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โครงการสอน  (Course Syllabus)  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

หลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกจิ  คณะ  บริหารธุรกิจ 

ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2551 
1.  รหัสวิชา  BC 203 
2.  ช่ือวิชา  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 3 หนวยกิต 
3.  อาจารยผูสอน  อาจารยศิรชญาน  การะเวก , อ.ชนนิกานต   รอดมรณ , อ.วีรศักด์ิ   จงเลขา 
4.  เง่ือนไขรายวิชา 

4.1  สถานภาพของวิชา  กลุมวิชาเอกบังคับ  
5.  จํานวนช่ัวโมงที่สอน / สัปดาห 4 ช่ัวโมง  
6.  คําอธิบายรายวิชา 
 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง ประโยคคําสั่ง ชนิดขอมูล โครงสราง การควบคุม แผนภูมิผังงาน การแกปญหา
ดวยขั้นตอนวิธีการ การวิเคราะหปญหา และการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การแกไขขอผิดพลาด  
7.  ประมวลการเรียนรายวิชา 
    7.1  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม   
 1)  เขาใจหลักการพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา VB 
 2)  สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมได 

หลักเกณฑการวัดผล  (Evaluation Criteria) 
80 – 100 
75 – 79 
70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 
ตํ่ากวา  50 

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 

 

     7.2   สื่อการสอน :  Power Point, Visual Basic 6.0 
            E-Learning : WWW.Bkkthon.ac.th /learn 
                 : www.bkkthon.ac.th   สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

 7.3   การวัดผลการเรียน 
 1.  คะแนนเก็บตลอดภาค  30% 
  -  ทดสอบยอย  10% 
  -  แบบฝกหัด 10% 
  -  เขาเรียน  10% 
 2.  สอบกลางภาค 30% 
 3.  สอบปลายภาค 40% 

เคาโครงการสอน วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                                         หนาที่        /21                          

http://www.bkkthon.ac.th/
http://www.bkkthon.ac.th/


 7.4  เน้ือหารายวิชาตอสัปดาห  (Course Outline) 
 

สัปดาหท่ี หัวขอ กิจกรรม 
1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรม การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 

การเขียนแผนผังงานโปรแกรม การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 
1.ใหนักศึกษาฝกปฎิบัติเก่ียวกับ
การเขียนผังงานโปรแกรมตาม
โจทยที่กําหนดให 

2 

2.ใหนักศึกษาต้ังโจทยและ
ออกแบบฝงโปรแกรมตามโจทย 

การเขียนอัลกอริทึม การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 
1.ใหนักศึกษาฝกปฎิบัติเก่ียวกับ
การเขียนอัลกอริทึมตามโจทยที่
กําหนดให 

3 

2.ใหนักศึกษาต้ังโจทยและเขียน
อัลกอริทึมตามโจทย 

โครงสรางของโปรแกรม MS – Visual Basic 6.0 การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 
1.ใหนักศึกษาฝกออกแบบหนา
โปรแกรมใชโปรแกรม Ms-VB6 

4 

ตามโจทยที่กําหนด 
โครงสรางของโปรแกรม MS – Visual Basic 6.0 (ตอ) การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 

1.ใหนักศึกษาฝกออกแบบหนา
โปรแกรมใชโปรแกรม Ms-VB6 

5 

ดวยตนเอง 
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตน การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 
 1.

6 
ใหนักศึกษาฝกเขียนผังงานและ

ออกแบบหนาโปรแกรมและเขียน
คอมพิวเตอรตามโจทยที่กําหนด 

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตน (ตอ) การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 
1.

7 
ใหนักศึกษาฝกเขียนผังงานและ

ออกแบบหนาโปรแกรมและเขียน
คอมพิวเตอรตามโจทยที่กําหนด 

สรุป+สอบยอย การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ/สอบ
ปฎิบัติ 

1.
8 

ใหนักศึกษาทดสอบเขียนผัง
งานและออกแบบหนาโปรแกรม
และเขียนคอมพิวเตอรตามโจทย
ที่กําหนด 
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9 สอบกลางภาค 
การเขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข  If การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 

1.
10 

ใหนักศึกษาฝกเขียนผังงานและ
ออกแบบหนาโปรแกรมและเขียน
คอมพิวเตอรตามโจทยที่กําหนด 

การเขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข  If…. (ตอ) การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 
1.

11 
ใหนักศึกษาฝกเขียนผังงานและ

ออกแบบหนาโปรแกรมและเขียน
คอมพิวเตอรตามโจทยที่กําหนด 

การเขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข  If…. , select case (ตอ) การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 
1.

12 
ใหนักศึกษาฝกเขียนผังงานและ

ออกแบบหนาโปรแกรมและเขียน
คอมพิวเตอรตามโจทยที่กําหนด 

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา DO While Loop การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 
1.

13 
ใหนักศึกษาฝกเขียนผังงานและ

ออกแบบหนาโปรแกรมและเขียน
คอมพิวเตอรตามโจทยที่กําหนด 

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา DO While Loop (ตอ) การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 
1.

14 
ใหนักศึกษาฝกเขียนผังงานและ

ออกแบบหนาโปรแกรมและเขียน
คอมพิวเตอรตามโจทยที่กําหนด 

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา Do Until Loop การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 
1.

15 
ใหนักศึกษาฝกเขียนผังงานและ

ออกแบบหนาโปรแกรมและเขียน
คอมพิวเตอรตามโจทยที่กําหนด 

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา For Next การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 
1.

16 
ใหนักศึกษาฝกเขียนผังงานและ

ออกแบบหนาโปรแกรมและเขียน
คอมพิวเตอรตามโจทยที่กําหนด 

การบรรยาย/ฝกปฏิบัติ 
1.

17 สรุป 
ใหนักศึกษาทดสอบเขียนผัง

งานและออกแบบหนาโปรแกรม
และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

ตามโจทยที่กําหนด 

18 สอบปลายภาค 
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8.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 8.1  หนังสือบังคับ 

วิชา ฉิมพลี. การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2546.  
 8.2  หนังสือเพ่ิมเติม 

ดรุณี ชัชวาลานนท. เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต , 2549 

Perry G. Visual Basic 6.0 Programmer’s Gudie. Washington: Microsoft press, 2002 
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