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ระยะเวลา
 เวลาเรียนครึ่งภาคเรียนแรก 8 สปัดาห  เวลาเรียนครึ่งภาคเรียนหลัง 7 สปัดาห  รวมสอบกลายภาค และปลาย
ภาค เปนทั้งสิ้น 17 สปัดาห แบงเปนการเรียนครึ่งภาคเรียนแรก 21 หวัขอ และอีก 7 สัปดาหหลังเปน 21 หัวขอที่เหลือ  จึงมี
หวัขอ ส ําหรับการเรียนในวิชานี้ทั้งสิ้น 42 หัวขอ

เหตุผลที่เลือกใชภาษา  CLIPPER ในการสอนวิชานี้
1. รปูแบบภาษาใกลเคียงกับ FOXPRO หรือ DBASE ท ําใหสามารถนํ าไปประยุกต กบัภาษาตระกูลนี้ไดงาย
2. โปรแกรมส ําหรับแปลภาษามีขนาดเล็ก(จใุน DISK แผนเดียว) ท ําใหนักศึกษาที่มีเครื่องรุนเกา น ําไป INSTALL ไดโดยงาย
3. วชิานีเ้ปนวชิาพืน้ฐานส ําหรับการศึกษาฐานขอมูล  จึงเลือกภาษาที่มีโครงสรางภาษาที่ชัดเจน ไมมีเครื่องมือสนับสนุน

มาก ท ําใหสือ่ใหผูเรียนเขาใจ และสามารถควบคุมฐานขอมูลไดงาย และสนับสนุนผูเรียนสามารถน ําไปประยุกตใชกับ
ภาษาลักษณะ VISUAL ทีม่เีครือ่งมอืชวยเหลือ หรืออ ํานวยความสะดวกมากได

4. เปนภาษาที่ถูกพัฒนาอยางตอเนื่องปจจุบันพัฒนาไปถึง CA-CLIPPER 5.3 FOR WINDOWS

5. มแีหลงอางอิง และกลุมขาวของนักพัฒนาที่เคลื่อนไหวโดยตลอด NEWS: COMP.LANG.CLIPPER

แผนการสอน  ส ําหรับ 15 สปัดาหมีดังนี้
1. ท ําความเขาใจเนื้อหา และขอตกลงตาง ๆ ของวิชา และวิธีการเรียนอยางเปนระบบ
2. ศกึษาการเขียนโปรแกรมดวย clipper, การแปลภาษา และการประมวลผล

ท ําความเขาใจการเขียนโปรแกรมส ําหรับท ําซํ้ า ดวยคํ าสั่ง for และ for ซอน for
3. ศกึษา และทบทวนการใชคํ าสั่ง if รวมกบัการท ําซํ้ าดวยคํ าสั่ง for
4. ศกึษา และเปรียบเทียบการใชคํ าสั่ง while หรือ do while แทนค ําสั่ง for
5. ศกึษาการสรางแฟม dbf  วธิกีารบันทึกขอมูล และการเขียนโปรแกรมอานขอมูลมาแสดง
6. ศกึษาการใชค ําสั่งเพื่อการคํ านวณ และการน ําขอมูลจากแฟมมาคํ านวณ และการใช if ก ําหนดเงื่อนไข
7. ศกึษาการเลือกที่จะกระท ําในลักษณะเมนู โดยใชคํ าสั่ง accept รบัคา และใช if เลือกกระท ํา
8. ศกึษาการสรางเมน ูโดยใช functionของภาษา ดวย prompt และ achoice
9. ศกึษาการสรางเมนูหลัก และเมนูยอย โดยประยุกตใช prompt และ achoice ซอนกัน
10. ศกึษา และทบทวน การเขียนโปรแกรมอานขอมูลมาพิมพ  คํ านวณ คํ านวณผลรวม การแยกหนา และแสดงผลบนพื้นสี
11. ศกึษากรณตีวัอยาง การอานขอมูลมาแสดง โดยคํ านวณคะแนน แลวแสดงเกรดที่เหมาะสม ดวย do case
12. ศกึษากรณตีวัอยาง การอานขอมูลพนักงานขาย ไปค ํานวณคานายหนา และหาผลรวมคานายหนา
13. ศกึษาการเขียนโปรแกรมปรับปรุงแฟมขอมูลโดยสามารถ เพิ่ม ลบ และแกไขคาในแตละระเบียน
14. ศกึษาการเขยีนโปรแกรมปรับปรุงแฟมขอมูลโดยสามารถตรวจสอบความถูกตองกอน เพิ่ม ลบ และแกไขจริง
15. ศกึษาการสราง เรียกใช และขอแตกตางของ procedure และ function
16. ศกึษาเทคนคิการเขียนโปรแกรม เพื่อสรางขอสอบ ใหผูใชไดทดสอบท ําดวยตนเอง
17. ศกึษาเทคนิคการเขียนโปรแกรมสุมขอสอบไมใหซํ ้ากัน มาใหผูใชไดทํ า
18. ศกึษาเทคนคิการเขียนโปรแกรมขอสอบ โดยสามารถเฉลยผลการท ําขอสอบ อยางละเอียด พรอมเก็บประวัติ
19. ศกึษาการใชคํ าสั่ง save screen เพือ่ควบคุมใหเกิดการแสดงผลรวมกับ menu อยางงาย
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20. ศกึษาการเขียนโปรแกรม pulldown เมน ูโดยสรางระบบ interface ขึน้เอง อยางงาย
21. ศกึษาการเขียนโปรแกรม pulldown เมน ูและการปรับแตงโปรแกรมจากตัวอยาง ใหตรงกับความตองการ
22. ทบทวน และเฉลย จุดที่นักศึกษาผิดพลาดกันมาก จากการสอบกลางภาค
23. ศกึษาวธิกีารสุมตัวเลข และเลือกระเบียนจากแฟมขอมูลมาพิมพ
24. ศกึษาวธิกีารใชปุมฟงกชันพื้นฐาน
25. ศกึษาวธิกีารใชปุมฟงกชัน ชวยในการปอนขอมูลใหเหมาะสมกับเขตขอมูล
26. ศกึษาระบบรกัษาความปลอดภัยในการเรียกโปรแกรมมาประมวลผล เชนการตรวจรหัสผานกอนประมวลผลตอไป
27. ศกึษาการเรียกขอมูลมาปรับปรุง หรือแสดงผลอยางงายดวย Function browse และ dbedit
28. ศกึษาการจดัเรียงขอมูลตามเขตขอมูลที่ตองการ
29. ศกึษาการตรวจขอมูลที่ปอนเขาไป กอนจัดเก็บ หรือปรับปรุง
30. ศกึษาโปรแกรมปรับปรุงขอมูลครั้งละหลายแฟม เชนโปรแกรมขาย อยางงาย
31. ศกึษาโปรแกรมปรับปรุงขอมูลครั้งละหลายแฟม เชนโปรแกรมขาย โดยตรวจสอบ array
32. ศกึษาโปรแกรมปรับปรุงขอมูลครั้งละหลายแฟม เชนโปรแกรมขาย โดยใชแฟมชั่วคราว
33. ศกึษาการเขียนโปรแกรมรายงาน โดยเรียกขอมูลจากหลายแฟม
34. ศกึษาการเขยีนโปรแกรมรายงานหาผลรวม โดยตรวจเงื่อนไขจากหลายแฟม
35. ศกึษาการจดัเกบ็ตัวแปร และการเรียกตัวแปรที่จัดเก็บในแฟม เพื่อใชเก็บคาสีของจอภาพ
36. ศกึษาการทํ าโปรแกรม screen saver อยางงาย
37. ศกึษาการอาน Source code มาแสดงผลอยางงาย
38. ศกึษาการจัดเก็บชื่อ วัน และเวลา การเขาใชโปรแกรมของผูใช
39. ศกึษาการท ําระบบแสดงสวนชวยเหลือ หรือแสดงประวัติผูเขียนจากแฟมขอมูล
40. ศกึษาการท ํารายงานทางแฟม เพื่อน ําไปจัดรูปแบบ และพิมพในโปรแกรมอื่น
41. ศกึษาการแปลโปรแกรมดวย RMAKE
42. สรปุเนื้อหาวิชาที่ผานมา
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แผนการสอน ตลอด 15 สปัดาห + สอบกลางภาค + สอบปลายภาค
สัปดาหที ่1
1. ท ําความเขาใจเนื้อหา และขอตกลงตาง ๆ ของวิชา และวิธีการเรียนอยางเปนระบบ
? กิจกรรม : แจกเอกสาร course syllabus เพือ่ใหทราบเงื่อนไข การใหคะแนน และการสงงาน
 งานทกุชิน้ทีส่ัง่ ที่ไมใชงานใหญ ไมวากี่ชิ้นตอสัปดาหตอง สงในตนชั่วโมง ในหองเรียนของสัปดาหตอไป

2. ศกึษาการเขียนโปรแกรมดวย clipper, การแปลภาษา และการประมวลผล ท ําความเขาใจการเขียนโปรแกรมสํ าหรับ
ท ําซํ้ า ดวยคํ าสั่ง for และ for ซอน for
? กิจกรรม : น ําคอมพิวเตอรพรอม projecter ไปแสดงการ compile และประมวลผล ไปแสดงใหดู
 น ําตวัอยางโปรแกรมของรุนพี ่หรือโปรแกรมที่นาสนใจไปใหดูเปนตัวอยาง
 ท ําความเขาใจลักษณะของหนังสือที่ใชประกอบการเรียน
 ดหูลักการแปล และเริ่มเขียนโปรแกรม ในโครงสรางงาย ๆ จากบทที่ 1 ทั้งบท
 ศกึษาการเขียนโปรแกรมเบื้องตน บทที ่4 ในหัวขอ 4.1
 มอบหมาย โดยใหแผน compiler 10 ชดุใหนักศึกษาไป install ที่บาน

สัปดาหที ่2
3. ศกึษา และทบทวนการใชคํ าสั่ง if รวมกบัการท ําซํ้ าดวยคํ าสั่ง for
? กิจกรรม : ฟงบรรยายการเขียนโปรแกรมเพื่อทํ าซํ้ า และเลือกเงื่อนไขเพิ่มเติม 4.2
 ฟงบรรยาย ลักษณะฟงกชัน และค ําสั่งที่ส ําคัญจากบทที่ 2 และ 3
 ทดสอบท ําโปรแกรมพีรามิดอยางงายใน ชั้นเรียน
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 1
 1. ใหเขียนโปรแกรมพิมพ 1 ถึง 10
 2. ใหเขยีนโปรแกรมพีรามิดอยางงาย อยางใดก็ได 10 โปรแกรม

4. ศกึษา และเปรียบเทียบการใชคํ าสั่ง while หรือ do while แทนค ําสั่ง for
? กิจกรรม : ฟงบรรยายการใชคํ าสั่ง ที่แตกตาง และเหมือนกันของ while และ for
 ทดสอบท ําโปรแกรมพีรามิด โดยใชคํ าสั่งที่ตางกันของ while และ for
 ศกึษาการท ําซํ้ าที่ซับซอนเพิ่มขึ้นโดยใช พีรามิดเปน กรณีศึกษา
 2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 2
 1. ใหท ําโปรแกรมพีรามิดที่ซับซอนกวาเดิมอีก 10 โปรแกรม โดยใหนักศึกษาไปคิดโจทยขึ้นมา

สัปดาหที ่3
5. ศกึษาการสรางแฟม dbf  วธิกีารบันทึกขอมูล และการเขียนโปรแกรมอานขอมูลมาแสดง
? กิจกรรม : ฟงบรรยายการเขียนโปรแกรมอานขอมูล dbf มาพมิพจากหัวขอ 4.3
 ทดสอบท ําโปรแกรมอานขอมูลมาพิมพอยางงาย ตามโจทยที่มอบหมาย
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 3
 1. ใหสรางแฟม salary ดวยโปรแกรม dbu และเขยีนขึ้นตอนในกระดาษมาใหดูโดยละเอียด
 2. ใหเขียนโปรแกรมอานแฟม salary มาพิมพ
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6. ศกึษาการใชค ําสั่งเพื่อการคํ านวณ และการน ําขอมูลจากแฟมมาคํ านวณ และการใช if ก ําหนดเงื่อนไข
? กิจกรรม : ศกึษากรณีการค ํานวณในแบบตาง ๆ
 ทดสอบการอานขอมูลมาประมวลผล เชนระบบเงินเดือน ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบบุคลากร
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 4
 1. ใหเขียนโปรแกรมประมวลผลมา 3 แบบ ๆ ละโปรแกรม โดยใหคิดโครงสรางแฟมขึ้นเอง

7. ศกึษาการเลือกที่จะกระท ําในลักษณะเมนู โดยใชคํ าสั่ง accept รบัคา และใช if เลือกกระท ํา
? กิจกรรม : ท ําความเขาใจหลักการเขียนโปรแกรมเมน ูและหนาที่
 ท ําความเขาใจการเลือกเงื่อนไขที่แตกตางกันของ case และ if
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 5
 1. ใหเขียนโปรแกรมรับตัวเลข แลวเลือกดวย case กระท ําการบางอยาง ตามสมควร
 2. ใหเขียนโปรแกรมรับตัวอักษร แลวเลือกดวย if กระท ําการบางอยาง ตามสมควร

สัปดาหที ่4
8. ศกึษาการสรางเมน ูโดยใช functionของภาษา ดวย prompt และ achoice
? กิจกรรม : ศกึษาการเลือกตัวเลือกที่แตกตางกันของเมนูแบบใช get, prompt และ achoice
 ทดสอบการเขยีนเมนูอยางงายเพื่อเลือกกระท ําอยางใดอยางหนึ่ง
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 6
 1. ใหเขียนโปรแกรมเมน ูทั้งแบบ get, prompt และ achoice อยางละโปรแกรม โดยมีรูปแบบที่สวยงาม

9. ศกึษาการสรางเมนูหลัก และเมนูยอย โดยประยุกตใช prompt และ achoice ซอนกัน
? กิจกรรม : ศกึษาการเขียนเมนูยอย ที่ซับซอนขึ้น
 ทดสอบการเขียนเมนูยอย โดยเลือกไดระหวาง prompt และ achoice

10. ศกึษา และทบทวน การเขียนโปรแกรมอานขอมูลมาพิมพ  คํ านวณ คํ านวณผลรวม การแยกหนา และแสดงผลบนพื้นสี
? กิจกรรม : ทบทวนโปรแกรมอานขอมูลมาพิมพที่สมบูรณยิ่งขึ้น
 ทดสอบการเขียนโปรแกรมรายงานแยกหนา
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 7
 1. ใหเขยีนโปรแกรมรายงาน ที่มีลักษณะที่แตกตางกัน มา 3 แบบ ๆ ละโปรแกรม

สัปดาหที ่5
11. ศกึษากรณตีวัอยาง การอานขอมูลมาแสดง โดยคํ านวณคะแนน แลวแสดงเกรดที่เหมาะสม ดวย do case
? กิจกรรม :  ศกึษาการเลือกเงื่อนไขเชนการใช do case ตดัเกรดนักเรียน และค ํานวณที่ซับซอน
 ทดสอบการเขียนโปรแกรมตัดเกรด หรือหาคานายหนา (Commission)
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 8
 1. ใหเขียนโปรแกรมที่มีลักษณะเปนโปรแกรมตัดเกรด จาก คะแนนเก็บ กลางภาค ปลายภาค
 2. ใหเขยีนโปรแกรมที่มีลักษณะเปนโปรแกรมค ํานวณคานายหนา(Commission)

12. ศกึษากรณตีวัอยาง การอานขอมูลพนักงานขาย ไปค ํานวณคานายหนา และหาผลรวมคานายหนา
? กิจกรรม : ศกึษาการค ํานวณในหลาย ๆ รูปแบบทั้งการตรวจสอบเงื่อนไข การทํ าซํ้ า และการหาผลค ํานวณรวม
 ทดสอบการค ํานวณหลายรูปแบบ และหลายวิธีการ จากที่ไดศึกษามา

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


แผนการสอน 8

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลัยโยนก ล ําปาง

13. ศกึษาการเขียนโปรแกรมปรับปรุงแฟมขอมูลโดยสามารถ เพิ่ม ลบ และแกไขคาในแตละระเบียน
? กิจกรรม : ท ําความเขาใจ การปรับปรุงขอมูลอยางงาย
 ทดสอบการเพิ่ม ลบ แกไข อยางงาย
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 9
 1. ใหเขยีนโปรแกรม เพิ่ม ลบ แกไข อยางงาย จากแฟมที่นักศึกษาคุนเคย

สัปดาหที ่6
14. ศกึษาการเขยีนโปรแกรมปรับปรุงแฟมขอมูลโดยสามารถตรวจสอบความถูกตองกอน เพิ่ม ลบ และแกไขจริง
? กิจกรรม : ท ําความเขาใจ หลักการตรวจสอบขอมูล การถามซํ้ า และการจํ าลอง buffer ในการปรับปรุงขอมูล
 ทดสอบการปรับปรุงขอมูล โดยตรวจสอบกอน ปรับปรุงจริง

15. ศกึษาการสราง เรียกใช และขอแตกตางของ procedure และ function
? กิจกรรม : ศกึษาความแตกตาง และหนาที่ของ procedure และ function
 ทดสอบการใชงาน procedure และ function ตามหนาที ่ที่เหมาะสม
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 10
 1. ใหเขียนโปรแกรมปรับปรุงขอมูลโดยใชงานรวมกับ procedure และ function ได

16. ศกึษาเทคนคิการเขียนโปรแกรม เพื่อสรางขอสอบ ใหผูใชไดทดสอบท ําดวยตนเอง
? กิจกรรม : แลกเปลี่ยนประสบการณการท ําขอสอบ online จากที่เคยพบเห็น
 ศกึษาแนวคิดการท ําโปรแกรมขอสอบ เพื่อสราง midterm project
 สั่งงาน midterm project เกีย่วกับการเขียนโปรแกรมขอสอบ
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 11
 1. ใหสรางฐานขอมูลขอสอบ และปอนขอมูลตัวอยางสัก 10 ระเบียน และพิมพใหดู
 2. ใหเขียนโปรแกรมใหท ําขอสอบอยางงาย

สัปดาหที ่7
17. ศกึษาเทคนิคการเขียนโปรแกรมสุมขอสอบไมใหซํ ้ากัน มาใหผูใชไดทํ า
? กิจกรรม : ท ําความเขาใจวิธีการสุมตัวเลขไมใหซํ้ ากัน
 ศกึษาการเลือกขอสอบ จากเลขที่สุมมาใหผูใชไดฝกทํ าขอสอบ

18. ศกึษาเทคนคิการเขียนโปรแกรมขอสอบ โดยสามารถเฉลยผลการท ําขอสอบ อยางละเอียด พรอมเก็บประวัติ
? กิจกรรม : ศกึษาการ สรางขอสอบใหสามารถเฉลย พรอมเก็บประวัติได
 ทดสอบการเขียนโปรแกรมขอสอบแบบสุม อยางงาย
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 12
 1. ใหเขียนโปรแกรมขอสอบ ที่ปรับปรงุใหสมบูรณเทาที่ทานท ําได

19. ศกึษาการใชคํ าสั่ง save screen เพือ่ควบคุมใหเกิดการแสดงผลรวมกับ menu อยางงาย
? กิจกรรม : ศกึษาการแตงจอภาพ ใหใชงานรวมกับโปรแกรมเมนู

สัปดาหที ่8
20. ศกึษาการเขียนโปรแกรม pulldown เมน ูโดยสรางระบบ interface ขึน้เอง อยางงาย
? กิจกรรม : ศกึษาการตรวจสอบแปนพิมพจาก inkey( ) และเลือกแสดงผลตามตองการ
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2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 13
 1. ใหน ําโปรแกรมเมนูจากตัวอยางไปเขียน และแปลใหใชงานได

21. ศกึษาการเขียนโปรแกรม pulldown เมน ูและการปรับแตงโปรแกรมจากตัวอยาง ใหตรงกับความตองการ
? กิจกรรม : ศกึษาการเขยีนโปรแกรมเมน ูโดยศึกษาสวนตาง ๆ เพื่อสามารถปรับปรุงไปใชได 

สัปดาหที ่9
สอบกลางภาค

สัปดาหที ่10
22. ทบทวน และเฉลย จุดที่นักศึกษาผิดพลาดกันมาก จากการสอบกลางภาค
? กิจกรรม : ศกึษาเทคนคิการท ําขอสอบ และชี้แจงชุดที่นักศึกษามักผิดพลาด

23. ศกึษาวธิกีารสุมตัวเลข และเลือกระเบียนจากแฟมขอมูลมาพิมพ
? กิจกรรม : ทบทวนการเขียนโปรแกรมสุมตัวเลข เพื่อเลือกระเบียนที่ตองการมาพิมพ
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 14
 1. ใหเขียนโปรแกรมสุม ระเบียนที่ตองการ โดยระบุเงื่อนไขประกอบ

24. ศกึษาวธิกีารใชปุมฟงกชันพื้นฐาน
? กิจกรรม : ศกึษาการตรวจสอบ แปนพิมพ และการเรียกใช function พรอมตัวอยางการใช
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 15
 1. ใหเขียนโปรแกรม ที่เรียกใชจากปุม function เชน help หรือ exit ได เปนตน
 สั่งงาน final project ครั้งที่ 1 : ใหออกแบบโครงสรางแฟมของระบบที่ตองการเขียน

สัปดาหที ่11
25. ศกึษาวธิกีารใชปุมฟงกชัน ชวยในการปอนขอมูลใหเหมาะสมกับเขตขอมูล
? กิจกรรม : ศกึษาการเรยีกใชฟงกชันเพื่อชวยการท ํางานของการรับคาจากคํ าสั่ง get 
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 16
 1. ใหเขยีนโปรแกรมเรียกใช ฟงกชัน เลือกขอมูลที่เหมาะสม ตามที่ศึกษาไป
 สั่งงาน final project ครั้งที่ 2 : ใหเขยีนเมน ูของระบบ พรอมกรอกขอมูลในแฟมใหแลวเสร็จ

26. ศกึษาระบบรกัษาความปลอดภัยในการเรียกโปรแกรมมาประมวลผล เชนการตรวจรหัสผานกอนประมวลผลตอไป
? กิจกรรม : ท ําความเขาใจระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมอยางงาย แบบตาง ๆ
 ทดสอบการเขยีนโปรแกรมตรวจสอบการเขาใชอยางงาย โดยตรวจผูใชจากแฟม

27. ศกึษาการเรียกขอมูลมาปรับปรุง หรือแสดงผลอยางงายดวย Function browse และ dbedit
? กิจกรรม : ศกึษาการใชฟงกชัน browse และ dbedit
 ทดสอบการเรียกใช browse จากเมน ูprompt หรือ achoice
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 17
 1. ใหเขยีนโปรแกรมอานขอมูลจากแฟมมา ผานฟงกชัน browse หรือ dbedit ตามความเหมาะสม
 สั่งงาน final project ครั้งที่ 3 : ใหระบบเรียกขอมูลจากแฟมมาปรับปรุงหรือแสดงดวยได
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สัปดาหที ่12
28. ศกึษาการจดัเรียงขอมูลตามเขตขอมูลที่ตองการ
? กิจกรรม : การใชค ําสั่ง sort จดัเรยีกแฟมขอมูลตามตองการ และเปรียบเทียบกับการใช index
 ท ําความเขาใจ และศึกษาการใช index เพือ่จัดเรียงขอมูล
 ทดสอบการใชค ําสั่ง sort รวมกับเมนู และรายงาน
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 18
 1. ใหเขยีนโปรแกรมเพื่อเรียกขอมูลมาจัดท ํารายงาน พรอมสามารถเลือกที่จะจัดเรียงได

29. ศกึษาการตรวจขอมูลที่ปอนเขาไป กอนจัดเก็บ หรือปรับปรุง
? กิจกรรม : ทบทวนการรับขอมูลไปตรวจสอบอยางระวังกอนจัดเก็บ

30. ศกึษาโปรแกรมปรับปรุงขอมูลครั้งละหลายแฟม เชนโปรแกรมขาย อยางงาย
? กิจกรรม : ศกึษาแนวคิดการเขียนโปรแกรมส ําหรับขาย เชา ยืม หรือจองเปนตน
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 19
 1. ใหเขยีนโปรแกรมขายตามตัวอยางที่ให ใหใชงานไดในเบื้องตน

สัปดาหที ่13
31. ศกึษาโปรแกรมปรับปรุงขอมูลครั้งละหลายแฟม เชนโปรแกรมขาย โดยตรวจสอบ array
? กิจกรรม : ศกึษาการปรับปรุง โดยใช array มารบัคาเหมือนกับ buffer กอนจัดเก็บลงแฟมจริง
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 20
 1. ใหเขยีนโปรแกรมจัดเก็บขอมูล โดยใชหลักการของ array เขาชวย
 สั่งงาน final project ครั้งที่ 4 : ใหเขียนโปรแกรมรับขอมูลในระบบของตน ซึ่งเปนงานหลักของระบบ

32. ศกึษาโปรแกรมปรับปรุงขอมูลครั้งละหลายแฟม เชนโปรแกรมขาย โดยใชแฟมชั่วคราว
? กิจกรรม : ศกึษาการปรบัปรุง โดยใชแฟมชั่วคราว ซึ่งเปนอีกหลักการหนึ่งของการทํ าโปรแกรมหลัก

33. ศกึษาการเขียนโปรแกรมรายงาน โดยเรียกขอมูลจากหลายแฟม
? กิจกรรม : ศกึษาการเรียกแฟมขอมูล โดยใชหลักการของ select แบบพื้นที่เรียกแฟมมาใชงาน
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 21
 1. ใหเขยีนโปรแกรม เชื่อมแฟมหลายแฟมเขาดวยกัน ไปท ํารายงาน
 สั่งงาน final project ครั้งที่ 5 :  ใหปรบัปรุงสวนของการออกรายงานใหได 10 รายงาน

สัปดาหที ่14
34. ศกึษาการเขยีนโปรแกรมรายงานหาผลรวม โดยตรวจเงื่อนไขจากหลายแฟม
? กิจกรรม : ศกึษาการเรยีกแฟมขอมูล มาทํ ารายงานโดยเลือกขอมูลจากหลายแฟมได
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 22
 1. ใหเขยีนโปรแกรม เชื่อมแฟมหลายแฟม พรอมก ําหนดเงื่อนไข ไปท ํารายงาน
 สั่งงาน final project ครั้งที่ 6 :  ใหปรบัปรุงสวนของการออกรายงานใหไดอีก 5 รวมเปน 15 รายงาน

35. ศกึษาการจดัเกบ็ตวัแปร และการเรียกคือตัวแปรที่จัดเก็บในแฟม เพื่อใชเก็บคาสีของจอภาพ
? กิจกรรม : ศกึษาการจดัเกบ็ตัวแปร ลงแฟม เพื่อประยุกตไปใชกับการเก็บตาง ๆ แทนการเก็บลงแฟม
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2 งานมอบหมาย ครัง้ที่ 23
 1. ใหเขยีนโปรแกรม เพื่อประยุกตใชการเก็บคาสีลงแฟมตัวแปร เพื่อกํ าหนดสีส ําหรับจอภาพ

36. ศกึษาการทํ าโปรแกรม screen saver อยางงาย
? กิจกรรม : ศกึษาหลกัการท ํางานของการทํ าซํ้ า และการเขียน screen saver อยางงาย แบบ text

สัปดาหที ่15
37. ศกึษาการอาน Source code มาแสดงผลอยางงาย
? กิจกรรม : ศกึษาการอานแฟม prg ใน diskette มาพมิพ อยางเปนระเบียบ
 ศกึษาการใชคํ าสั่ง memo เพือ่จัดการกับแฟมแบบ text

38. ศกึษาการจัดเก็บชื่อ วัน และเวลา การเขาใชโปรแกรมของผูใช
? กิจกรรม : ศกึษาหลกัการ การจัดเก็บรองรอยการใชโปรแกรมของผูใช
 วธิกีารเปลี่ยนรูปแบบของคา เชนวันที่ เวลา ตัวเลข หรือตัวอักษร

39. ศกึษาการท ําระบบแสดงสวนชวยเหลือ หรือแสดงประวัติผูเขียนจากแฟมขอมูล
? กิจกรรม : ศกึษาการใชปุม function เพือ่เตมิเพื่อเรียกขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดง
 ทบทวนการใช savescreen ในสถานการณที่เหมาะสม
2 งานมอบหมาย ครั้งที่ 24
 1. ใหเขยีนโปรแกรม เรียกฟงกชันจากแปนพิมพ เพื่อแสดงคาวันเวลาจากแฟม
 สั่งงาน final project ครั้งที่ 7 :  ใหปรับปรุงสวนของ help และประวัติผูเขียน ใหสมบูรณ
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40. ศกึษาการท ํารายงานทางแฟม เพื่อน ําไปจัดรูปแบบ และพิมพในโปรแกรมอื่น
? กิจกรรม : ศกึษาการสรางรายงานลงไปในแฟม เพื่อที่จะนํ าไปเปดดวย word หรือ text editor ใด ๆ ได
 ศกึษาการจัดรูปแบบขอมูล และรหัสตาง ๆ ที่ใชพิมพลงไปในแฟมแบบ text

41. ศกึษาการแปลโปรแกรมดวย RMAKE
? กิจกรรม : ศกึษาหลกัการในการแปลโปรแกรมแบบตาง ๆ เพื่อใหการนํ าไปใช เหมาะสมกับงานที่สุด
 ใหนกัศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งใหแปลแบบ RMAKE โดยอาศัยใช final project ของแตละคน

42. สรปุเนื้อหาวิชาที่ผานมา
? กิจกรรม : ใหนักศึกษานํ าเสนอ final project
 สรุปเนื้อหา และสิ่งที่ไดรับจาก project ใหนักศึกษาฟง
 เปดโอกาสใหนักศึกษา แสดงความคิดเห็น ตอวิชา เนื้อหา และวิธีการสอน หนาชั้นเรียน
 รบัรางงาน final project ทีน่กัศกึษาพิมพรายงานเปนรูปเลม พรอมโปรแกรม
 นดัใหนกัศึกษา กลับมารับรายงานคืน หลังจากสอบปลายภาคไปแลว
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 สอบปลายภาค
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