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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

คณะ/ภาควิชา    คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

 43501201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

   (Computer Programming 1) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 หนว่ยกิต (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

  อาจารย์สุพิชญา  นิลจินดา 

 อาจารย์ผู้สอน 

  อาจารย์สิรพิาพร  ยืนสุข (Sec.01) 

  อาจารย์สุพิชญา  นิลจินดา (Sec.02) 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 

 ภาคการศกึษาที่ 1/2557  ช้ันปีที ่1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี

8. สถานที่เรยีน 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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9. วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 14 มิถุนายน 2557 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

          1. เพื่อให้มคีวามรูค้วามเข้าใจพืน้ฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 3. เพื่อให้มคีวามเข้าใจถึงรูปแบบค าสั่ง ตัวแปร และการด าเนินการของภาษาคอมพิวเตอร์ 

 4. เพื่อให้มคีวามเข้าใจถึงการท างานของค าสั่งภาษาคอมพิวเตอร์และการก าหนดเงื่อนไข 

 5. เพื่อให้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรูพ้ืน้ฐานหลักการเขียนโปรแกรม และสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานเพื่อ

แก้โจทย์ปัญหาทางกระบวนการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเตรียมความพร้อมด้านทักษะ

ในด้านเทคนิควิธีการซึ่งได้มาของซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยน าเครื่องมือมาช่วยในการพัฒนา

โปรแกรม พร้อมทั้งยกตัวอย่างอ้างอิงในการน ามาพัฒนาโปรแกรม เพื่อรองรับกับแนวโน้มด้าน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรท์ี่มคีวามก้าวหน้าในอนาคต 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม รูปแบบของ

ค าสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ก าหนด ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลประเภท

โครงสร้าง ระเบียน แถวล าดับ ตัวแปรและการก าหนดชื่อ นิพจน์และการด าเนินการ การก าหนด

เงื่อนไข ค าสั่งท างานซ้ า ค าสั่งในการเลือกปฏิบัติงาน โปรแกรมย่อยทั้งที่เป็นแบบมาตรฐานและที่เขียน

ขึน้มาใช้งานเอง การบันทึกและอ่านข้อมูลในไฟล์ ภาคปฏิบัติ ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและทดลองเขียน

โปรแกรมด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมอืช่วยการเขียนโปรแกรม และการทดสอบการท างาน 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ช่ัวโมง  

ต่อภาคการศกึษา 

สอนเสริมตามความตอ้งการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย 

30 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศกึษา 

การศกึษาด้วยตนเอง 75 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็น

รายบุคคล 
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 - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ 

 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้งการ) 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความถ่อมตนและจิตใจเมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วน

บุคคล มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 

สามารถท างานเป็นทีมได้ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

 1.2  วิธีการสอน 

 1.2.1 บรรยายเนือ้หาที่เกี่ยวกับทฤษฎ ี

 1.2.2 ให้นักศึกษาจัดท าแบบฝกึหัดในแตล่ะบทเรียน 

 1.2.3 ให้นักศึกษาค้นคว้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากแหลง่ความรูต้่างๆ 

 1.2.4 อภปิรายรายงานเดี่ยว พรอ้มทั้งสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมที่เกี่ยวข้อง 

 1.3  วิธีการประเมินผล 

 1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน  

 1.3.2 การส่งงานที่ได้รับมอบหมายามขอบเขตที่ใหแ้ละตรงเวลา 

 1.3.3 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. ความรู้ 

 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1.1 ประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ 

 2.1.2 โครงสรา้งของระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

 2.1.3 องค์ประกอบต่างๆ ของการเขยีนโปรแกรม 

 2.1.4 ชนิดของตัวแปรคอมพิวเตอร์ 

 2.1.5 การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่างๆ 

 2.1.6 รูปแบบค าสั่งแบบล าดับ 

 2.1.7 รูปแบบค าสั่งในการเลือกปฏิบัติ 

 2.1.8 รูปแบบค าสั่งการท าซ้ า 

 2.1.9 โปรแกรมย่อย 

 2.1.10 การบันทึกและอ่านข้อมูลในไฟล์ 
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 2.2  วิธีการสอน 

 2.2.1 บรรยาย หลักการทฤษฎี 

 2.2.2 ฝกึปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติการ แก้ปัญหาโจทย์เพื่อการพัฒนาโปรแกรม 

 2.2.3 ท างานกลุ่ม การน าเสนอผลการเขียนโปรแกรม 

 2.3  วิธีการประเมินผล 

 2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยข้อสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 

 2.3.2 วิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนแก้โจทย์ปัญหาเป็นรายบุคคล 

 2.3.3 วิเคราะหแ์ละออกแบบขั้นตอนแก้โจทย์ปัญหาเป็นรายกลุ่ม 

3. ทักษะทางปัญญา 

 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 3.1.1 พัฒนาความสามารถในขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ 

 3.1.2 มีทักษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห ์แก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์และมีจรยิธรรม 

 3.1.3 สามารถออกแบบโครสร้างและน าเทคนิควิธีการเขียนโปรแกรมมาแก้ไขปัญหาที่วิเคราะห์ 

 3.2  วิธีการสอน 

 มอบหมายใหน้ักศกึษาวิเคราะห์และศกึษาหลักของการพัฒนาโปรแกรม พรอ้มทั้งฝึกการใชง้าน

ตามตัวอย่างและแบบฝกึหัดแตล่ะบทเรียน 

 3.3  วิธีการประเมินผล 

 3.3.1 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

 3.3.2 ทดสอบย่อย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 4.1.1 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 

 4.1.2 ทักษะความเป็นผูน้ าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 

 4.1.3 ทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมายใหค้รบถ้วน

ตามก าหนดเวลา 

 4.1.4 ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีตอ่อาจารย์ 

 4.2  วิธีการสอน 

 4.2.1 จัดแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาโปรแกรม 

 4.2.2 การน าเสนอด้วยการแสดงผลงาน และซักถามจากอาจารย์และเพื่อนๆ 

 4.3  วิธีการประเมินผล 

 ประเมินจากผลของการพัฒนาโปรแกรม การน าเสนอ และพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
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5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

 5.1.1 ทักษะในการใชง้านโปรแกรม NetBeans 

 5.1.2 ทักษะในการค้นหาความรูเ้พิ่มเติมด้วยตนเองโดยการสบืค้นขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ต  

 5.1.3 ทักษะการน าเสนองานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมอื และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสาร 

 5.2  วิธีการสอน 

 5.2.1 ใช้โปรแกรม NetBeans เป็นเครื่องมอืช่วยในการพัฒนาโปรแกรม 

 5.2.2 มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าและส่งงานผ่านระบบ e-learning 

 5.3  วิธีการประเมินผล 

 5.3.1 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

 5.3.2 ประเมนิการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห ์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน  

สื่อทีใ่ช ้(ถ้าม)ี 

1 - แนะน ารายวชิา 
- อธิบายกิจกรรมการเรียนการสอน, การ
ประเมินผล 

- ก าหนดข้อตกลงในการเรียนการสอนร่วมกัน 

4 แนะน าแนวการสอน บรรยายเนื้อหา ซักถาม

ข้อสงสัย 

2 ภาษาคอมพวิเตอร์ 

- การท างานของคอมพวิเตอร์ 
- ระดับของภาษาคอมพวิเตอร์ 

- ตัวแปรภาษา 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 

สื่อ : ppt และเอกสารประกอบการสอน 

3 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 

- ทฤษฎกีารพัฒนาโปรแกรม 

- หลักการพัฒนาโปรแกรมด้วยขบวนการ SDLC 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 

สื่อ : ppt และเอกสารประกอบการสอน 

4 - ขั้นตอนวธีิการทางคอมพวิเตอร์ (Computer 

Algorithms) 

- การจ าลองความคิดโดยใชผ้ังงาน (Flow Chart) 

4 บรรยายและฝึกปฏบัิติ 

สื่อ : ppt และเอกสารประกอบการสอน 
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สัปดาห ์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน  

สื่อทีใ่ช ้(ถ้าม)ี 

5 - ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ JAVA 

- ตดิตัง้โปรแกรม NetBeans  และตั้งคา่ใหใ้ช้

งานร่วมกับภาษาจาวา 

4 บรรยายและฝึกปฏบัิติ 

สื่อ : ppt และเอกสารประกอบการสอน  

ใบงาน 

6 - โครงสร้างพื้นฐาน และการเขียนโปรแกรมภาษา 
จาวาเบื้องต้น 

- ข้อมูล ตัวแปร และชนดิของตัวแปร 

4 บรรยายและฝึกปฏบัิติ 

สื่อ : ppt และเอกสารประกอบการสอน 

ใบงาน 

7 - ตัวด าเนนิการ (Operator) 

- การแปลงชนดิของข้อมูล 

- รูปแบบค าสั่งแบบล าดับ 

4 บรรยายและฝึกปฏบัิติ 

สื่อ : ppt และเอกสารประกอบการสอน 

ใบงาน 

8 สอบกลางภาค (ทฤษฎี, ปฏิบตั)ิ 4  

9 ค าสั่งควบคุมแบบใชเ้งื่อนไข / เลอืกปฏบัิต ิ 4 บรรยายและฝึกปฏบัิติ 

ส่งงานผ่าน e-learning 

สื่อ : ppt และเอกสารประกอบการสอน 

10 ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า (Loop) 4 บรรยายและฝึกปฏบัิติ 

ส่งงานผ่าน e-learning 

สื่อ : ppt และเอกสารประกอบการสอน 

11 โปรแกรมยอ่ย 4 บรรยายและฝึกปฏบัิติ 

สื่อ : ppt และเอกสารประกอบการสอน 

12 การบันทึกและอา่นข้อมูลในไฟล ์ 4 บรรยายและฝึกปฏบัิติ 

สื่อ : ppt และเอกสารประกอบการสอน 

13 พัฒนาโปรแกรมโดยใช ้NetBeans 4 บรรยายเนื้อหา  

ซักถามข้อสงสัย 

14 พัฒนาโปรแกรมโดยใช ้NetBeans 4 บรรยายเนื้อหา  

ซักถามข้อสงสัย 

15 น าเสนอผลงาน 4 นักศกึษาน าเสนอผลงาน 

สื่อ : ppt และรายงาน 

16 น าเสนอผลงาน 4 นักศกึษาน าเสนอผลงาน 

สื่อ : ppt และรายงาน 

17 สอบปลายภาค (ทฤษฎี, ปฏบิัต)ิ 

สอบพิมพ์ดดีสัมผัส 

4  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที ่

ประเมนิ 

สัดส่วนของการ 

ประเมนิผล 

1 
2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 3.1, 3.4, 

5.1 

-  สอบกลางภาค 

-  สอบปลายภาค 

-  สอบพมิพด์ีดสัมผัส 

8 

16 

16 

20% 

30% 

10% 

2 
1.2, 1.3, 4.4, 4.6, 5.4, 6.1, 

6.2 

-  การสง่งานตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

-  น าเสนอผลงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

16 

15% 

 

15% 

3 1.2, 1.3, 1.5 

การเข้าช้ันเรียน การ

ตรงตอ่เวลา การแต่ง

กาย การมสี่วนร่วม 

อภิปรายและเสนอ

ความคิดเห็นในช้ัน

เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 

พิเชษฐ์  ศริิรัตนไพศาลกุล.  (2553).  หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา Java.  กรุงเทพฯ:  

          ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ธีรวัฒน์  ประกอบผล.  (2553).  คู่มือการเขียนโปรแกรม ภาษา Java.  กรุงเทพฯ: ซิมพลฟิาย. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

วรเศรษฐ  สุวรรณิก และทศพล  ธนะทิพานนท์.  (2549).  เขียนโปรแกรม Java เบื้องต้น.   

 กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

วีระศักดิ์  ซึงถาวร.  (2548).  JAVA PROGRAMMING Volume I.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

การประเมนิประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศกึษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ 

ความเห็นจากนักศกึษาได้ดังนี้ 

- ระหว่างการเรียนการสอน ได้ซักถามความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกีลยุทธ์ ดังนี้ 

- การสังเกตการณ์ผูเ้รียนในระหว่างเรียน 

- ผลงานของผูเ้รียน 

- ผลการสอบ 

3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึมกีารปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ได้แก่ การจัดประชุมสาขาวิชา เรื่อง การ

จัดการเรยีนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

 - 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - 

 


