
พิมพ ์

มคอ.3 

รายวชิา หลกัการวทิยาการคอมพวิเตอร์  

ภาควชิาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

ภาคเรียนที
 1 ประจําปีการศึกษา 2560  

 

หมวดที
 1 ข้อมูลโดยทั
วไป 

1. รหัสและชื
อรายวชิา 

  
คพ121 วิทยาการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื�องตน้ 

CP121 Introduction to Computer Science and Programming 

  

2. จํานวนหน่วยกติ 

  3 หน่วยกิต (2-2-5)  

  

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาเฉพาะดา้นบงัคบั 

  

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

  
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา   

 อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ  

 

อาจารย์ผู้สอน   

ตอน  อาจารย์ผู้สอน  สังกดั  

B02  อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

5. ภาคการศึกษา/ชั$นปีที
เรียน 

 ภาคเรียนที� 1 ชั�นปีที� 1  

 

6. รายวชิาที
ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้าม)ี 

 ไม่มี  

 

7. รายวชิาที
ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)(ถ้าม)ี 

 ไม่มี  

 

8. สถานที
เรียน 

 Building 19th: 1801 and 1803  
 

9. วนัที
จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั$งล่าสุด 

 9 สิงหาคม 2560  

 



    

หมวดที� 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 
เพื�อใหนิ้สิตมีความรู้พื�นฐานที�สาํคญัเกี�ยวกบัวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลกัคิดเกี�ยวกบัฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ วิธีคิดและวิธีการของการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วิธีคิดเชิงกระบวนการในงานดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 
เพื�อใหนิ้สิตมีความรู้พื�นฐาน ที�สาํคญัเกี�ยวกบัวิทยาการคอมพิวเตอร์ เขา้ใจหลกัคิดเกี�ยวกบัฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  เพื�อเป็นพื�นฐานการเรียนในวิชาอื�นๆ 

ทีเกี�ยวขอ้ง  
 

    

หมวดที� 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวชิา 

 
หลกัการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ในระดบัต่างๆ ตั�งแต่ กระบวนการประมวลผล บิตและการแทนขอ้มูล โครงสร้างลอจิก ดิจิตอล สถาปัตยกรรมของ
ชุดคาํสั�ง ภาษาแอสเซมบลี และกรณีศึกษาบนคอมพิวเตอร์จาํลอง  

 

2. จํานวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 

 
บรรยาย 30 ชั�วโมงต่อภาคการศึกษา 
ภาคปฏิบติั 30 ชั�วโมงต่อภาคการศึกษา  

 

3. ความรับผดิชอบหลกั / ความรับผดิชอบรอง 

 

 

รหัส
วชิา 

ชุ
ด
วิ
ช
า 

ชื�อ
รายวชิา
ภาษาไ

ทย 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

สื�อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

CP1

21 
2 

หลกักา
ร
วิทยากา
ร
คอมพิว
เตอร์ 

 

4. จํานวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นิสิตรายบุคคล 

 2  

 

    

หมวดที� 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. รายละเอยีดการพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 



 

คุณธรรมจริยธรรม  

คุณธรรมจริยธรรมที
ต้องพฒันา วธิีการสอน วธิีการประเมนิผล 

[หลกั] 1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื�อสตัยสุ์จริต 

การทาํงานส่ง ไม่ลอกกนั 

[หลกั] 2 มีวินยั ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

การทาํงานส่ง ตรงต่อเวลา 

 

ความรู้  

ความรู้ที
ต้องพฒันา วธิีการสอน วธิีการประเมนิผล 

[หลกั] 1 มีความรู้และความเขา้ใจเกี�ยวกบั
หลกัการและทฤษฎีที�สา คญัในเนื�อหาสาขาวิชาที�
ศึกษา 

บรรยาย สอบ 

 

ทกัษะทางปัญญา  

ทกัษะทางปัญญาที
ต้องพฒันา วธิีการสอน วธิีการประเมนิผล 

[หลกั] 1 คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็น

ระบบ 

งานกลุ่ม เสนอผลงาน 

[หลกั] 2 สามารถสืบคน้  ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพื�อใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

งานกลุ่ม เสนอผลงาน 

[หลกั] 3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ

สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

งานกลุ่ม เสนอผลงาน 

[หลกั] 4 สามารถประยุกตค์วามรู้และทกัษะกบั

การแกไ้ขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

งานกลุ่ม เสนอผลงาน 

 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบที
ต้องพฒันา 
วธิีการสอน วธิีการประเมนิผล 

[หลกั] 6 มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้

ทั�งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งต่อเนื�อง 
งานกลุ่ม เสนอผลงาน 

 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื
อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื
อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที
ต้องพฒันา 

วธิีการสอน วธิีการประเมนิผล 

[หลกั] 1 มีทกัษะการใชเ้ครื�องมือที�จาํเป็นที�มีอยู่
ในปัจจุบนัต่อการทาํงานที�เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 

ภาคปฏิบติั สอบภาคปฏิบติั 

 

 

    

หมวดที
 5 แผนการสอนและประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

 

 
ครั$ง
ที
  

วนัที
  หัวข้อ  วธิีการสอน  สื
อการสอน  อาจารย์ผู้สอน  หมายเหตุ  



1   Introduction to 
Computer Science 

 บรรยาย, กรณีศึกษา

, อภิปราย/อภิปราย

กลุ่ม  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

1   Programming 
languages 

 บรรยาย      อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

2   Labs: Computer 
hardware 
component labs 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ, 

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

3   Data Storage  บรรยาย, อภิปราย/

อภิปรายกลุ่ม  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

Bit/Byte, 
file 
types 

4   Labs: Explore data 
and file content 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ, 

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

5   Data Manipulation   บรรยาย      อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

6   Labs: Math 
Operation & Logic 
Operation 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

One 
hour 
coding 
exercise 

7   Programming 
and Algorithm 

 บรรยาย, เรียนรู้โดย

ใชปั้ญหาเป็นหลกั  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

8   Labs: Mathematic 
problem solving 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

9   Function, Recursive 
and Efficiency,  

 บรรยาย, อภิปราย/

อภิปรายกลุ่ม  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

10   Labs: Recursive 
problem solving 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

11   Basic Data 
Structure, Object 
Oriented 
programming, and 
pointer variable 

 บรรยาย      อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

12   Labs: Build Objects 
and Data Structure 
labs 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

13   Programming 
languages I 

 บรรยาย      อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

14   Labs: Coding in C, 
javascript 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

15   Programming 
languages II 

 บรรยาย      อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

16   Labs: C 
Environment (Visual 
Studio) 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 



17   Midterm exam  สอบกลางภาค      อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

18   Labs: Practical 
exam 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ, 

สอบครั� งที� 1  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

19   OS and virtual 
machine 

 บรรยาย      อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

20   Labs: Build virtual 
machines and 
configuration 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

21   Network and 
internet 

 บรรยาย      อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

22   Labs: Networks 
tools 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ, 

การสอนสาธิต  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

23   Software 
engineering 

 บรรยาย      อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

24   Labs: Software 
Engineering tools 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

25   Database  บรรยาย      อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

26   Labs: Explore 
database 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

27   Computer Security 
and Ethics 

 บรรยาย      อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

28   Labs: Computer 
security labs 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

29   Introduction to 
Artificial Intelligence 

 บรรยาย      อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

30   Labs: AI labs using 
basic toolkit 

 ฝึกปฏิบติั/การเรียน

ในหอ้งปฏิบติัการ  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 2 

ชม.  

 

31   Project presentation  กรณีศึกษา, 

อภิปราย/อภิปรายกลุ่ม

, กิจกรรมกลุ่ม  

    อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 4 

ชม.  

 

32   Final exam  สอบปลายภาค      อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (B02) 3 

ชม.  

 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิ สัดส่วนการประเมนิ 

  คุณธรรมจริยธรรม  สอบ 20 

  ความรู้  สอบ   20 

  ทกัษะทางปัญญา   สอบ  20 

  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ   สอบ  20 

  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ   สอบ  20 
 



    

หมวดที
 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลกั 

 
 Computer Science: An Overview (12th Edition) 12th Edition by Glenn Brookshear  

2. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

 ไม่มี  

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 ไม่มี  

 

    

หมวดที
 7 การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี�ไดจ้ดัทาํโดยนกัศึกษามีดงันี� 
-การสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนและการเขา้ชั�นเรียน 

-แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวิชา  

 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 

กลยุทธ์ในการประเมินการสอนมีดงันี� 
-สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในขณะเรียนและทาํกิจกรรมในชั�นเรียน 

-ตรวจผลสาํเร็จของงานที�ไดรั้บมอบหมาย 
-ใชแ้บบทดสอบชนิดกรณีศึกษา  

 

3. การปรับปรุงการสอน 

 

หลงัจากประเมินการสอนในขอ้ 2 

จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยมีการเพิ�มเนื�อหาที�เกี�ยวกบังานวิจยัที�น่าสนใจและเกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาการสอน 

รวมทั�งพยายามเพิ�มกิจกรรมที�ทาํใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ�น  

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ7ของนิสิตในรายวชิา 

 

ผลการเรียนรู้ วธิีทบทวนสอบ 

คุณธรรมจริยธรรม   ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรืองานที�มอบหมาย  

ความรู้   ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรืองานที�มอบหมาย  

ทกัษะทางปัญญา   ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรืองานที�มอบหมาย  

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ   ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรืองานที�มอบหมาย  

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ   ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรืองานที�มอบหมาย  
 

 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 

จากผลการประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธิ6 ของรายวิชา 
ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนและรายละเอียดวิชาใหมี้ประสิทธิภาพขึ�นดงันี� 
-ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ6 ตามขอ้ 4 

-เปลี�ยนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื�อใหผู้เ้รียนมีมุมมองในการประยุกตค์วามรู้นี�กบัปัญหาที�มาจากงานวิจยัของอาจารยผ์ูส้อนและสิ�งแวดลอ้มต่างๆ  



 


