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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชาคอมพวิเตอร คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
1  รหัสและชื่อรายวิชา 

517101 คอมพวิเตอรเบื้องตน (Introduction to Computers)  
2 จํานวนหนวยกิต 

3 (2-2-5) 
3 หลักสูตร และประเภทรายวิชา  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร 
เปนวิชาบังคบั 

4  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
ผศ. วิสูตร วรสงาศิลป 

5 ระดบัการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปท่ี 1 

6 รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
ไมมี 

7 รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถามี)  
ไมมี 

8 สถานทีเ่รียน  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

9 วนัท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวนัทีม่ีการปรบัปรงุครั้งลาสุด 
22 ตุลาคม 2552 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

1 จุดมุงหมายของรายวิชา  
ภาคบรรยาย 

(1) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ ภาพรวมของระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
(2) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับซอฟทแวร ทั้งซอฟทแวรระบบและซอฟทแวรประยุกต 
(3) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร การแทนขอมูลใน

คอมพิวเตอร และสวนประกอบตางๆทั้งภายในและภายนอก เชน อุปกรณประมวลผล หนวยความจํา 
เปนตน 

(4) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการทํางานและประเภทตางๆของอุปกรณรับและ
แสดงผลขอมูล  

(5) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการทํางานของหนวยเก็บขอมูลและมัลติมีเดียแบบตางๆ 
(6) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการเครือขายคอมพิวเตอร หลักการสื่อสารขอมูล 

อุปกรณที่ใชในเครือขายและการสื่อสารขอมูลแบบตางๆทั้งแบบใชสานและแบบไรสาย 
(7) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ตความเร็วสูง การใหบริการ

ตางๆบนเครือขาย และเครือขายสังคมออนไลน 
(8) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและภาษคอมพิวเตอร 
(9) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

ภาคปฏิบัต ิ
           เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ การวิเคราะหปญหา การเขียนผังงาน หลักการเขียน
โปรแกรมเบื้องตน องคประกอบของคําสั่ง คําสั่งควบคุมการทํางาน ไดแก คําสั่งแบบลําดับ คําสั่งเลือกทําและ
การวนซํ้า การสรางโปรแกรมยอย การสงผานคาภายในโปรแกรม โดยการฝกปฏิบัติ การใชเคร่ืองมือในการ
พัฒนาการตรวจสอบและแกไขโปรแกรม 
2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

   (1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เตรียมความพรอมและมีทักษะการเขียนโปรแกรมกอนที่จะไปศึกษา
วิชาอื่นๆ ที่สูงขึ้นในสาขาคอมพิวเตอรหรือสาขาที่เกี่ยวของ เชน การเขียนโปรแกรม ระบบจัดการ
ฐานขอมูล และระบบเครือขาย เปนตน 
   (2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตฐานความรูในวิชานี้เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรและสาขาอื่นๆ เชน สาขาฟสิกส และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เปนตน 
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หมวดที่ 3 สวนประกอบของรายวิชา 

1 คําอธบิายรายวิชา  :  
            วิวฒันาการคอมพวิเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของคอมพวิเตอร ระบบปฏิบัติการ 
เทคโนโลยีเครือขายคอมพวิเตอร ภาษาคอมพิวเตอร ระบบจํานวน พีชคณิตแบบบูล ขอมูลและระบบ
สารสนเทศในระบบประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนกิสอัตโนมตั ิความรูพื้นฐานในการใชงานคอมพวิเตอร 
โปรแกรมประยุกต การพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร การโปรแกรมดวยภาษาระดบัสูง โครงสรางการ
ควบคุมพื้นฐาน แถวลําดบั โปรแกรมยอย 

 

2 จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 
30 ชั่วโมง  

สอนเสรมิ  
ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย  

การฝกปฏิบตัิ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 
30 ชั่วโมง 

การศึกษาดวยตนเอง 
75 ชั่วโมง  

 
3 ระบุวันเวลาท่ีอาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

      อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ในชวงเวลาทํางาน
(Office Hours) ทุกวันจันทร, อังคาร และวันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. 

หมวดที่ 4 การพฒันาการเรียนรูของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1) คุณธรรม จริยธรรมทีต่องพฒันา 
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย  การรับผิดชอบตอสังคม การมีจิตสํานึก การรับผิดชอบตอ

ตนเอง ครอบครัวและสังคม และการปฏิบัติหนาที่ที่ดีของประชาชนไทยตามรัฐธรรมนูญ  
(2) วิธีการสอนที่จะใชพฒันาการเรียนรู  

- ใหศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูอื่น เชน การกําหนดหัวขอใหไปคนหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
อินเทอรเนต็ ในหัวขอที่กําลงัเรียนแลวนํามาพูดคุยในชัน้เรียนในคาบตอไป 

- สอนแทรกคณุธรรม จริยธรรม ในคาบเรยีนโดยการยกตัวอยางขาว ท่ีเกิดขึ้นในสือ่ตางๆที่กําลงัเปนท่ี
สนใจ โดยเนนความรับผิดชอบตอสังคม การมีจติสํานึก การรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสั่งคม 

- สําหรับเรื่องหนาที่ที่ดีของประชาชนไทย จะยกตัวอยางปญหาที่เกิดขึน้ในปจจบุันเกี่ยวกับหนาทีข่อง
ประชาชนในสงัคม  
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 (3) วิธีการประเมนิผล  
สังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาทีเ่กิดระหวางการทดลองใชวธิีการสอนในขอ (2) ขางตนวาเปนไป

ตามคาดหมายไวหรือไม ถาไมเปนไปตามที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานะการณหรือปรับโครงการใหเหมาะสม
มากขึ้น  
2 ความรู 

  2.1   ความรูท่ีจะไดรับ  
 มีความรูพื้นฐานเกี่ยวการทํางานของระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ อันไดแก 

คอมพิวเตอรฮารดแวร, คอมพิวเตอรซอฟทแวร และระบบเครือขาย มีความรูหลักการวิเคราะหและแกปญหา 
การแกปญหาดวยมนุษยและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักการทั่วไปในการเขียนโปรแกรม 
องคประกอบของประโยคคําสั่ง ตัวแปร คาคงที่ เครื่องหมายกระทําการ นิพจน ฟงกชัน การจัดเก็บขอมูล การ
เขียนโปรแกรมโครงสราง สัญลักษณตางๆ ในการเขียนผังการทํางาน คําสั่งแบบตามลําดับ และการวนซ้ํา 
กระบวนการของอารเรย การจัดเรียงขอมูล การสรางโปรแกรมยอย การสงผานคาภายในโปรแกรม การฝก
ปฏิบัติ การใชเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม และการตรวจสอบและแกไขโปรแกรม นอกจากนี้ นักศึกษาจะ
ไดรับความรูตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่าํคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพวิเตอร รวมทัง้ประยุกตความรู 

ทักษะ และการใชเครือ่งมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบโปรแกรมคอมพวิเตอร ใหตรงตามขอกําหนด  
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและววิฒันาการคอมพวิเตอร 
(5) มีความรู ความเขาใจและสนใจพฒันาความรู ความชํานาญทางคอมพวิเตอรอยางตอเนือ่ง 
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหมๆ 
(7) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากบัความรูในศาสตรอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของ 

2.2 วิธีการสอน 
 บรรยายในหองเรียนและฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมท้ังการสั่งการบานการเขียนโปรแกรม และ

การเฉลยแบบฝกหัดและการบานโปรแกรมในหองเรียน  
2.3 วิธีการประเมนิผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบขอเขียน และสอบปฏิบัติการ 
 
3 ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพฒันา 
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 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความรอบรูและกาวทันเทคโนโลยีในปจจุบันและ
อนาคต สามารถวิเคราะหโจทย และแกไขปญหาโดยใชการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางสรางสรรค 
นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปญหาสอดคลองกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 

(1)  คิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ 
(2)  สามารถสืบคน ตคีวาม และประเมินสารสนเทศ เพือ่ใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
(3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(4)  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

  3.2 วิธีการสอน 
         ในภาคบรรยายไดกาํหนดหัวขอทางเทคโนโลยสีารสนเทศใหนักศึกษาทําการคนควาเพิ่มเติมจาก
อินเทอรเนต็และสือ่สิ่งพิมพอื่นๆนอกเหนอืจากทีฟ่งบรรยายในหองเรียนแลวนํามาอภิปรายในคาบเรียนตอไป    
         สวนภาคปฏิบติัไดใหหัวขอในการแกปญหาท่ีกาํหนดจากแบบฝกหัดโดยใชความรูในการเขียนโปรแกรม 
มาแกปญหา และนํามาเฉลยในหองเรียนเพือ่ชี้แนะจุดออนและจุดแข็งของโปรแกรม 

(3) วิธีการประเมนิผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา  
         ทดสอบยอย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกตใชในสาขา
ที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู หรือวิเคราะหแนวคิดในการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 ทักษะความสมัพนัธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบที่ตองการพฒันา  
นักศึกษาจะมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ตามขอกําหนดในคุณสมบัติ

หลักสูตร ดังนี้ 
-   สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาตางๆ กบัเพื่อนรวมชัน้เรียน   
    ในทั้งในบทบาทของผูนาํ หรือในบทบาทของผูตาม 
-   มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและเพื่อนรวมชั้นเรียน 
-   มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวชิาชีพอยางตอเนื่อง 

 4.2 วิธีการสอน 
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหโจทยกรณีศึกษา และนําเสนอวิธีแกปญหา 
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน การคนควาการประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรใน

งานตางๆ การใชคอมพิวเตอรอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน 
            -   การนําเสนอและอภิปราย 
 4.3 วิธีการประเมนิ 

- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 
- รายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
- ประเมินพฤตกิรรมนอกหองเรียน เชน ชวงรับประทานอาหารรวมกันระหวางอาจารยและ
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นักศึกษาในชัน้เรียน 
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพฒันา 
- มีความคิดอยางเปนระบบ 
- มีความสามารถในการสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกปญหาอยาง

สรางสรรค 
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
- สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

นอกจากทักษะดังกลาวตามคุณสมบัติของหลักสูตรแลว รายวิชาน้ี นักศึกษาจะมีทักษะอื่นๆ อีก เชน 
- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข ลําดับการทํางานของประโยคคําสั่งทางคณิตศาสตร 
- ทักษะการคิดสูตรในการแกปญหาโจทยทางคณิตศาสตร 
- พัฒนาทักษะในการแปลและตีความ คําสั่งทางโปรแกรม การแกปญหาจากขอความแสดงความ

ผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม ซึ่งเปนภาษาอังกฤษ 
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหโจทยจากแบบฝกหัด 

 
 5.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จากเว็บไซต สื่อการสอน e-Learning และทํารายงาน 
โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ 

- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
  5.3 วิธีการประเมนิ  

- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสือ่เทคโนโลยี 
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวธิีการอภิปราย 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1 แผนการสอน(บรรยาย) 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการ
เรียน การสอน  

ผูสอน 

1 คอมพิวเตอรเบื้องตน 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสตูร  วรสงาศิลป 

2 ซอฟทแวรประยุกต 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสตูร  วรสงาศิลป 
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3 ซอฟตแวรโปรแกรมระบบ 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสูตร  วรสงาศิลป 

4 การทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอรและการเก็บ
ขอมูลของคอมพิวเตอร 

2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสตูร  วรสงาศิลป 

5 หนวยประมวลผลและ
หนวยความจาํ 

2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสตูร  วรสงาศิลป 

6 อุปกรณรับและแสดงผล
ขอมูล 

2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสตูร  วรสงาศิลป 

7 หนวยความจาํสํารอง-การ
จัดเก็บขอมูลใน
หนวยความจาํสํารอง 

2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสตูร  วรสงาศิลป 

8 สอบกลางภาค 
9 
 

เครือขายการสื่อสารขอมูล 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสตูร  วรสงาศิลป 

10 
 

อินเทอรเนต็ 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสตูร  วรสงาศิลป 

11 
 

การเขียนโปรแกรมและภาษา 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสตูร  วรสงาศิลป 

12 
 

ฐานขอมูลและระบบสาสร
สนเทศ 

2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสตูร  วรสงาศิลป 

13 การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ 

2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสตูร  วรสงาศิลป 

14 
 

ความปลอดภยัและความเปน
สวนตวัในการใชคอมฯและ
อินเทอรเนต็ 

2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสตูร  วรสงาศิลป 

15 
 

ทบทวน 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

ผศ.วิสตูร  วรสงาศิลป 

16 สอบปลายภาค 

 รวม 30   
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แผนการสอน(ปฏิบตัิการ) 
สัปดาห 

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการ
เรียน การสอน  

    ผูสอน 

1 แนะนําการใชคอมพิวเตอร
เบ้ืองตน 

2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม คณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร 

2 Algorithms และ Flowchart 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม คณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร 

3 Introduction to C Programming 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม คณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร 

4 Data Type, Variable and I/O 
(Part I) 

2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม คณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร 

5 Data Type, Variable and I/O 
(Part II) 

2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม คณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร 

6 Operator, Expression and 
Assignment Statement (Part I) 

2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม คณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร 

7 Operator, Expression and 
Assignment Statement (Part II) 

2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม คณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร 

8 หยุด---สัปดาหสอบกลางภาค 

9 Selection Statement 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม คณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร 

10 Iteration Statement, Control 
Structure 

2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม คณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร 

11 Array(Part I) 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม คณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร 

12 Array(Part II) 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม 

คณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร 

13 Function(Part I) 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม คณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร 

14 Function(Part II) 2 บรรยายและใชสื่อ
ประสม คณาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร 

15 สอบปฏบิตัิการ 2  
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16 สอบปลายภาค 
 รวม 30  

 
2 แผนการประเมนิผลการเรียนรู 
 

ผลการ
เรียนรู* 

กิจกรรมการประเมนิ (เชน การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบยอย การสอบกลางภาค การ

สอบปลายภาค) 

กําหนดกา
รประเมนิ 
(สัปดาหที่) 

สัดสวนของการ
ประเมนิผล 

 

 

สอบปฏิบตัิการ 
สอบกลางภาค(เฉพาะบรรยาย) 
สอบปลายภาค(บรรยายและปฏิบตัิการ) 

15 
8 

16 

5% 
30% 

บรรยาย      30% 
ปฏิบัติการ 15% 

 
การเขาชั้นเรยีน 
แบบฝกหัดและการมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 
10% 

 
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอรายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 

 5% 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 
1 ตําราและเอกสารหลัก 

-วิสตูร  วรสงาศิลป , คอมพวิเตอรเบื้อตนและเทคโนโลยีสารสนเทศ, โรงพิมพมหาวทิยาลยัศิลปากร
,2552  
-H.L.Capron, Computers: Tool  for an Information Age 8th. Edition, Addison Wesley, 2004  

2 เอกสารและขอมลูสาํคญั 
1. Perter Norton, Introduction to Computers 6th Edition, MaGraw Hill., 2006 
2. Gary B. Shelly,Thomas J. Cashman, Misty E. Vermaat, Discovering Computers : Concepts for a Digital 

World 2002, Course Technology 2001. 
3. Robert H. Blissmer, Introducing Computers Concepts, Systems and Applications, John Wiley & Sons, 

Inc. 1995. 
4. Ron White, How Computers Work,National ,Ziff Davis Press,1993 
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3 เอกสารและขอมลูแนะนะ 
- ตําราภาษาไทยที่ใชชือ่ตอไปน้ี : การเขียนโปรแกรมดวยภาษาซี 
- เว็บไซตทีเ่กี่ยวกับหวัขอในประมวลรายวชิา เชน Wikipedia คําอธบิายศพัท 
- เอกสาร E-Learning 

หมวดที่ 7 การประเมนิรายวิชาและกระบวนการปรับปรงุ 

1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- การสะทอนคดิ จากพฤติกรรมของผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2 กลยุทธการประเมนิการสอน 
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3 การปรับปรุงการสอน 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจยัในและนอกชั้นเรียน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวฒุิ ท่ี

ไมใชอาจารยผูสอน แตอาจารยท่ีทวนสอบตองมีความรูในวิชานี ้ 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรูของนักศกึษา โดยตรวจสอบ

ขอสอบ รายงาน วธิีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ป หรอื ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิต์ามขอ 7.4 
- เปลี่ยนหรอืสลับอาจารยผูสอนทุกป เพือ่ใหนักศึกษามมุีมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา

ท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออตุสาหกรรมตาง ๆ  
 


