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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร ์

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

 
4141501 กฎเกณฑ์และหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Syntax and Semantics of Programming Language 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต  

 3(2-2-5) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  

 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา  

4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 60/12 อาจารย์ ไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

กลุ่ม 60/13 อาจารย์ ไกยสิทธ์ิ อภิระติง 

กลุ่ม 60/99 ดร. มนสันิต ใจด ี
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน  

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  

 ไม่ม ี  

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)  

 ไม่ม ี  
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8. สถานท่ีเรียน  

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  

 ปี 2559  

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและไวยากรณ์ของภาษาต่าง ๆ โดยเน้นภาษาโครงสร้าง  ภาษาเชิงวัตถุ ภาษา
เชิงตรรกศาสตร ์

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานก่ียวกับกฎเกณฑ์และหลักการเขียนโปรแกรม  เป็นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในการแก้โจทย์ปญัญหาในงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ และเป็นพ้ืนฐานในการเรียน
รายวิชาการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 

 
          รูปแบบและกฎเกณฑ์ของภาษาโครงสร้าง ภาษาเชิงวัตถุและภาษาเชิงตรรกะ การก าหนดตัวแปรและค่าคงท่ี นิพจน์ ค าสั่ง
เปรียบเทยีบ ค าสั่งวนรอบ ค าสั่งค านวณ ค าสั่งเรียกใช้โปรแกรมย่อยและฝึกปฏิบัติ 

 
          Forms and syntax of structured language, object-oriented language, and logical language; declaration 
of variables and constants, expressions, comparative statements, loop commands, computation commands, 
procedure command, and practice 

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  30 ช่ัวโมง  75 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
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หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติตามครรลองวิถีความ
พอเพียง  

    

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีม และ
สามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ ์ 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

    

 

5.เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
คร ู 

    

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพครอูย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบสามารถ
วิเคราะหป์ัญหา   

1. การอภิปราย  1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  

 

2.ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  

    

 

3.มีความเข้าใจเกีย่วกับความก้าวหน้า
ของวิชาชีพครู  

    

 

4.มีความรู้และเห็นความส าคัญของการ
ใช้งานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู ้ 

    

  



4/10 

3.          ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  

    

 

2.พัฒนาองค์ความรู้ที่เน้น
กระบวนการวิจยัและการมสี่วนร่วมใน
บริบทการศึกษา   

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 

3.สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ
ในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการ
เรียน     การสอนและการพัฒนาผู้เรยีน
และสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง     การจัดการเรียนการสอน
และผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

    

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.พัฒนาทักษะในการสร้างสมัพันธภาพ
ระหว่างผูเ้รียนกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นกัลยาณมติร  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 

2.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามในการ
ท างานเป็นทีมรวมทั้งมีส่วนช่วยและเอื้อ
ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 

    

 

3.มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการ
วิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  

    

 

4.รับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพครู         

    

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะการสื่อสารทั้งการพดู การ
ฟัง การอ่าน การแปล และการ
เขียน โดยการท ารายงานและน าเสนอ
ในช้ันเรียน  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

2.มีทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    

 

3.มีทักษะการน าเสนอข้อมูลโดยใช้
รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม   

    

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการจัด  การเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล การบรหิารจดัการช้ัน
เรียน การบันทึกและรายงานผล  การ
จัด การเรียนการสอน และการวิจยัใน
ช้ันเรียน  

    

 

2.สามารถ
วางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน การ
บริหารจดัการช้ันเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและ
รายงานผลการจดัการเรียนการ
สอน และท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันา
ศักยภาพของผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  

    

 

3.สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรู้
ที่อบอุ่น มั่นคงปลอดภัย  

    

 

4.ตระหนักถึงคณุค่าของการน า
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการสอน การประเมินผล การบริหาร
จัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงาน
ผลการจัดการเรยีนการสอน และ การ
วิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  รูปแบบและกฎเกณฑ์ของ
ภาษาโครงสร้าง  

2  2  1. การบรรยาย  1. Power 
Point  

  1. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค  

2  รูปแบบและกฎเกณฑ์ของ
ภาษาโครงสร้าง  

2  2  1. การบรรยาย  1. Power 
Point  

  1. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค  

3  รูปแบบและกฎเกณฑ์ของ
ภาษาเชิงวัตถ ุ 

2  2  1. การบรรยาย  1. Power 
Point  

  1. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค  

4  รูปแบบและกฎเกณฑ์ของ
ภาษาเชิงวัตถ ุ 

2  2  1. การบรรยาย  1. Power 
Point  

  1. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค  

5  รูปแบบและกฎเกณฑ์ของ
ภาษาเชิงตรรกะ  

2  2  1. การบรรยาย  1. Power 
Point  

  1. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค  

6  รูปแบบและกฎเกณฑ์ของ
ภาษาเชิงตรรกะ  

2  2  1. การบรรยาย  1. Power 
Point  

  1. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

7  การก าหนดตัวแปรและ
ค่าคงท่ี นิพจน ์ 

2  2  1. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning)  

1. Power 
Point  

โปรแกรม  1. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
กลางภาค  

8  การก าหนดตัวแปรและ
ค่าคงท่ี นิพจน ์ 

2  2  1. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning)  

1. Power 
Point  

โปรแกรม  1. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
กลางภาค  

9  ค าสั่งค านวณ  2  2  1. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning)  

1. Power 
Point  

โปรแกรม  1. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

10  ค าสั่งค านวณ  2  2  1. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning)  

1. Power 
Point  

โปรแกรม  1. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

11  ค าสั่งเปรยีบเทียบ  2  2  1. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

1. Power 
Point  

โปรแกรม  1. การสอบ
ทักษะ 
2. การเข้าช้ัน
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

(Cooperative 
learning)  

เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

12  ค าสั่งเปรยีบเทียบ  2  2  1. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning)  

1. Power 
Point  

โปรแกรม  1. การสอบ
ทักษะ 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

13  ค าสั่งวนรอบ  2  2  1. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning)  

1. Power 
Point  

โปรแกรม  1. การสอบ
ทักษะ 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

14  ค าสั่งวนรอบ  2  2  1. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
learning)  

1. Power 
Point  

โปรแกรม  1. การสอบ
ทักษะ 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบ
ปลายภาค  

15  ค าสั่งเรยีกใช้โปรแกรมย่อย  2  2  1. การบรรยาย  1. Power 
Point  

โปรแกรม  1. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. การสอบ
ปลายภาค  

 
รวม 30.00 30.00 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย    0.00  0.00  

2  การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาท
ในการท ากิจกรรม  

  0.00  0.00  

3  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

  0.00  0.00  

  

รวม 
 

100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก  

 นิรุธ  อ านวยศิลป์. (2546). คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C.  กรุงเทพฯ : โปรวิช่ัน.  

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ  

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า  

 

รุ่งทิวา  เสารส์ิงห์. (2546). การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

ธีรวัฒน์  ประกอบผล. (2545). การเขียนโปรแกรมภาษาซสี าหรับงานวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ :  

          สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญี่ปุ่น). 

ธีรวัฒน์  ประกอบผล. (2550). คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดยี. 

Farrell,  Joyce  M. (1995). Computer  programming  logic  using  flowchart.  USA  :  CTI. 

Rood,  Harold  J. (2001). Logic  and  structure  design  for  computer  programmer-3rd  ed.   

          USA  : BROOKS/COLE.  

 

 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

    - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

    - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
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    - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

    - ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ด ที่อาจารย์ผูส้อนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

 

ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

    - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

    - ผลการสอบ 

    - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู ้

 

3. การปรับปรุงการสอน  

 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมใน
การปรับปรุงการสอน  

    - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

    - การวิจัยในช้ันเรียน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา   

 
ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู ้ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน  

 1. การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม   

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้
เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้

    - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 

    - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผูส้อน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาทีม่าจากงานวิจัยของอาจารย์ 

 

1
0
/
1
0
 


