สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2
หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หนา
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย#ผู%รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย#ผู%สอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป/ที่เรียน
6. รายวิชาที่ต%องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถ%ามี)
7. รายวิชาที่ต%องเรียนพร%อมกัน (Co-requisites) (ถ%ามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค"
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค#ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช%ตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห#ที่อาจารย#ให%คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปJนรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู%
3. ทักษะทางปLญญา
4. ทักษะความสัมพันธ#ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห#เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู%

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข%อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข%อมูลแนะนํา

มคอ. 3
หมวด 7

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ#การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ#การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต /คณะ /ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร#
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4121501 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร# (Principles of Computer Science)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร# ประเภทวิชาแกน
4. อาจารย"ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย"ผูสอน
อาจารย#พิชญ#สินี พุทธิทวีศรี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป:ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นป/ที่ 2556
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร# ศูนย#การเรียนรางน้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
7 พฤษภาคม พ.ศ.2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค"
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อให%นักศึกษามีความรู% ความเข%าใจเกี่ยวกับภาพรวมของระบบคอมพิวเตอร# ในแงการเรียน
รายวิชาในหลักสูตร การเลือกวิชาที่จะศึกษา การใช%งานโปรแกรมพื้นฐานที่จําเปJน เข%าใจหลักการเขียน
โปรแกรมแก%ปLญหาและสามารถเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร%าง รวมทั้งโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต%นได% อธิบาย
การทํางานของระบบคอมพิวเตอร#รวมทั้งวิธีการเก็บข%อมูลประเภทตาง ๆ
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2. วัตถุประสงค"ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให%สอดคล%องกับรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร ตลอดจนเปJนพื้นฐานการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข%องและ
ปรับเนื้อหาให%ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด%านคอมพิวเตอร#และการสื่อสาร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาการวิ วั ฒ นาการ ความสามารถ ประเภท โครงสร% า งและการทํ า งานของคอมพิ ว เตอร#
ระบบจํ า นวน พี ช คณิ ต แบบบูล ข% อมู ล และระบบสารสนเทศ การแทนข%อมู ล การประมวลผลข% อมู ล
ภาษาคอมพิวเตอร# หลักการแก%ปLญหาด%วยคอมพิวเตอร# การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร%าง การเขียน
โปรแกรมเพื่อแก%ปLญหาด%านตางๆ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
จําเปJนของนักศึกษา
เฉพาะรายโดยพิจารณา
จากผลการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู%
ของนักศึกษาหลังการ
สอบระหวางภาคเรียน

การฝNกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝNกงาน
ฝ`กปฏิบัติงาน 30 ชั่วโมง การศึกษาด%วยตนเอง 5
ตอภาคการศึกษา
ชั่วโมงตอสัปดาห#

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห"ที่อาจารย"ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปPน
รายบุคคล
- อาจารย#ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให%คําปรึกษา
- อาจารย#จัดเวลาให%คําปรึกษาเปJนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความต%องการ 30 นาที ตอสัปดาห#
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาและสงเสริมผู%เรียนให%ตระหนักถึงความสําคัญในหน%าที่ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยด%าน
การแตงกาย การเข%าชั้นเรียน มีจริยธรรมในการใช%งานอินเทอร#เน็ต ไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต#แวร# มี
คุณธรรมจริยธรรม เห็นแกประโยชน#สวนรวมมากกวาสวนตัว มีความเสียสละ อดทน อดกลั้น สามารถ
ทํางานเปJนทีม แก%ไขข%อขัดแย%งได%ระดับหนึ่ง และรู%จักจัดลําดับความสําคัญของงาน
1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร%อมทั้ง ยกตัวอยางประกอบ เชนประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข%องกับการใช%เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร# อินเทอร#เน็ต อภิปรายกลุมยอย แสดงความคิดเห็น ตอบปLญหารายบุคคล มอบหมายงานให%
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นักศึกษาค%นหาข%อมูลจากหนังสือ ห%องสมุด รวมทั้งจากอินเทอร#เน็ตมาอภิปรายรวมกันโดยใช%เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร#
1.3 วิธีการประเมินผล
การเข%าชั้นเรียนตรงเวลา การเข%าเรียนอยางสม่ําเสมอ พฤติกรรมในชั้นเรียน พฤติกรรมในการทํางาน
กลุม ความทันเวลาในการสงงาน การใสใจในงานที่มอบหมาย คุณภาพของงาน และคะแนนจากการสอบ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
อธิบายการแทนข%อมูล พีชคณิตแบบบูลได% เข%าใจวิธีการและสามารถเปลี่ยนเลขฐานตาง ๆ ได%
ยกตัวอยางโปรแกรม บอกความแตกตางความสามารถของโปรแกรมได% เข%าใจและเขียนโปรแกรมเบื้องต%น
ได% อธิบายการแก%ปLญหาด%วยการเขียนผังงานและรหัสเทียมได% สามารถติดตามความก%าวหน%าทางวิชาการ
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร#
2.2 วิธีการสอน
สอนแบบบรรยาย อภิ ป ราย ยกตั ว อยางกรณี ศึกษา มอบหมายงานให% ค%น คว% า ทํ า รายการ นํ า
รายงานมาถายทอดให%เพื่อนฟLง และรวมกันอภิปราย
2.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาค และปลายภาค สังเกตจากการอภิปราย การนําเสนองาน การทําแบบฝ`กหัดในใบ
งาน รายงาน
3. ทักษะทางปQญญา
3.1 ทักษะทางปQญญา
สามารถสืบค%น รวบรวมข%อมูลมาใช%ในการศึกษาได% เข%าใจและสรุปประเด็นสําคัญที่ต%องการได% มี
ความสามารถในการแก%ไขปLญหาเบื้องต%นที่เกิดจากการใช%เทคโนโลยีคอมพิวเตอร#แกตนเองและผู%อื่นได%
3.2 วิธีการสอน
สอนแบบบรรยาย อภิปราย แสดงข%อคิดเห็น มอบหมายงานให%ค%นคว%า ทํารายการเดี่ยวและรายงาน
กลุม นํารายงานมาถายทอดให%เพื่อนฟLง และรวมกันอภิปราย
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาค และปลายภาค สังเกตจากการอภิปราย การนําเสนองาน เนื้อหาของรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธ"ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ"ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
พัฒนาให%มีภาวะเปJนทั้งผู%นําและผู%ตาม รู%จักการทํางานเปJนทีม การติดตามงาน การแบงงาน การ
วางแผนปฎิบัติงาน การจัดลําดับความสําคัญของงาน
4.2 วิธีการสอน
สอนแบบบรรยาย อภิปราย มอบหมายงานกลุมให%ค%นคว%า ทํารายการ นํารายงานมาถายทอดให%
เพื่อนฟLง ฝ`กให%รู%จักการฟLง และสรุปความรู%ที่ได%รับ ฝ`กให%รู%จักการแสดงความคิดเห็น
4.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ให%ประเมินตนเองและเพื่อนรวมกลุม
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5. ทักษะการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช%รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟLง การแปล การเขียน โดยการทํารายงานและนําเสนอ
ในชั้นเรียน
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายให%ค%นคว%าข%อมูล เขียนรายงาน และนําเสนอหน%าห%องโดยใช%เทคโนโลยีด%านคอมพิวเตอร#
เปJนเครื่องมือ
5.3 วิธีการประเมินผล
การใช%สื่ออิเล็กทรอนิกส#ในการนําเสนอผลงานและทํารายงาน การมีสวนรวมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห"ที่
หัวขอ/รายละเอียด
1-2

3

4

ความรู%ทั่วไปเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร#
- องค#ประกอบคอมพิวเตอร#
- วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร#
- ภาษาคอมพิวเตอร#
- จริยธรรม
ข%อมูลและสารสนเทศ
- ความหมายของข%อมูล
และสารสนเทศ
- การประมวลผลข%อมูล
- โครงสร%างข%อมูล
- การออกแบบข%อมูล
- การตรวจสอบความ
ถูกต%องของข%อมูล
การแทนข%อมูล
- การแทนข%อมูลของ
คอมพิวเตอร#
- การแทนข%อมูลชนิด
ข%อความ
- การแทนข%อมูลชนิด
รูปภาพ

จํานวน
ชั่วโมง
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กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
บรรยายและใช%สื่อประสม
อ.พิชญ#สินี
อภิปราย
พุทธิทวีศรี

4

บรรยายและใช%สื่อประสม
นําเสนองานที่มอบหมาย

อ.พิชญ#สินี
พุทธิทวีศรี

4

นําเสนองานที่มอบหมาย
บรรยายและยกตัวอยาง

อ.พิชญ#สินี
พุทธิทวีศรี
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มคอ. 3
5

6-7

8
9-10

11-13

13-15

15

16

ระบบตัวเลข
- การแทนตัวเลข
- เลขฐานตาง ๆ
- การเปลี่ยนเลขฐาน
- การคํานวณเลขฐาน
พีชคณิตบูลลีน
- ฟLงก#ชันบูลลีน
- สัจพจน#และกฎของ
พีชคณิตบูลลีน
- ตารางความจริง
- วงจรเชิงผสม
สอบกลางภาค
หลักการแก%ปLญหาด%วย
คอมพิวเตอร#
- อัลกอริทึม
- ผังงาน
- รหัสเทียม
การเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร%าง
- การเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร%างด%วยภาษาซี
- การไหลเวียนของคําสั่ง
- ตัวแปรและโปรแกรมยอย
- แถวลําดับ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
- หลักการออกแบบ
โปรแกรมเชิงวัตถุ
- คุณลักษณะเดนของ
โปรแกรมเชิงวัตถุ
- โปรแกรมเพื่องานเฉพาะ
ด%าน เชน ด%านฐานข%อมูล
- ทบทวนบทเรียน
สอบปลายภาค

4

นําเสนองานที่มอบหมาย
บรรยายและยกตัวอยาง

อ.พิชญ#สินี
พุทธิทวีศรี

8

นําเสนองานที่มอบหมาย
บรรยายและใช%สื่อประสม
อภิปราย

อ.พิชญ#สินี
พุทธิทวีศรี

8

นําเสนองานที่มอบหมาย
บรรยายและยกตัวอยาง
อภิปราย
ฝ`กปฏิบัติเขียนผังงานและ
รหัสเทียม
บรรยายและสาธิต
นําเสนองานที่มอบหมาย
ฝ`กปฏิบัติเขียนโปรแกรม

อ.พิชญ#สินี
พุทธิทวีศรี

8

อ.พิชญ#สินี
พุทธิทวีศรี

8

บรรยายและสาธิต
นําเสนองานที่มอบหมาย
ฝ`กปฏิบัติเขียนโปรแกรม

อ.พิชญ#สินี
พุทธิทวีศรี

4

บรรยายและสาธิต
นําเสนองานที่มอบหมาย
อภิปราย

อ.พิชญ#สินี
พุทธิทวีศรี
กรรมการคุมสอบ
ของมหาวิทยาลัย
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1
1.1 1.2 1.5
2.1 2.2 2.8
3.1-3.3 5.3
2
1.1-1.7 2.1 2.2
2.4-2.8 3.1-3.4
4.2 4.4
5.1 5.3 5.4
3

1.1 1.3 1.5
2.1 2.4
4.4 4.6

วิธีการประเมิน
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- การทํางานกลุมและการ
นําเสนองานที่มอบหมาย
- รายงาน
- ใบงาน
- การมีสวนรวม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การเข%าชั้นเรียน
- ความตรงตอเวลาในการสง
งานและนําเสนองาน

สัปดาห"ที่
ประเมิน
8
16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%
30%

ตลอดภาค
การศึกษา

30%

ตลอดภาค
การศึกษา

5%
5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักวิทยาการด%านคอมพิวเตอร#
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Forouzan, B. & Mosharraf, F. (2008). Foundations of computer science. (2nd ed.).
London:Thomson Learning.
http://laptops.maine.edu/cos125.html
http://fundacs.blogspot.com/
http://www.cs.rice.edu/~javaplt/311/
http://introcs.cs.princeton.edu/java/home/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ"การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได%จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได%ดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผู%สอนและผู%เรียน
- การสังเกตการณ#จากพฤติกรรมของผู%เรียน
8
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- แบบประเมินผู%สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอร#ดของหลักสูตร ที่อาจารย#ผู%สอนและคณาจารย#ในหลักสูตรได%จัดทําเปJนชอง
ทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ"การประเมินการสอน
ในการเก็บข%อมูลเพื่อประเมินการสอน ได%มีกลยุทธ# ดังนี้
- ผลการสอบ
- ใบบันทึกกิจกรรมในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข%อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข%อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข%อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู%ในวิชา ได%จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได%ดังนี้
- การทวนสอบการให%คะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย#อื่น หรือ ผู%ทรงคุณวุฒิ ที่
ไมใชอาจารย#ประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู%ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข%อสอบ รายงาน วิธีการประเมินผลให%คะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได%มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให%เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป/ หรือตามข%อเสนอแนะ
- เปลี่ยน หรือสลับอาจารย#ผู%สอน หรือเชิญผู%ทรงคุณวุฒิมาบรรยายบางหัวข%อ
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