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ภาคเรียนที่ 2 ประจาํปการศกึษา 2557  
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หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป  

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

(เชื่อมโยงขอมูลจากงานหลักสูตร SUPREME 2004 (หากมีขอผิดพลาด/ไมพบขอมูล ติดตองานพัฒนาหลักสูตร กองบริการ
การศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย))  
คพ111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
CP111 COMPUTER PROGRAMMING 

 
 

2. จํานวนหนวยกิต 

(เชื่อมโยงขอมูลจากงานหลักสูตร SUPREME 2004 (หากมีขอผิดพลาด/ไมพบขอมูล ติดตองานพัฒนาหลักสูตร กองบริการ
การศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย))  

3 หนวยกิต (2-2-5) 

 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

(เชื่อมโยงขอมูลจากงานหลักสูตร SUPREME 2004 (หากมีขอผิดพลาด/ไมพบขอมูล ติดตองานพัฒนาหลักสูตร กองบริการ
การศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย))  

 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

(เชื่อมโยงขอมูลจากงานตารางสอน SUPREME 2004 (หากมีขอผิดพลาด/ไมพบขอมูล ติดตองานตารางสอน ของหนวยงาน))  

  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:    
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อาจารยผูสอน:    

ตอน  อาจารยผูสอน  สังกัด  

B01 อ.ประดิษฐ มิตราปยานุรักษ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
B02 อ.ประดิษฐ มิตราปยานุรักษ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
B03 ผศ.วราภรณ วิยานนท ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

   
 

 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 

(เชื่อมโยงขอมูลจากงานตารางสอน SUPREME 2004 (หากมีขอผิดพลาด/ไมพบขอมูล ติดตองานตารางสอน ของหนวยงาน))  

 
 
 

 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)(ถามี) 

 
 

 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)(ถามี) 

 

 

8. สถานที่เรียน 

(ระบุสถานท่ีทุกแหงทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน)  

 
 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

(รูปแบบ 1 สิงหาคม 2558)  
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

 

 

 

2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ  

1. คําอธิบายรายวิชา 

(เชื่อมโยงขอมูลจากงานหลักสูตร SUPREME 2004 (หากมีขอผิดพลาด/ไมพบขอมูล ติดตองานพัฒนาหลักสูตร กองบริการ
การศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัย))  
วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรางดวยภาษาขั้น
สูง และการประยุกตใชงาน 

 
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

(ระบุจํานวนชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศกึษา ดวยตัวเอง)  

 
 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก / ความรับผิดชอบรอง 

(ใหเลือกแผนที่แสดงการการกระจายความรับผิดชอบหลัก-รอง ในมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยใหใสรายวิชาเดียวกันกับ มคอ.3 เพียงรายวิชาเดียว)  

เงื่อนไขสําหรับคนหาแผนการกระจายความรับผิดชอบหลัก - รอง สูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

 
หลักสูตร
* :  

20105501 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรของภาควิชาคณิตศาสตร)

 
  

หมวด* : หมวดวิชาเฉพาะ
   กรณีมี 1 หลักสูตร และขอมลูแผนที่การกระจายความรบัผิดชอบไมถูกตอง 

ใหขามการบันทึก หมวดท่ี 3 และ หมวดที่ 4 ไปกอน สามารถทําในสวนหมวดอื่น ๆ ได  
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รหัส
วชิา 

ชุด
วิช
า 

ช่ือ
รายวิชา
ภาษาไท

ย 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

CP1
11 

1 

การ
โปรแกรม
คอมพิวเ
ตอร 

รูปแบบขอมูลสําหรับตอบหมวด 4 รายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู  

ประเภทความรับผิดชอบ* : ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบหลัก และรอง    

รูปแบบการแสดงผล* : ตาราง ขอความ    
 

 

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตรายบุคคล 

(ระบุจํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน และวิธีการส่ือสารให
นักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา)  
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หมวดที่ 4 การพฒันาการเรียนรูของนักศึกษา  

1. รายละเอยีดการพัฒนาผลการเรียนรูของนสิิต 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู

 
3. ทักษะทางปญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและประเมินผล  

1. แผนการสอน  
(ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช รวมทั้งอาจารยผูสอน ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา)   

คร้ังที ่ วันที ่ หัวขอ  วิธีการสอน  สื่อการสอน  อาจารยผูสอน  

รอการบันทึกขอมูลจากแท็บแผนการสอน 

   

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
ทรัพยากร* :  

 
เลขหมายสากลประจําหนังสอื (ISBN) :  

รายละเอียด* : 

 
URL :  

 

 
 

ลําดับ ทรัพยากร  

เลขหมาย
สากลประจํา

หนังสือ 
(ISBN)  

รายละเอียดทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน  

URL  แกไข ลบ  

1 ตําราและเอกสารหลัก 
 

หนังสือ 
 

 

  

2 ตําราและเอกสารหลัก 
 

หนังสือ เลม 2 
 

 

  

3 เอกสารและขอมลูสําคัญ 
 

เอกสาร 
 

 

  

4 เอกสารและขอมลูแนะนํา 
 

เอกสารแนะนํา 
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มคอ.3   

รายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร  

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

ภาคเรียนที่ 2 ประจาํปการศกึษา 2557  

รหัสวิชา: CP111 ชุดวชิา: 1 ชื่อวิชา: การโปรแกรมคอมพิวเตอร (COMPUTER PROGRAMMING) หนวยกิต: 3(2-2-5)  

 

แผนการสอน   หมวดที่ 1  หมวดที่ 2  หมวดที่ 3  หมวดที่ 4  หมวดที่ 5  หมวดที่ 6  หมวดที่ 7  

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 
 
3. การปรับปรงุการสอน  
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธกีารปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง การ
วิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน เปนตน)   

 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิตในรายวิชา  
(อธิบายกระบวนการที่ใชในการทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน ทวน
สอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาท่ีแตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูแตละดาน)   

 



ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (SWU-TQF)  ตัวอยางหนาจอการบันทึก มคอ. | หนา 11 

ฝายระบบสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
(อธิบายกระบวนการในการนาํขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 
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มคอ.3   

รายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร  

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  
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รหัสวิชา: CP111 ชุดวชิา: 1 ชื่อวิชา: การโปรแกรมคอมพิวเตอร (COMPUTER PROGRAMMING) หนวยกิต: 3(2-2-5)  

 

แผนการสอน   หมวดที่ 1  หมวดที่ 2  หมวดที่ 3  หมวดที่ 4  หมวดที่ 5  หมวดที่ 6  หมวดที่ 7  

 
แผนการสอน 
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ตัวอยางหนาจอการบันทึก มคอ.5 
มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 
สารบัญ หนา 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 14 
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 16 
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 19 
หมวดที่ 4 การประเมินรายวิชา 21 
หมวดที่ 5 แผนการปรับปรงุ 22 

หมายเหตุ: ขอมูลที่ปรากฏ เปนเพียงตัวอยางของขอมูลเทานั้น 
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มคอ.5   

รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  
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หมวดที่ 1  หมวดที่ 2  หมวดที่ 3  หมวดที่ 4  หมวดที่ 5  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและรายชื่อวิชา  
(ใชขอมูลจาก มคอ.3)   
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
SWU111 THAI FOR COMMUNICATION   
  
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนวิชานี้ (ถามี)  
(ใชขอมูลจาก มคอ.3)   
ไมมี   
  
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)  
(ใหรายงานเปนรายกลุม)   
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:    
อ.วลัยพร วิหคมาตย   สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  
อ.กาญจนา ตนโพธิ ์   สาขาวิชาศิลปวิทยาศาสตร สาํนักนวัตกรรมการเรยีนรู  
อ.นันทพร ศรจิตติ   สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  
อ.รณยุทธ เอ้ือไตรรัตน                   สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  
อ.กฤตพล วังภูสิต                           สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  
อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ             ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร  
อาจารยผูสอน: 

ตอน  อาจารยผูสอน  สังกัด  

B01 อ.วลัยพร วิหคมาตย สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
B02 อ.กาญจนา ตนโพธิ ์ สาขาวิชาศิลปวิทยาศาสตร สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู 
B03 อ.นันทพร ศรจิตติ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
B04 อ.วลัยพร วิหคมาตย สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
B05 อ.กาญจนา ตนโพธิ ์ สาขาวิชาศิลปวิทยาศาสตร สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู 
B06 อ.นันทพร ศรจิตติ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
B08 อ.รณยุทธ เอ้ือไตรรัตน สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
B09 อ.กฤตพล วังภูสิต สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
B10 อ.กาญจนา ตนโพธิ ์ สาขาวิชาศิลปวิทยาศาสตร สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู 
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ตอน  อาจารยผูสอน  สังกัด  

B11 อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร 
B12 อ.รณยุทธ เอ้ือไตรรัตน สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 
B13 อ.กฤตพล วังภูสิต สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 

   

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา  
(ใชขอมูลจาก มคอ.3)   
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศกึษา 2557   
  
5. สถานที่เรียน  
(ระบุสถานท่ีเรียนทุกแหงทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน)   
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มคอ.5   

รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  
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หมวดที่ 1  หมวดที่ 2  หมวดที่ 3  หมวดที่ 4  หมวดที่ 5  
 

 
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
1. รายงานช่ัวโมงสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน  
(ระบุหัวขอ จํานวนชัว่โมงตามแผนการสอน จํานวนชั่วโมงท่ีสอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%) 
 

 

 
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 
(ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาํคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชาและหลักสูตร ในกรณีท่ีมี
นัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย) 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา  
(ระบุวาวิธีสอนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผลหรือไมมี และปญหาของวิธี
สอนที่ใช (ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข)   

 
3.1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
3.2. ความรู 

 
 
3.3. ทักษะทางปญญา 

 
 
3.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
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3.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน  
(ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ 3)   
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มคอ.5   

รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  
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รหัสวิชา: SWU111 ชุดวิชา: 3 ชื่อวชิา: ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (THAI FOR COMMUNICATION) หนวยกติ: 3(2-2-5)  

 

หมวดที่ 1  หมวดที่ 2  หมวดที่ 3  หมวดที่ 4  หมวดที่ 5  
 

 
หมวดที่ 3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  
(ใชขอมูลจากระบบสารสนเทศกลาง งานลงทะเบียน ขอมูล ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)   
1206 คน   
  
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  
(ใชขอมูลจากระบบสารสนเทศกลาง งานผลการเรยีน)   
1201 คน   
  
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)  
(ใชขอมูลจากระบบสารสนเทศกลาง งานผลการเรยีน)   
5 คน   
  
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
(ใชขอมูลจากระบบสารสนเทศกลาง งานผลการเรยีน ระบจุํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน)  

ระดับคะแนน (เกรด)  จํานวน (คน)  รอยละ  

A 308 25.56 
B+ 410 34.02 
B 339 28.13 

C+ 94 7.80 
C 32 2.66 

D+ 6 0.50 
D 1 0.08 
W 5 0.41 
E 10 0.83 

VG 0 0.00 
U 0 0.00 
S 0 0.00 

PD 0 0.00 
P 0 0.00 
IP 0 0.00 
I 0 0.00 
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ระดับคะแนน (เกรด)  จํานวน (คน)  รอยละ  

G 0 0.00 
F 0 0.00 

EXC 0 0.00 
AUD 0 0.00 
AU 0 0.00 

  

 
5. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา  
(ระบุวิธีการทวนสอบ และสรปุผลการทวนสอบ)   
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มคอ.5   

รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  

ภาคเรียนที่ 2 ประจาํปการศกึษา 2557  

รหัสวิชา: SWU111 ชุดวิชา: 3 ชื่อวชิา: ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (THAI FOR COMMUNICATION) หนวยกติ: 3(2-2-5)  

 

หมวดที่ 1  หมวดที่ 2  หมวดที่ 3  หมวดที่ 4  หมวดที่ 5  
 

หมวดที่ 4 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต  
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต  
(ระบุขอวิพากษทั้งท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)   

 
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1  

 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น  
(ระบุขอวิพากษทั้งท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)   

 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 
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มคอ.5   

รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  
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หมวดที่ 1  หมวดที่ 2  หมวดที่ 3  หมวดที่ 4  หมวดที่ 5  
 

หมวดที่ 5 แผนการปรับปรงุ 
1. ความกาวหนาของการปรับปรงุการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา  
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศกึษาที่ผานมา และอธิบายผลการดาํเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล)   

 
2. การดําเนินการอื่นๆในการปรบัปรงุรายวิชา  
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศกึษานี ้การใชอุปกรณการสอนแบบใหม 
เปนตน)   

 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป  
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาท่ีควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)   

 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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การลงลายเซ็นอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 สามารถพิมพเลขประจาํตัวบุคลากร หรือคนหาชื่อได โดยคลิกปุม  เพื่อเขาสูหนาตาง Pop-up คนหารายชื่อ
อาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิาและหลักสูตร 

 
 

 หนาพิมพ มคอ. แสดงผล 
 

 


