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ก ำหนดกำรสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวชิำ :  2901 2105 
ช่ือวชิำ :  วทิยาการกา้วหนา้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
จ ำนวน :  2 หน่วยกิต 4 ชัว่โมง  
 
หลกัสูตรกำรศึกษำ (Course status) :  ระดบัชั้น ปวช.2 สาขาวชิา  เทคโนโลยสีารสนเทศ (ชทท.2) 
ควำมรู้พืน้ฐำน (Pre-requisite) :  ไม่มี  
 
ภำคเรียนที่ (Semester) :  1/2560     
วนั เวลำทีเ่รียน (Class Meeting) :  วนัจนัทร์ 10.20 – 12.20 น.  และวนัพุธ 14.20 -16.20 น. 
 
ช่ือผู้สอน (Instructor) :  นางสาวปิยมาส  แกว้อินตา    
ทีท่ ำงำน (Office) :  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) :   09 4757 5632     
อเีมล์ (E-Mail) :  piyamas.kaew@gmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) :   - 
แหล่งคว้ำเพิม่เติม (Reference) : -https://sites.google.com/site/dotpython/ 
 -หอ้งสมุดวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย หอ้งสมุดสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 -หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
จุดประสงค์รำยวชิำ เพ่ือให้ 

1. เขา้ใจวทิยาการกา้วหนา้ดา้นซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

2. สามารถใชง้านท่ีเป็นผลการความกา้วหนา้ทางดา้นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

3. มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  และมี
จริยธรรมในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้และหลกัการความกา้วหนา้ทางซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัและอนาคต 
2. เปรียบเทียบซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาเก่ียวกบัความกา้วหนา้ทางซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึน  อยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนัและในอนาคต  จดัท าการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองทางดา้นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
 
สมรรถนะ (Competency)  

ควำมรู้ นกัเรียนแสดงความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั 
  1.  ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์    
  2.  เทคโนโลยปัีจจุบนัและอนาคต 
  3.  ภาษา Python    
    

ทกัษะ 
 1.  มีทกัษะการพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษา Python   

 
คุณธรรม   

 1.  ความมีวนิยั     2.  ความรับผดิชอบ 
 3.  ความซ่ือสัตยสุ์จริต    4.  ความสนใจใฝ่รู้ 
 5.  การตรงต่อเวลา        
 
ตัวช้ีวดั (KPI:  Key Performance Indicator)  
1.  ผูเ้รียนสามารถอธิบายถึงหลกัการความกา้วหนา้ทางซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัและอนาคตได ้
2.  ผูเ้รียนสามารถพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษา Pythonได ้
3.  ผูเ้รียนร้อยละ 80 ผา่นการประเมินในระดบัคะแนน 2.0 ข้ึนไป 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   
แบ่งเป็น 4 ส่วน      100% 

   1. จิตพิสัย (เวลาเรียนการแต่งกายและความประพฤติ)   20% 
2. การสอบประมวลความรู้กลางภาค     20% 
3. ช้ินงานท่ีไดรั้บมอบหมายระหวา่งภาคเรียน    40% 

   4. การสอบประมวลความรู้ปลายภาค     20% 
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วธีิกำรสอน (Instructional Strategies)  
จดัการเรียน การสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มุ่งใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง

ทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดงัน้ี 
 1.  บรรยาย สาธิต และใหผู้เ้รียนท าการคน้ควา้ขอ้มูล องคค์วามรู้จากเอกสาร หนงัสือ และอินเตอร์เน็ต 
 2.  ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษา Python 

3.  การสอนทุกคร้ังใชภ้าพน่ิง PowerPoint และภาพเคล่ือนไหว ประกอบการบรรยาย  รวมถึงสาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบติั 
 
กำรมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำ (Work Assignments) 
 ใหน้กัศึกษาน าความรู้จากการเรียนวชิาวทิยาการกา้วหนา้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์   รวบรวมเป็นความรู้ สร้างเป็น
ช้ินงานกลุ่มละ 1 ช้ินงาน โดยมีสมาชิกกลุ่มละ 2-3 คน พร้อมน าเสนอผลงาน 
 
เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลกำรเรียน 

ควำมหมำย  ระดับคะแนน 
ระดับ 

ผลกำรเรียน 
ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยีย่ม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช้ 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมำก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมำก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรียนไม่ผ่ำน 

 

 
รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน  ช่ือวชิำ : วทิยาการกา้วหนา้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เรียน 18 คร้ัง  72 ชัว่โมง 

 
 

ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1 - ประวติัและความเป็นมาของ
คอมพิวเตอร์ 
 

ฟังครูแนะน าวธีิการเรียน 
และอธิบายเก่ียวกบั 
ประวติัและความเป็นมา
ของคอมพิวเตอร์: CI  

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test
ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ใชห้อ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ได้
อยา่งถูกตอ้งตาม
กฎระเบียบ อธิบาย
ประวติัและความ
เป็นมาของ
คอมพิวเตอร์ได ้
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ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

2 - ภาษาคอมพิวเตอร์ 
 

อธิบายเก่ียวกบั
ภาษาคอมพิวเตอร์: CI 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ล าดบัวทิยาการ
กา้วหนา้และจ าแนก
ภาษาคอมพิวเตอร์
ได ้

3 -ภาษา Python และการติดตั้ง 
 

อธิบายเก่ียวกบัภาษา Python 
และการติดตั้ง: CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ติดตั้งโปรแกรมเพื่อ
พฒันาดว้ย
เทคโนโลยภีาษา 
Python  

4 -โครงสร้างและลกัษณะการเขียน
โปรแกรม 
 

อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้าง
และลกัษณะการเขียน
โปรแกรม: CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

เขา้ใจโครงสร้าง
และลกัษณะการ
เขียนโปรแกรม 

5 -รู้จกักบัการใชต้วัแปรของ Python 
 

อธิบายเก่ียวกบัการใชต้วั
แปรของ Python: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

ใชต้วัแปรของ 
Python ไดถู้กตอ้ง 

6-7 -การตรวจสอบเง่ือนไข 
 

อธิบายเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบเง่ือนไข: CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

มีทกัษะการ
ตรวจสอบเง่ือนไข 
 
 

8-9 -ค าสั่งการวนท าซ ้ า 
 

อธิบายเก่ียวกบัค าสั่งการวน
ท าซ ้ า: CIPP 
 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

มีทกัษะการใชค้  าสั่ง
การวนท าซ ้ า 

10-
11 

-การสร้างโพรซีเจอร์หรือฟังกช์นัของ 
Python 
 

อธิบายเก่ียวกบัการสร้าง
โพรซีเจอร์หรือฟังกช์นัของ 
Python: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

สร้างโพรซีเจอร์
หรือฟังกช์นัได ้
 

12-
13 

-การจดัการกบัปัญหาเม่ือเกิด
ขอ้ผดิพลาดระหวา่งการพฒันา
โปรแกรม (Error And Exceptions) 
 

อธิบายเก่ียวกบัการจดัการ
กบัปัญหาเม่ือเกิด
ขอ้ผดิพลาดระหวา่งการ
พฒันาโปรแกรม (Error 
And Exceptions: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

จดัการกบัปัญหาเม่ือ
เกิดขอ้ผิดพลาด
ระหวา่งการพฒันา
โปรแกรมได ้
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ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ 

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน กำรประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

14-
15 

-Python กบัการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล  อธิบายเก่ียวกบั Python กบั
การเช่ือมต่อฐานขอ้มูล: 
CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

เช่ือมต่อฐานขอ้มูล
ได ้

16-
17 

-พื้นฐานการใชโ้มดูล Tkinter ส าหรับ 
Graphical User Interface (GUI) 

อธิบายเก่ียวกบัพื้นฐานการ
ใชโ้มดูล Tkinter ส าหรับ 
Graphical User Interface 
(GUI): CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

มีทกัษะการใชโ้มดูล 
Tkinter ส าหรับ 
Graphical User 
Interface (GUI) 

18 
สอบมำตรฐำนรำยวชิำ (Pretest, Post 
Test, Examination) 

ทดสอบมำตรฐำนรำยวชิำ 
: PPA 

แบบทดสอบ, 
Computer 

กำรทดสอบ สอบมำตรฐำน
รำยวชิำ (Pretest, 
Post Test, 
Examination) 

 
หมำยเหตุ 

รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน    
 
ช่ือวชิา : วทิยาการกา้วหนา้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดงัน้ี 
C  (Construction)  คือ  ผูส้อนจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
I  (Interaction)  คือ  ผูเ้รียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคล และ 
   แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
P  (Physical Participation)  คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 
P  (Process Learning)  คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด  

   กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 
A  (Application)  คือ  การจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 



 

 

 
 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 
วชิำวทิยำกำรก้ำวหน้ำกำรโปรแกรมคอมพวิเตอร์ รหัส 2901 2105  

หลกัสูตรประกำศนียบัตรวชิำชีพ พุทธศักรำช 2556 
สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

ประเภทวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 

จัดท ำโดย 
 

นำงสำวปิยมำส  แก้วอนิตำ 
 

 
สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ วทิยำลยัอำชีวศึกษำเชียงรำย 
ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร 
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