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Computational
Thinking and
My First Code
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ในคอร์สน้ีผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความหมายของการคิดเชิงคํานวณ
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ การอ่านข้ันตอนต่าง ๆ อย่างเป็น
ลําดับผ่านการออกแบบผังงาน รวมถึงเรียนรู้โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาษาทางคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการอ่านเขียนและออกแบบ
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐานได้ เม่ือผู้เรียนเรียนจบคอร์สน้ี
ผู้เรียนจะสามารถลําดับข้ันตอนการคิดเพ่ือนํามาเขียนโปรแกรม
ข้ันพ้ืนฐานได้ โดยตัวอย่างท่ีนํามาประยุกต์ให้ผู้เรียนได้ลองทํา
จะเป็นระบบPOS ซ่ึงเป็นระบบหลังบ้านโดยผู้เรียนได้ลองสร้าง
โปรแกรมคิดเงิน ทอนเงินคํานวณส่วนลดต่างๆของร้านค้าได้

Objective
ผู้เรียนควรเข้าใจข้ันตอนวิธีพ้ืนฐาน
ในการคิดคํานวณต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

ผู้เรียนควรอ่านข้ันตอนวิธีคร่าวๆ
อย่างเป็นลําดับและเข้าใจ รวมถึง
สามารถออกแบบผังงานได้

ผู้เรียนสามารถออกแบบ
และเขียนโปรแกรมข้ันพ้ืนฐานได้

1.

2.

3.

Instructors
ผศ.ดร.จารุโลจน์ จงสถิตย์วัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ฑิตยา หวานวารี   
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

THINKING LIKE A PROGRAMMER
PATHWAY 

COURSE SYLLABUS



2 of 3
page

www.chulamoocachieve.com

Chapter I: การคิดเชิงคํานวณ 
(What is Computational Thinking)

EP.1 การคิดเชิงคํานวณคืออะไร
(What is computational thinking?) (6.54 min)

EP.2 วิธีการเรียนในชุดวิชาน้ี (7.46 min)

EP. 3 ความสามารถของคอมพิวเตอร์ 
(What does computer do?) (9.43 min)

EP.4 ผังงาน (Flowchart) (7.55 min)

EP.5 หน่วยความจําและการเก็บข้อมูล 
(Memory and Storage) (11.36 min)

EP.6 การทดสอบและการหาข้อผิดพลาด
(Common Errors and Debugging Tips) (15.20 min)

Chapter II: โครงสร้างทางเลือก
(Selection) 

EP.1 การตัดสินใจข้ันพ้ืนฐาน (4.38 min)

EP.2 การทํางานแบบเลือกทําหรือไม่ทํา (12.25 min)

EP.3 การตัดสินใจแบบสองทางเลือก (7.29 min)

EP.4 การทํางานแบบหลายทางเลือก (14.13 min)

EP.5 Boolean Logic และการทํางานแบบมีทางเลือก
หลายเง่ือนไข (14.35 min)

EP.6 ข้อผิดพลาดท่ีพบบ่อย (8.17 min)

EP.7 PROJECT ASSIGNMENT (BTS) (7.34min)

Chapter III: การทําซํา้ 

EP. 1 การใช้หลักการทําซ้ํา (4.37 min)

EP. 2 การวนซ้ํา N รอบอย่างง่าย (18.56 min) 

EP. 3 การเพ่ิมงานท่ีทําซ้ํา (16.37 min) 

EP. 4 การวนซ้ําเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง (20.08 min)

EP. 5 PROJECT ASSIGNMENT 1 (5.05 min)

EP. 6 PROJECT ASSIGNMENT 2 (8.42 min)
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Coding 
for Beginners

ในคอร์สน้ีผู้เรียนจะสามารถจัดการกับข้อมูลท่ีมีรูปแบบการแก้ปัญหาซ้ําๆ
ท่ีมีจํานวนมากได้ผ่านการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถ
เข้าใจหลักการในการแก้ปัญหาผ่านการแยกส่วนของปัญหาออกเป็นย่อยๆ
ซ่ึงจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจหลักการ และ
การคิดเป็นลําดับ รวมถึงการนําไปประยุกต์ใช้ผ่านการเขียนโปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์น้ันจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนําไปต่อยอดพัฒนา
ระบบงานเชิงธุรกิจได้

1.

2.

3.

Objective
ผู้เรียนสามารถจัดการกับข้อมูลท่ีมีจํานวนมาก
ท่ีมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาแบบซ้ําๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการเขียนโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์

ผู้เรียนสามารถลําดับแนวคิดและกระบวนการ
แก้ไขปัญหาผ่านการแแยกส่วนของปัญหาออก
เป็นย่อยๆ เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์
ใช้กับการพัฒนาระบบงานเชิงธุรกิจได้

Instructors
ผศ.ดร.จารุโลจน์ จงสถิตย์วัฒนา  
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ฑิตยา หวานวารี   
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

Chapter I: ลิสต์ (List)

EP.1 ความสําคัญของลิสต์ (3.46 min)

EP.2 การใช้ลิสต์เป็นชุดข้อมูลในภาษาไพทอน (16.33 min)

EP.3 การดําเนินการข้ันพ้ืนฐานของลิสต์ (18.35 min)

EP.4 การนําเอาบางส่วนของลิสต์มาใช้ (17.24 min)

Chapter II: การทํางานแบบวนซํา้ของชุดข้อมูล 

EP.1 การใช้ For Loop (4.30 min)

EP.2 Iterables (21.33 min)

EP.3 การทําซ้ํากับจํานวนเต็มชุดหน่ึง (15.59 min)

EP.4 การทําซ้ํากับค่าทุกค่าในชุดข้อมูล (11.41 min)

EP.5 การหาค่าในชุดท่ีตรงตามเง่ือนไข (13.48 min)

EP.6 การตรวจสอบค่าในชุดท่ีตรงตามเง่ือนไข (17.32 min)

Chapter III: ฟงัก์ชัน (Function)

EP.1 การทํางานของฟงัก์ชันเบ้ืองต้น (12.27 min)

EP.2 การแยกงานตามฟงัก์ช่ันย่อย (12.39 min)

EP.3 ข้อมูลเข้าและข้อมูลออก (16.10 min)

EP.4 การแยกงานตามลักษณะหน้าท่ี (12.39 min)

EP.5 การทดสอบแยกส่วน (6.01 min)

EP.6 PROJECT ASSIGNMENT (4.16 min)

Chapter IV: การแก้ปัญหาและการแยกส่วน
ของปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 

EP.1 การแก้ปัญหาและการแยกส่วนของปัญหา (7.06 min)

EP.2 ตัวอย่างการแก้ปัญหาและการแยกส่วนของปัญหา (9.02 min)


