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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรA 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 

 

หมวดท่ี 1 ข#อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

4122313   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรAข้ันสูง 

  Advanced Computer Programming 

2. จำนวนหนOวยกิต 

3 หน7วยกิต (2-2) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรA 

4. อาจารยRผู#รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยRผู#สอน 

อาจารยAสุวัฒนA  กล+วยทอง 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปVท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2/63 ช้ันปoท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีต#องเรียนมากOอน (Pre-requisite) (ถ#ามี) 

ไม7มี 

7. รายวิชาท่ีต#องเรียนพร#อมกัน (ถ#ามี) 

ไม7มี 

8. สถานท่ีเรียน 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรA คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรA 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลOาสุด 

-
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หมวดท่ี 2 จุดมุOงหมายและวัตถุประสงคR 

1. จุดมุOงหมายของรายวิชา 

เพ่ือให+ผู+ศึกษาเข+าใจพ้ืนฐานการทำงานร7วมกันระหว7างฮารAดแวรAกับซอฟตAแวรA และพ้ืนฐานของ

โครงสร+างของคอมพิวเตอรAเพ่ือให+เกิดความรู+ ความเข+าใจพ้ืนฐานการประมวลผล 

2. วัตถุประสงคRในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- นักศึกษามีความรู+และความเข+าใจเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรAข้ันสูง 

- นักศึกษามีความรู+และความเข+าใจในการประยุกตAใช+งานความรู+ในการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรAข้ันสูง และนำมาใช+งานในระบบงานท่ีนักศึกษาพัฒนาข้ึนเอง 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเขียนและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรAสมัยใหม7 โดยใช+

ภาษาคอมพิวเตอรAระดับสูงท่ีนิยมใช+ในปvจจุบันภาษาใดภาษาหน่ึง ฝxกเขียนโปรแกรมจัดการฐานข+อมูลฝxก

เขียนโปรแกรมทำงานระบบเครือข7าย เพ่ือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรAข้ึนใช+งาน 

 

2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช#ตOอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝkกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝkกงาน 

การศึกษาด#วย 

ตนเอง 

บรรยาย 28 ช่ัวโมง

ต7อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต+องการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย 

ฝxกปฏิบัติ 28 ช่ัวโมงต7อ

ภาคการศึกษา 

การศึกษาด+วยตนเอง 70 

ช่ัวโมงต7อภาคการศึกษา 

 

3. จำนวนช่ัวโมงตOอสัปดาหRท่ีอาจารยRให#คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกOนักศึกษาเปmนรายบุคคล 

- อาจารยAจัดเวลาให+คำปรึกษาเป{นรายบุคคลหรือรายกลุ7มตามความต+องการ 3 ช่ัวโมงต7อ

สัปดาหA (เฉพาะรายท่ีต+องการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู#ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต#องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีต#องพัฒนา 

- ไม7มี 

1.2 วิธีการสอน 

- ไม7มี 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ไม7มี 

2. ความรู# 

2.1 ความรู#ท่ีต#องได#รับ 

- มีความรู+ความเข+าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฏีท่ีสำคัญในเน้ือหาท่ีศึกษา (2.1) 

- สามารถวิเคราะหAปvญหา เข+าใจ อธิบายความต+องการทางคอมพิวเตอรAรวมท้ังประยุกตAความรู+

ทักษะ และการใช+เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก+ไขปvญหา (2.2) 

- สามารถติดตามความก+าวหน+าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรA (2.4) 

- มีประสบการณAในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตAซอฟตAแวรAท่ีใช+งานได+จริง (2.7) 

- สามารถบูรณาการความรู+ในท่ีศึกษากับความรู+ในศาสตรAอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+อง (2.8) 

2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ7ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะหAกรณีศึกษา และมอบหมาย

ให+ค+นคว+าหางานวิจัยหรือบทความ ข+อมูลท่ีเก่ียวข+อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช+

ปvญหา นำเสนอผลงานกลุ7มในหัวข+อการประยุกตAใช+งาน และการพัฒนาโปรแกรมโดยใช+

ภาษาคอมพิวเตอรAช้ันสูงภาษาใดภาษาหน่ึง และมีกระบวนการสอนท่ีเน+นผู+เรียนเป{นสำคัญ 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย7อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด+วยข+อสอบท่ีเน+นการวัดหลักการและทฤษฎี 

- นำเสนอสรุปการอ7านจากการค+นคว+าข+อมูลท่ีเก่ียวข+อง 

- การมีส7วนร7วมในการเรียนและการเสนอความคิดเห็นในหัวข+อท่ีคัดสรร 

- วิเคราะหAกรณีศึกษา 
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3. ทักษะทางปnญญา 

3.1 ทักษาทางปnญญาท่ีต#องพัฒนา 

- สามารถประยุกตAความรู+และทักษะกับการแก+ไขปvญหาทางคอมพิวเตอรAได+อย7างเหมาะสม 

(3.4) 

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายให+ผู+เรียนนำโครงงานในหัวข+อท่ีสนใจและผ7านการพิจารณาจากผู+สอนและ

นำเสนอผลงานจากการศึกษาและการค+นคว+า 

- อภิปรายกลุ7มและการเสนอความคิดเป{นในหัวข+อท่ีคัดสรรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรAข้ัน

สูง 

- วิเคราะหAกรณีศึกษา 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน+นข+อสอบท่ีมีการวิเคราะหAสถานการณA 

- สอบวัดจากการประเมินจากการค+นคว+าข+อมูลด+านการประยุกตAใช+ความรู+ทางด+านการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรAข้ันสูง และการนำเสนอ 

- สังเกตพฤติกรรมการแก+ปvญหาท่ีพบในการทำงาน 

 

4. ทักษะความสัมพันธRระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธRระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต#องพัฒนา 

- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู+ท้ังของตนเองและของทางวิชาชีพอย7างต7อเน่ือง (4.6) 

4.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุ7มในการวิเคราะหAกรณีศึกษา 

- มอมหมายงานรายกลุ7ม และรายบุคคล เช7น ให+นักศึกษาออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมท่ี

สามารถนำเอาแนวคิดท่ีเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมโดยใช+แนวคิดของการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรAข้ันสูง 

- การนำเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงานท่ีนำเสนอ และพฤติกรรมการทำงานเป{นทีม 

- ประเมินผลจากข+อสอบกลางภาคและข+อสอบปลายภาค 
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5. ทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต#องพัฒนา 

- มีทักษะในการใช+เคร่ืองมือท่ีจำเป{นท่ีมีอยู7ในปvจจุบันต7อการทำงานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรA 

(5.1) 

- สามารถแนะนำประเด็นการแก+ไขปvญหาโดยใช+สารสนเทศทางคณิตศาสตรAหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตAต7อปvญหาท่ีเก่ียวข+องอย7างสร+างสรรคA (5.2) 

- สามารถใช+เทคโนโลยีสารสนเทศได+อย7างเหมาะสม (5.4) 

5.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานให+ศึกษาค+นคว+าด+วยตนเอง จากเว็บไซตA (Website) ส่ือการสอน (E-learning) 

และทำรายงาน โดยเน+นการนำตัวเลข หรือ จากแหล7งท่ีมาข+อมูลท่ีน7าเช่ือถือ 

- นำเสนอโดยใช+รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 

- การจัดทำรายงาน และการนำเสนอด+วยส่ือเทคโนโลยี 

- การมีส7วนร7วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหR

ท่ี 

หัวข#อ/รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอนส่ือท่ีใช# 

ผู#สอน 

1 ช้ีแจงรายละเอียดแผนการสอน สร+างความเข+าใจ

เบ้ืองต+นในเน้ือหาวิชา แนะนำการจัดการเรียนรู+ 

และนำเข+าสู7บทเรียน 

ประวัติ และความรู+เก่ียวกับคอมพิวเตอรA 

3 บรรยายและช้ีแจง

ข+อตกลง ทดสอบ

พ้ืนฐานความรู+ 

อ.สุวัฒน) 

กล-วยทอง 

2-3 การประมวลผลอิเล็กทรอนิกสA และการทำงาน

ระหว7างฮารAดแวรA และซอฟตAแวรA 

6 บรรยาย / 

ยกตัวอย7าง / 

กรณีศึกษา 

อ.สุวัฒน) 

กล-วยทอง 

4-5 ทบทวนการเขียนโปรแกรมแบบ OOP ทดสอบ

ชุดคำส่ังอินเตอรAรัพทAและการตรวจสอบการ

ทำงานท่ีผิดพลาดของโปรแกรม 

6 บรรยาย / 

ยกตัวอย7าง / 

กรณีศึกษา 

อ.สุวัฒน) 

กล-วยทอง 

6-7 การเขียนโปรแกรมด+วยภาษาคอมพิวเตอรAข้ันสูง 

คำส่ังการแก+ปvญหาทางตรรกศาสตรA การกำหนด

ตัวแปร และประเภทของตัวแปรต7าง ๆ การสร+าง

ฟvงกAชัน การใช+งานฟvงกAชัน  

6 บรรยาย / ใช+ส่ือ

การสอนรอบรู+ / 

กรณีศึกษา 

อ.สุวัฒนA 

กล+วย

ทอง 

8 สอบกลางภาค    

9-10 ข้ันตอนวิธีการแก+ปvญหาโดยใช+ภาษาคอมพิวเตอรA 

อังกอริทึมการแก+ปvญหาทางคอมพิวเตอรA  

6 บรรยาย / ใช+ส่ือ

การสอนรอบรู+ / 

กรณีศึกษา 

อ.สุวัฒนA 

กล+วย

ทอง 

11-12 แนวคิด ข้ันตอน และกระบวนการในการออกแบบ

และพัฒนาซอฟตAแวรAด+วยภาษาคอมพิวเตอรAข้ันสูง  

6 บรรยาย / 

ยกตัวอย7าง / 

กรณีศึกษา 

อ.สุวัฒนA 

กล+วย

ทอง 

13-14 ยกตัวอย7างโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาข้ึนโดยใช+แนวคิด

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรAข้ันสูง และ

มอบหมายงานสำหรับนำความรู+เร่ืองการพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอรAข้ันสูงไปพัฒนาเป{น

โปรแกรมตามท่ีต+องการ 
 

 

6 บรรยาย / 

ยกตัวอย7าง 

อ.สุวัฒน) 

กล-วยทอง 



7 
 

สัปดาหR

ท่ี 

หัวข#อ / รายละเอียด จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอนส่ือท่ีใช# 

ผู#สอน 

15-16 นำเสนองานจากการนำความรู-เรื่องการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร)ขั้นสูง ไปพัฒนาเปDนโปรแกรม 
6 อภิปรายการ

นำเสนอผลงาน 

อ.สุวัฒน) 

กล-วยทอง 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตำราหลัก 

เอกสารประกอบการสอนของรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรAข้ันสูง 

2. เอกสารและข#อมูลสำคัญ 

สุวัฒนา สุขสมจินตนA. คัมภีรRการใช#งาน PHP 

[ออนไลนA]. เข+าถึงได+จากแหล7งท่ีมา: 

http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha/lecture_HIC.html (27 สิงหาคม 

2556) 

3.  เอกสารและข#อมูลแนะนำ 

เอกสารทางวิชาการและข+อมูลอ่ืน ๆ ท้ังไทยและอังกฤษท่ีเก่ียวข+องกับการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรAข้ันสูง 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธRการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทำโดยนักศึกษา ได+จัดกิจกรรมในการนำ

แนวคิดและความคิดเป{นจากนักศึกษาได+ดังน้ี 

- การสนทนากลุ7มระหว7างผู+เรียน และผู+สอน 

- การสังเกตการณAจากพฤติกรรมของผู+เรียน 

- แบบประเมินผู+สอน และแบบประเมินรายวิชา 

- ขอเสนอแนะผ7านอีเมลAและเฟสบุ�คท่ีอาจารยAผู+สอนได+จัดทำเป{นช7องทางการ

ส่ือสารกับนักศึกษา 

2.  กลยุทธRการประเมินการสอน 

ในการเก็บข+อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได+มีกลยุทธA ดังน้ี 

- การสังเกตการณAเรียนในช้ันของผู+เรียนและการมีส7วนร7วมในกิจกรรมต7าง ๆ 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู+ 
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3.  การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข+อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัด

กิจกรรมในการระดมสมอง และหาข+อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

- ศึกษารูปแบบและวิธีการใหม7 ๆ ท่ีจะประยุกตAมาใช+ในการเรียนการสอน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว7างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข+อ ตามท่ี

คาดหวังจากการเรียนรู+ในวิชา ได+จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ7มตรวจผลงานของ

นักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย7อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในรายวิชาดังน้ี 

- การทวนสอบการให+คะแนนจากการสุ7มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยAอ่ืน 

หรือผู+ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม7ใช7อาจารยAประจำหลักสูตร 

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู+ของ

นักศึกษาโดยตรวจสอบข+อสอบ รายงาน วิธีการให+คะแนนสอบ และการให+

คะแนนพฤติกรรม 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได+มีการวาง

แผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให+เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปo หรือตามข+อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิตามข+อ 4 

- เปล่ียนหรือสลับอาจารยAผู+สอน เพ่ือให+นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตA

ความรู+น้ีกับปvญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยAหรืออุตสาหกรรมต7าง ๆ 

 


