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รายละเอียดของรายวิชา 

 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร<  

วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร<  

 

 

หมวดท่ี  1   ขEอมูลท่ัวไป 
 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา  

           ภาษาไทย           ๔๑๒๑๑๐๖ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร> 

           ภาษาอังกฤษ       4121106  Computer Programming   

1.2 จำนวนหนMวยกิต 

           3 (2-2-5) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร>  

1.4 อาจารย<ผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย<ผูEสอน  

          อาจารย>ผูdรับผิดชอบรายวิชา อ.ธงชัย เจือจันทร> 

          อาจารย>ผูdสอน                 อ.ธงชัย เจือจันทร> 

1.5 ภาคการศึกษา / ช้ันปVท่ีเรียน  

         ภาคการศึกษา 1/2561 

1.6 รายวิชาท่ีตEองเรียนมากMอน  (Pre-requisite) 

         ไมkมี 

1.7 รายวิชาท่ีตEองเรียนพรEอมกัน  (co-requisites)   

ไมkมี  

1.8 สถานท่ีเรียน 

หdอง 3109 อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร>  
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หมวดท่ี  2   จุดมุMงหมายและวัตถุประสงค< 

2.1 จุดมุMงหมายของรายวิชา 

  ใหdความรูdพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเบื้องตdน ประกอบดdวย การสรdางคำสั่งเทียม ตัวแปรและชนิดตัวแปร 

ไวยากรณ>ของภาษาคอมพิวเตอร> และรูdจักการออกแบบวิธีการ และเขียนโปรแกรมแบบ Sequential, Decision, Repetition, 

Modular และ Recursion ไดd 

2.2 วัตถุประสงค<ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  -  

 

หมวดท่ี  3   ลักษณะและการดำเนินการ 

3.1 คำอธิบายรายวิชา   

 หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรม  ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม ตัวแปรโกลบอล

และโลคอล ชนิดขdอมูล การเขียนผังงานและคำสั่งเทียม การวิเคราะห>และการออกแบบอัลกอริธึมแบบ Sequential, 

decision, repetition, modular, recursion หลักการเขียนรูปแบบไวยากรณ>ประกอบภาษาคอมพิวเตอร> โดยการใชd

ภาษาคอมพิวเตอร>ภาษาใดภาษาหน่ึงในการฝÄกเขียนและพัฒนาโปรแกรม 

3.2 จำนวนช่ัวโมงท่ีใชEตMอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

30 ช่ัวโมง 

สอนเสริม 

ความตdองการ

นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝmกปฏิบัติ/ฝmกภาคสนาม/

ฝmกงาน 

30 ช่ัวโมง 

การศึกษาดEวยตนเอง 

75 ช่ัวโมง 

3.3 จำนวนช่ัวโมงตMอสัปดาห<ท่ีอาจารย<ใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกMนักศึกษาเปnนรายบุคคล 

 - อาจารย>ประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหdคำปรึกษาผkานเว็บไซต> 

https://classroom.google.com/c/MTQ2OTQ5MTY4MzFa รวมถึงตอบคำถามและใหdคำปรึกษาผkานกระดานถามตอบ

ของวิชา 

 - อาจารย>ประจำวิชา ใหdคำปรึกษาผkาน Social Network 

 - สำหรับกรณีเรkงดkวน ใหdสามารถติดตkอทาง โทรศัพท> 
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หมวดท่ี  4    การพัฒนาผลการเรียนรูEของนักศึกษา 

 

การพัฒนาผลการเรียนรูdในมาตรฐานผลการเรียนรูdของรายวิชา ในแตkละดdานที่ปรากฏใน Curriculum Mapping แสดงดังขdอมูล

ตkอไปน้ี 

คุณธรรม จริยธรรม ความรูE ทักษะทางปoญญา ทักษะความสัมพันธ<

ระหวMางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห<

เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใชEเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1, 2 1, 2, 4, 5 1, 4 4, 6 1 
 

4.1 

  

คุณธรรม จริยธรรม    

4.1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตdองพัฒนา    

 นักศึกษาตdองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหdสามารถดําเนินชีวิตรkวมกับผูdอ่ืนในสังคมอยkางราบรื่น และเปíนประโยชน> 

ตkอสkวนรวม นอกจากนั ้นคอมพิวเตอร>เปíนอุปกรณ>ที ่ เกี ่ยวขdองกับความมั ่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต 

ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูdพัฒนาและ/หรือผูdประยุกต>โปรแกรมจําเปíนตdองมีความรับผิดชอบตkอผลที่เกิดขึ้นเชkนเดียวกับการ

ประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารย>ที่สอนในแตkละวิชาตdองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับส่ิงตkอไปน้ี  

(1) ตระหนักในคุณคkา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย>สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตkอเวลา ความรับผิดชอบตkอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

4.1.2  วิธีการสอน    

            กําหนดใหdมีวัฒนธรรมของชั้นเรียน ปลูกฝîงใหdนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนdนการเขdาชั้นเรียนใหdตรงเวลา

ตลอดจนการแตkงกายที่เปíนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตdองมีความรับผิดชอบทั้งตkอตนเองและรายกลุkม  

และอาจารย>ผูdสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 

4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

 ประเมินจากพฤติการณ>การเขdาเรียน พฤติกรรมการมีสkวนรkวมระหวkางการสอน  

4.2 

 

 

 

ความรูE 

4.2.1  ความรูdตdองพัฒนา    

(1) มีความรูdและความเขdาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร> 

(2) สามารถวิเคราะห>ปîญหา เขdาใจและอธิบายความตdองการทางคอมพิวเตอร>รวมทั้งประยุกต>ความรูd ทักษะ 

และการใชdเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกdไขปîญหา 

(3) สามารถติดตามความกdาวหนdาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร>รวมทั้งการนําไปประยุกต> 

(4) รูdเขdาใจและสนใจพัฒนาความรูdความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร>อยkางตkอเน่ือง 

การพัฒนาความรูdตาม Curriculum Mapping มีเน้ือหาซ่ึงประกอบดdวย 

(1) Basic Flowchart 

         • เขdาใจเง่ือนไขช   

 (2) Block Programming  

         • Kid Coding  

         • SRRU Blockly  

 (3) ตัวแปร (Variables)  
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         • ชนิดตัวแปร 

         • ตัวแปรประเภท String  

         • การกำหนดคkาตัวแปร 

         • การดำเนินการกับตัวแปร  

 (4) ตัวดำเนินการ (Operators)     

         • Arithmetic   

         • Relational   

         • Logical  

         • Assignment 

         • Bitwise 

(5) การวนซ้ำ 

(6) การเขียนโปรแกรมเพื่อแกdปîญหา   

4.2.2  วิธีการสอน  

บรรยาย ฝÄกปฏิบัติพื้นฐานในช้ันเรียน และฝÄกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะดdวยตนเองจากการมอบหมายใหdทำ 

Assignment แลdวสkงงานผkานระบบ E-learning ของอาจารย>ผูdสอน 

(https://classroom.google.com/c/MTQ2OTQ5MTY4MzFa) สำหรับการอภิปรายประเด็นจากกรณีศึกษาจะใชdวิธี

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวkางอาจารย>และนักศึกษา 

4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล  

(1) ประเมินจากงานที่ไดdรับมอบหมายผkานระบบ E-learning 

(https://classroom.google.com/c/MTQ2OTQ5MTY4MzFa) 

(2) ประเมินจาก Lab ในช้ันเรียน 

(3)  ประเมินจาก Assignment  

(4) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาค 

4.3 ทักษะทางปoญญา  

4.3.1 ทักษะทางปîญญาที่ตdองพัฒนา 

 นักศึกษาตdองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดd โดยพึ่งตนเองไดdเมื่อจบการศึกษา ดังนั้นนักศึกษา

จําเปíนตdองไดdรับการพัฒนาทักษะทางปîญญาไปพรdอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูdเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร> ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย>ตdองเนdนใหdนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขdาใจที่มาและสาเหตุของปîญหา วิธีการ

แกdปîญหารวมทั้งแนวคิดดdวยตนเอง ไมkสอนในลักษณะทkองจํา นักศึกษาตdองมีคุณสมบัติตkาง ๆ จากการสอนเพื่อใหd 

(1) คิดอยkางมีวิจารณญาณและอยkางเปíนระบบ 

(2) สามารถประยุกต>ความรูdและทักษะกับการแกdไขปîญหาทางคอมพิวเตอร>ไดdอยkางเหมาะสม  

4.3.2  วิธีการสอน 

(1) บรรยาย  

(2) ฝÄกปฏิบัติ (LAB) โดยสรdางแนวทางแกdปîญหาดdวยตนเอง 

(3) มอบหมาย Assignment  
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4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค และ LAB และ Assignment 

(2) สังเกตปรฤติกรรมในช้ันเรียน  

4.4 ทักษะความสัมพันธ<ระหวMางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ทักษะความสัมพันธ>ระหวkางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตdองพัฒนา  

 พัฒนาทักษะในการสรdางสัมพันธภาพระหวkางผูdเรียนดdวยกันในรายวิชาเครือขkายคอมพิวเตอร>และการส่ือสารขdอมูล

เพื่อใหdผูdเรียนเกิดผลการเรียนรูdตามหลักสูตรดังน้ี 

(1) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุkม 

(2) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูdทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยkางตkอเน่ือง 

4.4.2  วิธีการสอน 

(1) ใหdนักศึกษาฝÄกปฏิบัติดdวยการคิดและปฏิบัตเิปíนกลุkม และเนdนการแลกเปลี่ยนความรูdในกลุkมและประยุกต>

แกdไขปîญหาไดd 

(2) เพิ่มแรงบันดาลใจใหdกับนักศึกษา และใหdนักศึกษาแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

4.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลในหdองเรียน 

(2) ประเมินพฤติกรรมการทำงานเปíนกลุkมโดยผูdสอน 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดdรับมอบหมาย 

4.5 ทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 4.5.1  ทักษะการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชdเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตdองพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใชdเครื่องมือที่จําเปíนที่มีอยูkในปîจจุบันตkอการทํางาน ที่เก่ียวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร> 

 4.5.2  วิธีการสอน 

(1) จัดกิจกรรมการสืบคdนขdอมูล และนำมาชkวยแกdโจทย>ปîญหาไดd  

 4.5.3  วิธีประเมินผล 

(1) ประเมินจากขั้นตอนและวิธีที่ใชdในการปฏิบัติงานเดี่ยว และการเลือกใชdเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สัปดา
ห- 
ท่ี 

หน2วย บท และห9วข9อ 
 

จำนวนช่ัวโมง กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

วิธีการสอน ส่ือการสอน วิธีการประเมิน อาจารย- 
ผู9สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ      

1-2 • Basic Flowchart 

• การนำเข:าข:อมูล  

• เง่ือนไข  

• การแสดงผลข:อมูล  

8  • ศึกษาผู:เรียน 

• ศึกษาและอภิปรายหลักการของ

การเขียน Flowchart เบื้องต:น   

 

บรรยาย 

อภิปราย  

• PowerPoint  

• E-learning 

อาจารย\ผู:สอน

สังเกตผู:เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทร\ 

3-5 • Block Programming  

• เกม Kid Coding  

• การดำเนินการด:วย Block 

Programming  

   - Arithmetic   

   - Relational   

   - Logical  

   - Assignment 

   - List  

   - Loops  

4 8 • มีความเข:าใจการเขียนโค:ดแบบ

บล็อก  

• เลrนเกม Kid Coding เพื่อปรับ

พื้นฐานการออกแบบคำส่ังในการ

เขียนโปรแกรม 

• ฝvกปฏิบัติเขียนโปรแกรมด:วย

เทคนิค Block Programming  

 

บรรยาย  

ปฏิบัติเขียน

โปรแกรม  

• PowerPoint  

• CS-SRRU Blockly 

• E-learning 

 

อาจารย\ผู:สอน

สังเกตผู:เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู:เรียน  

อ.ธงชัย เจือจันทร\ 

6 • ตัวแปร (Variables)  

• ชนิดตัวแปร 

2 2 • ศึกษาและรู:จักประเภทของตัว

แปร 

 • ฝvกปฏิบัติกำหนดคrาตัวแปร 

บรรยาย  

ปฏิบัติเขียน

โปรแกรม  

• PowerPoint  

• CS-SRRU Blockly 

• E-learning 

 

อาจารย\ผู:สอน

สังเกตผู:เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู:เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทร\ 

7 • ตัวแปรประเภท String  

 

2 2 • ศึกษาการใช:ตัวแปรประเภท 

String และฟÅงก\ชันที่เก่ียวข:อง  

บรรยาย  

ปฏิบัติเขียน

โปรแกรม  

• PowerPoint  

• CS-SRRU Blockly 

• E-learning 

 

อาจารย\ผู:สอน

สังเกตผู:เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู:เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทร\ 
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8 • การกำหนดคrาตัวแปร  4 • การกำหนดตัวแปรประเภทตrาง 

ๆ   

บรรยาย  

ปฏิบัติเขียน

โปรแกรม  

• PowerPoint  

• 

https://colab.resea

rch.google.com 

• E-learning 

 

อาจารย\ผู:สอน

สังเกตผู:เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู:เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทร\ 

9-11 • ตัวดำเนินการ (Operators) 

• Arithmetic   

• Relational   

• Logical  

• Assignment 

• Bitwise 

 

4 8 •  ปฏิบตัิเขียนโปรแกรมเพื่อทำ

ความเข:าใจตัวดำเนินการ  

บรรยาย  

ปฏิบัติเขียน

โปรแกรม  

• PowerPoint  

• 

https://colab.resea

rch.google.com 

• E-learning 

 

อาจารย\ผู:สอน

สังเกตผู:เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู:เรียน 

 

12-13 • การวนซ้ำ 2 6 • อภิปรายการวนซ้ำด:วยวิธีตrาง ๆ 

เชrน For, While, Recursive  

 

บรรยาย  

ปฏิบัติเขียน

โปรแกรม  

• PowerPoint  

• 

https://colab.resea

rch.google.com 

• E-learning 

 

อาจารย\ผู:สอน

สังเกตผู:เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู:เรียน 

 

14-15 • การประยุต\ เพื่อแก:โจทย\ปÅญหาด:วย

โปรแกรม  

 8 • นักศึกษาฝvกแก:โจทย\ปÅญหาด:วย

ตนเอง  

บรรยาย  

ปฏิบัติเขียน

โปรแกรม  

• PowerPoint  

• 

https://colab.resea

rch.google.com 

• E-learning 

 

อาจารย\ผู:สอน

สังเกตผู:เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู:เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทร\ 
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16 สอบปลายภาค 

 

 4 • นักศึกษามีความซ่ือสัตย\สุจริตใน

การทำข:อสอบ 

• นักศึกษาสามารถนำความรู:ที่

ได:มาใช:ในการสอบ 

สอบปลาย

ภาค 

 อาจารย\ผู:สอน

สังเกตุจาก

พฤติกรรมผู:เรียน

ระหวrางการสอบ 

และผลการสอบ 

อ.ธงชัย เจือจันทร\ 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู7  

การประเมิน ผลการเรียนรู7 
(ตาม Curriculum Mapping ใน มคอ.๒) 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห>ท่ี

ประเมิน 

สัดสAวนของ

การ 

1 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.4  การสอบปลายภาค 
 

8 
16 

30% 
30% 

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 

3.1, 3.4 

การปฏิบัติ Lab และ Assignment 
การสWงงานตามที่มอบหมาย 

ตลอด 

ภาคการศึกษา 

25% 
10% 

3 4.4, 4.6, 5.1   การเขcาช้ันเรียน 

การมีสWวนรWวม 

อภิปราย และเสนอความคิดเห็นใน

ช้ันเรียน 

ตลอด 

ภาคการศึกษา 

 
5% 

 

หมวดท่ี   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

6.1 ตำราและเอกสารหลัก  

         (1)  ณัฐวัตร คำภักด,ี คูWมือเขียนโปรแกรมดcวยภาษาไพธอน Python, ISSN: 9786162046971 
 

6.2 เอกสารและข7อมูลสำคัญ  

(1) Learning Python Moocs: https://www.codecademy.com/learn/learn-python 

 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

ใหcนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา วิธีการสอน ผลการเรียนรูcที่ไดcรับ ขcอเสนอแนะผWานระบบประเมิน
ออนไลนÄ และ Web board รายวิชาไดcตลอดทั้งเทอมการศึกษา 

7.2 กลยุทธ>การประเมินการสอน (โดยวิธีการอื่น ท่ีไมAใชAการประเมินโดยนักศึกษา)  

- ประเมินผลจากการเรียน การสอบยWอย และปลายภาค 
- ผลจาก Lab และ Assignment   

7.3 การปรับปรุงการสอน   

- อาจารยÄผูcสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธÄและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา 
- หลังจากผลการประเมินการสอนในขcอ 7.2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา

ขcอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังน้ี 
    (1) สัมมนาและจัดการเรียนการสอน 
    (2) การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
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ในระหวWางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขcอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูcในวิชา ไดc
จากการสอบถามผูcเรียน หรือการสุWมตรวจผลงานของผูcเรียน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยWอย และหลังการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิขาไดcโดย 

(1) การทวนสอบการใหcคะแนนจากการสุWมตรวจผลงานของผูcเรียนโดยจากอาจารยÄอ่ืน หรือผูcทรงคุณวุฒิที่ไมWใชW
อาจารยÄประจำหลักสูตร หรือ 

(2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูcของผูcเรียน โดยตรวจสอบ ขcอสอบ  
 

7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   

- มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
- จากที่คณะประเมินการสอนของรายวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยÄผูcสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ

รายวิชา อาจารยÄผูcสอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธÄการสอนที่ใชc และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เพื่อนำเขcาที่ประชุมอาจารยÄประจำหลักสูตรพิจารณาใหcความคิดเห็นและ
สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใชcในภาคการศึกษาถัดไป 

 

 

 

 

             ผูcสอน 

(……………………………………..) 

            อาจารยÄธงชัย เจือจันทรÄ 

 


