
มคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  
 SC252 หลกัการและปฏิบตักิารโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  (Principles and Practice of Programming)    
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หนว่ยกิต 3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน  
 หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ลกัขณา คดิบรรจง 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคการศกึษาท่ี  1/ ชัน้ปีท่ี 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  

ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน  

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
สิงหาคม 2558 
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หมวดที่ 2จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจสถาปัตยกรรมและสว่นประกอบของคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
สามารถใช้งานโปรแกรม MATLAB อยา่งง่าย สามารถเข้าใจและใช้งานประเภทของข้อมลู 
ตวัด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชนัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของโปรแกรม MAT LAB สามารถ 
เข้าใจและประยกุต์ใช้โครงสร้างของโปรแกรมค าสัง่ในรูปแบบการท างานเป็นขัน้ตอน 
การท างานตามเง่ือนไข และการท าซ า้ เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์การเงิน 
อยา่งง่ายได้  
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน าความรู้ด้านการโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ไปประยกุต์ใช้ในรายวิชาตา่งๆ  
ท่ีต้องศกึษาตอ่ไปได้  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น และสว่นประกอบของคอมพิวเตอร์ ธรรมชาตขิองการ 
โปรแกรมค าสัง่ ภาษาโปรแกรม ได้แก่ C++, C# หรือ MATLAB และระบบปฏิบตักิาร การวิเคราะห์ 
แยกแยะวิธีการท างานให้เป็นขัน้เป็นตอน โครงสร้างของโปรแกรมค าสัง่ การท าตามเง่ือนไข 
และการท าซ า้ การสง่ผา่นคา่ตวัแปร ข้อมลูชนิดอยา่งง่ายและชนิดท่ีมีโครงสร้าง การโปรแกรมค าสัง่ 
เชิงวตัถเุบือ้งต้น การแก้ไขจดุบกพร่องในโปรแกรม 
 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยา
ย 

(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัตงิานภา
คสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วย 
ตนเอง 

(ชัว่โมงตอ่ 
สปัดาห์) 

30 ตามความต้องการของนกัศกึษาเฉพาะราย 
และข้อตกลงของกลุม่เรียน 

30 5 
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3.
 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเ
ป็นรายบุคคล 
6 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะด้านท่ีมุง่หวงัมีดงัตอ่ไปนี  ้

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

- มีความซ่ือสตัย์สจุริต  มีวินยั เคารพในสิทธิของผู้ อ่ืน  
- สามารถปฏิบตัติามกฎระเบียบของสถาบนัและสงัคม  

- มีจิตส านกึและพฤตกิรรมท่ีค านงึถึงประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน 
 1.2 วิธีการสอน  

- การสอดแทรกเร่ืองคณุธรรม  จริยธรรม ในการสอนทกุครัง้  

- สอนให้แตง่กายให้ถกูระเบียบของสถาบนัและเคารพกตกิาของสงัคม  
- สอนไมใ่ห้ทจุริตในการสอบ ไมค่ดัลอกผลงานผู้ อ่ืน และการตรงตอ่เวลาในการเข้าชัน้เรียน  

- สอนให้ตรงตอ่เวลาในการสง่งานท่ีได้รับมอบหมาย  
- สอนให้รู้จกัชว่ยเหลือผู้ อ่ืนเชน่ตวิให้เพ่ือนแตไ่มใ่ห้เพ่ือนคดัลอก  

และให้รู้จกัท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สาธารณะชน 
 1.3 วิธีการประเมินผล  

-  พฤตกิรรมการเข้าเรียน และสง่งานท่ีได้รับหมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด  
-  การแตง่กายถกูระเบียบมหาวิทยาลยั  
 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

2.1.1  มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
2.1.2  มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัประเภทของข้อมลู และค าสัง่ทางคณิตศาสตร์อยา่งง่าย 
2.1.3สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ สถิต ิ

และคณิตศาสตร์การเงินอยา่งง่ายได้ 
 2.2 วิธีการสอน  

  บรรยาย ฝึกปฏิบตั ิท าแบบฝึกหดักรณีศกึษา   
มอบหมายให้ท างานเป็นกลุม่และน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน 
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 2.3 วิธีการประเมินผล  
       -ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดั หรือกรณีศกึษาท่ีมอบหมายให้ท าเป็นงานกลุม่และ 
งานเดี่ยว 
       -สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1  สามารถสืบค้น ประมวลข้อมลู แนวคดิตา่งๆ ในการระบแุละวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง  
3.1.2  สามารถน าความรู้ไปตอ่ยอดและประยกุต์ใช้ในภารกิจท่ีได้รับหมอบหมายท่ีเป็นประโยชน์ 
ตอ่ตนเองและตอ่หนว่ยงานในการท างาน  

 3.2 วิธีการสอน  
-  การบรรยายในชัน้เรียนและฝึกปฏิบตักิาร 
-  การอภิปรายกลุม่เก่ียวกบักรณีศกึษาและน าเสนอ  
-มอบหมายให้ท าเป็นงานกลุม่ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์การเงินท่ีซบัซ้อน  

 3.3 วิธีการประเมินผล  
-สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
- การน าเสนอผลงานในชัน้เรียน 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

       4.1.1  สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  
       4.1.2  มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน และปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์  
                 และวฒันธรรมขององค์กรได้เป็นอยา่งดี  
       4.1.3  สามารถให้ความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัในสิ่งท่ีถกูท่ีควร รู้จกัแก้ปัญหาร่วมกนั  
       4.1.4  รู้จกับทบาทในการเป็นผู้น า หรือบทบาทในการเป็นผู้ ร่วมทีมงาน  
 4.1.5 มีความรับผิดชอบการพฒันาความรู้ของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

 4.2 วิธีการสอน  
               -   มอบหมายงานให้ท าเป็นกลุม่และน าเสนองานเป็นกลุม่เก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียน  

               -   จดักลุม่วิเคราะห์กรณีศกึษาหรือในหวัข้อท่ีก าหนด  
 4.3 วิธีการประเมินผล  
              -  ให้นกัศกึษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุม่ 
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              -   ผลงานกลุม่ 
 
 
 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
              5.1.1  มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวนั  
5.1.2   
สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทัง้การพดูและการเขียนรู้จกัเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะส
มกบัปัญหา 
 
 5.2 วิธีการสอน  
               -    บรรยาย  ให้ท าแบบฝึกหดั 

               -    มอบหมายงานกลุม่ งานเด่ียวโดยให้น าเสนอในชัน้เรียน  

 
 5.3 วิธีการประเมินผล  
-  ผลงานกลุม่และการน าเสนอ 
                 -  การสอบกลางภาค   การสอบปลายภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโ

มง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา 
และรายละเอียดการประเมินผล 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
การใช้โปรแกรม MATLAB เบือ้งต้น 

4 บรรยาย ถามตอบ 
ฝึกปฏิบตั ิ

อ.ลกัขณ
า 

2-3 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม  
ประเภทของข้อมลูและการใช้งานเบือ้งต้น 
ฟังก์ชนัและการวาดกราฟเบือ้งต้น 

8   

4-5 การเขียนผงังานแบบล าดบั 
ตวัแปรและค าสัง่ 
เมทริกซ์และอะเรย์ 

8   

6-7 การเขียนผงังานแบบมีเง่ือนไข 
ฟังก์ชนัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

8 บรรยาย ฝึกปฏิบตั ิ
และท าแบบฝึกหดั 

 

8-9 การเขียนผงังานแบบวนซ า้ 
การวาดกราฟ 

8 บรรยาย ฝึกปฏิบตั ิ 
ท าแบบฝึกหดั 

 

10-11 การเขียนผงังานเพ่ือแก้ไขปัญหาประยกุต์ 
การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาประยกุต์ 

8 ท างานกลุม่ 
และน าเสนอผลงาน 

 

12-15 พืน้ฐานระบบอินพตุและเอาต์พตุ 
การตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
โปรแกรมประยกุต์ด้านคณิตศาสตร์ สถิต ิ

16   
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโ
มง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผู้สอน 

และคณิตศาสตร์การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียน
รู้ 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของกา
รประเมินผล 

1,2,3,5 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค  

8 
17 

80% 

1,2,3,4,5 
การสงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งเรียน 

ผลงานกลุม่  
ผลงานเด่ียวและการน าเสนอ 

ทกุสปัดาห์ 20% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

 สกุญัญา เบญจวนิช“ ,Fundamentals of Information Technology ,”ทีพีเอ็นเพรส ,
2553. 

 อรรถวิท กปิลกาญจน์, ”SC133 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์“, 
UTCC e-learning, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย. 

 MathWorks, ”MATLAB Primer R2012a“, 
http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 ข้อมลูจากวารสารวิชาการตา่งๆ เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม MATLAB 

 ข้อมลูจากเวบไซต์ 

http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 ข้อมลูจากวารสารวิชาการตา่งๆ เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม MATLAB 

 ข้อมลูจากเวบไซต์ 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนกัศกึษา 
      -  จากการประเมินของผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
      -  จากการสงัเกตจากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
      -  จากผลงานท่ีนกัศกึษาท าสง่ 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการเรียนของนกัศกึษา 
       - การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนกัศกึษา 

 
3. การปรับปรุงการสอน  

-  จากการประเมินการสอนในข้อ 1. และจากข้อ2. น าข้อท่ีควรปรับปรุงมาแก้ไข  
-  พฒันาเอกสารประกอบการสอนให้ทนัสมยั 
 

4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
 

5.    การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
-  ปรับปรุงรายวิชาตามนโยบายของคณะวิชา 
-  การน าผลการวิจยัทัง้ในและนอกห้องเรียนมาปรับปรุง   
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