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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา (น าข้อมูลมาจาก มคอ.2 ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา) 

0214111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
Introduction to Computer Programming  
บุรพวิชา : -  
ควบคู่ : -  

 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ส่วนประกอบของโปรแกรม 
ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่และตัวแปร การรับข้อมูลและแสดงผล นิพจน์และการก าหนดค่า การควบคุมโปรแกรม 
โปรแกรมย่อย และการประมวลผลข้อมูลแบบโครงสร้าง แถวล าดับ แฟ้มข้อมูลและปฏิบัติการการเขียน
โปรแกรม 

Computer programming concepts; problems analysis; program 
components; data type, constants and variables; expression and assignment; input-output; 
control program; subprogram; arrays; pointer; data structure type and files; and programming 
practice. 

 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ศึกษาทั่วไป 
  วิชาเฉพาะ  

วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ  
วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ ์บุญชุม 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ ์บุญชุม 
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4.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1/2563  / ชั้นปีที่ 1 
 

5.  สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ห้อง IT307 
 

6.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
21 มิถุนายน 2563 
 

หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ  
 1.1 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของโปรแกรม การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
 1.2 ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่และตัวแปร 
 1.3 การรับข้อมูลและแสดงผล 
 1.4 นิพจน์และการก าหนดค่า 
 1.5 การควบคุมโปรแกรม โปรแกรมย่อยและการประมวลผลข้อมูลแบบโครงสร้าง 
 1.6 แถวล าดับ แฟ้มข้อมูล 

 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การใช้งานชนิดของข้อมูล ค่าคงที่
และตัวแปร การรับข้อมูลและแสดงผล นิพจน์และการก าหนดค่า การควบคุมโปรแกรม โปรแกรมย่อย และ
การประมวลผลข้อมูลแบบโครงสร้าง แถวล าดับ แฟ้มข้อมูลและปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมที่มีแนวคิด
ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเทคโนโลยีและตลาดงานด้านคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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หมวดที ่ 3  ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การฝึกงาน

ภาคสนาม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

2 ช่ั ว โม งต่ อสั ปดาห์  x 15 
สัปดาห์ = 30 ช่ัวโมง 

ตามความต้องการของนิสิต 2 ช่ั ว โม งต่ อสั ปดาห์  x 15 
สัปดาห์ = 30 ช่ัวโมง 

5 ช่ั ว โม งต่ อสั ปดาห์  x 15 
สัปดาห์ = 75 ช่ัวโมง 

 ค าชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
ช่องทางการติดต่อ E-mail : visit@tsu.ac.th Tel. 083-0643078 Line : 083-0643078 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วน
ของการประเมิน 
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1.7
 

2.1
 

2.2
 

2.3
 

3.1
 

3.4
 

5.1
 

5.2
 

0214111 ก า ร โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น         

 
(น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

 1.1 ตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1. อาจารย์ผูส้อนสอดแทรกเรื่อง
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
ทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
คุณธรรม จรยิธรรม ความ
เสียสละ มีน้ าใจ จิตสาธารณะ 
รับผิดชอบและซื่อสตัยต์่อตนเอง
และสังคม 
2. ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย 
โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรง
เวลา แต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. มอบหมายให้ท างานเดี่ยวและ
งานกลุ่มเพื่อฝึกใหรู้้หน้าท่ีของ
การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม การวางแผนการ
ท างาน 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมนสิิตด้านจรรยาบรรณ 
คุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ มีน้ าใจ 
จิตสาธารณะ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตยต์่อตนเองและสังคม 
2. ประเมินจากการมีวินัย การแตง่
กาย การตรงต่อเวลา การเคารพกฏ 
ระเบียบ ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม   

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม
ในการท างานเป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 1.5 เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร 
และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. ด้านความรู้   

 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับ
หลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

1. การบรรยายในช้ันเรยีน การ
ยกตัวอย่างประกอบการเกิด
ปัญหาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการแก้ปญัหา
ด้วยการเขยีนโปรแกรม การ
สาธิตตัวอย่างและกรณีศึกษา 
2. การเปิดโอกาสให้นิสติมสี่วน
ร่วมในการวิเคราะหป์ัญหาและ
ร่วมแก้ปัญหาโจทย์ที่ก าหนด  
3. การมอบหมายงานให้นสิิตฝึก
ปฏิบัติในห้องเรียน โดยใช้ Case 
base learning เพื่อใหน้ิสิตไดม้ี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ
เขียน โปรแกรม การวิเคราะห์
ปัญหา ออกแบบระบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. มอบหมายงานให้นิสติศึกษา
ค้นคว้านอกช้ันเรียน โดยใช้ 

1. การมอบหมายงานใหฝ้ึกปฏบิัติ
ในช้ันเรียน  
2. การสอบปฏิบตั ิ
3. การสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาคเรยีน 
4. การมอบหมายใหฝ้ึกพัฒนาระบบ
สารสนเทศและท ารายงาน 

 
 
 
 
 

 2.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

 2.3  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา บ ารุงรักษา และ/หรือ ประเมิน
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อก าหนด 

 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการน าไปประยุกต์ 

 2.5  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อยา่ง
ต่อเนื่อง 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 2.6  มีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

Project base learning เพือ่ให้
นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ
และประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่าง
เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ท่ี
ได้รับมอบหมายได้  

 
 
 
 
 
 

 2.7  มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวรแ์ละ
ฮารด์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

 2.8  สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กบั
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   

 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ 

1. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาพร้อม
เฉลยวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้ Project base learning 
2. ก าหนดโจทย์ปญัหาและให้
นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วม
อภิปรายร่วมแก้ปัญหา เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญเพื่อประยุกต์
ความรู้และทักษะในการหา
แนวทางในการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

 

1. ประเมินจากการสอบปฏบิัต ิ 
แบบฝึกหัด โดยเน้นโจทย์ประเภท
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านต่าง ๆ  
 

 3.2  สามารถสืบค้น ตคีวาม และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 3.3  สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปญัหาทาง
คอมพิวเตอรไ์ด้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

  

 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. มอบหมายให้ท ารายงานและ
มีการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน  
2. มอบหมายให้พัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยใช้หลักการเขียน
โปรแกรมและมีการน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ันเรียน  

1. ประเมินจากการเข้าเรียนและการ
ส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากการน าเสนอหน้าช้ัน
เรียนโดยสังเกตพฤติกรรมการ
สื่อสาร การมสี่วนร่วมของเพื่อนร่วม
ช้ันเรียน การสอบถามความเข้าใจใน
เนื้อหา  

 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การแก้ปญัหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุม่ทั้งในบทบาท
ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 4.3  สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

3. ส อ ด แ ท ร ก เ รื่ อ ง ค ว า ม
รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ 
การสื่อสารกับผู้อื่น  

 
 
 
 

 

 4.4  มีความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอยา่ง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ี
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบนัในการท างานท่ี
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

1. มีการฝึกปฏิบัติเพื่อแกไ้ข
โจทย์ปัญหาในช้ันเรียน โดย
สอดแทรกประเด็นการใช้
สารสนเทศทางคณติศาสตร ์
2. มอบหมายให้พัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยใช้ Project 
base learning ใช้หลักการ
ออกแบบและการเขียน
โปรแกรมโดยประยุกต์ใช้
เครื่องมือท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม  
3. มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ เช่น
หนังสือ เว็บไซต์ Youtube  
e-book เป็นต้น 

 

1. ประเมินจากผลงานการออกแบบ
และการพัฒนาระบบสารสนเทศท้ัง
ที่มอบหมายในช้ันเรียนและนอกช้ัน
เรียน  
2. ประเมินจากการฝึกปฏิบตัิ โดยมี
การเลือกใช้เครื่องมือได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 5.2 สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือ 
การแสดงสถิติประยุกตต์่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของ 
สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 

 

2. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบจาก ELOs ลงสู่ CLOs 
 

ELOs ของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0214111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 
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ผลการเรียนรูต้าม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs วิธกีารสอน การประเมิน 

 1. สามารถอธิบายทฤษฎี
พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอรไ์ด ้

CLO1. นิสิตไดร้ับความรู้ด้าน
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบของโปรแกรม 
การใช้งานชนิดของข้อมูล 
ค่าคงท่ีและตัวแปร การรับ
ข้อมูลและแสดงผล นิพจน์และ
การก าหนดค่า การควบคุม
โปรแกรม โปรแกรมย่อย และ
การประมวลผลข้อมลูแบบ
โครงสร้าง แถวล าดับ 
แฟ้มข้อมูล  

1. การบรรยายในช้ันเรียน 
การยกตัวอย่าง
ประกอบการใช้ทฤษฎี
พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบของ
โปรแกรม 
2. การเปิดโอกาสให้นสิิตมี
ส่วนร่วมในการอธิบาย
ทฤษฎีพื้นฐานทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
3. การมอบหมายงานให้
นิสิตฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 
โดยใช้ Case base 
learning  

1. การมอบหมายงาน
ให้ฝึกปฏิบัติในช้ัน
เรียน  
2. การสอบปฏิบตั ิ
3. การสอบกลางภาค
และการสอบปลาย
ภาคเรยีน 
 

 2. สามารถวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการ
ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอรไ์ด้อย่าง
ถูกต้อง 

CLO2. นิสิตไดร้ับการฝึก
วิเคราะหป์ัญหา แก้ปญัหา
โจทย์ ระบบสารสนเทศต่างๆ 
โดยใช้วิธีการทางการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง
ถูกต้อง 

1. ยกตัวอย่างกรณศีึกษา
พร้อมเฉลยวิธีการคิดอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้ Project 
base learning 
2. ก าหนดโจทย์ปัญหา
และให้นิสติร่วมวเิคราะห์
ปัญหา การเขียนโปรแกรม
อย่างถกูต้องและเป็น
ระบบ 

1. ประเมินจากการ
สอบปฏิบัติ  
แบบฝึกหัด โดยเน้น
โจทย์ประเภท
วิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านต่าง ๆ  
 

 3. สามารถใช้ทักษะ 
เทคนิคปัจจุบัน และ
เครื่องมือท่ีจ าเป็นในการ
แก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร ์

CLO3. นิสิตมีทักษะด้านการ
ใช้เครื่องมือ (Tool) ในการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและใช้แก้ปัญหา
ทางด้านคอมพิวเตอร ์

1. ยกตัวอย่างกรณศีึกษา
พร้อมเฉลย โดยใช้
เครื่องมือทางด้าน
คอมพิวเตอร์อย่าง
เหมาะสม 
2. ก าหนดโจทย์ปัญหาและ
ให้นิสิตร่วมวิเคราะห์
ปัญหา และเลือกใช้
เครื่องมือในการแก้ปญัหา
ทางด้านคอมพิวเตอร ์

1. ประเมินจากการ
สอบปฏิบัติ  
แบบฝึกหัด โดยเน้น
การวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
อย่างเหมาะสม  
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ผลการเรียนรูต้าม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs วิธกีารสอน การประเมิน 

 4. สามารถออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศท่ีถกูต้อง
ตามความต้องการ 

CLO4. นิสิตไดร้ับทักษะการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ 
เพื่อน าไปประกอบการ
ออกแบบโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร ์

1. การมอบหมายงานให้
นิสิตฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะหป์ัญหา การ
ออกแบบระบบและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
โดยใช้ Case base 
learning  
2. มอบหมายงานให้นิสิต
ศึกษาค้นคว้านอกช้ันเรียน 
โดยใช้ Project base 
learning เพือ่ใหน้ิสิต
สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
ออกแบบระบบ พัฒนา
ระบบและประยุกต์ใช้
เครื่องมืออย่างเหมาะสม 

1. ประเมินจากการ
แบบฝึกหัด การสอบ
ปฏิบัติ  โดยเน้นโจทย์
ประเภทวิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนา
ระบบ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้
และเครื่องมือด้าน
ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 
 

 5. สามารถพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่าง
สร้างสรรค์ จากการ
ประยุกตเ์ครื่องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่

CLO5. นิสิตไดร้ับทักษะการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ โดย
ใช้เครื่องมือช่วยในการเขียน
โปรแกรม พร้อมสร้างสรรค์
อัลกอริทึมการท างานของ
โปรแกรม 

1. การมอบหมายงานให้
นิสิตฝึกปฏิบัติ การ
วิเคราะหป์ัญหา การ
ออกแบบระบบและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
โดยใช้อัลกอริทึมในการ
ท างานของโปรแกรม  
2. มอบหมายงานให้นิสิต
ศึกษาค้นคว้านอกช้ันเรียน 
โดยใช้ Project base 
learning เพือ่สรา้งสรรค์
อัลกอริทึมการท างานของ
โปรแกรม 

1. ประเมินจากการ
แบบฝึกหัด การสอบ
ปฏิบัติ  โดยเน้นการ
สร้างสรรค์อลักอริทึม
การท างานของ
โปรแกรม 
 

 6. มีจรรยาบรรณเชิง
วิชาการ และวิชาชีพ ไม่
คัดลอกงานผู้อื่น และมี
การอ้างอิงแหล่ง ที่มา 

CLO6. นิสิตไดร้ับทักษะการ
พัฒนาระบบสารสนเทศอย่าง
มีจรรยาบรรณ  

1. ผู้สอนสอดแทรกเรื่อง
จรรยาบรรณทางวิชาการ
และทางวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ คณุธรรม 
จริยธรรม ความเสียสละ มี
น้ าใจ จิตสาธารณะ 

1. ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมนสิิต
ด้านจรรยาบรรณ 
คุณธรรม จรยิธรรม 
เสียสละ มีน้ าใจ จิต
สาธารณะ รับผิดชอบ
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ผลการเรียนรูต้าม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs วิธกีารสอน การประเมิน 

รับผิดชอบและซื่อสตัยต์่อ
ตนเองและสังคม 

และซื่อสตัยต์่อตนเอง
และสังคม 

 7. สามารถท างานเป็นทีม
และเป็นเครือข่าย มคีวาม
รับผิดชอบ ในการท างาน
ให้บรรลเุป้าหมาย 

CLO7. นิสิตไดร้ับทักษะการ
ท างานเป็นทีมจากการ
แบ่งกลุ่มให้ท างานในช้ันเรียน 

1. มอบหมายให้ท างาน
เดี่ยวและงานกลุ่มเพื่อฝึก
ให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้น า
และผูต้าม การวางแผน
การท างาน 

1. การสงัเกตและ
ทดสอบผลการ
ท างานของระบบ
สารสนเทศที่ได้
มอบหมายและการ
ท ารายงาน 

 8. มีความใฝ่รู้ สามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ปรับตัวเข้ากับแนวโน้ม
เทคโนโลยีในยุคดิจิทลั 

CLO8. นิสิตไดร้ับทักษะ
การศึกษาค้นคว้าเพิม่เตมิจาก
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ท้ัง
ในเวบไซต์ YouTube e-
book และสื่อท้ังออนไลน์และ
ออฟไลน์ต่างๆ 

1. การมอบหมายให้
พัฒนาระบบสารสนเทศ
โดยศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากสื่อต่าง ๆ เช่น
หนังสือ เว็บไซต์ Youtube  
e-book เป็นต้น 

1. การทดสอบผลการ
ท างานของระบบ
สารสนเทศที่ได้
มอบหมายและการท า
รายงาน 

 9. สามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ ในรูปแบบการพูด
และการเขียน และ
สามารถถ่ายทอดความรู้
ด้วยวิธีการและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 

CLO9. นิสิตไดร้ับทักษะการ
น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรยีน 
เพื่อการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้อื่น
ได้เข้าใจในสิ่งที่พัฒนาระบบ
สารสนเทศข้ึน 

1. มอบหมายให้พัฒนา
ระบบสารสนเทศและการ
น าเสนอหน้าช้ันเรียนและ
การน าเสนอผ่านคลิป vdo 
ผ่าน Youtube  
 

1. ผลการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและ
ทักษะการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียนและการ
น าเสนอผา่นคลิป 
vdo ผ่าน Youtube  
 

 10. สามารถประยุกต์
วิธีการทางคณิตศาสตร์ 
ในการแก้ปัญหาทางด้าน
การค านวณ 

CLO10. นิสิตได้รบัทักษะการ
ประยุกต์วิธีการต่างๆ ตาม
หลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อ
น ามาแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์และการค านวณ 

1. มีการฝึกปฏิบัตเิพื่อ
แก้ไขโจทย์ปญัหาในช้ัน
เรียน โดยสอดแทรก
ประเด็นการใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร ์

1. สังเกตจากผลการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยให้
ความส าคญัใน
ประเด็นการใช้
สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร ์
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หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จ านวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา สามารถ
แยกชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติออกเป็น 2 ตาราง 
 

สัปดาห์ท่ี
สอน 

หัวข้อ/รายละเอียด CLO 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการ

สอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
1 บ ท ที่  1  ห ลั ก ก า ร เ ขี ย น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
-การศึกษาวิ เคราะห์ปัญหา 
ส่วนประกอบของโปรแกรม  

CLO1 
CLO2 

2 2 - ช้ีแจงรายละเอียดวิชา 

- เอกสารประกอบการ
สอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

ผศ.ดร.วิสิทธิ์  
บุญชุม 

2 บทที่ 2 โครงสร้างโปรแกรม
ภาษาซี 
 

CLO1 
CLO2 

2 2 - เอกสารประกอบการ
สอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- กรณีศึกษาใหฝ้ึกปฏิบตัิ
ในช้ันเรียนและการบ้าน 

ผศ.ดร.วิสิทธิ์  
บุญชุม 

3-4 บทที่ 3 ชนิดข้อมูล ค่าคงที่
และตัวแปร 

CLO1 
CLO2 

4 4 - เอกสารประกอบการ
สอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- กรณีศึกษาใหฝ้ึกปฏิบตัิ
ในช้ันเรียนและการบ้าน 

- Project base 
Learning 

ผศ.ดร.วิสิทธิ์  
บุญชุม 

5-6 บทที ่4 ตัวด าเนินการ  
- นิพจน์และการก าหนดค่า 

CLO2 
CLO3 

4 4 - เอกสารประกอบการ
สอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- กรณีศึกษาใหฝ้ึกปฏิบตัิ
ในช้ันเรียนและการบ้าน 

ผศ.ดร.วิสิทธิ์  
บุญชุม 
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สัปดาห์ท่ี
สอน 

หัวข้อ/รายละเอียด CLO 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการ

สอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

- Project base 
Learning 

7 บทที่ 5 การน าเข้าข้อมูลและ
การแสดงผล 

CLO1 
CLO4 

2 2 - เอกสารประกอบการ
สอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- กรณีศึกษาใหฝ้ึกปฏิบตัิ
ในช้ันเรียนและการบ้าน 

- Project base 
Learning 

ผศ.ดร.วิสิทธิ์  
บุญชุม 

8-9 บทที่  6 ค าสั่ ง ควบคุ มการ
ท างานของโปรแกรม 

CLO2 
CLO5 

4 4 - เอกสารประกอบการ
สอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- กรณีศึกษาใหฝ้ึกปฏิบตัิ
ในช้ันเรียนและการบ้าน 

- Project base 
Learning 

ผศ.ดร.วิสิทธิ์  
บุญชุม 

10-11 บทที่ 7 อาร์เรย์ 
- แถวล าดับ 

CLO1 
CLO6 

4 4 - เอกสารประกอบการ
สอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- กรณีศึกษาใหฝ้ึกปฏิบตัิ
ในช้ันเรียนและการบ้าน 

- Project base 
Learning 

- บูรณาการงานวิจัยของ
ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม เรื่อง 
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการสื่อการเรยีน
ที่ปรับตามบริบทส าหรับ
นิสิต เข้ากับการเรยีน
การสอน 

ผศ .ดร .วิ สิทธิ์  
บุญชุม 
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สัปดาห์ท่ี
สอน 

หัวข้อ/รายละเอียด CLO 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการ

สอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
12 บทที่ 8 ฟังก์ชัน 

- โปรแกรมย่อย 
CLO2 
CLO7 

2 2 - เอกสารประกอบการ
สอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- กรณีศึกษาใหฝ้ึกปฏิบตัิ
ในช้ันเรียนและการบ้าน 

- Project base 
Learning 

- บูรณาการงานวิจัยของ
ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม เรื่อง 
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการสื่อการเรยีน
ที่ปรับตามบริบทส าหรับ
นิสิต เข้ากับการเรยีน
การสอน 

ผศ.ดร.วิสิทธิ์  
บุญชุม 

13 บทที่ 9 การจัดการไฟล์ CLO4 
CLO8 

2 2 - เอกสารประกอบการ
สอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- กรณีศึกษาใหฝ้ึกปฏิบตัิ
ในช้ันเรียนและการบ้าน 

- Project base 
Learning 

- บูรณาการงานวิจัยของ
ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม เรื่อง 
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการสื่อการเรยีน
ที่ปรับตามบริบทส าหรับ
นิสิต เข้ากับการเรยีน
การสอน 

ผศ.ดร.วิสิทธิ์  
บุญชุม 

14 บทที่ 10 ข้อมูลแบบโครงสร้าง CLO9 
CLO 
10 

2 2 - เอกสารประกอบการ
สอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

ผศ.ดร.วิสิทธิ์  
บุญชุม 
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สัปดาห์ท่ี
สอน 

หัวข้อ/รายละเอียด CLO 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการ

สอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

- กรณีศึกษาใหฝ้ึกปฏิบตัิ
ในช้ันเรียนและการบ้าน 

- Project base 
Learning 

- บูรณาการงานวิจัยของ
ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม เรื่อง 
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการสื่อการเรยีน
ที่ปรับตามบริบทส าหรับ
นิสิต เข้ากับการเรยีน
การสอน 

15 บทที่ 11 พอยน์เตอร์ CLO 
10 

2 2 - เอกสารประกอบการ
สอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- กรณีศึกษาใหฝ้ึกปฏิบตัิ
ในช้ันเรียนและการบ้าน 

- Project base 
Learning 

ผศ.ดร.วิสิทธิ์  
บุญชุม 

รวม   30 30   

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ (มคอ) 
ผลการเรียนรู้ 

(CLO) 
วิธีประเมิน 

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1    1.7  CLO6 1. การแต่งกาย การเช็คช่ือเข้า
ช้ันเรียน ความสนใจและการมี
ส่วนร่วมในช้ันเรยีน 
2. การส่งรายงานและการบ้าน 
(ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดร้ับ
มอบหมายและท างานด้วย
ตนเอง) 

ตลอดภาค
เรียน 

 
 

ตลอดภาค
เรียน 

10% 
 
 

10% 

2 2.1, 2.2, 2.3  CLO1, CLO2, 
CLO4 

1. การสอบกลางภาค 
2. การสอบปลายภาค 

ตามที่ ม.
ก าหนด 
ตามที่ ม.
ก าหนด 

30% 
30% 
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ล าดับ ผลการเรียนรู้ (มคอ) 
ผลการเรียนรู้ 

(CLO) 
วิธีประเมิน 

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

3 3.1, 3.4  CLO3, CLO5, 
CLO7 

1. การฝึกปฏิบตัิในช้ันเรียน 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดภาค
เรียน 
16 

10% 
5% 

 
4 4.  CLO8 1. การน าเสนอรายงานและ

ระบบสารสนเทศท่ีได้รับ
มอบหมาย (งานเดี่ยวและ/หรือ
งานกลุ่ม) 

16 5% 
5 5.1, 5.2  CLO9, CLO10 

 รวม 100% 

 

นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาท้ังหมดจึงจะมสีิทธิสอบปลายภาค กรณีไม่เข้าสอบปลายภาคจะต้องได้ผลการ
เรียน F รวมถึงปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่น ๆ ของการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

 80.00 – 100.00 ได้เกรด  A 53.00 – 60.99 ได้เกรด  C  
 74.00 – 79.99 ได้เกรด  B+ 47.00 – 52.99 ได้เกรด  D+  
 68.00 – 73.99 ได้เกรด  B 41.00 – 46.99 ได้เกรด  D  
 61.00 – 67.99 ได้เกรด  C+ 0.00 – 40.99 ได้เกรด  F  

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 
 1. วิสิทธิ์ บุญชุม. (2561). เอกสารประกอบการสอน การโปรแกรมภาษาซี C Programming. 
 2. Sass, C. Joseph. (1994). Introduction to C programming. Dubuque, Iova : Wm. C.  
             Brown, 561 p.  
 3. Jay Ranade, Saba Zamir. (1992). C++ primer for C programmers. New York :   
             McGraw-Hill, 392 p. 
 4. โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2559). การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C = Programming with C.  
             กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด ยูเคชั่น, 424 หน้า 
 5. Sebesta, Robert W. (2002). Concepts of programming. Boston : Addison Wesley,  
             Edition 5th ed, 698 p. 
  6. วิสิทธิ์ บุญชุม, กฤษดา สุวรรณการณ์, สุดา เธียรมนตรี, อรยา ปรีชาพาณิช, คณิดา สินใหม,   
  กฤษณ์ ทองขุนด า,  นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์. (2562). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสื่อ
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  การเรียนที่ปรับตามบริบทส าหรับนิสิต. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ครั้งที่ 29 หน้า 356-363. 

 
2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา 
 

หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
- นิสิตประเมินผลรายวิชาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
- นิสิตประเมินผู้สอน  

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้มีการประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 

- ผลการประเมินผู้สอน  
- ผลการปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ผลการสอบ ผลการเรียนของนิสิต 
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 

3.  การปรับปรุงการสอน 
- อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินรายวิชา  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในการประชุมสาขาวิชา 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
- น างานวิจัยในชั้นเรียนมาช่วยปรับปรุงการสอน 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา 

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตาม CLO ที่ได้ก าหนดไว้ 
- มีกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพของข้อสอบ ความเหมาะสมของการให้คะแนนและพิจารณา

ระดับคะแนนในรายวิชา 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ผลการประเมินและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลรายวิชา 
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- การปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาทุก 1 ปี ตามข้อเสนอแนะ ตามงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
ตามมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 

 ลงชื่อ                             
           (         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม       ) 


