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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา ......มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย............................................................................... 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ......คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และมลัติมีเดีย  

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

NG152 ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
2. จ านวนหน่วยกติ   

1 หน่วยกิต (0-2-1) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะดา้น 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ณฏัฐชา พฤกษก์านนท ์
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2558  ชั้นปี 1 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
8. สถานทีเ่รียน    

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  

10 สิงหาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชเ้คร่ืองมือช่วยในการเขียนโปรแกรม ฝึกเขียนโปรแกรม 
ทดสอบการท างานของโปรแกรมและแกปั้ญหา ขอ้ผดิพลาดในการเขียนโปรแกรมได ้

1.2. เพื่อน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาทฤษฎีมาฝึกปฏิบติัจริง 
 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อความทนัสมยั เหมาะกบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไวโ้ดยทบวงมหาวทิยาลยัและสภาวศิวกร 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

ปฏิบติัการในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัวชิา NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

ไม่มี ไม่มี 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 15 สัปดาห์ 
รวมเป็น 30 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 

 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 15 สัปดาห์ 
รวมเป็น 15 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

ไม่นอ้ยกวา่ 4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยจดัเป็น Office Hour 
ใหก้บันกัศึกษาท่ีตอ้งการค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

1.1.1. การเคารพตวัเองและผูอ่ื้น 
1.1.2. การตรงต่อเวลา 
1.1.3. ความซ่ือสัตย ์
1.1.4. การยอมรับฟังความเห็นของผูอ่ื้น 

 
1.2 วธีิการสอน  

1.2.1. เช็คช่ือเขา้หอ้งเรียนดว้ยระบบ Student Attendance  
1.2.2. บรรยายในชั้นเรียนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 

อธิบายถึงผลเสียของการไม่ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 
1.2.3. ทดสอบในชั้นเรียนก่อนและหลงัการฝึกปฏิบติัดว้ย 
1.2.4. การส่งงานตรงเวลา 

 
1.3 วธีิการประเมินผล 

1.3.1. พฤติกรรมในชั้นเรียนในดา้น การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงาน 
ความซ่ือสัตยใ์นการท าแบบทดสอบในชั้นเรียน การท ารายงานการทดลอง  
การเช็คช่ือเขา้ชั้นเรียน 

1.3.2. การตอบค าถาม 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

2.1.1. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือช่วยในการเขียนโปรแกรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.1.2. สามารถวเิคราะห์ปัญหา และการเขียนผงัการท างาน (Flowchart) ได ้
2.1.3. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเขียนโปรแกรมผดิพลาดไดด้ว้ยตนเอง 
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2.1.4. สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2.2 วธีิการสอน 

2.2.1. อธิบายและใหฝึ้กใชเ้คร่ืองมือช่วยในการเขียนโปรแกรม เป็นรายบุคคล 
2.2.2. มอบหมายงาน โจทยใ์หฝึ้กคิด ปฏิบติัเป็นรายบุคคลในชั้นเรียน 
2.2.3. ถาม-ตอบ ปัญหาในระหวา่งการฝึกปฏิบติั เป็นรายบุคคล 

 
2.3 วธีิการประเมินผล 

2.3.1. การทดสอบก่อนและหลงัการฝึกเขียนโปรแกรมตามโจทยปั์ญหาท่ีมอบหมาย 
2.3.2. การเขียนรายงานการฝึกปฏิบติัเขียนโปรแกรม 
2.3.3. การสอบปฏิบติัระหวา่งภาค และสอบขอ้เขียนปลายภาค 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

3.1.1. สามารถคิด วเิคราะห์ 
และแกไ้ขปัญหาท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3.1.2. สามารถใชเ้คร่ืองมือช่วยในการแกไ้ขปัญหาการเขียนโปรแกรมได ้
3.2.3. สามารถประมวลความรู้ และเลือกใชค้  าสั่งท่ีเหมาะสมในการเขียนโปรแกรมได ้

 
3.2 วธีิการสอน 

3.2.1. มอบหมายโจทย ์ปัญหาท่ีตอ้งใชก้ารคิด วเิคราะห์ ในการเขียนโปรแกรม 
3.2.2. มอบหมายโจทย ์ปัญหาท่ีตอ้งฝึกทกัษะในการแกไ้ขปัญหาขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

3.3 วธีิการประเมินผล 

3.3.1. ประเมินจากวธีิการเขียนโปรแกรมตามโจทย ์ปัญหาท่ีมอบหมาย 
3.3.2. ประเมินจากผลการทดสอบก่อนและหลงัการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน 
3.3.3. 

ประเมินจากผลการสอบปฏิบติัระหวา่งภาคและการสอบขอ้เขียนปลายภาคในส่วนท่ีเป็นการ
ออกแบบและวเิคราะห์ปัญหา 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

4.1.1. การกลา้แสดงออก เสนอความคิดเห็นในทางท่ีสร้างสรรค ์
4.1.2. มีความรับผดิชอบ  ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ครบถว้นและสามารถส่งงานไดท้นัเวลา 

 
4.2 วธีิการสอน 

4.2.1. ถาม-ตอบ ปัญหาในชั้นเรียน 
4.2.3. มอบหมายงานใหท้ าทั้งในชั้นเรียนและเป็นการบา้น 

  

4.3 วธีิการประเมินผล 

4.3.1. พฤติกรรมระหวา่งเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.3.2. พฤติกรรมในการงานดว้ยตนเองและการส่งงานท่ีทนัก าหนดเวลา 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

5.1.1. การวเิคราะห์ เปรียบเทียบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้างอินเตอร์เน็ต 
5.1.2. การใชอิ้นเตอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูล 
5.1.3. การส่ือสารกบัเพื่อนร่วมหอ้ง ร่วมกลุ่ม และการใชเ้ทคโนโลยแีละ Social Network 

เพื่อการส่ือสาร 
5.2 วธีิการสอน 

5.2.1. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนการคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และหอ้งสมุด 
5.2.2. ยกตวัอยา่งการวเิคราะห์ เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
5.2.3. มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
5.2.4. ใช ้Social Network ในการติดต่อกบันกัศึกษา และรับส่งงาน 

 
5.3 วธีิการประเมินผล 
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5.3.1. ขอ้มูลท่ีไดใ้นบทวเิคราะห์ของรายงาน 
5.3.2. ความสามารถในการใช ้Social Network เพื่อการส่ือสาร 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1  แนะน ารายวชิา และกา
รเก็บคะแนน 

 การดาวน์โหลดโปรแก
รมคอมไพเลอร์ของภา
ษ Java 
และเคร่ืองมือช่วยในก
ารเขียนโปรแกรม 
(Eclipse) 

2 แนะน าบทเรียนตามเอกสารประม
วลรายวชิา และ 
ท าความตกลงเร่ืองเกณฑก์ารประเ
มินและเง่ือนไขต่างๆในการเรียน
รายวชิาน้ี 
รวมทั้งก าหนดกติกาการเรียนการ
สอน 

ผศ. ณฏัฐชา 
พฤกษก์านนท ์
 

2  ฝึกเขียนผงัโปรแกรม 
(Flowchart) 

 ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบักา
รใชค้  าสั่งในการแสดง
ผลขอ้มูล 

2  ทดสอบก่อนและหลงัการฝึก
ปฏิบติั 

 บรรยายและอธิบายโจทย ์
ปัญหา 

 ฝึกเขียนโปรแกรมตามโจทย ์
ปัญหาท่ีมอบหมาย 

 ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

ผศ. ณฏัฐชา 
พฤกษก์านนท ์
 

3 ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อแกไ้
ขปัญหาเก่ียวกบั 
ขอ้มูลพื้นฐานและตวัด าเนิ
นการ 

2  ทดสอบก่อนและหลงัการฝึก
ปฏิบติั 

 บรรยายและอธิบายโจทย ์
ปัญหา 

ผศ. ณฏัฐชา 
พฤกษก์านนท ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 ฝึกเขียนโปรแกรมตามโจทย ์
ปัญหาท่ีมอบหมาย 

 ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 
4 ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อแกไ้

ขปัญหาเก่ียวกบัขอ้มูลชนิด
ขอ้ความ 
และการรับค่าจากแป้นพิม
พ ์

2  ทดสอบก่อนและหลงัการฝึก
ปฏิบติั 

 บรรยายและอธิบายโจทย ์
ปัญหา 

 ฝึกเขียนโปรแกรมตามโจทย ์
ปัญหาท่ีมอบหมาย 

 ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

ผศ. ณฏัฐชา 
พฤกษก์านนท ์
 

5 ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อแกไ้
ขปัญหาแบบมีการตดัสินใ
จ (if, if-else, Nested if) 

2  ทดสอบก่อนและหลงัการฝึก
ปฏิบติั 

 บรรยายและอธิบายโจทย ์
ปัญหา 

 ฝึกเขียนโปรแกรมตามโจทย ์
ปัญหาท่ีมอบหมาย 

 ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

ผศ. ณฏัฐชา 
พฤกษก์านนท ์
 

6 ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อแกไ้
ขปัญหาแบบมีการตดัสินใ
จ (switch-case) 

2  ทดสอบก่อนและหลงัการฝึก
ปฏิบติั 

 บรรยายและอธิบายโจทย ์
ปัญหา 

 ฝึกเขียนโปรแกรมตามโจทย ์
ปัญหาท่ีมอบหมาย 

 ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

ผศ. ณฏัฐชา 
พฤกษก์านนท ์
 

7 สอบปฏิบติัการเขียนโปรแ
กรม คร้ังท่ี 1 

2  ผศ. ณฏัฐชา 
พฤกษก์านนท ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

  
8 สอบกลางภาค    

 
 

9 ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อแกไ้
ขปัญหาแบบมีการวนซ ้ า 
(for) 

2  ทดสอบก่อนและหลงัการฝึก
ปฏิบติั 

 บรรยายและอธิบายโจทย ์
ปัญหา 

 ฝึกเขียนโปรแกรมตามโจทย ์
ปัญหาท่ีมอบหมาย 

 ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

ผศ. ณฏัฐชา 
พฤกษก์านนท ์
 

10 ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อแกไ้
ขปัญหาแบบมีการวนซ ้ า 
(while, do-while) 

2  ทดสอบก่อนและหลงัการฝึก
ปฏิบติั 

 บรรยายและอธิบายโจทย ์
ปัญหา 

 ฝึกเขียนโปรแกรมตามโจทย ์
ปัญหาท่ีมอบหมาย 

ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

ผศ. ณฏัฐชา 
พฤกษก์านนท ์
 

11 ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสร้า
งโปรแกรมยอ่ยดว้ย 
Method (1) 

2  ทดสอบก่อนและหลงัการฝึก
ปฏิบติั 

 บรรยายและอธิบายโจทย ์
ปัญหา 

 ฝึกเขียนโปรแกรมตามโจทย ์
ปัญหาท่ีมอบหมาย 

 ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

ผศ. ณฏัฐชา 
พฤกษก์านนท ์
 

12 ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อสร้า 2  ทดสอบก่อนและหลงัการฝึก ผศ. ณฏัฐชา 
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งโปรแกรมยอ่ยดว้ย 
Method (2) 

ปฏิบติั 
 บรรยายและอธิบายโจทย ์

ปัญหา 
 ฝึกเขียนโปรแกรมตามโจทย ์

ปัญหาท่ีมอบหมาย 
 ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

พฤกษก์านนท ์
 

13 ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อแกไ้
ขปัญหาดว้ยการใชข้อ้มูลช
นิดอาร์เรย ์

2  ทดสอบก่อนและหลงัการฝึก
ปฏิบติั 

 บรรยายและอธิบายโจทย ์
ปัญหา 

 ฝึกเขียนโปรแกรมตามโจทย ์
ปัญหาท่ีมอบหมาย 

 ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

ผศ. ณฏัฐชา 
พฤกษก์านนท ์
 

14 สรุปทบทวนเน้ือหาทั้งหม
ด 

2  ทดสอบก่อนและหลงัการฝึก
ปฏิบติั 

 บรรยายและอธิบายโจทย ์
ปัญหา 

 ฝึกเขียนโปรแกรมตามโจทย ์
ปัญหาท่ีมอบหมาย 

 ถาม-ตอบในหอ้งเรียน 

ผศ. ณฏัฐชา 
พฤกษก์านนท ์
 

15 สอบปฏิบติัการเขียนโปรแ
กรม คร้ังท่ี 2 
 

2  ผศ. ณฏัฐชา 
พฤกษก์านนท ์
 

16 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 
1 
 
 

1.1., 2.1. 
 
 

 การเช็คช่ือเขา้หอ้งเรียน 
การตรงต่อเวลาในการส่งงาน  

ตลอดภาคการศึ
กษา 

10% 

2 
 

2.1., 4.1., 5.1. 
 

 ผลลพัธ์จากการเขียนโปรแกร
ม 

ตลอดภาคการศึ
กษา 

50% 

3 
 

2.1., 3.1. 
 

 การสอบปฏิบติัระหวา่งภาค 
 

สัปดาห์ท่ี 7 
 

10% 

4 
 

2.1., 3.1. 
 

 การสอบปลายภาค สัปดาห์ท่ี 16 30% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
1. ศุภเชษฐ ์อินทร์เนตร, “เอกสารประการปฏิบติัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษา Java” 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2554. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบั JDK, และ Java APIs http://www.oracle.com   

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัโปรแกรม Eclipse http://www.eclipse.org 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

3. P. Deitel, and H. Deitel, “Java How to Program”, 8th Edition, Prentice Hall, 2010. 

4. J. Lewis, and W. Loftus, “Java Software Solutions: Foundations of Program Design”, 6th Edition, 
Addison Wesley, 2009. 

5. D. J. Barnes, M. Kolling, “Objects First With Java: A Practical Introduction Using BlueJ”, 2nd 

http://www.oracle.com/
http://www.eclipse.org/
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Edition, Prentice Hall, 2005. 

6. G. B. Shelly, T. J. Cashman, J. L. Starks, and M. L. Lick, “Java Programming Comprehensive 
Concepts and Techniques”, Thomson, 2004. 

7. J. P. Cohoon, and J. W. Davidson, “Java 5.0 Program Design”, McGrawHill, 2006. 

8. พนิดา พานิชกุล, “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ดว้ยภาษา Java” เคทีพี คอมพ ์แอนด ์
คอนชลัท,์ 2548. 

9. อนรรฆนงค ์คุณมณี, คู่มือเขียนโปรแกรม Java (ฉบบัผูเ้ร่ิมตน้), ซีเอด็ยเูคชัน่, 2551 

10. กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, Java เล่ม 1, เคทีพี, 2551 

11. วรีะศกัด์ิ ซึงถาวร, “Java Programming Vol I”,  ซีเอด็ยเูคชัน่, 2549 

12. วรีะศกัด์ิ ซึงถาวร, “Java Programming Vol II”,  ซีเอด็ยเูคชัน่, 2549 

13. Java Tutorials โดย Oracle.com: http://download.oracle.com/javase/tutorial/  

14. Java Tutorials โดย java2s.com: http://www.java2s.com/Tutorial/Java/CatalogJava.htm  

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 การสนทนาระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน 
 แบบประเมินรายวชิา 
 การสะทอ้นจากผูเ้รียนดว้ยการท า Focus Group 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ผลการสอบ 
 แบบประเมินผูส้อน 
 ผลการพิจารณาขอ้สอบจากคณะกรรมการสอบไล่ภายนอก 
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3. การปรับปรุงการสอน  

 การวจิยัการเรียนการสอน 
 การน าผลสะทอ้นจากผูเ้รียนดว้ยการท า Focus Group มาปรับปรุง 
 การน าผลจากการประเมินผูส้อนมาปรับปรุง 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

 ผลการพิจารณาการตรวจขอ้สอบและตดัเกรดจากคณะกรรมการสอบไล่ภายนอก 
 การประเมินผูเ้รียน 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 ปรับปรุงรายวชิาทุกๆ 5 ปีการศึกษา ปรับปรุงยอ่ยทุกๆ 2 ปีการศึกษา 

 


