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รายวชิาหลกัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์   
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

                           
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 รหสัวชิา  7131401 
 ช่ือวชิาภาษาไทย   หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ช่ือวชิาภาษาองักฤษ    Principles of Computer Programming  
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร  

  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 3.2  ประเภทของรายวชิา  
      เฉพาะดา้น/วชิาเอก 

4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
                                 อาจารยส์มจินต ์จนัทรเจษฎากร 
                  อาจารยส์มจินต ์จนัทรเจษฎากร 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/ชั้นปีท่ี  1 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 - 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 - 
8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี 15 พฤษภาคม  2554 
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผลขอ้มูล 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ

ออกแบบอลักอริทึม 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจโครงสร้างและองคป์ระกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยกุตใ์ชง้านไดต้ามความตอ้งการ 

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อให้รายวชิามีความเหมาะสมกบัหลกัสูตรท่ีไดมี้การปรับปรุงใหม่   
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวชิา 
 ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผลขอ้มูล การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ
ออกแบบอลักอริทึม  ภาษาคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของโปรแกรม ขอ้มูลและการด าเนินการกบั
ขอ้มูล  การรับและแสดงผลขอ้มูล การควบคุมค าสั่งท างาน  โปรแกรมยอ่ย  ฝึกปฏิบติัเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอาศยัภาษาระดบัสูง  
 
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  28  คาบต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย   

ฝึกปฏิบติังานภายใน
หอ้งปฏิบติัการ 28  
คาบต่อภาคการศึกษา   

การศึกษาดว้ยตนเอง   
5 คาบต่อสัปดาห์   

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 
     รายบุคคล 
     -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 คาบต่อสัปดาห์   
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หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา  
  พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยขอ้มูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย์ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี  
  -  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม   
  -  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 1.2  วธีิการสอน  
  -  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใช ้โดยมีวตัถุประสงคไ์ม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกนัตนเอง  
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง  
 1.3  วธีิการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
  -  มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
  -   ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
2.  ความรู้  
 2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  
  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาท่ีศึกษา สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทกัษะ 
และการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา มีประสบการณ์ในการพฒันาและ /หรือการ
ประยกุตซ์อฟตแ์วร์ท่ีใชง้านไดจ้ริง สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 2.2  วธีิการสอน 
  บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การฝึกหัดท าโปรแกรมตาม
อลักอริทึมประเภทต่างๆ  และโครงงาน Problem-based learning และ Student Center เนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 
 2.3  วธีิการประเมินผล 
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  -  ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและ
ทฤษฎี 
  -  ทดสอบภาคปฏิบติั   
3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
        พฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ  รวมทั้งสามารถสืบคน้ ตีความ 
และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
 3.2  วธีิการสอน 
  -  การมอบหมายใหน้กัศึกษาท าโปรแกรมตามท่ีก าหนด 
  -  อภิปรายกลุ่ม    
  -  การใหค้น้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
 3.3  วธีิการประเมินผล 
  สอบกลางภาคและปลายภาค  รวมถึงการทดสอบภาคปฏิบติั 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  
  -  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
  -  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้น
ตามก าหนดเวลา 
 4.2  วธีิการสอน 
  -  จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์หาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา 
  -  มอบหมายงานรายบุคคล  การน าตวัอยา่งการใช ้หรือ อ่านบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายวชิา 
  -  การน าเสนองาน 
 4.3  วธีิการประเมินผล 
  -  รายงานท่ีน าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
  -  แบบฝึกหดั 
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา       
  -  ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  
  -  ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
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 5.2  วธีิการสอน       
  -  มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และ
ท ารายงาน โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
  -  น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
 5.3  วธีิการประเมินผล 
  -  การท าแบบฝึกหดั 
  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
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หมวดที ่5  แผนการจัดการเรียนรู้สอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
คาบ 

กจิกรรมการเรียนรู้  
ส่ือการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
- องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
- การท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- ขอ้มูลและการประมวลผลขอ้มูล 
- ประเภทของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

4 1.1 ช้ีแจงแนวการจดัการเรียนรู้ 
1.2 บรรยายความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
1.3 บรรยายความรู้เร่ืององคป์ระกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
1.4 แบ่งกลุ่มผูเ้รียน เพื่อน าแนวคิด มาสร้างตวัอยา่ง
ตามท่ีเห็นไดท้ัว่ไปรอบตวั 
1.5 น าตวัอยา่งของแต่ละกลุ่ม มาวจิารณ์ และ
ปรับแกห้ากยงัไม่ถูกตอ้ง 
1.6 ผูเ้รียนช่วยกนัยกตวัอยา่งอีกคร้ัง หลงัจากวจิารณ์
แลว้ 
 
 
 
 

1.  แนวการจดัการ
เรียนรู้ 
2.  สไลดเ์ร่ือง
ความรู้พื้นฐานและ
องคป์ระกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
3. ใบกิจกรรมให้
ผูเ้รียนสร้าง
ตวัอยา่งการใช้
คอมพิวเตอร์ใน
ชีวติประจ าวนั 
 

ตวัอยา่งการใช้
คอมพิวเตอร์ใน
ชีวติประจ าวนั 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
คาบ 

กจิกรรมการเรียนรู้  
ส่ือการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

2 ภาษาคอมพิวเตอร์และการพฒันา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

4 1.1 บรรยายความรู้เก่ียวกบัภาษาคอมพิวเตอร์และ
การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1.2 บรรยายประวติัความเป็นมาของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ 
1.3 บรรยายรายละเอียดของภาษาคอมพิวเตอร์ชนิด
ต่าง ๆ 

สไลดเ์ร่ือง
ภาษาคอมพิวเตอร์
และการพฒันา
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 การบา้น 
แบบทดสอบ 

3-4 อลักอริทึมการวเิคราะห์โจทยปั์ญหา  
และการเขียนรหสัเทียม (Pseudo 
Code) 

8 1.1 บรรยายความรู้เร่ืองอลักอริทึม 
1.2 บรรยายความรู้เร่ืองการแกปั้ญหาดว้ยวธีิทาง
คอมพิวเตอร์ 
1.3 บรรยายการเขียนรหสัเทียม(Pseudo Code) 
1.4 ยกตวัอยา่งการวิเคราะห์โจทยปั์ญหาและการ
เขียนรหสัเทียม(Pseudo Code) 
1.5 ใหผู้เ้รียนทดลองวเิคราะห์โจทยปั์ญหาท่ี
ก าหนดให้ แลว้น ามาเขียนเป็นรหสัเทียม 
1.6 น าตวัอยา่งผลการออกแบบของผูเ้รียนมาวจิารณ์
และปรับแกห้ากยงัไม่ถูกตอ้ง 

1. สไลดเ์ร่ือง
อลักอริทึม 
2. สไลดเ์ร่ืองการ
แกปั้ญหาดว้ยวธีิ
ทางคอมพิวเตอร์ 
3. สไลดเ์ร่ืองการ
เขียนรหสัเทียม 
4. ใบกิจกรรมการ
วเิคราะห์โจทย์
ปัญหาและการ
เขียนรหสัเทียม 

ผลการวเิคราะห์
โจทยปั์ญหา
และการเขียน
รหสัเทียม 

แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
คาบ 

กจิกรรมการเรียนรู้  
ส่ือการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

5-6 การออกแบบผงังาน (Flowchart) 8 1.1 บรรยายเร่ืองการออกแบบผงังาน 
1.2 อธิบายสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการออกแบบผงังาน 
1.3 ยกตวัอยา่งการออกแบบผงังาน 
1.4 แบ่งกลุ่มผูเ้รียน เพื่อใหอ้อกแบบผงังาน 
1.5 น าตวัอยา่งของแต่ละกลุ่ม มาวจิารณ์ และ
ปรับแกห้ากยงัไม่ถูกตอ้ง 
1.6 ผูเ้รียนช่วยกนัยกตวัอยา่งอีกคร้ัง หลงัจากวจิารณ์
แลว้ 

1. สไลดเ์ร่ืองการ
ออกแบบผงังาน
และสัญลกัษณ์ท่ีใช ้
2. ใบกิจกรรมการ
ออกแบบผงังาน 

ผงังาน แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ 

7 ตวัแปร ชนิดขอ้มูล และตวัด าเนินการ   4 1.1 บรรยายเร่ืองตวัแปร ชนิดขอ้มูล และตวั
ด าเนินการ   

1.2 ผูเ้รียนทดลองเขียนโปรแกรม โดยใชต้วัแปร 
ชนิดขอ้มูล และตวัด าเนินการแบบต่าง ๆ 

1. สไลดเ์ร่ืองตวั
แปร ชนิดขอ้มูล 
และตวัด าเนินการ   
2. แบบฝึก
ปฏิบติัการเร่ืองตวั
แปร ชนิดขอ้มูล 
และตวัด าเนินการ 
   

โปรแกรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวั
แปร ชนิดขอ้มูล 
และตวั
ด าเนินการแบบ
ต่าง ๆ 

แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ 

8 สอบกลางภาค      
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
คาบ 

กจิกรรมการเรียนรู้  
ส่ือการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

9 อลักอริทึมและการเขียนโปรแกรม
แบบเรียงล าดบั 

4 1.1 บรรยายการท างานของอลักอริทึมแบบ
เรียงล าดบัการท างาน 
1.2 ยกตวัอยา่งผงังานท่ีมีการท างานแบบเรียงล าดบั 
1.3 ผูเ้รียนออกแบบอลักอริทึมและผงังานแบบ
เรียงล าดบั 
1.4 ผูเ้รียนเขียนโปรแกรมท่ีใชอ้ลักอริทึมและการ
เขียนโปรแกรมแบบเรียงล าดบัการท างาน 

1. สไลดเ์ร่ืองการ
ท างานของ
อลักอริทึมแบบ
เรียงล าดบัการ
ท างาน 
2. แบบฝึก
ปฏิบติัการเร่ือง
อลักอริทึมและการ
เขียนโปรแกรม
แบบเรียงล าดบัการ
ท างาน 
 

โปรแกรมท่ีใช้
อลักอริทึมและ
การเขียน
โปรแกรมแบบ
เรียงล าดบัการ
ท างาน 

แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ 

10 
 
 
 

 

อลักอริทึมและการเขียนโปรแกรม
แบบเลือกตดัสินใจ 
 
 
 

4 
 
 
 

1.1 บรรยายการท างานของอลักอริทึมแบบเลือก
ตดัสินใจ 
1.2 ยกตวัอยา่งผงังานท่ีมีการท างานแบบเลือก
ตดัสินใจ 
1.3 ผูเ้รียนออกแบบอลักอริทึมและผงังานแบบเลือก 

1. สไลดเ์ร่ืองการ
ท างานของ
อลักอริทึมแบบ
เลือกตดัสินใจ 

โปรแกรมท่ีใช้
อลักอริทึมและ
การเขียน
โปรแกรมแบบ
เลือกตดัสินใจ 

แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
คาบ 

กจิกรรมการเรียนรู้  
ส่ือการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

   ตดัสินใจ 
1.4 ผูเ้รียนเขียนโปรแกรมท่ีใชอ้ลักอริทึมและการ
เขียนโปรแกรมแบบเลือกตดัสินใจ 

2. แบบฝึก
ปฏิบติัการเร่ือง 
อลักอริทึมและการ
เขียนโปรแกรม
แบบเลือกตดัสินใจ 

  

11-12 อลักอริทึมและการเขียนโปรแกรม
แบบท าซ ้ า 

8 1.1 บรรยายการท างานของอลักอริทึมแบบท าซ ้ า 
1.2 ยกตวัอยา่งผงังานท่ีมีการท างานแบบท าซ ้ า 
1.3 ผูเ้รียนออกแบบอลักอริทึมและผงังานแบบท าซ ้ า 
1.4 ผูเ้รียนเขียนโปรแกรมท่ีใชอ้ลักอริทึมและการ
เขียนโปรแกรมแบบท าซ ้ า 

1. สไลดเ์ร่ืองการ
ท างานของอลักอ- 
ริทึมแบบท าซ ้ า 
2. แบบฝึก
ปฏิบติัการเร่ือง
อลักอริทึมและการ
เขียนโปรแกรม
แบบท าซ ้ า 

โปรแกรมท่ีใช้
อลักอริทึมและ
การเขียน
โปรแกรมแบบ
ท าซ ้ า 

แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ 

13 อลักอริทึมและการเขียนโปรแกรม
กบัอะเรย ์

4 1.1 บรรยายการท างานของอลักอริทึมแบบอะเรย ์
1.2 ยกตวัอยา่งผงังานท่ีมีการท างานแบบอะเรย ์
1.3 ผูเ้รียนออกแบบอลักอริทึมและผงังาน
แบบอะเรย ์

1. สไลดเ์ร่ืองการ
ท างานของ
อลักอริทึม
แบบอะเรย ์

โปรแกรมท่ีใช้
อลักอริทึมและ
การเขียน
โปรแกรม 

แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
คาบ 

กจิกรรมการเรียนรู้  
ส่ือการเรียนรู้ ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 
การประเมินผล
การเรียนรู้ 

   1.4 ผูเ้รียนเขียนโปรแกรมท่ีใชอ้ลักอริทึมและการ
เขียนโปรแกรมแบบอะเรย ์

2. แบบฝึก
ปฏิบติัการเร่ือง
อลักอริทึมและการ
เขียนโปรแกรม
แบบอะเรย ์

แบบอะเรย ์  

14-15 อลักอริทึมและการเขียนโปรแกรมยอ่ย 8 1.1 บรรยายอลักอริทึมและการเขียนโปรแกรมยอ่ย 
1.2 ยกตวัอยา่งอลักอริทึมและการเขียนโปรแกรม
ยอ่ย 
1.3 ผูเ้รียนออกแบบอลักอริทึมและเขียนโปรแกรม
ยอ่ย 
1.4 ผูเ้รียนเขียนโปรแกรมท่ีใชอ้ลักอริทึมและเขียน
โปรแกรมยอ่ย 

1. สไลดเ์ร่ือง
อลักอริทึมและการ
เขียนโปรแกรม
ยอ่ย 
2. แบบฝึกปฏิบติั- 
การเร่ืองอลักอริทึม
และการเขียน
โปรแกรมยอ่ย 

โปรแกรมท่ีใช้
อลักอริทึมและ
เขียนโปรแกรม
ยอ่ย 

แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ 

16 สอบปลายภาค      
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2.  แผนการประเมินการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่ าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ  
4 
8 
12 
16 

 
10% 
30% 
10% 
30% 

     ทดสอบปฏิบติัยอ่ยคร้ังท่ี 1 

  สอบกลางภาค 
ทดสอบปฏิบติัยอ่ยคร้ังท่ี 2 
สอบปลายภาค 

(2) การบา้นและแบบฝึกหดั ตลอดเทอม 10% 
(3) การมีส่วนร่วมและการเขา้ชั้นเรียน ตลอดเทอม 10% 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

คะแนน  80–  111  ระดบัคะแนน  A 
คะแนน 66 –  67   ระดบัคะแนน  B+ 
คะแนน  67–  65   ระดบัคะแนน  B 

 คะแนน  62–  68   ระดบัคะแนน  C+ 
 คะแนน   55–  61   ระดบัคะแนน  C 
 คะแนน  48–  54   ระดบัคะแนน  D+ 
 คะแนน  41–  46   ระดบัคะแนน  D 

1 คะแนน -41  ระดบัคะแนน  E 
 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและต าราหลกั 
ธีระพล ล้ิมสรัทรา.  เร่ิมตน้การเขียนโปรแกรม C# ดว้ย Visual C# 2010 Express.  กรุงเทพฯ : ซีเอด็ , 2554. 
กิตินนัท ์พลสวสัด์ิ.  เร่ิมตน้ Visual Basic 2008 ฉบบัโปรแกรมเมอร์.  นนทบุรี : ไอดีซี, 2552. 
บญัชา ปะสีละเตสัง. พฒันาแอปพลิเคชนัดว้ย Visual Basic 2008.  กรุงเทพฯ : ซีเอด็, 2552. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไม่มี 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา 
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หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอ้มูลเพิม่เติมในการปรับปรุงการสอน  
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการ
เรียนรู้ในวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
 -  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ ท่ี
ไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
 -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
 -  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมา
จากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 


