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TH I NKI N G L I K E A PR O GR A M M E R
PAT HW AY
C OUR S E SY L L A BU S

Computational
Thinking and
My First Code

้ เู้ รียนจะได้เรียนรูค
ในคอร์สนีผ
้ วามหมายของการคิดเชิงคํานวณ
ความสามารถของคอมพิ วเตอร์ การอ่านขัน
้ ตอนต่าง ๆ อย่างเป็น
ลําดับผ่านการออกแบบผังงาน รวมถึงเรียนรูโ้ ครงสร้างพื้ นฐาน
ของภาษาทางคอมพิ วเตอร์เพื่ อใช้ในการอ่านเขียนและออกแบบ
่ ผูเ้ รียนเรียนจบคอร์สนี้
โปรแกรมทางคอมพิ วเตอร์ขน
้ั พื้ นฐานได้ เมือ
ผูเ้ รียนจะสามารถลําดับขัน
้ ตอนการคิดเพื่ อนํามาเขียนโปรแกรม
่ าํ มาประยุกต์ให้ผเู้ รียนได้ลองทํา
ขัน
้ พื้ นฐานได้ โดยตัวอย่างทีน
่ เป็นระบบหลังบ้านโดยผูเ้ รียนได้ลองสร้าง
จะเป็นระบบPOS ซึง
โปรแกรมคิดเงิน ทอนเงินคํานวณส่วนลดต่างๆของร้านค้าได้

Objective
ี ้ื นฐาน
้ ตอนวิธพ
1. ผูเ้ รียนควรเข้าใจขัน
ในการคิดคํานวณต่างๆ ของคอมพิ วเตอร์

Instructors
ผศ.ดร.จารุโลจน์ จงสถิตย์วฒ
ั นา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิ วเตอร์

ี ร่าวๆ
้ ตอนวิธค
2. ผูเ้ รียนควรอ่านขัน
อย่างเป็นลําดับและเข้าใจ รวมถึง
สามารถออกแบบผังงานได้

ผศ.ดร.ฑิตยา หวานวารี
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิ วเตอร์

3. ผูเ้ รียนสามารถออกแบบ
และเขียนโปรแกรมขัน
้ พื้ นฐานได้

www.chulamoocachieve.com

p ag e
2 of 3

Computational
Thinking and
My First Code

้ เู้ รียนจะได้เรียนรูค
ในคอร์สนีผ
้ วามหมายของการคิดเชิงคํานวณ
ความสามารถของคอมพิ วเตอร์ การอ่านขัน
้ ตอนต่าง ๆ อย่างเป็น
ลําดับผ่านการออกแบบผังงาน รวมถึงเรียนรูโ้ ครงสร้างพื้ นฐาน
ของภาษาทางคอมพิ วเตอร์เพื่ อใช้ในการอ่านเขียนและออกแบบ
่ ผูเ้ รียนเรียนจบคอร์สนี้
โปรแกรมทางคอมพิ วเตอร์ขน
้ั พื้ นฐานได้ เมือ
ผูเ้ รียนจะสามารถลําดับขัน
้ ตอนการคิดเพื่ อนํามาเขียนโปรแกรม
่ าํ มาประยุกต์ให้ผเู้ รียนได้ลองทํา
ขัน
้ พื้ นฐานได้ โดยตัวอย่างทีน
่ เป็นระบบหลังบ้านโดยผูเ้ รียนได้ลองสร้าง
จะเป็นระบบPOS ซึง
โปรแกรมคิดเงิน ทอนเงินคํานวณส่วนลดต่างๆของร้านค้าได้

Chapter I: การคิดเชิงคํานวณ
(What is Computational Thinking)

Chapter II: โครงสร้างทางเลือก
(Selection)

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

EP.1 การตัดสินใจขัน
้ พื้ นฐาน (4.38 min)

EP.2 วิธก
ี ารเรียนในชุดวิชานี้ (7.46 min)

EP.2 การทํางานแบบเลือกทําหรือไม่ทาํ (12.25 min)
EP.3 การตัดสินใจแบบสองทางเลือก (7.29 min)

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

EP.4 การทํางานแบบหลายทางเลือก (14.13 min)
EP.5 Boolean Logic และการทํางานแบบมีทางเลือก
่ นไข (14.35 min)
หลายเงือ

EP.4 ผังงาน (Flowchart) (7.55 min)
EP.5 หน่วยความจําและการเก็บข้อมูล
(Memory and Storage) (11.36 min)

่ บบ่อย (8.17 min)
EP.6 ข้อผิดพลาดทีพ

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

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

Chapter III: การทําซํา้
EP. 1 การใช้หลักการทําซํา้ (4.37 min)
EP. 2 การวนซํา้ N รอบอย่างง่าย (18.56 min)
่ าํ ซํา้ (16.37 min)
EP. 3 การเพิ่ มงานทีท
่ เงือ
่ นไขเป็นจริง (20.08 min)
EP. 4 การวนซํา้ เมือ
EP. 5 PROJECT ASSIGNMENT 1 (5.05 min)
EP. 6 PROJECT ASSIGNMENT 2 (8.42 min)
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Coding
for Beginners

้ เู้ รียนจะสามารถจัดการกับข้อมูลทีม
่ รี ป
ในคอร์สนีผ
ู แบบการแก้ปญ
ั หาซํา้ ๆ
่ จ
ทีม
ี าํ นวนมากได้ผา่ นการเขียนโปรแกรมทางคอมพิ วเตอร์ รวมถึงสามารถ
เข้าใจหลักการในการแก้ปญ
ั หาผ่านการแยกส่วนของปัญหาออกเป็นย่อยๆ
่ จะนําไปสูก
ซึง
่ ารแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจหลักการ และ
การคิดเป็นลําดับ รวมถึงการนําไปประยุกต์ใช้ผา่ นการเขียนโปรแกรม
ทางคอมพิ วเตอร์นน
ั้ จะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถนําไปต่อยอดพั ฒนา
ระบบงานเชิงธุรกิจได้

Objective
่ จ
ี าํ นวนมาก
1. ผูเ้ รียนสามารถจัดการกับข้อมูลทีม
่ รี ป
ทีม
ู แบบการแก้ไขปัญหาแบบซํา้ ๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการเขียนโปรแกรมทาง
คอมพิ วเตอร์
2. ผูเ้ รียนสามารถลําดับแนวคิดและกระบวนการ
แก้ไขปัญหาผ่านการแแยกส่วนของปัญหาออก
เป็นย่อยๆ เพื่ อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

Instructors
ผศ.ดร.จารุโลจน์ จงสถิตย์วฒ
ั นา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิ วเตอร์
ผศ.ดร.ฑิตยา หวานวารี
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิ วเตอร์

้ ไี่ ด้รบ
ั มาประยุกต์
3. ผูเ้ รียนสามารถนําองค์ความรูท
ใช้กบ
ั การพั ฒนาระบบงานเชิงธุรกิจได้

Chapter I: ลิสต์ (List)

Chapter III: ฟังก์ชน
ั (Function)

EP.1 ความสําคัญของลิสต์ (3.46 min)

้ งต้น (12.27 min)
EP.1 การทํางานของฟังก์ชน
ั เบือ

EP.2 การใช้ลส
ิ ต์เป็นชุดข้อมูลในภาษาไพทอน (16.33 min)

EP.2 การแยกงานตามฟังก์ชน
่ั ย่อย (12.39 min)

EP.3 การดําเนินการขัน
้ พื้ นฐานของลิสต์ (18.35 min)

EP.3 ข้อมูลเข้าและข้อมูลออก (16.10 min)

EP.4 การนําเอาบางส่วนของลิสต์มาใช้ (17.24 min)

EP.4 การแยกงานตามลักษณะหน้าที่ (12.39 min)
EP.5 การทดสอบแยกส่วน (6.01 min)

Chapter II: การทํางานแบบวนซํา้ ของชุดข้อมูล

EP.6 PROJECT ASSIGNMENT (4.16 min)

EP.1 การใช้ For Loop (4.30 min)
EP.2 Iterables (21.33 min)
่ (15.59 min)
EP.3 การทําซํา้ กับจํานวนเต็มชุดหนึง
EP.4 การทําซํา้ กับค่าทุกค่าในชุดข้อมูล (11.41 min)
่ รงตามเงือ
่ นไข (13.48 min)
EP.5 การหาค่าในชุดทีต

Chapter IV: การแก้ปญ
ั หาและการแยกส่วน
ของปัญหาด้วยภาษาคอมพิ วเตอร์
EP.1 การแก้ปญ
ั หาและการแยกส่วนของปัญหา (7.06 min)
EP.2 ตัวอย่างการแก้ปญ
ั หาและการแยกส่วนของปัญหา (9.02 min)

่ รงตามเงือ
่ นไข (17.32 min)
EP.6 การตรวจสอบค่าในชุดทีต
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