มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

วิชา 0214101 คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
(Introduction to Computer)

รายวิชานี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้อมูลทัวไป
่
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนิ นการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมิ นผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา

หน้ า
2
3
3
4
6
8
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1

รายละเอียดของรายวิ ชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา : วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
0214101 คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
2. จานวนหน่ วยกิ ต
2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผส้ ู อน
ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1/2560 สาขาสัตวศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 1
6. รายวิ ชาที่ ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
วันที่ 8 สิงหาคม 2560

2

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา : เพื่อให้ผเ้ ู รียน
1.1 มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ และข้อมูล
1.2 เข้าใจการทางานของกระบวนการรับและส่งข้อมูลภายในเครือ่ งคอมพิวเตอร์
1.3 เข้าใจการทางานพืน้ ฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ รูปแบบของ
การสื่อสารบนระบบเครือข่าย
1.4 มีความรูเ้ ข้าใจในเรือ่ งของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอธิบายและให้
คาแนะนาข้อมูลกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคคลทัวไปได้
่
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
รายวิชา 0214101 คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น เป็นรายวิชาที่เน้นสอนหลักพืน้ ฐานของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ป็ นปจั จุบนั เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการ
แก้ปญั หาด้วยคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ การบารุงรักษา กฎหมายและจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์
2. หัวข้อและจานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

30 ชัวโมง/ภาคการศึ
่
กษา

-

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชัวโมง/ภาคการศึ
่
กษา

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
นิสติ สามารถปรึกษาได้ในวันเวลาทีจ่ ดั สรรไว้เป็ นชัวโมงว่
่
างสัปดาห์ละ 2 ชัวโมง
่
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิ สิต
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา
 1.1 มีซ่อื สัตย์สุจริต



1.2
1.3

มีระเบียบวินยั
มีจติ สานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

 1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
 1.5 มีจติ สาธารณะ
1.2 วิ ธีการสอน
 บรรยายและฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่แนวคิดด้านจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
 ให้นิสติ จัดกลุ่มอภิปรายเนื้อหาข้อดีและข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ่งผลต่อ
บุคคล องค์กร และสังคม
1.3 วิ ธีการประเมิ น
 ให้คะแนนจากผลงานและการอภิปรายหน้าชัน้ เรียน
 ความตรงเวลาของการเข้าชัน้ เรียน และความรับผิดชอบในการส่งงาน
2. ด้านความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา


2.1

มีความรูใ้ นหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์



2.2



2.3

มีความรูพ้ น้ื ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทจ่ี ะนามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรูใ้ หม่โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์



2.4

ความรอบรูใ้ นศาสตร์ต่างๆ ทีจ่ ะนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

2.2 วิ ธีการสอน
 บรรยายจากเอกสารประกอบการสอน
 ให้นิสติ ทาแบบฝึกหัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
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 อภิปรายวิวฒ
ั นาการของคอมพิวเตอร์ในประเด็น ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึง
เทคโนโลยีของการสื่อสารข้อมูล
2.3 วิ ธีการประเมิ น
 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
 วิเคราะห์จากแบบฝึกหัด
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมผี ลตามหลักการและ
วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์



3.2 นาความรูท้ างวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.3 มีความใฝ่รู้ และสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ทีห่ ลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม

3.2 วิ ธีการสอน
 ให้นิสติ ฝึกปฏิบตั กิ ารแปลงเลขฐาน
 ให้นิสติ แก้ปญั หาโจทย์และฝึ กการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนการสอนผ่านปญั หา
(Problem Based Learning)
 ให้โจทย์การวิเคราะห์ประเด็น การบุกรุกทางคอมพิวเตอร์และกฎหมายทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 วิ ธีการประเมิ น
 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค โดยใช้โจทย์ประเภทวิเคราะห์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา


4.1

มีภาวะผูน้ า โดยสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ในฐานะผูน้ าและสมาชิกทีด่ ี



4.2

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทัง้ พัฒนาตนเองและพัฒนา
งาน
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

4.3
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4.2 วิ ธีการสอน

• ให้นิสติ ทาศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของงานกลุ่มและ PBL จากนัน้ มีการนาเสนอหน้าชัน้
เรียนและในรูปของแผนภาพหรือรายงาน
4.3 วิ ธีการประเมิ น

• ประเมินความก้าวหน้าของงาน
• ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงาน จากการอภิปรายและนาเสนอ
5. ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
5.1 ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีที่ต้องพัฒนา
 5.1 สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์
ประมวลผลการแก้ปญั หาและนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม


5.2

5.3


5.4

มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ การเลือกใช้รปู แบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม
มีทกั ษะและความรูภ้ าษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้า
ได้อย่างเหมาะสมและจาเป็ น
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมี ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

5.2 วิ ธีการสอน

• สอนเนื้อหาทฤษฎีเชิงปฏิบตั ิ โดยการให้โจทย์ให้ฝึกคิด
• มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง นาเสนอในรูปของรายงานและการนาเสนอหน้าชัน้
เรียน
5.3 วิ ธีการประเมิ น

• ประเมินจากการทาโจทย์ในห้องเรียน
• ประเมินผลจากรายงานและการนาเสนอ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ น
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด

• แนะนาประมวลลักษณะวิชา
• บทนา
• ชนิดของคอมพิวเตอร์และการ
ประยุกต์ใช้

2-3

 ฮาร์ดแวร์

จานวน* กิ จกรรมการเรียนการสอน
ผูส้ อน
(ชัวโมง)
่
และสื่อที่ใช้
3
กิ จกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร
- บรรยาย
- แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
4
กิ จกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร
- บรรยายและยกตัวอย่าง
(2 ชม.)
- ทาแบบฝึกหัดใน/นอกชัน้
เรียน
- ให้สถานการณ์ปญั หาทีเ่ กิด
ในชีวติ ประจาวันเพื่อฝึกให้
นิสติ เรียนรูต้ ามรูปแบบการ
สอนแบบ PBL (2 ชม.)
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตวั อย่าง / ใบงาน
- สถานการณ์สาหรับใช้ในการ
ตัง้ คาถามเพื่อนาไปสูก่ าร
เรียนรูแ้ บบ PBL
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4-5

 ซอฟต์แวร์

4

6-8

 การแทนข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ
ฐานข้อมูล

6

กิ จกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทาแบบฝึกหัด
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตวั อย่าง / ใบงาน
- กิจกรรมการผลิต Clip
สร้างสรรค์สงั คมเพื่อ
เผยแพร่ลงโปรแกรมสือ่
สังคมออนไลน์
กิ จกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอย่าง
- ทาแบบฝึกหัดในชัน้ เรียน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตวั อย่าง / ใบงาน

ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร

ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร

สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
10
 การสือ่ สารข้อมูล

11-12

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต

จานวน* กิ จกรรมการเรียนการสอน
(ชัวโมง)
่
และสื่อที่ใช้
2
กิ จกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอย่าง
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตวั อย่าง
4
กิ จกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอย่าง (2
ชม)
- มอบหมายงานให้นิสติ
แบ่งกลุ่มทารายงาน
- ให้สถานการณ์ปญั หาทีเ่ กิด
ในชีวติ ประจาวันเพื่อฝึกให้
นิสติ เรียนรูต้ ามรูปแบบการ
สอนแบบ PBL (2 ชม.)

ผูส้ อน
ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร
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สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- สถานการณ์สาหรับใช้ในการ
ตัง้ คาถามเพื่อนาไปสูก่ าร
เรียนรูแ้ บบ PBL

13-15

 ความปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอร์

16

 กฎหมายคอมพิวเตอร์

กิ จกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอย่าง
- การไปศึกษาภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์แล้วนาเสนอ
หน้าชัน้ เรียน
- อภิปรายในชัน้ เรียน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
2
กิ จกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและยกตัวอย่าง
- แบ่งกลุ่มนิสติ / มอบหมาย
งานและนาเสนอ
- อภิปรายในชัน้ เรียน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- โจทย์ตวั อย่าง
สัปดาห์ที่ 17 – 18 สอบปลายภาค
6

ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร
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2. แผนประเมิ นการเรียนรู้
( : ประเมิ นเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับ
ลักษณะการประเมิ น
สัดส่วนของ
การ
(เช่น สอบ รายงาน
สัปดาห์ที่ประเมิ น คะแนนที่
ประเมิ น
โครงงาน ฯลฯ)
ประเมิ น
1
สอบกลางภาค
9
30%
2
สอบปลายภาค
17 หรือ 18
30%
ตลอดภาคการศึกษา
3
แบบฝึกหัด
10%
4
รายงานจากการศึกษาค้นคว้า
3,12,13,14
30%
และการนาเสนอ

ผลการเรียนรู้
2.1, 2.3
2.1, 2.3
1.2, 2.1, 2.3,3.1
1.2, 2.1, 2.3,3.1

 นิสติ จะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาทัง้ หมดจึงจะมีสทิ ธิ ์สอบปลายภาค
 นิสติ ต้องร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบครบทัง้ 4 ลาดับการประเมิน หากขาดอย่างใด
อย่างหนึ่งจะได้รบั ค่าระดับขัน้ F
เกณฑ์การประเมิ นผลการเรียน
80.00 -100.00 ได้เกรด A
74.00 -79.99 ได้เกรด B+
68.00 -73.99 ได้เกรด B
61.00 -67.99 ได้เกรด C+
53.00 -60.99 ได้เกรด C
47.00 -52.99 ได้เกรด D+
41.00 -46.99 ได้เกรด D
0.00 -40.99 ได้เกรด F
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1. กฤษณ์ ขุนทองดา, นพมาศ ปกั เข็ม, สุดา เธียรมนตรี, สิรยา สิทธิสาร และอาจารี นาโค. คอมพิวเตอร์
เบือ้ งต้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา, 2556.
2. หนังสือทางวิชาการอื่นๆ ทีส่ อดคล้องกับบทเรียน
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่ม ี
1. 3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซต์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
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1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนิ สิต
1.1 แบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
2.1 แบบประเมินผูส้ อน
2.2 ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผสู้ อนทบทวนและปรับปรุงวิธกี ารสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดทา
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิตในรายวิ ชา
กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทาหน้าทีท่ วนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนใน
รายวิชา
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี

(ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร)
ผูส้ อนและรับผิดชอบรายวิชา
....8......../......สิงหาคม......../....2560....

..............................................................
(
)
ประธานสาขาวิชา
............../......................./...............
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