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1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหูสอิชา 4121503
ชืมวรายอิชา การเปียนโขรแกร่คว่พิอเตวร์ 1 (Computer Programming I)

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่อยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หทูกสัตรเลคโนโทยีบูณฑิต สาปาอิชาเลคโนโทยีสารสนเลศ
3.2 ขระเภลปวงรายอิชา ห่อดอิชาเฉพาะ ดไาน กทุ่่อิชาเลคโนโทยีเฉพาะสาปา อิชาบูงคูบ

4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.สุระสิลธิ์ ลรง่ไา
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน ผศ.ดร.สุระสิลธิ์ ลรง่ไา

5. ภาคการศึกษา/ ชัน้ ปีที่เรียน
ภาคการศึกษาลีม 1 / ชู้นขีลีม 1

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“้่่่ี”

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“้่่่ี”
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8. สถานที่เรียน
่หาอิลยาทูยสอนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
อูนลีมจูดลา 31 ่ีนาค่ 2560
อูนลีมขรูบขรุงรายทะเวียดท่าสุด 1 ่ิถุนายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพืมวใหไนูกศึกษา่ีคอา่รัไคอา่เปไาใจในเรืมวงภาษาแทะปูน้ ตวนการพูฒนาโขรแกร่้ดไ
1.2 เพืมวใหไนูกศึกษาสา่ารถนาเสนวโขรแกร่ในทูกษณะผูงงาน้ดไ
1.3 เพืมวใหไนูกเรียนสา่ารถวธิบายถึงรัขแบบ้อยากรณ์ภาษาคว่พิอเตวร์เกีมยอกูบ ตูอแขรแทะ
ชนิดปวงปไว่ัท ตูอดาเนินการแทะนิพจน์ การรูบแทะแสดงผทปไว่ัท คาสูมงเงืมวน้ป คาสูมงอนซ้า แทะ
ฟังก์ชูน โดยใชไภาษาคว่พิอเตวร์้ดไ
1.4 เพืมวใหไนูกศึกษาสา่ารถวธิบายอูตถุขระสงค์ / หทูกการ / ลฤษฎี ปวงการเปียนโขรแกร่
คว่พิอเตวร์้ดไ
1.5 เพืมวใหไนูกศึกษา่ีลูกษะในดไานแกไขญ
ั หา การคิด การตูดสินใจ แทะการพูฒนาโขรแกร่
โดยใชไภาษาคว่พิอเตวร์้ดไ
1.6 เพืมวใหไนูกศึกษาสา่ารถอิเคราะห์กท้ก / กระบอน การคิด การตูดสินใจ แทะการววกแบบ
โขรแกร่คว่พิอเตวร์้ดไ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพืมวใหไ่ีเนื้วหาสวดคทไวงกูบคอา่กไาอหนไาปวงเลคโนโทยี แทะใหไผัไเรียน่ีคอา่รัไ คอา่เปไาใจ
เกีมยอกูบหทูกการการอิเคราะห์ขัญหา การววกแบบแทะนาเสนววูทกวริลึ่ สา่ารถเปียนโขรแกร่
ดไอยภาษาคว่พิ อเตวร์ ้ดไ แทะเตรีย่คอา่พรไว ่ดไานขั ญ ญาแทะจริยธรร่ในการใชไง านระบบ
คว่พิอเตวร์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ภาษาสาหรูบพูฒนาโขรแกร่ ปู้นตวนการพูฒนาโขรแกร่ การววกแบบโขรแกร่ดไอยผูงงาน
ตูอแขรแทะชนิดปวงปไว่ัท ตูอดาเนินการแทะนิพจน์ การรูบแทะแสดงผทปไว่ัท คาสูมงเงืมวน้ป คาสูมง
อนซ้า ฟังก์ชูน การลดสวบแทะแกไ้ปโขรแกร่ การฝึกขฏิบูติเปียนโขรแกร่คว่พิอเตวร์
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Language development programming; program development process; designing
programs with flowcharts; variables and data type; operation and expression;
input/output; condition statement; iteration statement; functions; testing and
debugging; practicing on writing computer programming

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชูมอโ่ง/
ภาคการศึกษา

ปึ้นวยั่กูบคอา่ตไวงการ
ปวงนูกศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/ การฝึกงาน
30 ชูมอโ่ง/
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชูมอโ่ง/
ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- วาจารย์ขระกาศเอทาใหไคาขรึกษาผ่านเอ็บ้ซต์หรืวเฟซบุ๊กปวงหทูกสัตร
- วาจารย์จูดเอทาใหไคาขรึกษาเข็นรายบุคคท หรืวรายกทุ่่ตา่คอา่ตไวงการ 1 ชูมอโ่งต่ว
สูขดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนูกในคุณค่าแทะคุณธรร่ จริยธรร่ เสียสทะ แทะซืมวสูตย์สจุ ริต
 1.1.2 ่ี อิ นู ย ตรงต่ ว เอทา แทะคอา่รู บ ผิ ด ชวบต่ ว ตนเวงแทะสู ง ค่ เคารพ
กฎระเบี ยบแทะปไว บู ง คูบ ต่างๆ ปวงวงค์ก รแทะสูง ค่ สา่ารถขรูบ ตูอเพืม วพรไว่เปไาสั่ สูง ค่ยุ ค
เศรษฐกิจดิจิลูท
 1.1.5 ่ีจรรยาบรรณลางอิชาการแทะอิชาชีพ ่ีคอา่รูบผิดชวบในฐานะผัไขระกวบ
อิช าชีพ คานึง ถึง แทะวุ ลิ ศตนเพืม ว ขระโยชน์ส่ อนร่อ่ แทะเปไาใจถึง บริบ ลปวงอิชาชีพ เลคโนโทยี
สารสนเลศ
1.2 วิธีการสอน
12.1 ขทักฝังอูฒนธรร่วงค์การลีมดีใหไแก่นูกศึกษา โดยสรไางเสริ่ใหไนูกศึกษา่ีระเบียบ
อินูย โดยเนไนการเปไาชู้นเรียนใหไตรงเอทา ตทวดจนการแต่งกายลีมเข็น้ขตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
นูกศึกษาตไวง่ีคอา่รูบผิดชวบ
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1.2.2 ฝึกใหไรัไหนไาลีมปวงการเข็นผัไนากทุ่่แทะการเข็นส่าชิกกทุ่่ ่ีคอา่ซืมวสูตย์ โดย
ตไวง้่่กระลาการลุจริตในการสวบหรืวทวกงานแทะการบไานปวงผัไวืมน
1.2.3 วาจารย์ผัไสวนลุกคนตไวงสวดแลรกเรืวม งคุณธรร่จริยธรร่ในการสวนลุกรายอิชา
รัไจูกเคารพลรูพย์สินลางขัญญาปวงผัไวืมน ตระหนูกถึงผทกระลบปวงซวฟต์แอร์ลีม่ีต่วสูงค่
1.2.4 จูดกิจ กรร่ส่งเสริ่คุณธรร่จริยธรร่ เช่น การยกย่วงช่เชยนูก ศึก ษาลีม ลาดี
ลาขระโยชน์แก่ส่อนรอ่ เสียสทะ แทะขระกาศเกียรติคุณดไานคุณธรร่จริยธรร่
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สูงเกตพฤติกรร่ในการลางานแทะการสวบอูดผท
1.3.2 ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูก ศึก ษาในการเปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่
กาหนดระยะเอทาลีม่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาในการเปไาร่อ่กิจกรร่
1.3.3 ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นลี่
1.3.4 ขระเ่ิ น จากพฤติ ก รร่การ่ี ส่ อ นร่ อ ่ในชู้ น เรี ย น แทะการใชไ เ ลคโนโทยี
สารสนเลศในการสืมวสาร
1.3.5 ขระเ่ินจากพฤติกรร่การลารายงาน การวไางวิงผทงาน แทะการใชไเลคโนโทยี
สารสนเลศวย่างถักตไวงตา่กฎห่าย

2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 2.1.1 ่ีคอา่รัไ คอา่เปไาใจลางคณิตศาสตร์พื้นฐาน อิล ยาศาสตร์แทะเลคโนโทยี
พื้นฐานบริหารจูดการแทะเศรษฐศาสตร์ เพืมวการขระยุกต์ใชไกูบงานลางดไานเลคโนโทยีแทะการสรไาง
นอูตกรร่
 2.1.2 ่ี คอา่รัไคอา่เปไาใจเกีม ยอกู บ หทูก การลีม ส าคูญ ลู้ ง ในเชิงลฤษฎีแทะขฏิบู ติ
ในเนื้วหาปวงสาปาอิชาเลคโนโทยีสารสนเลศ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสวนแบบบรรยาย
2.2.2 การจูดการเรียนการสวนลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญ
2.2.3 การจูดการเรียนการสวนแบบ Active Learning
2.2.4 การฝึกขฏิบูติแทะการขระยุกต์ใชไคอา่รัไในการคไนคอไา
2.2.5 การ่วบห่ายงานแทะโครงงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การลดสวบย่วย แทะการลดสวบขทายภาคเรียน
2.3.2 ขระเ่ินจากโครงการลีมนาเสนว
2.3.4 ขระเ่ินจากรายงานลีมนูกศึกษาจูดลา แทะการนาเสนวรายงานในชู้นเรียน
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 ่ีคอา่คิดวย่าง่ีอิจารณญาณลีมดี
 3.1.2 สา่ารถรอบรอ่ ศึกษา อิเคราะห์ แทะสรุขขระเด็นขัญหาแทะคอา่ตไวงการ
ลางดไานเลคโนโทยี
 3.1.4 ่ีจินตนาการแทะคอา่ยืดหยุ่นในการขรูบใชไวงค์คอา่รัไลางดไานเลคโนโทยี
ลีมเกีมยอปไวงวย่างเห่าะส่ในการพูฒนานอูตกรร่หรืวต่วยวดวงค์คอา่รัไจากเดิ่้ดไวย่างสรไางสรรค์
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใหไนูกศึกษาฝึกหูดลาโจลย์ วย่างส่มาเส่ว แทะกรณีศึกษา
3.2.2 การวภิขรายกทุ่่
3.2.3 ใหไนูกศึกษา่ีโวกาสขฏิบูติจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ขระเ่ินจากการลางานกทุ่่แทะงานเดียอ
3.3.2 สูงเกตพฤติกรร่การสืบคไนปไว่ัทเพืมวใชไแกไขัญหาในการลางานกทุ่่
3.3.3 ขระเ่ินจากผทงาน
3.3.4 สูงเกตพฤติกรร่การแกไขัญหาจากการลากรณีศึกษา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.2 สา่ารถเข็นผัไริเริม่ แสดงขระเด็นในการแกไ้ปสถานการณ์ เชิงสรไางสรรค์
ใหไคอา่ช่อยเหทืวแทะวานอยคอา่สะดอกในการแกไ้ปขัญหาสถานการณ์ต่างๆ
 4.1.3 สา่ารถอางแผนแทะรูบผิดชวบในการพูฒนาการเรียนรัไลางดไานเลคโนโทยี
ลู้งปวงตนเวงแทะสวดคทไวงกูบลางอิชาชีพวย่างต่วเนืมวง
4.2 วิธีการสอน
การจูด กิ จ กรร่โครงการ นิล รรศการใหไนู ก ศึก ษา้ดไเรียนรัไจ ากการล างาน (Workbased Learning) แทะแสดงผทงานอิชาการ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ขระเ่ินจากการลางานเข็นลี่
4.3.2 สูงเกตจากพฤติกรร่ลีมแสดงววกในการร่อ่กิจกรร่ต่าง ๆ
4.3.3 ขระเ่ินจากพฤติกรร่แทะการแสดงววกปวงนูกศึกษาในการนาเสนวรายงาน
กทุ่่ในชู้นเรียน
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4.3.4 สูงเกตพฤติกรร่การคไนคอไาแทะศึกษาดไอยตนเวง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
 5.1.1 ่ี ลูก ษะในการใชไคว่พิอเตวร์ สาหรูบ การล างานลีมเกีม ยอปไวงกู บ อิชาชีพ ้ดไ
เข็นวย่างดี
 5.1.5 สา่ารถใชไเครืมวง่ืวการคานอณแทะเครืมวง่ืวลางเลคโนโทยี เพืมวขระกวบ
อิชาชีพ ในสาปาเลคโนโทยีลีมเกีมยอปไวง้ดไ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใหไลารายงานหรืวงานอิจูย แทะฝึกการนาเสนวงาน
5.2.2 แนะนารัขแบบ เลคนิค เครืมวง่ืว แทะการนาเสนวลีมเห่าะส่
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ขระเ่ินจากอิธีการววกแบบผูงโขรแกร่แทะการเปียนโขรแกร่
5.3.2 ขระเ่ินจากภาษาลีมใชไในการเปียนรายงานแทะการนาเสนวงาน
5.3.3 ขระเ่ินจากเลคนิคแทะเครืมวง่ืวลีมใชไในการนาเสนวงาน

6. ทักษะการปฏิบัติงาน
6.1 ทักษะการปฏิบัติงาน
 6.1.1 ่ี ลู ก ษะขฏิ บู ติ การใชไ เครืม วง่ื ว แทะวุ ข กรณ์ พื้ น ฐาน รอ่ถึ ง เลคโนโทยี
เพืมวขระกวบอิชาชีพในสาปาลีมเกีมยอปไวง้ดไวย่างถักตไวงแทะขทวดภูย
 6.1.2 ่ี ลูก ษะในการบริห ารจูดการ อางแผน การบริหารคอา่เสีมยง รอ่ลู้ งการ
ขรูบขรุงพูฒนาระบบการลางานวย่างต่วเนืมวง
 6.1.3 สา่ารถบัรณาการการเรียนรัไร่อ่กูบการลางาน
 6.1.4 ่ีลูกษะแทะคอา่สา่ารถในการลางานรัขแบบโครงงาน
 6.1.5 สา่ารถขฏิบูติงานจริงในสถานขระกวบการยุคเศรษฐกิจดิจิลูท
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 ฝึก ขฏิ บูติ ก ารใชไเครืมว ง่ื วแทะวุ ข กรณ์ พื้ นฐานดไานเลคโนโทยี ส ารสนเลศใน
หน่อยงานสนูบสนุนปวง่หาอิลยาทูย
6.2.2 ฝึกการลางานเข็นกทุ่่จากการลาโครงงานดไานการเปียนโขรแกร่คว่พิอเตวร์
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ขระเ่ินจากผทงาน การนาเสนวงานปวงนูกศึกษา

6.3.2 สูงเกตพฤติกรร่จากการลางานภายในชู้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1
หน่อยลีม 1 คอา่รัไเบื้วงตไนเกีมยอกูบ
การเปียนโขรแกร่
- คอา่เข็น่าปวงคว่พิอเตวร์
- วงค์ขระกวบปวงระบบ
คว่พิอเตวร์
- คอา่สู่พูนธ์ระหอ่าง่นุษย์กูบ
คว่พิอเตวร์
- ภาษาสาหรูบพูฒนาโขรแกร่
- โครงสรไางการจูดเก็บปไว่ัท

จานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจูดการเรียนการสวนลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญ ดไอยการ
ขระเ่ินคอา่คาดหอูง แทะคอา่ตไวงการดไานการเรียนรัไ
ปวงนูกศึกษา
2. ชี้แจงรายทะเวียดปวงอิชา (่คว.3) กระบอนการเรียนการ
สวน ปไวตกทงเกีมยอกูบการ่วบห่ายงาน แทะการ
ขระเ่ินผท
3. บรรยายสทูบกูบใหไนูกศึกษาคไนคอไาหาปไว่ัทแทะวภิขราย
สรุขหนไาชู้น โดยผัไสวนสรุขใหไตวนลไาย
4. การจูดการเรียนการสวนแบบ Active Learning โดยใหไ
นูกศึกษาฝึกขฏิบูติแทะ่ีส่อนร่อ่ในกิจกรร่
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน แทะ่คว3.
2. เอ็บ้ซต์ ระบบ Wbsc , Kahoot
3. ใบงาน
4. ระบบคว่พิอเตวร์ส่าร์ลโฟน/
5. ระบบวินเลวร์เน็ต
7

การวัดและประเมินผล
1. ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการ
เปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาใน
การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นลี่
3. ขระเ่ินจากพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
4. สูงเกตพฤติกรร่การคไนคอไาแทะศึกษาดไอยตนเวง

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
2
หน่อยลีม 2 การอิเคราะห์ขัญหาแทะ
การววกแบบโขรแกร่
- หทูกการอิเคราะห์ขัญหา
- ตูอวย่างการอิเคราะห์ขัญหา
- การววกแบบวูทกวริลึ่
- ตูอวย่างการววกแบบวูทกวริลึ่

3

หน่อยลีม 3 การววกแบบโขรแกร่
ดไอยผูงงาน
- เหตุผทลีมตไวงเปียนผูงงาน
- ขระเภลปวงผูงงาน
- สูญทูกษณ์ปวงผูงงาน
- อิธีการเปียนผูงงาน

จานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ตู้งคาถา่เพืมวอิเคราะห์กระบอนการคอา่คิดดไานโขรแกร่
คว่พิอเตวร์
2. บรรยายสทูบ กู บ ใหไ นูกศึ กษาคไ นคอไ าหาปไว่ั ท ถึง หทู กการ
อิเคราะห์ขัญหาแทะวภิขรายสรุขหนไาชู้น โดยผัไสวนสรุขใหไ
ตวนลไาย
3. การจูดการเรียนการสวนแบบ Active Learning โดยใหไ
นูกศึกษาฝึกขฏิบูติแทะ่ีส่อนร่อ่ในกิจกรร่ฝึกอิเคราะห์
ขัญหาแทะววกแบบวูทกวริลึ่
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน แทะ่คว3.
2. เอ็บ้ซต์ ระบบ Wbsc , Kahoot
3. ใบงาน
4. ระบบคว่พิอเตวร์ส่าร์ลโฟน/
5. ระบบวินเลวร์เน็ต
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ตู้งโจลย์ขัญหาใหไนูกศึกษาคิดอ่าจะลาวย่าง้รใหไคนลูมอ้ข
สา่ารถเปไาใจโขรแกร่คว่พิอเตวร์้ดไ
2. บรรยายสทูบกูบใหไนูกศึกษาคไนคอไาหาปไว่ัทถึงเลคนิคการ
นาเสนววูทกวริลึ่ดไอยอิธีวืมนแทะวภิขรายสรุขหนไาชู้น
โดยผัไสวนสรุขใหไตวนลไาย
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การวัดและประเมินผล
1. ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการ
เปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาใน
การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นลี่
3. ขระเ่ินจากพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
4. สูงเกตพฤติกรร่การคไนคอไาแทะศึกษาดไอยตนเวง
5. สูงเกตพฤติกรร่การสืบคไนปไว่ัทเพืมวใชไแกไขัญหา
ในการลางานกทุ่่
6. สูงเกตพฤติกรร่การแกไขัญหาจากการลา
กรณีศึกษา
7. ขระเ่ินจากผทงาน

1. ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการ
เปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาใน
การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นลี่
3. ขระเ่ินจากพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน

สัปดาห์ที่

4

หัวข้อ/รายละเอียด
-ภาษาลีใม ชไบรรยายในผูงงาน
- ผูงงานแบบโครงสรไาง
-หทูกการเปียนผูงงาน
-ขระโยชน์ปวงผูงงาน
- ตูอวย่างการเปียนผูงงาน

หน่อยลีม 4 เครืมวง่ืวในการพูฒนา
โขรแกร่
- การเปียนโขรแกร่คว่พิอเตวร์
- คอา่เข็น่าปวงภาษาจาอา
- อิอูฒนาการปวงภาษาจาอา
- จุดเด่นปวงภาษาจาอา
- กระบอนการแขทภาษา
- ปู้นตวนการพูฒนาโขรแกร่
- เครืมวง่ืวในการพูฒนาโขรแกร่
- ตูอวย่างเครืมวง่ืวลีมใชไในการพูฒนา

จานวนชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
3. การจูดการเรียนการสวนแบบ Active Learning โดยใหไ
นูกศึกษาฝึกขฏิบูติจากกรณีศึกษา (Case Study) แทะ
โจลย์ตูอวย่าง
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน แทะ่คว3.
2. เอ็บ้ซต์ ระบบ Wbsc , Kahoot
3. ใบงาน
4. ระบบคว่พิอเตวร์ส่าร์ลโฟน/
5. ระบบวินเลวร์เน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใหไ นู กศึ กษาคไ นคอไ าจะตไ วงใหไ วะ้รบไ างส าหรู บ การเปี ย น
โขรแกร่ พรไว่วภิขราย
2. บรรยายสทูบ สาธิต การใชไ งานเครืมวง่ืวส าหรู บการพูฒ นา
โขรแกร่
3. การจูดการเรียนการสวนลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญ แทะแบบ
Active Learning โด ย ใหไ นู ก ศึ ก ษ าฝึ กข ฏิ บู ติ ติ ด ตู้ ง
เครืม ว ง่ื ว ในการพู ฒ นาโข รแกร่ภาษาซี แ ทะเปี ย น
โขรแกร่เบื้วงตไนจากโจลย์ตูอวย่าง
สื่อที่ใช้
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การวัดและประเมินผล
แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
4. สูงเกตพฤติกรร่การคไนคอไาแทะศึกษาดไอยตนเวง
5. สูงเกตพฤติกรร่การสืบคไนปไว่ัทเพืมวใชไแกไขัญหา
ในการลางานกทุ่่
6. สูงเกตพฤติกรร่การแกไขัญหาจากการลา
กรณีศึกษา
7. ขระเ่ินจากเลคนิคแทะเครืมวง่ืวลีมใชไในการ
นาเสนวงาน
8. ขระเ่ินจากอิธีการววกแบบผูงโขรแกร่แทะการ
เปียนโขรแกร่
9. ขระเ่ินจากผทงาน
1. ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการ
เปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาใน
การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นลี่
3. ขระเ่ินจากพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
4. สูงเกตพฤติกรร่การคไนคอไาแทะศึกษาดไอยตนเวง
5. สูงเกตพฤติกรร่จากการลางานภายในชู้นเรียน
6. สูงเกตพฤติกรร่การแกไขัญหาจากการลา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
โขรแกร่

จานวนชั่วโมง

5

หน่อยลีม 5 ชนิดปไว่ัทแทะการ
ขระกาศตูอแขร
- ปไว่ัทในภาษาจาอา
- รัขแบบการขระกาศตูอแขร
- หทูกการตู้งชืมวตูอแขร
- ตูอวย่างการตู้งชืมวตูอแขร

4

6

หน่อยลีม 6 ตูอดาเนินการ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน แทะ่คว3.
2. เอ็บ้ซต์ ระบบ Wbsc , Kahoot
3. ใบงาน
4. ระบบคว่พิอเตวร์ส่าร์ลโฟน/
5. ระบบวินเลวร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายสทู บ กู บ ตู้ งค าถา่ใหไ นูกศึ กษาคไนคอไาหาคาถา่
เรืมวงชนิดปไว่ัทแทะการขระกาศตูอแขร
2. สาธิต พรไว่ใหไนูกศึกษาขฏิ บูติ ตา่จากกรณี ศึ กษา (Case
Study)
3. การจูดการเรียนการสวนลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญ แทะแบบ
Active Learning โดยใหไนูกศึกษาฝึกขฏิบู ติตู้งชืมวตูอแขร
ชนิด ต่างๆ แทะการเปียนโขรแกร่ลีม ่ีการขระยุกต์ใชไตู อ
แขรชนิดต่างๆ ตา่ตูอวย่าง แทะโจลย์ลีมกาหนด
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน แทะ่คว3.
2. เอ็บ้ซต์ ระบบ Wbsc , Kahoot
3. ใบงาน
4. ระบบคว่พิอเตวร์ส่าร์ลโฟน/
5. ระบบวินเลวร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
10
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กรณีศึกษา
7. ขระเ่ินจากเลคนิคแทะเครืมวง่ืวลีมใชไในการ
นาเสนวงาน
8. การลดสวบย่วย
1. ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการ
เปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาใน
การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นลี่
3. ขระเ่ินจากพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
4. สูงเกตพฤติกรร่การคไนคอไาแทะศึกษาดไอยตนเวง
5. สูงเกตพฤติกรร่จากการลางานภายในชู้นเรียน
6. สูงเกตพฤติกรร่การแกไขัญหาจากการลา
กรณีศึกษา
7. ขระเ่ินจากเลคนิคแทะเครืมวง่ืวลีมใชไในการ
นาเสนวงาน

1. ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
แทะนิพจน์
- ตูอดาเนินการในภาษาจาอา
- นิพจน์ในภาษาจาอ
- ทาดูบคอา่สาคูญปวงเครืมวงห่าย

จานวนชั่วโมง

7

หน่ อ ยลีม 7 ค าสูม ง รู บ แทะแสดงผท
ปไว่ัท
- คาสูมงรูบปไว่ัทลางแข้นพิ่พ์
- คาสูมงแสดงปไว่ัทลางจวภาพ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
1. บรรยายสทู บ กู บ ตู้ งค าถา่ใหไ นูกศึ กษาคไนคอไาหาคาถา่
เรืมวงตูอดาเนินการแทะนิพจน์
2. สาธิต พรไว่ใหไนูกศึกษาขฏิ บูติ ตา่จากกรณี ศึ กษา (Case
Study)
3. การจูดการเรียนการสวนลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญ แทะแบบ
Active Learning โดยใหไ นู ก ศึ ก ษาฝึ ก ขฏิ บู ติ ก ารเปี ย น
โขรแกร่ลีม่ีการใชไตูอดาเนินการแทะนิพ จน์ แทะโจลย์ ลีม
กาหนด
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน แทะ่คว3.
2. เอ็บ้ซต์ ระบบ Wbsc , Kahoot
3. ใบงาน
4. ระบบคว่พิอเตวร์ส่าร์ลโฟน/
5. ระบบวินเลวร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายสทูบกูบ.ใหไนูกศึกษาคไนคอไา รัขแบบการรูบค่าแทะ
แสดงผทในภาษาวืมนๆ เพืมวนา่าวภิขรายรอ่กูน โดย
ผัไสวนสรุขใหไตวนลไาย
3. การจูดการเรียนการสวนลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญ แทะแบบ
Active Learning โดยใหไนูกศึกษาฝึกขฏิบูติเปียน
โขรแกร่การรูบค่าแบบต่างๆ ตา่ตูอวย่าง แทะโจลย์ลีม
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เปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาใน
การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. ขระเ่ินจากพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
3. สูงเกตพฤติกรร่การคไนคอไาแทะศึกษาดไอยตนเวง
4. สูงเกตพฤติกรร่จากการลางานภายในชู้นเรียน
6. สูงเกตจากพฤติกรร่ลีมแสดงววกในการร่อ่
กิจกรร่ต่าง ๆ
7. สูงเกตพฤติกรร่การแกไขัญหาจากการลา
กรณีศึกษา
8. ขระเ่ินจากเลคนิคแทะเครืมวง่ืวลีมใชไในการ
นาเสนวงาน
1. ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการ
เปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาใน
การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. ขระเ่ินจากพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
3. สูงเกตพฤติกรร่จากการลางานภายในชู้นเรียน

สัปดาห์ที่

8-9

หัวข้อ/รายละเอียด

หน่อยลีม 8 คาสูมงเงืมวน้ป
- สูญทูกษณ์ลีมใชไแลนการตูดสินใจ
แทะเขรียบเลียบ
- คาสูมงคอบคุ่การ้หทดไอย if
- คาสูมงคอบคุ่การ้หทดไอย Nested
if
- คาสูมงคอบคุ่การ้หท
ดไอยif else
- คาสูมงคอบคุ่การ้หท
ดไอยif else if
- คาสูมงขระโยคเงืมวน้ปรอ่
คาสูมงคอบคุ่การ้หท ดไอยswitch case

จานวนชั่วโมง

8

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
กาหนด
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน แทะ่คว3.
2. เอ็บ้ซต์ ระบบ Wbsc , Kahoot
3. ใบงาน
4. ระบบคว่พิอเตวร์ส่าร์ลโฟน/
5. ระบบวินเลวร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายสทู บ กู บ ตู้ ง ค าถา่ใหไ แ กไ ้ ปขั ญ หาในการเปี ย น
โขรแกร่โดยใชไคาสูมงแบบ่ีเงืมวน้ป
2. สาธิต พรไว่ใหไนูกศึกษาขฏิ บูติ ตา่จากกรณี ศึ กษา (Case
Study)
3. การจูดการเรียนการสวนลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญ แทะแบบ
Active Learning โดยใหไ นู ก ศึ ก ษาฝึ ก ขฏิ บู ติ ก ารเปี ย น
โขรแกร่ลีม่ีการใชไคาสูมงแบบ่ีเงืมวน้ปตา่ตูอวย่าง แทะ
โจลย์ลีมกาหนด
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน แทะ่คว3.
2. เอ็บ้ซต์ ระบบ Wbsc , Kahoot
3. ใบงาน
4. ระบบคว่พิอเตวร์ส่าร์ลโฟน/
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4. สูงเกตจากพฤติกรร่ลีมแสดงววกในการร่อ่
กิจกรร่ต่าง ๆ
5. การลดสวบย่วย

1. ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการ
เปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาใน
การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นลี่
3. ขระเ่ินจากพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
4. สูงเกตพฤติกรร่การคไนคอไาแทะศึกษาดไอยตนเวง
5. สูงเกตพฤติกรร่จากการลางานภายในชู้นเรียน
6. สูงเกตพฤติกรร่การแกไขัญหาจากการลา
กรณีศึกษา
7. การลดสวบย่วย

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

10-11

หน่อยลีม 9 คาสูมงอนซ้า
คาสูมงคอบคุ่การอนซ้าดไอย while
- คาสูมงคอบคุ่การอนซ้า
ดไอยdo while
- ตูอนูบรวบปวงคาสูมงคอบคุ่การอน
ซ้าดไอย while แทะ
do while
- คาสูมงคอบคุ่การอนซ้า
ดไอยfor
- คาสูมง continue
- คาสูมง break
- คาสูมง exit(0)
- ตู อวย่ างการขระยุ กต์ ใชไ งานค าสูม ง
คอบคุ่การอนซ้าปวงปไว่ัท
หน่อยลีม 10 ฟังก์ชูน/เ่ธวด
- การสรไางเ่ธวด
- การเรียกใชไงาน

8

12

4

-

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
5. ระบบวินเลวร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายสทู บ กู บ ตู้ ง ค าถา่ใหไ แ กไ ้ ปขั ญ หาในการเปี ย น
โขรแกร่โดยใชไคาสูมงในการอนซ้า
2. สาธิต พรไว่ใหไนูกศึกษาขฏิ บูติ ตา่จากกรณี ศึ กษา (Case
Study)
3. การจูดการเรียนการสวนลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญ แทะแบบ
Active Learning โด ย ใหไ นู กศึ กษ าฝึ กข ฏิ บู ติ การเปี ย น
โขรแกร่ลีมใชไคาสูมงอนซ้าตา่ตูอวย่าง แทะโจลย์ลีมกาหนด
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน แทะ่คว3.
2. เอ็บ้ซต์ ระบบ Wbsc , Kahoot
3. ใบงาน
4. ระบบคว่พิอเตวร์ส่าร์ลโฟน/
5. ระบบวินเลวร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายสทู บ กู บ ตู้ งค าถา่ใหไ นูกศึ กษาคไนคอไาหาคาถา่
เรืมวงชนิดปไว่ัทแทะการขระกาศตูอแขร
2. สาธิต พรไว่ใหไนูกศึกษาขฏิ บูติ ตา่จากกรณี ศึ กษา (Case
Study)
3. การจูดการเรียนการสวนลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญ แทะแบบ
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1. ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการ
เปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาใน
การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นลี่
3. ขระเ่ินจากพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
4. สูงเกตพฤติกรร่การคไนคอไาแทะศึกษาดไอยตนเวง
5. สูงเกตพฤติกรร่จากการลางานภายในชู้นเรียน
6. สูงเกตพฤติกรร่การแกไขัญหาจากการลา
กรณีศึกษา
7. การลดสวบย่วย

1. ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการ
เปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาใน
การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นลี่
3. ขระเ่ินจากพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

13

หน่ อ ยลีม 11 คทาสแทะการเปี ย น
โขรแกร่เชิงอูตถุ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
Active Learning โด ย ใหไ นู กศึ กษ าฝึ กข ฏิ บู ติ การเปี ย น
โขรแกร่ตา่ตูอวย่าง แทะโจลย์ลีมกาหนด
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน แทะ่คว3.
2. เอ็บ้ซต์ ระบบ Wbsc , Kahoot
3. ใบงาน
4. ระบบคว่พิอเตวร์ส่าร์ลโฟน/
5. ระบบวินเลวร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายสทู บ กู บ ตู้ งค าถา่ใหไ นูกศึ กษาคไนคอไาหาคาถา่
เรืมวงชนิดปไว่ัทแทะการขระกาศตูอแขร
2. สาธิต พรไว่ใหไนูกศึกษาขฏิ บูติ ตา่จากกรณี ศึ กษา (Case
Study)
3. การจูดการเรียนการสวนลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญ แทะแบบ
Active Learning โด ย ใหไ นู กศึ กษ าฝึ กข ฏิ บู ติ การเปี ย น
โขรแกร่ตา่ตูอวย่าง แทะโจลย์ลีมกาหนด
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน แทะ่คว3.
2. เอ็บ้ซต์ ระบบ Wbsc , Kahoot
3. ใบงาน
4. ระบบคว่พิอเตวร์ส่าร์ลโฟน/
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แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
4. สูงเกตพฤติกรร่การคไนคอไาแทะศึกษาดไอยตนเวง
5. สูงเกตพฤติกรร่จากการลางานภายในชู้นเรียน
6. สูงเกตพฤติกรร่การแกไขัญหาจากการลา
กรณีศึกษา

1. ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการ
เปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาใน
การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นลี่
3. ขระเ่ินจากพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
4. สูงเกตพฤติกรร่การคไนคอไาแทะศึกษาดไอยตนเวง
5. สูงเกตพฤติกรร่จากการลางานภายในชู้นเรียน
6. สูงเกตพฤติกรร่การแกไขัญหาจากการลา
กรณีศึกษา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

14

หน่อยลีม 12 การลดสวบแทะแกไ้ป

4

15

หน่อยลีม 13 นาเสนวโครงงานดไาน
การเปียนโขรแกร่คว่พิอเตวร์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
5. ระบบวินเลวร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายสทู บ กู บ ตู้ งค าถา่ใหไ นูกศึ กษาคไนคอไาหาคาถา่
เรืมวงชนิดปไว่ัทแทะการขระกาศตูอแขร
2. สาธิต พรไว่ใหไนูกศึกษาขฏิ บูติ ตา่จากกรณี ศึ กษา (Case
Study)
3. การจูดการเรียนการสวนลีมเนไนผัไเรียนเข็นสาคูญ แทะแบบ
Active Learning โด ย ใหไ นู กศึ กษ าฝึ กข ฏิ บู ติ การเปี ย น
โขรแกร่ตา่ตูอวย่าง แทะโจลย์ลีมกาหนด
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการเรียน แทะ่คว3.
2. เอ็บ้ซต์ ระบบ Wbsc , Kahoot
3. ใบงาน
4. ระบบคว่พิอเตวร์ส่าร์ลโฟน/
5. ระบบวินเลวร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ฝึกใหไรัไหนไาลีมปวงการเข็นผัไนากทุ่่แทะการเข็นส่าชิกกทุ่่
่ีคอา่ซืมวสูตย์
2. การ่วบห่ายงานแทะโครงงาน
สื่อที่ใช้
1. พาอเอวร์พวยส์
15

การวัดและประเมินผล
1. ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการ
เปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาใน
การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นลี่
3. ขระเ่ินจากพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน
แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
4. สูงเกตพฤติกรร่การคไนคอไาแทะศึกษาดไอยตนเวง
5. สูงเกตพฤติกรร่จากการลางานภายในชู้นเรียน
6. สูงเกตพฤติกรร่การแกไขัญหาจากการลา
กรณีศึกษา
7. การลดสวบ

1. ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการ
เปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะคอา่พรไว่เพรียงปวงนูกศึกษาใน
การเปไาร่อ่กิจกรร่
2. ขระเ่ินจากโครงการลีมนาเสนว
3. ขระเ่ินจากรายงานลีมนูกศึกษาจูดลา แทะการ

สัปดาห์ที่

16

หัวข้อ/รายละเอียด

สวบขทายภาค

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
2. ระบบคว่พิอเตวร์/ส่าร์ลโฟน
3. ระบบวินเลวร์เน็ต

ข้อสอบ

16

การวัดและประเมินผล
นาเสนวรายงานในชู้นเรียน
4. ขระเ่ินจากพฤติกรร่แทะการแสดงววกปวง
นูกศึกษาในการนาเสนวรายงานกทุ่่ในชู้นเรียน
5. ขระเ่ินจากเลคนิคแทะเครืมวง่ืวลีมใชไในการ
นาเสนวงาน
6. ขระเ่ินจากผทงาน การนาเสนวงานปวงนูกศึกษา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ลุกสูขดาห์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

1.1.1, 1.1.2,
1.1.5

การเปไาชู้นเรียน
คอา่รูบผิดชวบต่วงาน
ลีม้ดไรูบ่วบห่าย

2.1.1, 2.1.2,
3.1.1, 3.1.2,
3.1.4, 5.1.5
1.1.1, 1.1.2
3.1.2, 4.1.2,
4.1.3, 5.1.1,
6.1.1-6.1.5

- การสวบย่วย
- สวบขทายภาค

2.1.1, 2.1.2,
3.1.1, 3.1.2,
3.1.4, 5.1.5

4, 7, 9, 11, 14
16

30%
30%

-การลาโครงงานกทุ่่

15

20%

คอา่สาเร็จจาก
งานลีม่วบห่าย

- การลาแบบฝึกหูด

ลุกสูขดาห์

10 %

คอา่สาเร็จจาก
งานลีม่วบห่าย

3. การประเมินผลการศึกษา
1) การอูดผท
- จิตพิสูย
- ลดสวบย่วย
- แบบฝึกหูด
- โครงงาน
- สวบขทายภาค

10%
30%
10%
20%
30%
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วิธีการ
ทวนสอบ
การเปไาชู้นเรียน
แทะการส่งงาน
ตรงตา่เอทาลีม
กาหนด
คะแนนสวบ

2) การขระเ่ินผท : ใชไระบบ  วิงกทุ่่  วิงเกณฑ์ปวง่หาอิลยาทูย ดูงนี้
เกณฑ์คะแนน
เกรด
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-49
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
สุระสิลธิ์ ลรง่ไา (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.
กรุงเลพ: ่หาอิลยาทูยสอนดุสิต

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ธีรอูฒน์ ขระกวบผท แทะขิยนาคสงค์. (2560). เปียนโขรแกร่เชิงอูตถุภาษา Java ฉบูบ
ส่บัรณ์. พิ่พ์ครู้งลีม 3. กรุงเลพ: รี้ออ่า.
ลศพท ธนะลิพานนล์ แทะอรเศรษฐ สุอรรณิก. (2556). เปียนโขรแกร่ Java เบื้วงตไน. พิ่พ์
ครู้งลีม 2. กรุงเลพ: ซีเว็ดยัเคชูน
สุดา เธียร่นตรี. (2555). คั่่ืวเรียนเปียนโขรแกร่ Java ฉบูบส่บัรณ์ +CD. กรุงเลพ: ซีเว็ด
ยัเคชูน

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เอ็บ้ซต์ ลีมเกีมยอกูบหูอปไวในขระ่อทรายอิชา เช่น Google คาวธิบายศูพล์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
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- การขระเ่ินวาจารย์ผัไสวนโดยนูกศึกษา
- นูกศึกษาขระเ่ินตนเวงในผทการเรียนรัไแต่ทะดไาน
-

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ใชไแบบขระเ่ินวาจารย์ผัไสวนโดยนูกศึกษา
- ใชไแบบขระเ่ินตนเวงสาหรูบนูกศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
นาผทการขระเ่ินลีม้ดไจากปไวลีม 1 แทะ 2 ่าขรูบขรุงการเรียนการสวน โดยนาผทการขระเ่ิน
แทะปไวเสนวแนะ ่าขรูบขรุงการจูดการเรียนการสวนในครูง้ ต่ว้ข

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

คุณธรร่แทะจริยธรร่
คอา่รัไ
ลูกษะลางขัญญา
ลูกษะคอา่สู่พูนธ์
ระหอ่างบุคคทแทะ
คอา่รูบผิดชวบ
5. ลูกษะการอิเคราะห์เชิง
ตูอเทป การสืวม สาร แทะ
การใชไเลคโนโทยี
สารสนเลศ
6. ลูกษะการขฏิบูติงาน

การสอบ/เกรด

การสังเกตพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วม




การมอบหมายงาน
/การนาเสนอผลงาน















5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) วาจารย์ผัไสวนดาเนินการลอนสวบดไอยตนเวง ดไอยการขระเ่ินการเรียนรัไปวงนูกศึกษา
ตา่อิธีการ ปไว 4
2) กรณีลีมผทการเรียนรัไนูกศึกษายูง้่่้ดไขระสิลธิผทปวงรายอิชา วาจารย์ผัไสวนจะใหไโวกาส
นูกศึกษาขรูบขรุงแกไ้ป้ดไตา่คอา่จาเข็นเข็นรายกรณี
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