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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4121505 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Programming

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะด้าน

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ กลุ่มเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1

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

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

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสามารถเขียนโปรแกรมภาษาที่กาหนดไว้
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านการเขียนโปรแกรมของคอมพิวเตอร์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
• เพื่อให้สอดคล้องกับสาระสาคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2552 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทางานของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบใน
การทางานของคอมพิวเตอร์ ระบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยความจา ระบบบัส วงจร
ควบคุม หลักการทางานของไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น เพื่อเนื้อหาที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้นักศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงให้สอดค้องกับ TQF
บริบทของสังคมปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
รูปแบบไวยากรณ์ คาสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล ชนิดของข้อมูล ตัวดาเนินการ เงื่อนไข การ
เปรียบเทียบ การทาซ้า โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ การใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โปรแกรมแบบเรี ยกซ้า
ฝึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
Conceptual syntax, input and output instructions, data types, operators,
conditions, comparatives, loops, subprograms and parameters. introduction to file usage,
recursive program, selected structured programming language.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน

สอนเสริม
“ไม่มี”

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ใ ห้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
อาจารย์ ป ระจ ารายวิช าจั ด เวลาให้ ค าปรึก ษาเป็ น รายบุ คคล หรือ รายกลุ่ ม ตามความต้ อ งการ
ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเฟสบุ๊ครายวิชาหรือเฟสบุ๊คของอาจารย์ผู้สอน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร และสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งได้
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ
1.1.5 เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
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1.2.1 ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ โดยต้อง
ไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น และสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.4 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นและตอบคาถาม
ทบทวนเชิงวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนแล้ว
1.2.5 จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาด้าน คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต มีน้าใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในและนอกห้องเรียน
1.3.2 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงในห้องเรียน
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักศึกษา
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ ในระหว่างการทางานกลุ่ม และในการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นในห้องเรียน
1.3.5 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
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 2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาวิชา
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายการทางานของโครงสร้างและ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา
2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามที่กาหนด
2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนา และ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อการสอน E-Learning, Internet Broadcasting,
Social Network, Social Media ฯลฯ และผลิตสื่อการสอนที่เป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง (Self - Study)
2.2.2 ผู้สอนเน้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยที่นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเหล่านี้จะ
นาไปสู่การได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถนาไปประยุกต์ได้กับสถานการณ์จริง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 แบบฝึกหัดท้ายบท
2.3.2 ผลการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2.3.3 รายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.4 การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และะสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการได้
อย่างถูกต้อง
3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
3.2.2 ศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงาน การอภิปรายกลุ่ม และการนาเสนองาน
3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากกรณีศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.2 ประเมินผลจากรายงาน การนาเสนอผลงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกเเก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
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4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.1.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้มีนุษยสัมพันธ์ร่วมกัน
4.2.2 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา การเป็นสมาชิก
4.2.3 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิ และรับ
ฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
กลุ่ม
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4.3.3 ประเมินพฤติกรรม ภาวะการณ์เป็นผู้นา และผู้ร่วมงานที่ดี
4.3.4 ประเมินจากผลงานการอภิปรายและนาเสนอ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ให้โจทย์ปัญหาแล้วให้นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบเอกสารการเขียนโปรแกรม
ตามโจทย์ปัญหานั้นและอภิปรายผลด้วยเทคนิคการสอนแบบ Active learning
5.2.2 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
นาเสนอในรูปแบบกลุ่มแบ่งการทางานเป็นทีม และมีการยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น ด้วย
เทคนิคการสอนแบบ Active learning
5.2.3 ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์
5.2.4 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอ การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
5.2.3 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
สัปดาห์ที่ 1 แนะนาเนื้อหารายวิชาและ
วิธีการเรียนการสอนชี้แจง
รายละเอียดเนื้อหาวิชา

จานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ผู้สอน
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.นิพัฒน์
1.เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกาย มานะกิจภิญโญ
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
9
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- อธิบายแนวการสอน
- อธิบายเกณฑ์การให้
คะแนน
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 ฮาร์ดแวร์
(Hardware)
 ซอฟท์แวร์
(Software)
 บุคลากร (People)
 ความสัมพันธ์ของ
ระบบ
 ภาษาคอมพิวเตอร์
สัปดาห์ที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไพ
ธอน
 ประวัติความเป็นมา
ของภาษาไพธอน
 คุณลักษณะเด่นของ
ภาษาไพธอน
 ขั้นตอนการติดตั้ง
ภาษาไพธอน
 เมนูต่างๆ
 การเอกซ์ซีคิวและ
การคอมไพล์โค๊ดไพ
ธอน

สัปดาห์ที่ 3 องค์ประกอบของภาษาไพ
ธอน
 การเขียนคาสั่ง
 การเขียนหมายเหตุ

มหาวิทยาลัย
2.ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้
นักศึกษาดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกาย
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2.ผู้สอนบรรยาย พร้อมทั้งให้
นักศึกษาดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. ทาแบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกาย
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
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ผศ.นิพัฒน์
มานะกิจภิญโญ

ผศ.นิพัฒน์
มานะกิจภิญโญ
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‘
 รูปแบบการเชียน
โปรแกรม
 อักขระที่ใช้ภายในไพ
ธอน

สัปดาห์ที่ 4 ตัวแปรของไพธอน
 การตั้งชื่อตัวแปร
 การกาหนดค่า
ให้กับตัวแปร
 การแสดงผลลัพธ์
ให้ปรากฏบน
จอภาพ
 การตรวจสอบตัว
แปร
 การรับข้อมูลจาก
คีย์บอร์ด

4

สัปดาห์ที่ 5 เครื่องหมายดาเนินการและ
นิพจน์
 ตัวดาเนินการใน
Python operator
 การกาหนดตัวแปร

4

2.ผู้สอนบรรยาย และสาธิตการเขียน
โปรแกรมพร้อมทั้งให้นักศึกษาการให้
ลงมือปฏิบัติงานจริง สอนแบบ
Active Learning
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. ทาแบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกาย
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2.ผู้สอนบรรยาย และสาธิตการเขียน
โปรแกรมพร้อมทั้งให้นักศึกษาการให้
ลงมือปฏิบัติงานจริง สอนแบบ
Active Learning
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. ทาแบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกาย
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2.ผู้สอนบรรยาย และสาธิตการเขียน
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ชนิดต่างๆ
 ลาดับความสาคัญ
ของตัวดาเนินการ
ใน Python
Operators
Precedence
 ตัวแปรชนิดลิสใน
ไพทอน
 ตัวแปรชนิดทูเปิล
ใน ไพทอน
 ตัวแปรชนิด
ดิกชันนารี ในไพ
ทอน
สัปดาห์ที่ 6 การจัดการข้อมูลและ
ข้อความ
Statements)
 การจัดการทูเพิล
 การจัดการ
ดิกชันนารี
 การจัดการข้อความ
 การค้นหาคา
 การตัดคา
 การจัดรูปแบบและ
ตาแหน่งคา

โปรแกรมพร้อมทั้งให้นักศึกษาการให้
ลงมือปฏิบัติงานจริง สอนแบบ
Active Learning
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. ทาแบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.นิพัฒน์
1.เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกาย มานะกิจภิญโญ
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2.ผู้สอนบรรยาย และสาธิตการเขียน
โปรแกรมพร้อมทั้งให้นักศึกษาการให้
ลงมือปฏิบัติงานจริง สอนแบบ
Active Learning
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. ทาแบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์
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สัปดาห์ที่ 7 การเขียนโปรแกรมแบบมี
เงื่อนไข
 if statement
 if else
statement
 elif statement
 Nested
statement
 ไพทอนไม่มี คาสั่ง
Switch
statement

4

สัปดาห์ที่ 8

4

ทบทวนเนื้อหาที่เรียนก่อน
หน้านี้

สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 9 การเขียนโปรแกรมแบบวน
ซ้า
 คาสั่ง range
 คาสั่ง for Loop
 คาสั่ง While loop
 ไพทอน ไม่มี คาสั่ง
Foreach loop

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกาย
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2.ผู้สอนบรรยาย และสาธิตการเขียน
โปรแกรมพร้อมทั้งให้นักศึกษาการให้
ลงมือปฏิบัติงานจริง สอนแบบ
Active Learning
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. ทาแบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์
1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์
การทดสอบแบบอัตนัยหรือปรนัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกาย
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2.ผู้สอนบรรยาย และสาธิตการเขียน
โปรแกรมพร้อมทั้งให้นักศึกษาการให้
ลงมือปฏิบัติงานจริง สอนแบบ
Active Learning
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
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มานะกิจภิญโญ
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ผศ.นิพัฒน์
มานะกิจภิญโญ
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สัปดาห์ที่ 10 ฟังก์ชัน
 ประเภทของฟังก์ชัน
 ไลบรารีฟังก์ชัน
 ฟังก์ชันที่สร้างขึ้นเอง
 การเขียนฟังก์ชัน
แบบคื่นค่า
 การเขียนฟังก์ชันแบบ
ไม่คืนค่า
 ฟังก์ชัน Built-in
ภายในไพธอน
 ฟังก์ชันภายในมอดูล
math
 ฟังก์ชันภายในมอดูล
cmath

4

สัปดาห์ที่ 11 การใช้งานตัวแปรสตริง
 การใช้งานตัวแปร
สตริง
 สมาชิกย่อยภายใน

4

และซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. ทาแบบฝึกหัด
5. การกาหนดหัวข้อโครงงานเพื่อ
สร้างแรงจูงใจ โดยใช้ Active
Learning
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกาย
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2.ผู้สอนบรรยาย และสาธิตการเขียน
โปรแกรมพร้อมทั้งให้นักศึกษาการให้
ลงมือปฏิบัติงานจริง สอนแบบ
Active Learning
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. ทาแบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกาย
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
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มคอ. 3
สตริง
 เครื่องหมาย Single
และ Double
Quote
 ฟังก์ชั่น len() สาหรบ
ตรวจสอบขนาด
สตริง
 วนเข้าไปในสตริง
 การเข้าถึงข้อมูล
บางส่วนในสตริง
 สตริงเป็น
Immutable คือ
แก้ไขข้อมูลโดยตรง
ไม่ได้
 การใช้คาสั่ง in เพื่อ
ตรวจสอบข้อความ
ภายในสตริง
สัปดาห์ที่ 12 ตัวแปรชนิดลิสในไพทอน
 การประกาศตัวแปร
ชนิดลิส
 ตาแหน่งสมาชิกย่อย
ภายในลิส
 การเข้าถึงสมาชิก
ภายในลิส
 ขนาดของลิส
 การวนเข้าไปอ่านค่า
ภายในลิสต์ด้วย
คาสั่ง for และ
rage()

2.ผู้สอนบรรยาย และสาธิตการเขียน
โปรแกรมพร้อมทั้งให้นักศึกษาการให้
ลงมือปฏิบัติงานจริง สอนแบบ
Active Learning
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. ทาแบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.นิพัฒน์
1.เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกาย มานะกิจภิญโญ
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2.ผู้สอนบรรยาย และสาธิตการเขียน
โปรแกรมพร้อมทั้งให้นักศึกษาการให้
ลงมือปฏิบัติงานจริง สอนแบบ
Active Learning
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. ทาแบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
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 การปฏิบัติการของลิส

สัปดาห์ที่ 13 ตัวแปรชนิดทูเปิล ใน ไพ
ทอน
 การประกาตัวแปร
ชนิดทูเพิล
 ความแตกต่างละ
หว่างทูเพิลและลิส
 การเข้าถึงสมาชิก
ภายในทูเพิล
 ขนาดทูเพิล
 การวนเข้าไปอ่านค่า
ภายในทูเพิลด้วย
คาสั่ง for และ
rage()
 การปฏิบัติการของทู
เพิล

4

สัปดาห์ที่ 14 ตัวแปรชนิดดิกชันนารี ในไพ
ทอน
 การประกาศตัวแปร
ชนิด ดิกชันนารี
 การเข้าถึงตัวแปร
ภายในดิกชันนารี
 การตรวจสอบว่ามีคีย์
ใดบ้างในดิกชันรี
 การแสดงข้อมูล
ภายในดิกชันนารี

4

1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกาย
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2.ผู้สอนบรรยาย และสาธิตการเขียน
โปรแกรมพร้อมทั้งให้นักศึกษาการให้
ลงมือปฏิบัติงานจริง สอนแบบ
Active Learning
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
4. ทาแบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.เช็คเวลาเข้าเรียนและการแต่งกาย
ให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2.ผู้สอนบรรยาย และสาธิตการเขียน
โปรแกรมพร้อมทั้งให้นักศึกษาการให้
ลงมือปฏิบัติงานจริง สอนแบบ
Active Learning
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
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ด้วยคีย์ที่ตรงกัน
 การเคลีย์ข้อมูล
ทั้งหมดใน
ดิกชันนารีการอ่าน
ข้อมูลในดิกชันนารี
ด้วยฟังก์ชั่น get()
items()
 การแปลงคีย์ใน
ดิกชันนารี
 การแปลค่าภายใน
 การ pop ข้อมูล
ภายในดิกชันนารี
ด้วยฟังก์ชัน pop()
 การเพิ่มคาใน
ดิกชันนารี
สัปดาห์ที่ 15 เสนอโครงงานที่ได้ทามาทั้ง
เทอมนาเสนอหรือรายงาน
กลุ่ม

4. ทาแบบฝึกหัด
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.นิพัฒน์
มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่
มานะกิจภิญโญ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา
แบ่งกลุ่มอภิปรายจากปัญหาที่เกิดขึ้น
ฝึกให้มกี ารนาเสนอการทางานเป็น
ทีม และการยอมรับแนวคิดจากผู้อื่น
โดยใช้ Active Learning
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
3. ตัวอย่างโปรแกรม
4. คอมพิวเตอร์
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สัปดาห์ที่ 16

สอบปลายภาค

1.5

การทดสอบแบบปรนัย

ผศ.นิพัฒน์
มานะกิจภิญโญ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

จริยธรรม คุณธรรม การตรวจสอบเวลาการ
1.1.1,
เข้าห้องเรียน และการ
ส่งงานตรงเวลา
ความรู้
ผลการสอบกลางภาค
2.1.1,
ผลการสอบปลายภาค
จริยธรรม คุณธรรม
1.1.1
ทักษะทางปัญญา
3.1.1
ทักษะความสัมพันธ์
4.1.4
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
5.1.1

การทาแบบฝึกหัดงานที่
มอบหมาย
ค้นคว้า การนาเสนอ
รายงานการทางานกลุ่ม
หรือ การมีส่วนร่วม
อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่ประเมิน

วิธีการทวนสอบ

ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10 %

สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 16

30 %
30 %

สัปดาห์ทุกสัปดาห์

20 %

ตรวจสอบจาก
คะแนนผลการ
เรียน
ตรวจสอบจาก
คะแนนผลการ
สอบ พฤติกรรม
การเข้าเรียน
และงานที่
มอบหมาย

10 %

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74

เกรด
A
B+
B
C+
18

ตรวจสอบจาก
การเข้าเรียน

มคอ. 3
60-69
55-59
50-54
0-49
Withdraw
Incomplete

C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
นิพฒ
ั น์ มานะกิจภิญโญ (2562). หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต. กรุงเทพ.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 เว็บไซต์ผู้สอน http://www.nipat2.16mb.com/

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร และคณะ (2559). คู่มือเรียนเขียนโปรแกรม PYTHON
(ภาคปฏิบัติ). คอร์ฟังก์ชั่น,. กรุงเทพฯ
3.2 จักรกฤษณ์ แสงแก้ว (2550). การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น). กรุงเทพฯ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดาเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ของหลักสูตร
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นของหลักสูตร
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• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail และสังคมออนไลน์
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ด้วยแบบประเมินของหลักสูตร
• คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
• คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา (ข้อนี้น่าจะใช้ได้
กับทุกรายวิชา คือนาผลการเรียนของนักศึกษามาพิจารณา แล้วคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็น
บันทึกไว้เป็นเอกสารหลักฐาน)
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือนาผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามา
พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาทุกภาคการศึกษา ทาหน้าที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา เช่น
- ทวนสอบข้ อ สอบเพื่ อ ให้ ต รงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเนื้ อ หาในรายวิ ช าเรี ย นที่ ก าหนดใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
- สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน
ของรายวิชา
- สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรู้นักศึกษาหลังจากส่งผลการเรียนแล้วสอบถาม
นักศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
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1) การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้
ในชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา
2) ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดย
การสอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดาเนิน งานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน นามาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้ได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นาผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้
ความคิดเห็น

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: 4121505

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Programming
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