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คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ระดับชัน้
ปี ที่
สาขา
************************************************************************************************
จุดประสงค์ รายวิชา
1. เข้ าใจเกี่ยวกับโครงสร้ างและองค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. มีทกั ษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีทกั ษะในการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดของโปรแกรม
4. มีคณ
ุ ลักษณะนิสยั ที่พึงประสงค์และเจตคติที่ดใี นวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกิจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้ วยภาษาคอมพิวเตอร์ คาสัง่ รับและแสดงผลข้ อมูล
ชนิดของข้ อมูล โครงสร้ างโปรแกรมแบบต่าง ๆ การจัดการแฟ้มข้ อมูลเบื ้องต้ น เครื่ องมือช่วยเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสาหรับงานธุรกิจ กรณีศกึ ษา
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เนือ้ หาการเรี ยนการสอน
ประวัตคิ วามเป็ นมาของภาษาซี ลักษณะของภาษาซี โครงสร้ างของโปรแกรมภาษาซี
การแปลภาษาซี
องค์ประกอบของภาษาซี ได้ แก่ คาหลัก ประเภทข้ อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร ตัวแปรชุด
ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดาเนินการยูนารี ตัวดาเนินการเชิงสัมพันธ์
ตัวดาเนินการทางตรรกะ
นิพจน์ คาสัง่ กาหนดค่า คาสัง่ พรี โปรเซสเซอร์ ที่ใช้ กาหนดค่า
การรับข้ อมูลด้ วยฟั งก์ชนั ภาษาซี การแสดงผลข้ อมูลด้ วยฟั งก์ชนั ภาษาซี
คาสัง่ goto คาสัง่ if
คาสัง่ switch
คาสัง่ while คาสัง่ do-while คาสัง่ for คาสัง่ break คาสัง่ continue
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เนือ้ หาการเรี ยนการสอน
ทดสอบกลางภาค (เนือ้ หาที่ใช้ สอบตังแต่
้ สปั ดาห์ที่ 2-8)
การประกาศตัวแปรพอยเตอร์ การทางานกับตัวแปรพอยเตอร์ ตัวแปรพอยเตอร์ กบั ตัวแปรชุด
ตัวแปรพอยเตอร์ กบั ข้ อมูลที่เป็ นข้ อความ การกาหนดตัวแปรชุดชนิดพอยเตอร์
ตัวแปรพอยเตอร์ ที่ทาหน้ าที่เป็ นพอยเตอร์
ไลบรารี ฟังก์ชนั ฟั งก์ชนั ที่ผ้ ใู ช้ เขียนขึ ้นเอง ตัวแปรที่ใช้ ในฟั งก์ชนั
ตัวแปรชุด 1 มิติ
ตัวแปรชุด 2 มิติ
การจัดข้ อมูลชนิดโครงสร้ าง การอ้ างถึงตัวแปรที่อยูใ่ นตัวแปร การเก็บข้ อมูลในตัวแปรชนิดโครงสร้ าง
การแสดงผลข้ อมูลที่มีอยูใ่ นตัวแปรชนิดโครงสร้ าง
การส่งตัวแปรชนิดโครงสร้ างไปยังฟั งก์ชนั ความหมายของแฟ้มข้ อมูล ประเภทของแฟ้มข้ อมูล
การประมวลผลแฟ้มข้ อมูล
การเปิ ดแฟ้มข้ อมูล การปิ ดแฟ้มข้ อมูล ฟั งก์ชนั มาตรฐานในการอ่านและบันทึกในแฟ้มข้ อมูล
ทดสอบปลายภาค (เนือ้ หาที่ใช้ สอบตังแต่
้ สปั ดาห์ที่ 12-17 )

การประเมินผล
- คะแนนเก็บระหว่างภาคเรี ยน
ครัง้ ที่ 1 การใช้ ตวั โปรแกรมภาษาซี ชนิดของข้ อมูล
ครัง้ ที่ 2 คาสัง่ printf กับ scanf
ครัง้ ที่ 3 คาสัง่ if
ครัง้ ที่ 4 คาสัง่ switch
ครัง้ ที่ 5 คาสัง่ วนลูป
ครัง้ ที่ 6 อะเรย์
ครัง้ ที่ 7 ฟั งก์ชนั
- ทดสอบกลางภาค ปรนัย 30 ข้ อ
- ทดสอบปลายภาค ปรนัย 40 ข้ อ

คะแนน
5 %
คะแนน
5 %
คะแนน
5 %
คะแนน
5 %
คะแนน
5 %
คะแนน
5 %
คะแนน
5 %
คะแนน 15 %
คะแนน 20 %
คะแนน 10 %
- กิจนิสยั
- เวลาเรี ยน (ตรงต่อเวลา/ใฝ่ เรี ยนรู้)
คะแนน
5 %
- การเข้ าสอบ/ส่งงาน (ซื่อสัตย์/รับผิดชอบ/สร้ างสรรค์)
5 %
- พฤติกรรมการเรี ยน (ประหยัด/ปลอดภัย/จิตสาธารณะ) คะแนน
คะแนน 10 %
- การมาเรี ยนตลอดภาคเรียน (ขยันอดทน/รับผิดชอบ)
้
)
- การขาดเรียน
ขาด/ลา ได้ ไม่เกิน 15 คาบ ( คิด 20 % ของเวลาเรี ยนทังหมด
- อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์ศภุ ศิษฏ์ สุทธากูล
อาจารย์จลุ นที สีสายชล
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อาจารย์วรกิจ

วิริยะเกษามงคล

