
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- Smart Phone ของผู้เรียน

7-8

ภาษาคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
- โครงสร้างควบคุมแบบมีการ
เลือกและแบบทําซ้ำ (conditional
and iterative control
structures)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายและสรุปเนื้อหาภาษาคอมพิวเตอร์
ในเนื้อหา โครงสร้างควบคุมแบบมีการเลือกและแบบทําซ้า
2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและนำเสนอผลการเขียน
โปรแกรมในหัวข้อดังกล่าว
3. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
4. ประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรมตอบคำถามออนไลน์
(Kahoot)
สื่อการสอน
- กิจกรรม Active Learning
- พาวเวอร์พอยส์
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมตอบคำถามออนไลน์ (Kahoot)
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
9-10

11

12-13

หัวข้อเรื่อง
ภาษาคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
- โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า
(subprograms and parameter
passing)

ภาษาคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
- แนวคิดของการเรียกซ้ำและ
ฟังก์ชันเวียนเกิดอย่างง่าย (the
concept of recursion and
simple recursive functions)

ภาษาคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
- การแทนข้อมูลตัวอักขระ
(representation of character
data)
- ข้อมูลชนิดแถวลําดับและการ
ประมวลผล (arrays and array
processing)
- สายอักขระและวิธีการ
ประมวลผล (string and string
processing)

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง สือ่ ที่ใช้
6

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายและสรุปเนื้อหา ภาษาคอมพิวเตอร์
ในหัวข้อ โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า
2. ผู้สอนกำหนดหัวข้อเรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนค้นคว้า
ประชุมกลุ่มย่อยและระดมสมอง แล้วนำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบอินโฟกราฟิก
4. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน และส่งผลงาน
5. ประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรมตอบคำถามออนไลน์
(Kahoot)
สื่อการสอน
- กิจกรรม Active Learning
- พาวเวอร์พอยส์
- เอกสารประกอบการสอน
- โปรแกรมสำหรับการนำเสนอข้อมูลด้วยอินโฟ
กราฟิก
- โปรแกรมตอบคำถามออนไลน์ (Kahoot)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายและสรุปเนื้อหา
ภาษาคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ แนวคิดของการ
เรียกซ้ำและฟังก์ชันเวียนเกิดอย่างง่าย
2. ผูส้ อนยกตัวอย่างโปรแกรม
3. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อสรุปประเด็นจากหัวข้อที่
ผู้สอนบรรยาย
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป

อาจารย์
ผู้สอน
ผศ.ดร.
วิชชา
ฉิมพลี

ผศ.ดร.
วิชชา
ฉิมพลี

สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- ข่าวสารหรือบทความ
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- Smart Phone ของผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ในหัวข้อ
- การแทนข้อมูลตัวอักขระ
- ข้อมูลชนิดแถวลําดับและการประมวลผล
- สายอักขระและวิธีการประมวลผล (string
2. ผู้เรียนแต่ละคนสรุป และยกตัวอย่างโดยการ
ค้นคว้าจากข่าวต่าง ๆ มาเป็นกรณีตัวอย่าง
3. ผู้เรียนนำเสนอโดยใช้วิธีการสุ่มของผู้สอน
3. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
11
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

14

15

หัวข้อเรื่อง

กรณีศึกษา ปัญหาและการปัญหา
โจทย์ด้านคอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน

สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ และ
แนวทางในการเรียนหลักสูตร
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

จำนวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง สือ่ ที่ใช้

3

3

สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- ข่าวสารหรือบทความ
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- Smart Phone ของผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(Performance – based Learning) โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มในชั้นเรียน กรณีศึกษา ปัญหาและการปัญหา
โจทย์ด้านคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
สอบถามผู้สอนในเรื่องที่สนใจ
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- ข่าวสารหรือบทความ
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- Smart Phone ของผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู ้ ส อนสรุ ป เนื ้ อ หาสาระทั ้ ง หมดที ่ ไ ด้ เ รี ย นมา
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับนักศึกษา
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางในการนำเสนอผลงานในรูปแบบการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบถามความเข้าใจเพื่อ
เป็นการทบทวนความรูแ้ ละร่วมกันสรุปผล

อาจารย์
ผู้สอน

ผศ.ดร.
วิชชา
ฉิมพลี

ผศ.ดร.
วิชชา
ฉิมพลี

สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- พาวเวอร์พอยส์
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- Smart Phone ของผู้เรียน

12

มคอ. 3 รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

ผลงานโปรแกรมและการแก้ปัญหา
คอมพิวเตอร์

15

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
20 %

ผลงานโครงงานกลุ่มและการนำเสนอ

2 – 13

50 %

16

30%

ผลการเรียนรู้
1.1.6, 2.1.4, 2.1.5, 3.1.1,
3.1.3, 3.1.5, 4.1.1, 4.1.2,

สัปดาห์ที่
ประเมิน

วิธีการประเมิน

5.1.1, 5.1.4

2

1.1.6, 2.1.4, 2.1.5, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.1, 5.1.4

3

2.1.4, 2.1.5, 3.1.1, 3.1.3, การสอบ
- สอบปลายภาค
3.1.5

การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คะแนนอิงเกณฑ์ ในสัดส่วน คะแนนเก็บ (70) : สอบปลายภาค (30)
เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score)
ความรับผิดชอบ
หมายถึงการยึดมั่นในภาระผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายามอย่างละเอียดรอบคอบ
ยอมรับผลการกระทำและปรับปรุงการปฏิบัติซึ่งประเมินได้โดยการใช้แบบประเมินความรับผิดชอบที่มีเกณฑ์
การให้คะแนน 5 ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบ
5
4
ผูกพัน
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
เพียรพยายาม
ละเอียดรอบคอบ
ยอมรับผลการกระทำ
ปรับปรุงการปฏิบัติ

ผูกพัน
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
เพียรพยายาม
ละเอียดรอบคอบ
ยอมรับผลการกระทำ

3
ผูกพัน
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
เพียรพยายาม
ละเอียดรอบคอบ

2
ผูกพัน
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
เพียรพยายาม

1
ผูกพัน
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

วิชัยวงษ์ใหญ่ : 2560
นิยามศัพท์ “คุณภาพของการเขียนรายงาน”
การนำเสนอองความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆอย่างมีความถูกต้องของเนื้อหาสาระมี
การจัดระบบการนำเสนอสะท้อนกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ซึ่งประเมินได้โดยการใช้
เกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ (มารุตพัฒผล : 2560)
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เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของการเขียนรายงาน
มิติการประเมิน
การศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูล
ความถูกต้องของ
เนื้อหาสาระ
การจัดระบบ
การนำเสนอ
การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

เกณฑ์การให้คะแนน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ขาดการศึกษาค้นคว้า ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จากแหล่งใดแหล่ง
จากแหล่งต่าง ๆ ใน
หนึ่งเพียงแหล่งเดียว ประเทศ
เนื้อหาสาระยังไม่
เนื้อหาสาระมีความ เนื้อหาสาระมีความ
สมบูรณ์ขาดความ
ถูกต้องแต่ยังไม่เป็น ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง
ข้อมูลปัจจุบัน
ทันสมัย
นำเสนอเนื้อหาสาระ
ยังไม่เป็นระบบที่
ชัดเจนมีความสับสน
ในการอ่าน
ขาดการวิเคราะห์ใน
การนำเสนอรายงาน

ขาดการสังเคราะห์
เนื้อหาสาระที่
นำเสนอในรายงาน

ดีมาก
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ
เนื้อหาสาระมีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ทันสมัยมีองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
นำเสนอเนื้อหาสาระ นำเสนอเนื้อหาสาระ นำเสนอเนื้อหาสาระ
ในภาพรวมเป็นระบบ เป็นระบบที่ชัดเจนทั้ง ทั้งหมดเป็นระบบ
แต่ในรายละเอียดยัง ในภาพรวมและ
ชัดเจนและอ่านเข้าใจ
ไม่เป็นระบบ
รายละเอียด
ได้ง่าย
มีการวิเคราะห์ในการ มีการวิเคราะห์ในการ มีการวิเคราะห์ในการ
นำเสนอแต่ยังขาด
นำเสนออย่างถูกต้อง นำเสนออย่างถูกต้อง
ความถูกต้องและ
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผลและ
ความสมเหตุสมผล
เชื่อมโยงกับบริบท
ต่าง ๆ
มีการสังเคราะห์
มีการสังเคราะห์
มีการสังเคราะห์
เนื้อหาสาระที่
เนื้อหาสาระที่
เนื้อหาสาระที่
นำเสนอในรายงานแต่ นำเสนอในรายงานมี นำเสนอในรายงานมี
ประเด็นยังไม่ชัดเจน ประเด็นการ
ประเด็นการ
สังเคราะห์ชัดเจน
สังเคราะห์ชัดเจนและ
เชื่อมโยงกับบริบท
ต่าง ๆ
มารุตพัฒผล : 2560

นิยามศัพท์ “ความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่ม”
การทำงานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มผู้เรียนที่มีการทำงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลไปสู่การพัฒนาซึ่งประเมินได้โดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ
(มารุตพัฒผล : 2560)
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่ม
มิติการประเมิน
การทำงานเป็นทีม

การมีส่วนร่วม

เกณฑ์การให้คะแนน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ต่างคนต่างทำงานที่ ร่วมมือกันทำงานใน ร่วมมือกันทำงานใน
ตนเองรับผิดชอบขาด บางกิจกรรมมีการ
กิจกรรมต่างๆมีการ
การช่วยเหลือซึ่งกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและ ช่วยเหลือซึ่งกันและ
และกัน
กัน
กัน
ขาดการมีส่วนร่วมใน สมาชิกมีส่วนร่วมใน สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานกลุ่ม การกำหนดบทบาท การกำหนดเป้าหมาย

ดีมาก
ร่วมมือกันทำงาน
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
สมาชิกมีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบงาน
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ความรับผิดชอบ

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

การสะท้อนผล

ทำงานตามคำสั่งของ
หัวหน้า
สมาชิกขาดความ
รับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเอง
สมาชิกขาดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน
ขาดการสะท้อนผล
ของการปฏิบัติงาน
กลุ่ม

หน้าที่ของสมาชิก
กลุ่ม
สมาชิกมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเองแต่ยัง
ทำงานไม่เสร็จตาม
หน้าที่
สมาชิกในกลุ่มบางคน
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

และวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
สมาชิกมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเองจนทำงาน
เสร็จตามหน้าที่

มีการสะท้อนผลของ
การปฏิบัติงานกลุ่ม
แต่ประเด็นกระจัด
กระจาย

มีการสะท้อนผลของ
การปฏิบัติงานกลุ่มมี
ประเด็นการสะท้อน
ชัดเจน

สมาชิกทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน

และผลลัพธ์จากการ
ทำงาน
สมาชิกมีความ
รับผิดชอบจนทำงาน
เสร็จตามหน้าที่และ
ช่วยเหลือสมาชิกคน
อื่น
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และนำไปสู่การ
พัฒนางาน
มีการสะท้อนผลของ
การปฏิบัติงานกลุ่ม
และนำผลมาใช้
พัฒนาการปฏิบัติงาน
มารุตพัฒผล : 2560

นิยามศัพท์ “การนำเสนอผลงาน”
การรายงานผลการศึกษาค้นคว้าหรือผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่สะท้อนถึงการลำดับการนำเสนอที่เป็นระบบมี
ความถูกต้องของเนื้อหาสาระใช้สื่อประกอบการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟังและมีความสร้างสรรค์
ในการนำเสนอซึ่งประเมินได้โดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ
(มารุตพัฒผล : 2560)

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน
มิติการประเมิน
ลำดับนำเสนอ

เนื้อหาสาระ

การใช้สื่อ

ปรับปรุง
ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่
นำเสนอได้ยาก
เพราะการเรียงลำดับ
การนำเสนอ
ยังขาดความต่อเนื่อง
เชื่อมโยง
เนื้อหาสาระขาด
ความชัดเจน
มีผิดพลาดในบางจุด
เป็นการคัดลอกมา
นำเสนอ
ใช้การอ่านจากสื่อที่
เตรียมมา
โดยไม่มีการอธิบาย

เกณฑ์การให้คะแนน
พอใช้
ดี
ผู้ฟงั เข้าใจสิ่งที่
นำเสนอได้อย่างเป็น
นำเสนอได้
ระบบผู้ฟังสามารถ
โดยต้องมีการซักถาม ติดตามเนื้อหาสาระ
ในบาง
ได้อย่างเข้าใจ
ประเด็นของการ
นำเสนอ
ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่
นำเสนอได้อย่างเป็น
นำเสนอได้
ระบบผู้ฟังสามารถ
โดยต้องมีการซักถาม ติดตามเนื้อหาสาระ
ในบาง
ได้อย่างเข้าใจ
ประเด็นของการ
นำเสนอ
ใช้การอ่านจากสื่อที่ อธิบายขยาย
เตรียมมา
รายละเอียดจากสื่อที่
แต่มีการอธิบาย
เตรียมมาพร้อม
เพิ่มเติม
ยกตัวอย่างประกอบ

ดีมาก
นำเสนอได้อย่างเป็น
ระบบ
มีการอธิบายขยาย
รายละเอียด
ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการ
นำเสนอ
นำเสนอได้อย่างเป็น
ระบบมีการอธิบาย
ขยายรายละเอียด
ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการ
นำเสนอ
อธิบายขยาย
รายละเอียด
จากสื่อที่เตรียมมา
อย่างน่าสนใจ
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ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ฟัง

การสร้างสรรค์

ขยายรายละเอียด
หรือยกตัวอย่าง
ขาดการสบสายตากับ
ผู้ฟัง
ผู้ฟังนั่งนิ่งๆไม่มีการ
พูด
หรือสนทนาโต้ตอบ
ขาดการนำเสนอ
สิ่งใหม่หรือแนวคิด
ใหม่

บ้างในบางประเด็น
มีการสบสายตากับ
ผู้ฟัง
เฉพาะบางกลุ่มมีการ
พูด
หรือสนทนาโต้ตอบ
บางคน
มีการนำเสนอสิ่งใหม่
หรือแนวคิดใหม่
ที่ปรับปรุงมาจาก
ของเดิม

พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
มีการสบสายตากับ
มีการสบสายตากับ
ผู้ฟังอย่างทั่วถึงผู้ฟังมี ผู้ฟังอย่างทั่วถึงผู้ฟังมี
ส่วนร่วมในการตอบ การตั้งคำถามและ
คาถาม
ตอบคำถามระหว่าง
การนำเสนอ
มีการนำเสนอสิ่งใหม่
หรือแนวคิดใหม่ต่อ
ยอดจากของคนอื่น

มีการนำเสนอสิ่งใหม่
หรือแนวคิดใหม่
ที่พัฒนามาจาก
แนวคิดของตนเอง

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตำราหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม
เอกสารแนะนำ
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน์ และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปัญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผู้สอน
2.2 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
2.3 การทวนสอบการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นำผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปัญหาการเรียนการ
สอนประจำปีระหว่างอาจารย์และ นักศึกษา มาพิจารณาร่วมกันในทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 การทำวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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ดำเนินการโดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
4.1 ประเมินและตรวจสอบข้อสอบในแต่ละรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาโดยพิจารณาควบคู่ไปกับแนวการสอน
4.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคลโดยเฉพาะนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4.3 ทวนสอบโดยการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกันกับอาจารย์ประจำรายวิชา
4.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำในแต่ละรายวิชาเพื่อ
รับรองผลคะแนนของนักศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ
4.5 นำผลที่ได้จากการทวนสอบไปปรับปรุงมคอ. 3 และแจ้งให้อาจารย์ประจำรายวิชาทราบเพื่อนำไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2
5.2 นำผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สำหรับปีการศึกษาต่อไป
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