
 
Phetchaburi Rajabhat University (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 

Faculty (คณะ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Course Title (ชื่อวิชา) วิทยาการคำนวณ 

Code (รหัส) 4041508 
1. Course Overview (ภาพรวมของรายวิชา)

(ภาษาไทย) ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาและฝึกทักษะในการแก้ปัญหา

โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้

สัญลักษณ์ ออกแบบเขียนโปรแกรมโดยซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น 

(ภาษาอังกฤษ) Click or tap here to enter text. 
2. Delivery Methods (รูปแบบการเรียนการสอน) 

Onsite 
3. Course coordinator (ผู้ประสานงานวิชา) ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

4. Dates & times (ช่วงเวลาที่เรียน) อังคาร 8.30-12.30 
   Semester (ภาคการศึกษา) 1 
   Year (ปีการศึกษา) 2565 
5. Prerequisite (รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน), if any (ถ้ามี) -
6. Credit Hours (จำนวนชั่วโมง) 3(2-2-5)

Lecture (บรรยาย) 
Laboratory/Internship/ 

Practice (ฝึกปฏิบัติ) 
Self Study  

(การศึกษาด้วยตนเอง) 
30 ชั่วโมง 30ชั่วโมง 75ชั่วโมง 

7. Objectives (วัตถุประสงค์ของรายวิชา)
7.1.   เพ่ือให้นักศึกษารู้และเข้าใจขั้นตอนการแก้ปัญหา

7.2.   เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการแก้ปัญหาได้  
7.3.   เพ่ือให้นักศึกษาเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์เพ่ือแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ 
7.4.   เพ่ือให้นักศึกษาแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีได้  
7.5.   เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและวิชาชีพได้ 
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8. Intended Learning Outcomes (ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของรายวิชา) 

8.1.   นักศึกษาเป็นผู้รู้และเข้าใจขั้นตอนการแก้ปัญหา  
8.2.   นักศึกษาเป็นผู้ที่สามารถศึกษา วิเคราะห์ขั้นตอนการแก้ปัญหาได้  
8.3.   นักศึกษาเป็นผู ้ที ่สามารถเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงขั ้นตอนการ

แก้ปัญหาได ้
8.4.   นักศึกษาเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีได้  
8.5.   นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและวิชาชีพได้ 
 

9. Generic Skills (ทักษะท่ีนักศึกษาได้รับเม่ือเรียนจบรายวิชานี้) 
9.1. นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
9.2. นักศึกษามีทกัษะในการศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการแก้ปัญหาได ้
9.3. นักศึกษามีทักษะในการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา

ได ้
9.4. นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี 
9.5. นักศึกษามีทักษะในการใช้หลักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในชีวิตประจำวันและวิชาชีพ 

  
10. Weekly schedules (แผนการสอนรายสัปดาห์) 

Week 
(สัปดาห์) 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จำนวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

      1  ทีม่าและความส าคญัของวทิยาการ

ค านวณ 
4  กจิกรรมการเรยีนการสอน  

1 สอบวดัความรูพ้ืน้ฐานก่อนเรยีน 
2. ชี้แจงวตัถุประสงค์ วธิกีารเรยีนการ

สอน การวดัและประเมนิผล 
 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1 slide  
2 quizizz 
3. lms.pbru.ac.th 

ผศ.ดร.กนกรตัน์  
จริสจัจานุกูล 

      2 อลักอรทิมึและวธิกีารแกปั้ญหา 4 กจิกรรมการเรยีนการสอน  
1 ทบทวนเนื้อหา 
2. บรรยาย-ถามตอบ และท ากิจกรรม

กลุ่มเพื่อกระตุน้การเรยีนรูเ้ชงิรุก 

ผศ.ดร.กนกรตัน์ จริ

สจัจานุกูล ฉบั
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Week 
(สัปดาห์) 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จำนวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1 slide+classpoint  
2 เอกสารประกอบการสอน 
3. lms.pbru.ac.th 

      3 การเขยีนขัน้ตอนการแก้ไขปัญหา

ด้วยวิธี บอกเล่า วาดภาพ และ

สญัลกัษณ์ 

4 กจิกรรมการเรยีนการสอน  
1 ทบทวนเนื้อหาด้วยการท ากิจกรรม

ผ่าน application  
2. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาวิธีการแสดง
ขัน้ตอนการแก้ไขปัญหาแต่ละแบบ 

จากนัน้ใหต้วัแทนน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
3. ผู้สอนแสดงโจทย์ตวัอย่างพรอ้มกบั

การเขยีนขัน้ตอนการแกปั้ญหา 
4. ให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมจากโจทย์

ปัญหาทีก่ าหนดให ้ 
 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1 slide + classpoint 
2. Flogorithms 
3. เอกสารประกอบการสอน 
4. lms.pbru.ac.th 

ผศ.ดร.กนกรตัน์ จริ

สจัจานุกูล 

      4 การใช้ซอฟต์แวร์ ในการแก้ไข

ปัญหา ดว้ยโปรแกรม scratch  
วิธีการใช้งานโปรแกรม scratch 
เบือ้งตน้ 

4 กจิกรรมการเรยีนการสอน 
1 ทบทวนเนื้อหาด้วยการท ากิจกรรม

ผ่าน application  
2. แนะน าโปรแกรม scratch  
3 สาธติวธิกีารใชง้านโปรแกรม scratch 
เบื้องต้นจากนัน้ให้นักศกึษาฝึกปฏิบตัิ

ตาม 
 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1 slide+classpoint 
2. โปรแกรม scratch 
3. เอกสารประกอบการสอน 
4.lms.pbru.ac.th 

ผศ.ดร.กนกรตัน์ จริ

สจัจานุกูล  
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Week 
(สัปดาห์) 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จำนวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

      5 การใช้ซอฟต์แวร์ ในการแก้ไข

ปัญหา ดว้ยโปรแกรม scratch  
 

4 กจิกรรมการเรยีนการสอน 
1 ทบทวนเนื้อหาด้วยการท ากิจกรรม

ผ่าน application  
2. สาธติและฝึกปฏบิตัติาม 
 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1 slide+classpoint 
2. โปรแกรม scratch 
3. เอกสารประกอบการสอน 
4. lms.pbru.ac.th 

Click or tap here to 
enter text. 

      6      การใช้ซอฟต์แวร์ ในการแก้ไข
ปัญหา ดว้ยโปรแกรม scratch  
สร้าง โจทย์ ปัญหาภารกิจ เพื่ อ

ส่งเสรมิทกัษะการคดิเชงิค านวณ 

4 กจิกรรมการเรยีนการสอน 
1 ทบทวนเนื้อหาด้วยการท ากิจกรรม

ผ่าน application  
2 .  แสดงโจทย์ ปัญหาภารกิจ เพื่ อ

ส่ง เสริมทักษะการคิดเชิงค านวณ

เพื่ อ ใ ห้นั ก ศึกษ า ได้ ศึกษ าข้อมู ล

เบื้องต้นและเข้าใจถึงวิธีการท างาน 

จากนัน้ให้นักศกึษาฝึกปฏิบตัติามโดย

การสร้างโจทย์ปัญหาภารกิจ พร้อม

บูรณาการกบัศลิปวฒันธรรม 
 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1 slide+classpoint 
2. โปรแกรม scratch 
3. เอกสารประกอบการสอน 
4. lms.pbru.ac.th 

ผศ.ดร.กนกรตัน์ จริ

สจัจานุกูล 

      7 การใช้ซอฟต์แวร์ ในการแก้ไข

ปัญหา ดว้ยโปรแกรม scratch  กบั
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก 

4 กจิกรรมการเรยีนการสอน 
1 ทบทวนเนื้อหาด้วยการท ากิจกรรม

ผ่าน application  
2.สาธติการเขยีนโปรแกรมควบคุมกบั

อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก 
 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1 slide+classpoint 

ผศ.ดร.กนกรตัน์ จริ

สจัจานุกูล 
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Week 
(สัปดาห์) 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จำนวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

2. โปรแกรม scratch  
3. เอกสารประกอบการสอน 
4. lms.pbru.ac.th 

      8 Midterm examination 
(สอบกลางภาค) 

4 สอบความรู้เบื้องต้น  วิเคราะห์โจทย์

และ แสดงการเขยีนขัน้ตอนการแก้ไข

ปัญหา การเขยีนโปรแกรม scartch 

ผศ.ดร.กนกรตัน์ จริ

สจัจานุกูล 

      9 หลกัการวางแผนและออกแบบการ

ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยใีนการแก้ไข

ปัญหาในชวีติประจ าวนั  

4 กจิกรรมการเรยีนการสอน 
1 ทบทวนเนื้อหาด้วยการท ากิจกรรม

ผ่าน application  
2.แบ่งกลุ่มจากนั ้นก าหนดโจทย์ให้

นักศึกษาวางแผนออกแบบการใช้

อุปกรณ์เทคโนโลยใีนการแก้ไขปัญหา 

และน าเสนอหน้าชัน้เรยีนเพื่อเป็นการ

แลกเปลีย่น 
3. ผูส้อนสรุปความรูเ้พื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจหลกัการการวางแผนและ

ออกแบบการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยใีน

การแกไ้ขปัญหาในชวีติประจ าวนั 
 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1 slide+classpoint 
2 เอกสารประกอบการสอน 
3. lms.pbru.ac.th 

 ผศ.ดร.กนกรัตน์  

จริสจัจานุกูล 

      10 การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการ

แกไ้ขปัญหา ดว้ยบอร ์Kidbright 
- ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม 

Kidbright เบือ้งตน้ 

4 กจิกรรมการเรยีนการสอน 
1 ทบทวนเนื้อหาด้วยการท ากิจกรรม

ผ่าน application  
2.สาธติและฝึกปฏบิตัติาม 
 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1 slide+classpoint 
2. โปรแกรม kidbright  
3. เอกสารประกอบการสอน 
4. lms.pbru.ac.th 

ผศ.ดร.กนกรตัน์ จริ

สจัจานุกูล 
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Week 
(สัปดาห์) 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จำนวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

      11 การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการ

แก้ไขปัญหา Kidbright ร่วมกับ 
sensor แสง และ อุณหภูมิ เพื่อ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ เ รื่ อ ง

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่ (Internet 
of Things: IoT) 

4 กจิกรรมการเรยีนการสอน 
1 ทบทวนเนื้อหาด้วยการท ากิจกรรม

ผ่าน application  
2.สาธติและฝึกปฏบิตัติาม 
 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1 slide+classpoint 
2. โปรแกรม Kidbright  
3. บอรด์ชุดการเรยีนรู ้Kidbright 
4. เอกสารประกอบการสอน 
5. lms.pbru.ac.th 

ผศ.ดร.กนกรตัน์ จริ

สจัจานุกูล 

      12 การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการ

แก้ไขปัญหา Kidbright ร่วมกับ 
อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก 

4 กจิกรรมการเรยีนการสอน 
1 ทบทวนเนื้อหาด้วยการท ากิจกรรม

ผ่าน application  
2.สาธติและฝึกปฏบิตัติาม 
 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1 slide+classpoint 
2. โปรแกรม Kidbright  
3. บอรด์ชุดการเรยีนรู ้Kidbright 
4. เอกสารประกอบการสอน 
5. lms.pbru.ac.th 

ผศ.ดร.กนกรตัน์ จริ

สจัจานุกูล 

      13 ว า ง แ ผ น อ อ ก แ บ บ โ ด ย ใ ช้

เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาใน

ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  ด้ ว ย  บ อ ร์ ด 

Kidbright 

4 กจิกรรมการเรยีนการสอน 
1.ศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ 
2 ร่วมกนัระดมสมอง 
3 เพื่อนร่วมชัน้และอาจารย์ร่วมกัน

แสดงความคดิเหน็ 
4 อภปิราย ซกัถาม สรุป ประเดน็ 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1. Slide 
2. Kidbright 
3. lms.pbru.ac.th 

ผศ.ดร.กนกรตัน์ จริ

สจัจานุกูล 

      14 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ไข

ปัญหา ในชีวิต จ ริ ง อย่ า ง เ ป็ น

4 กจิกรรมการเรยีนการสอน 
1.ศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ 

ผศ.ดร.กนกรตัน์ จริ

สจัจานุกูล 
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Week 
(สัปดาห์) 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จำนวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

ขัน้ตอนและเป็นระบบ 2 ร่วมกนัระดมสมองและพฒันา 
3 เพื่อนร่วมชัน้และอาจารย์ร่วมกัน

แสดงความคดิเหน็ 
4 อภปิราย ซกัถาม สรุป ประเดน็ 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1. Slide 
2. Kidbright 
3. lms.pbru.ac.th 

      15 น าเสนอผลงาน 4 กจิกรรมการเรยีนรู ้
1. ใหน้กัศกึษาน าเสนอผลงาน 
2 เพื่อนร่วมชัน้และอาจารย์ผู้สอน

ร่วมกนัแสดงความคดิเห็นแลกเปลี่ยน

ความรู ้
3. สรุปองคค์วามรู ้
 
สื่อการสอนทีใ่ช ้
1. Slide  
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. lms.pbru.ac.th 

Click or tap here to 
enter text. 

      16 Final examination (สอบปล า ย
ภาค) 

4 Click or tap here to enter text. Click or tap here to 
enter text. 

 
11. Attendance and class Requirements (การเข้าชั้นเรียน) 

11.1. เข้าเรียนในห้องเรียนตามตาราง ทั้งนี้การเข้าเรียต้องไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 
12.  Assessment (การวัดและประเมินผล) 

Assessment method  
(วิธีการวดัผลและประเมินผล) 

Weight  
(สดัส่วนของการประเมิน) 

พฤติกรรม ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในชัน้

เรยีน 
-แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

10% 

คะแนนเกบ็ระหว่างเรยีน 
- แบบทดสอบย่อย 

30% 
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- แบบฝึกหดั 
- โครงงาน (ชิน้งาน) และการน าเสนอ 

คะแนนสอบกลางภาค 30% 
คะแนนสอบปลายภาค 30% 

 
13. Learning Resources (ทรัพยากรการเรียนการสอน) 

13.1. เอกสารประกอบการสอน 
13.2. โปรแกรม Scratch 
13.3. โปรแกรม Kidbright+ชุดบอร์ด Kidbright 
13.4. โปรแกรม Flogorithms 
13.5. lms.pbru.ac.th 
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