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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/สาขาวิชา  คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
   1182103 การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง     
   (Teaching of Advanced Programming Language) 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ยลดา  กระต่ายทอง   

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2560    ชั้นปีที่ 2   

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีได้ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานด้านต่าง ๆ ได้ 
 3. เพ่ือให้นักศึกษารู้จักเครื่องมือสมัยใหม่ในการน ามาใช้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมพ้ืนฐาน การเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง และวิธีการสอน 

 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมพ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง และวิธีการสอน 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

28 ชั่วโมง ไม่มี 22 ชั่วโมง ไม่มี 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์จัดเวลาให้ค าแนะน าต่อนักศึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่ม  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา อดทน ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

         -  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียน    
จะต้องเผชิญในกาด ารงชีวิต และการประกอบวิชาชีพโดยเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของ
ตนเองและของอ่ืนในสถานการณ์เหล่านั้นหรืออภิปรายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางความคิดเพ่ือให้เห็นค่านิยม
ของตนเองได้ชัดเจนขึ้น 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  -  ใช้การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน การใช้แบบวัด 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

- การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม 
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
- การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา 
- การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
- การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 

2.2 วิธีการสอน 
- จัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนล่วงหน้า และเชื่อมโยงเนื้อหาหรือข้อมูลใหม่กับ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการเชิญวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียน หรือจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

  - ใช้แบบทดสอบ การประเมินชิ้นงานหรือโครงงาน การท าแฟ้มสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู้
(Learning Journal)   
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3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
- สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 

  - จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาโดยใช้การอภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จ าลอง และการ
สะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง 

 3.3 วิธีการประเมินผล 

 - ใช้แบบวัด แบบทดสอบ การประเมินชิ้นงานหรือโครงงาน การสังเกตพฤติกรรมและบันทึกการ
สะท้อนความคิด 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

   -   มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

   -   สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 

             -   จดัให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
   -   มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและความรับผิดชอบในการท างาน 

 4.3 วิธีการประเมินผล 

             -    ใช้การสังเกตพฤติกรรมการประเมินชิ้นงานหรือโครงงาน การท าแฟ้มสะสมงานและการบันทึก
การเรียนรู้ (Learning Journal) 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

-  มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์ จากผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
-  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 

 5.2 วิธีการสอน 

 -  จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน การใช้พูดภาษาเขียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ 

        5.3 วิธีการประเมินผล 
  -  ใช้การประเมินชิ้นงานหรือโครงงาน และการสังเกตพฤติกรรม 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 
- มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 

(Formal) รปูแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
          - มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

- มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคอมพิวเตอร์อย่างบูรณาการ 
6.2 วิธีการสอน 

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดท าแผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการ
สอน การประเมินผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค (Microteaching) การปฏิบัติงาน
ครูในสถานศึกษา และการปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนและในสถานศึกษา 

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนผ่านการสังเกตการสอน
และการสัมภาษณ์หรือการสนทนา 

6.3 วิธีการประเมินผล 

-  ใช้การสังเกตพฤติกรรม การท าแฟ้มสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู้ (learning Journal) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช้ 

ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวิชา การสอน
เขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 

4 - ชี้แจงแผนการสอนบรรยาย 
น าเสนอ PowerPoint  

อ.ยลดา กระต่ายทอง 

2 - การแสดงผลและการรับ
ข้อมูล 

4 - บรรยายองค์ประกอบของ
เครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม  
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
(Tool bar)ของโปรแกรม 

อ.ยลดา กระต่ายทอง 

3 - 4 - การเลือกท าตามเงื่อนไข 
if – else if – else, Switch 
case 

4 - บรรยายโครงสร้างของการ
เขียนโปรแกรม ค าสั่งพ้ืนฐานที่ใช้
ในการเขียนโปรแกรม 
- ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
ขั้นพ้ืนฐาน 

อ.ยลดา กระต่ายทอง 

5-6 - การวนรอบท าซ้ า 
For , while , do- while 

8 บรรยายการเขียนค าสั่งโดยใช้ 
และการท างานของค าสั่ง     
-  ฝึกปฏิบัติโดยการให้เขียน 

อ.ยลดา กระต่ายทอง 

7 - การสร้างฟังก์ชันในภาษาซี 4 บรรยายการเขียนค าสั่งโดยใช้ 
และการท างานของค าสั่ง     
-  ฝึกปฏิบัติโดยการให้เขียน 

อ.ยลดา กระต่ายทอง 

8 สอบกลางภาค 2 แบบทดสอบระหว่างภาค อ.ยลดา กระต่ายทอง 
 

9-10 - ตัวแปรชนิดอาร์เรย์และสตริง 8 บรรยายการเขียนค าสั่งโดยใช้ 
และการท างานของค าสั่ง     
-  ฝึกปฏิบัติโดยการให้เขียน 

อ.ยลดา กระต่ายทอง 

11-12 - ตัวแปรโครงสร้าง 
(Structures) 

4 บรรยายการเขียนค าสั่งโดยใช้ 
และการท างานของค าสั่ง     
-  ฝึกปฏิบัติโดยการให้เขียน 

อ.ยลดา กระต่ายทอง 

13 - พอยเตอร์ (Pointer) 4 - บรรยายการเขียนค าสั่งโดยใช้ 
และการท างานของค าสั่ง     
-  ฝึกปฏิบัติโดยการให้เขียน 

อ.ยลดา กระต่ายทอง 

14 - การเขียนโปรแกรมติดต่อ
กับจอภาพและแป้นพิมพ์ 

4 - บรรยายการเขียนค าสั่ง การ
ท างานของค าสั่ง     
-  ฝึกปฏิบัติโดยการให้เขียน 

อ.ยลดา กระต่ายทอง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช้ 

ผู้สอน 

15 น าเสนองาน 4  อ.ยลดา กระต่ายทอง 
16 สอบปลายภาค 2 แบบทดสอบปลายภาค อ.ยลดา กระต่ายทอง 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.2, 3.1, 3.3 - สอบกลางภาค  
- การวัดผลจากแบบฝึกหัด 
- สอบปฏิบัติ 
- สอบปลายภาค  

7 
14  
 

15  

30%  
15%  
15%  
30%  

2 1.1-1.3, 2.2, 3.1, 3.3, 4.2, 
4.4 

- การเข้าชั้นเรียน ความ
สนใจและมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน  
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10%  
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารต าราหลัก 

 รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล.(2555) คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษาCฉบับสมบูรณ์.กรุงเทพฯ: รีไวว่า. 
          ประภาพร ช่างไม้.(2551) คู่มือเขียนโปรแกรมภาษาC ฉบับผู้เริ่มต้น.นนทบุรี :ไอดีซีฯ 
 นิรุธ อ านวยศิลป์.(2546) คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี  โปรวิชั่น 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ไม่มี 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   ได้จัดกิจกรรมการประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ดังนี้ 
      - การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
      - สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
      - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
      - ผลการสอบ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
       - ผลการสอบ 
       - การทวนสอบ 
       - สังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
       - หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมกีารปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน โดยสมัมนาการจัดการเรียนการสอน หรือการวิจัยในและ
นอกชั้นเรียน 

4. การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
       - ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชาโดยใช้สังเกตุพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการทดสอบก่อนและหลังบทเรียน และการส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตเนื้อหารายวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายละเอียดสื่อการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย 
 -  จัดท าโปรแกรมการเรียนด้วยตนเอง เพ่ือเสริมความรู้ เพ่ิมเติมอาจารย์ผู้สอนตามความถนัดในแต่ละ
หัวข้อ      

 


