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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร ์

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 

7141401 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 

 
Principles of Programming and Algorithms 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

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

 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 
 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

 

4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 
 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 60/35 ดร. วิมาน ใจด ี
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 

 
ไม่ม ี

 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 

 
ไม่ม ี

 

8. สถานท่ีเรียน 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

เพื่อให้นักศึกษา 
1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
2. ทราบถึงขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
3. มีความรู้และเข้าใจการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
4. สามารถเขยีนขั้นตอนวิธีและโปรแกรมคอมพิวเตอรไ์ด้ 
5. สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ และมีขั้นตอน 
6. มีจรรยาวิชาชีพ ด้านคอมพิวเตอร์ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

1. เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมและทันสมยั  
2. เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม เพือ่น าไปใช้ในการศึกษารายวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ฐานความรู้ในวิชานี้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 

 

          องค์ประกอบและหนา้ที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขยีนโปรแกรม การท างานของโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และการออกแบบข้ันตอนวิธีแบบล าดับ การท าซ้ า โมดูลาร์
และการเรียกซ้ า และฝึกปฏิบตั ิ

 

          Components and functions of hardware and software, computer languages, principles of programming, 
program compilation and execution, processes of programming and developing, flowchart writing; algorithm 
analysis and design with sequence, repetition, modular and recursion; and practice 

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

บรรยาย 28 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา  

ฝึกปฏิบัติ 28 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา  

ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห ์  

ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 
ตามความต้องการของนักศึกษา 
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หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  

    

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม  

    

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)   

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน   

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

    

 

5.เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

    

 

6.สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม  

    

 

7.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

    

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบั
หลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา  

    

 

2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร ์รวมทั้งประยุกต์
ความรู ้ทักษะและการใช้เครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา  

    

 

3.สามารถ
วิเคราะห ์ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
และ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรง
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ตามข้อก าหนด  

 

4.สามารถติดตามความกา้วหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร ์รวมทั้งการน าไปประยุกต ์ 

1. การบรรยาย 
2. การฝึกปฏิบตัิ (Practice)   

1. การประเมินการบ้าน 
2. การสอบกลางภาค   

 

5.รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง  

    

 

6.มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

    

 

7.มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานไดจ้ริง  

    

 

8.สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

    

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ  

1. การบรรยาย 
2. การฝึกปฏิบตัิ (Practice)   

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย   

 

2.สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์ 

    

 

3.สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  

    

 

4.สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอรไ์ด้อย่าง
เหมาะสม  

    

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับกลุม่คนหลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

2.สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน  

    

 

3.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน า
สังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม  

1. การใช้กรณีศึกษา (Case)   1. การประเมินรายงาน/โครงงาน   

 

4.มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม  

    

 

5.สามารถเป็นผูร้ิเริม่แสดงประเดน็ใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอยา่ง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  

    

 

6.มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อยา่งต่อเนื่อง  

    

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร ์ 

    

 

2.สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิตปิระยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์ 

    

 

3.สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ปากเปล่าและการเขียน พร้อมท้ัง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม  

    

 

4.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม  

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย   

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน   
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  บทน า  
-องค์ประกอบและหน้าท่ี
ขององค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร ์
-ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฮารด์แวร ์ซอฟต์แวร์ และ
พี เพิลแวร ์ 
-ภาษาคอมพิวเตอร ์ 
-วัฏจักรการพัฒนา
โปรแกรม  
-ขั้นตอนวิธีและวิธีการ
น าเสนอ  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

ตอบค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และความสัมพันธ์ขององค์ประกบ
ของ
คอมพิวเตอร ์ภาษาคอมพิวเตอร ์ วัฏ
จักรการพัฒนาโปรแกรม  ขั้นตอนวิธี
และวิธีการน าเสนอขั้นตอนวิธ ี 

1. การ
ประเมินผล
งาน/บทเรียน
ที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา 
2. การสอบ
กลางภาค  
3. การสอบ
ปลายภาค   

2  การออกแบบขั้นตอนการ
ท างานด้วยผังงาน
โปรแกรม  
-ผังงานแบบ
ล าดับ (Sequential) 
-ผังงานแบบ
ตัดสินใจ (Decision)  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)  
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

  1. การ
ประเมินผล
งาน/บทเรียน
ที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา 
2. การสอบ
กลางภาค  
3. การสอบ
ปลายภาค   

3  -ผังงานแบบ
ท าซ้ า (Repetition)  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)  
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

การออกแบบขั้นตอนการท างานดว้ย
ขั้นตอนวิธี  

1. การ
ประเมินผล
งาน/บทเรียน
ที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา 
2. การสอบ
กลางภาค  
3. การสอบ
ปลายภาค   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

4  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ภาษาคอมพิวเตอร ์ 
-พัฒนาการของภาษา  
-ขั้นตอนการแปล
โปรแกรม  
-โครงสรา้งของภาษา  
-แบบชนิดข้อมูล  
-ตัวแปรและค่าคงท่ี  
-ตัวด าเนินการ  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)  
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

ตอบค าถามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบั
ภาษาคอมพิวเตอร ์ 

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม 
2. การสอบ
กลางภาค  
3. การสอบ
ปลายภาค   

5  ผังงานแบบล าดับและการ
เขียนโปรแกรม  
-รูปแบบผังงานแบบ
ล าดับ  
-ประโยคก าหนดตัวแปร
และก าหนดค่า  
-ประโยคอ่านข้อมลู  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)  
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

  1. การ
ประเมินผล
งาน/บทเรียน
ที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา 
2. การสอบ
กลางภาค  
3. การสอบ
ปลายภาค   

6  -ประโยคแสดงผลลัพธ์  
-ประโยคค านวณ   

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)  
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

การออกแบบขั้นตอนวิธีและการ
เขียนโปรแกรมแบบล าดับ  

1. การ
ประเมินผล
งาน/บทเรียน
ที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน  
3. การสอบ
กลางภาค  
4. การสอบ
ปลายภาค   

7  ผังงานแบบตัดสินใจและ
การเขียนโปรแกรม  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 

1. เอกสาร
ประกอบการ

การออกแบบขั้นตอนวิธีและการ
เขียนโปรแกรมแบบตัดสินใจ

1. การ
ประเมินผล
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

-รูปแบบผังงานตัดสินใจ
ทางเลือกทางเดียว  
-รูปแบบผังงานตัดสินใจ
ทางเลือกสองทาง   

(Demonstration)  
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)   

สอน 
2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

ทางเลือกทางเดียวและทางเลือกสอง
ทาง  

งาน/บทเรียน
ที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน  
3. การสอบ
กลางภาค  
4. การสอบ
ปลายภาค   

8  สอบกลางภาค  2  2        1. การสอบ
กลางภาค   

9  -รูปแบบผังงานตัดสินใจ
ซ้อน  
-รูปแบบผังงานตัดสินใจ
ทางเลือกหลายทาง   

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)  
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

การออกแบบขั้นตอนวิธีและการ
เขียนโปรแกรมแบบทางเลือกซ้อน
และทางหลายทาง  

1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมินผล
งาน/บทเรียน
ที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา  
3. การ
ประเมิน
การบ้าน  
4. การสอบ
ปลายภาค   

10  ผังงานแบบท าซ้ าและการ
เขียนโปรแกรม  
-รูปแบบผังงานการท าซ้ า
แบบ While..Do   

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)  
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

การออกแบบขั้นตอนวิธีและการ
เขียนโปรแกรมแบบ While..Do  

1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมินผล
งาน/บทเรียน
ที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

3. การ
ประเมิน
การบ้าน  
4. การสอบ
ปลายภาค   

11  -รูปแบบผังงานการท าซ้ า
แบบ Do..While  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)  
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

การออกแบบขั้นตอนวิธีและการ
เขียนโปรแกรมแบบ Do..While  

1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมินผล
งาน/บทเรียน
ที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา  
3. การ
ประเมิน
การบ้าน  
4. การสอบ
ปลายภาค   

12  -รูปแบบผังงานการท าซ้ า
แบบ For  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)  
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

การออกแบบขั้นตอนวิธีและการ
เขียนโปรแกรมแบบ For  

1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมินผล
งาน/บทเรียน
ที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา  
3. การ
ประเมิน
การบ้าน  
4. การสอบ
ปลายภาค   

13  ผังงานแบบโมดลุและการ
เขียนโปรแกรม  
-โมดุลทีไ่ม่มีการส่งผ่านค่า

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

  1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 



10/13 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ระหว่างโมดุล   3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)   

2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

2. การ
ประเมินผล
งาน/บทเรียน
ที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา  
3. การสอบ
ปลายภาค   

14  -โมดุลทีม่ีการส่งผ่านค่า
ระหว่างโมดุล  
   การส่งผ่านค่าแบบผ่าน
ค่า  
   การส่งผ่านค่าแบบ
อ้างอิง   

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)  
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

การออกแบบขั้นตอนวิธีและการ
เขียนโปรแกรมแบบโมดลุ  

1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมินผล
งาน/บทเรียน
ที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา  
3. การ
ประเมิน
การบ้าน  
4. การสอบ
ปลายภาค   

15  การเรยีกซ้ า  
-หลักการเขียนผังงาน
และโปรแกรมแบบเรยีก
ซ้ า  
-ตัวอย่างผังงานและ
โปรแกรมแบบเรยีกซ้ า   

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration)  
3. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice)   

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ  
3. Power 
Point   

การออกแบบขั้นตอนวิธีและการ
เขียนโปรแกรมแบบเรียกซ้ า  

1. การสอบ
ข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การ
ประเมินผล
งาน/บทเรียน
ที่ถอด
ประสบการณ์
จากนักศึกษา  
3. การ
ประเมิน
การบ้าน  
4. การสอบ
ปลายภาค   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

 รวม 30.00 30.00     

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  12  20.00  20.00  

2  การสังเกตพฤติกรรม  ตลอดภาค
การศึกษา  

5.00  5.00  

3  การประเมินการบ้าน  ตลอดภาค
การศึกษา  

15.00  15.00  

4  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

ตลอดภาค
การศึกษา  

5.00  5.00  

5  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วมกิจกรรม  ตลอดภาค
การศึกษา  

5.00  5.00  

6  การสอบกลางภาค  8  20.00  20.00  

7  การสอบปลายภาค  16  30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 
รุ่งทิวา เสารส์ิงห,์ ผศ. (2550). คู่มือเรียนรู้ภาษาซีด้วยตนเอง. กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน. 

 

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 

 

สานนท์  เจริญฉาย, ผศ. (2544). การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาต.ุ 

ระพีพรรณ พิริยะกุล, รศ. (2531). เทคนิคในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ:ยูไนเตด็ท์บุ๊คส.์ 

เจนวิทย ์ เหลืองอร่าม และ ปิยวทิย์  เหลืองอร่าม. (2543). การเขียนโปรแกรม ส าหรับ Application ด้วย C/C++. 
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยเูคชั่น. 

นุกูล  กระจาย. (2543). กรุงเทพฯ: บอร์แลนด์ C++ 5.0. ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 

 
Terrence W. Pratt, & Marvin V. Zelkowitz. (1996). Programming Languages Design and Implementation. 
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Prenticle-HALL. 

Ron House. (1994). Beginning with C : an introduction to professional programming. Bibliography. 

เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia ค าอธิบายศัพท์ 

เอกสาร E-Learning 

 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

          -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

          -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

          -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

          - ผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา  

          - ผลการสอบ 

          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

 

หลังจากผลการประเมนิการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

          -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

          -  การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
 

 

ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ด้านท่ี 3 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านท่ี 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ ด้านท่ี 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

 

          -  ปรับปรุงรายวิชาตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
          -  เปลีย่นหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามมีุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปญัหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารย์หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
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