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มคอ.5
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา คพ 111
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
CP111 Computer Programming
2. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบ อาจารย์ผูส้ อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ กลุ่มผู้เรียน B03
อาจารย์ศศิวิมล สุขพัฒน์ กลุ่มผู้เรียน B04
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา :
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
5. สถานทีเ่ รียน
B03 19-1815 (ห้ องบรรยาย) และ (ห้ องปฏิบัติการ) 19-1803
B04 19-1815 (ห้ องบรรยาย) และ (ห้ องปฏิบัติการ) 19-1802
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวข้ อ/รายละเอียด
บทที่ 1 หลักการของคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหา

และการเขียนผังงาน
บทที่ 2 แนะนาภาษาซี

เหตุผลที่การสอนจริง
จานวนชั่วโมง
ตามแผนการสอน จานวนชัว่ โมง ต่างจากแผนการสอน
(บรรยาย +
สอนจริง
หากมีความแตกต่าง
ปฏิบัติการ)
เกิน 25%
4 (2+2)
4(2+2)
4 (2+2)

4(2+2)

บทที่ 3 ไอเดนติไฟเออร์ ตัวแปร ค่าคงที่ ชนิดข้อมูล
และการแสดงผล

4 (2+2)

4(2+2)

บทที่ 4 ตัวดาเนิ นการ นิพจน์ และข้อความสัง่

4 (2+2)

4(2+2)

-

บทที่ 5 โครงสร้างควบคุม ครั้งที่ 1

4 (2+2)

4(2+2)

-

บทที่ 5 โครงสร้างควบคุม ครั้งที่ 2

4 (2+2)

4(2+2)

-

บทที่ 6 การสร้างและการใช้งานฟั งก์ชน
ั ครั้งที่ 1

4 (2+2)

4(2+2)

-

บทที่ 6 การสร้างและการใช้งานฟั งก์ชน
ั ครั้งที่ 2
สอบกลางภาค

3

3

4 (2+2)
4 (2+2)

4(2+2)
4(2+2)

-

4 (2+2)

4 (2+2)

-

4 (2+2)
4 (2+2)

4 (2+2)
4 (2+2)

-

4 (2+2)

4 (2+2)

-

4 (2+2)
3

4 (2+2)
3

-

บทที่ 7 อาร์เรย์ในภาษาซี
บทที่ 7 อาร์ เรย์ในภาษาซี ครั้งที่ 2 (สตริ ง)
บทที่ 8 สตรัคเจอร์และยูเนียน
บทที่ 9 เกี่ยวกับพอยเตอร์ ครั้งที่ 1
บทที่ 9 เกี่ยวกับพอยเตอร์ ครั้งที่ 2
บทที่ 10 การจัดการไฟล์
สอบปลายภาค

-

-

2. หัวข้อทีส่ อนไม่ครบคลุมตามแผน
ไม่มี
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรูต้ ามทีร่ ะบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู ้
คุณธรรม
จริยรรม

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา
สอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบ
ในขณะสอนเนื้อหา เน้ นการตรงต่อเวลา ความ
เอื้อเฟื้ อภายในห้ องเรียน รับผิดชอบต่องานที่ได้ รับ
มอบหมาย ความมีวินัย และตั้งใจเรียน
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ประสิทธิผล
มี
ไม่มี

√

ปั ญหาของการใช้วิธีสอนพร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปั ญหา : นิสติ บางคนเข้ าห้ องสาย
เนื่องจากวิชาก่อนหน้ าเลิกช้ า
ข้อเสนอแนะ : ขอความร่วมมือไปยัง
อาจารย์ผ้ ูสอน เตือนนิสติ ให้ มาถึง
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ความรู้

บรรยาย การบ้ าน การเขียนโปรแกรม การทา
แบบทดสอบย่อยและเฉลยในห้ องเรียน

ทักษะทางปัญญา

วิเคราะห์ความรู้ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาใน
ชั้นเรียน พร้ อมทั้งเสนอแนวทางการปฏิบัติท่ี
เหมาะสม

ทักษะความสัมพันธ์ เน้ นให้ มีการช่วยเหลือเพื่อนหากมีปัญหาในการ
ระหว่างบุคคล
เขียนโปรแกรม
และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทาการบ้ าน สืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้ แหล่งอ้ างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถวิเคราะห์และสรุปข้ อมูล รวมทั้งเสนองาน
ด้ วยเทคโนโลยีส่อื สารที่เหมาะสม

ห้ องเรียนก่อนอย่างน้ อย 15 นาที
ไม่มี

√
√

√

ปั ญหา : ข้อเสนอแนะ : อาจารย์ฝึก
การวิเคราะห์ เน้ นเป็ นรายบุคคล ใช้
การถาม – ตอบ เพื่อขยายมุมมองให้
กว้ างขึ้น
ปั ญหา : นิสติ มีพ้ ืนฐานด้ านการเขียน
โปรแกรมค่อนข้ างน้ อย
ข้อเสนอแนะ : อาจารย์ช่วยแนะนา
เป็ นรายบุคคล เปิ ดโอกาสให้ ซักถาม
ในห้ องเรียน และนอกเวลาเรียน

√

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
เน้ นการสอนแบบบรรยายให้ ได้ แนวคิดหลักของแต่ละเนื้อหา ฝึ กให้ ร้ จู กั การคิดวิเคราะห์ หา
ตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่น่าสนใจมานาเสนอ รวมทั้งเน้ นให้ ทาแบบฝึ กหัดเพื่อทดสอบความเข้ าใจและเน้ นการ
เขียนโปรแกรม
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
B03 มีนิสติ 49 คน
B04 มีนิสติ 40 คน
2. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่เมือ่ สิ้ นสุดภาคการศึกษา
B03 มีนิสติ 49 คน
B04 มีนิสติ 39 คน
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
B03 มีนิสติ 0 คน
B04 มีนิสติ 3 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
B03 A 1 คน B+ 0 คน B 1 คน C+ 1 คน C 6 D+ 9 คน D 21 คน E 8 คน และ W 0 คน
B04 A 3 คน B+ 1 คน B 0 คน C+ 2 คน C 5 D+ 8 คน D 12 คน E 5 คน และ W 3 คน
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5. ปั จจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
นิสติ ที่ได้ เกรด E เป็ นผู้ท่ขี าดเรียนบ่อยครั้ง หรือเป็ นผู้ท่มี ีพ้ ืนฐานด้ านการเขียนโปรแกรมค่อยข้ าง
น้ อย
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ไม่มี
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หมวดที่ 4 ปั ญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ควรเพิ่มหนังสือที่ตีพิมพ์ในช่วงปี ปัจจุบันมากขี้น
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
งบประมาณที่ได้ รับจัดสรรไม่สอดคล้ องกับต้ องการ ทั้งในด้ านการจัดหาอุปกรณ์ท่เี ป็ นสื่อการสอน
และในด้ านการขยายขนาดห้ องเรียนหรือเพิ่มห้ องเรียนที่เหมาะสม

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (เอกสารแนบ)
1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
จุดแข็ง : อาจารย์มีความรู้ เป็ นตัวอย่างที่ดี มีความตั้งใจในการสอนมาก ฝึ กให้ นิสติ รู้จักคิด
วิเคราะห์ ฝึ กให้ ร้ จู ักการทางานกลุ่ม ฝึ กวินัย ที่สาคัญอาจารย์เป็ นกัลยาณมิตรกับนิสติ
จุดอ่อน : อาจารย์ค่อนข้ างพูดเร็ว
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
ตั้งใจสอนศิษย์เสมอ พร้ อมเป็ นตัวอย่างที่ดี พร้ อมให้ คาแนะนาช่วยเหลือ
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
ไม่มี
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
การจัดทา มคอ.5 ครั้งนี้เป็ นการจัดทาครั้งแรก
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงห้ องปฏิบัติการให้ มีเครื่องที่ทนั สมัยเหมาะกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ขอตั้งงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อนามาใช้ ในการจัดการในห้ องเรียนให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้
เพื่อประโยชน์แก่นิสติ ของ มศว
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี
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ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.................................................
(อ.สาโรช เมาลานนท์)
วันที่รายงาน.....................................

ลงชื่อ....................................................
(อ.ศศิวิมล สุขพัฒน์)
วันที่รายงาน....................................

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ............................................................
(

)
วันที่รายงาน.....................................
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