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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ   
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์  
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา 
    0214103 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน       3(3-0-6) 
 Fundamental of Computer Science   

หลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการประมวลผลคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูล แนวคิด 
ดิจิทัลเบื้องต้น แนวคิดด้านโครงสร้างข้อมูล พ้ืนฐานการออกแบบอัลกอริทึม แนวคิดเชิงวัตถุ ภาษา คอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ 

Principle of computer system; computer processing; data representation; basic digital logic; 
data structure concept; basic algorithm design; object-oriented concept; computer language; introduction 
to computer network; computer security concept 
 
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องดังต่อไปนี้  

2.1. เพ่ือให้นิสิตเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานและการประมวลผล รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

2.2. เพ่ือให้นิสิตทราบกระบวนการการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 
2.3. เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบขั้นตอนวิธีได้ 
2.4. เพ่ือให้นิสิตทราบถึงภาษาคอมพิวเตอร์และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
2.5. เพ่ือให้นิสิตเข้าใจหลักการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
2.6. เพ่ือให้นิสิตทราบถึงหลักความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ 
 

3. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ 

ออกแบบและน าไปสู่การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงหลักความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์     โดยพัฒนาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
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4. การพัฒนาผลการเรียนของนิสิต 
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู ้
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะคว ามสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
                             

 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม  

1. ให้นิสิตท างานกลุ่มมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  

2. มีการจัดเวลาเพ่ือน าเสนอ
งาน รว่มกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น  
 

 
 
 
 

 
1. ให้คะแนนจากการ

อภิปรายหน้าชั้น
เรียน 

2. ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับ 

 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน
เป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  ของ

องค์กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1. บ ร รย าย จ าก เอ ก ส า ร
ประกอบการสอน หนังสือ
อ่านประกอบ  อธิบายและ
ยกตัวอย่างในแต่ละหัวข้อ 

2. ให้ นิ สิตท าแบบฝึกหัดใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
รวมถึงการมอบหมายงาน 

3.  ใช้กรณีศึกษาเพ่ือให้นิสิต
ร่ วมกั นวิ เคราะห์ ความ
แตกต่าง รวมไปถึงแนะน า
การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เพ่ื อการพั ฒนา ทดสอบ  
แปลความผลลัพธ์ที่ได้  

1. ทดสอบย่อย สอบกลาง
ภาค และสอบปลาย
ภาค 

2. วิเคราะห์ผลงานพัฒนา
ชิ้นงานการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการทาง
คอมพิวเตอร์  

 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 
 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
บ ารุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อก าหนด 

 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพ่ือการน าไปประยุกต์ 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญ

ทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้จริง 

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น

ระบบ 
1. ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการใช้งาน

เครื่องมือต่าง  ๆ
2. ให้ กรณี ศึ กษาส าหรับการ

ค้นคว้ า สรุปและสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่ผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ระบบ 

 

1. ทดสอบย่อย 
2. ประเมินจากผลงานจาก

กรณี ศึ กษ าที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 

 

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  

 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดยใช้
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้นิสิตท าศึกษาค้นคว้าในรูปแบบ
ของงานกลุ่ม น าเสนอในรูปของการ
น าเสนอการใช้งาน 

1. ประเมินความก้าวหน้า
ของงาน 

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน จากการอภิปราย
และน าเสนอ 

 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง
และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันในการท างานที่เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ 

1. แนะน าและสอนวิธีใช้เครืองมือ
หรือซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ 

2. ใช้การส่งงานผ่านระบบ TSU 
learning ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้เห็นถึงการตรวจให้
คะแนน มีความสะดวกในการส่ง
งานกับอาจารย์ผู้สอน 

 
 

1. ประเมินจากการใช้
เครื่องมือ 

2. ประเมินจากการส่งงาน
ผ่านระบบ และ log file ใน
ระบบ TSU leraning 
  

 5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ 
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 
สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 

 
5. แผนการสอน 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การฝึกงาน

ภาคสนาม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง สอนเสริมตามลักษณะการ
เรียนรู้ของนิสิตในกรณีที่นิสิต
เรียนรู้ได้ช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 

- 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

1 -รายละเอียดรายวิชา 
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ (Introduction to computer) 

 การสร้างคอมพิวเตอร์ 
 ความหมาย ที่มา และประวัติ 
 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

3 - 1. แนะน า มคอ.3 
ของรายวิชา 

2. ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน เพ่ือ
ประเมินความรู้
นิสิตก่อนเรียน 

3. บรรยายโดยใช้
เอกสาร
ประกอบการสอน 

4. ให้ผู้เรียนร่วมกัน

ผศ .ดร.นพมาศ  
ปักเข็ม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับ 
ระบบคอมพิวเตอร์
จากความรู้เดิมที่มี
มา 

5. ซักถามและตอบข้อ
สงสัยหลังเรียน 

 
2-3 การแทนค่าข้อมูลและแนวคิดดิจิทัล 

(Data Representation and Digital 
Concept) 

 ระบบเลขจ านวน 
 ชนิดข้อมูล 
 เลขฐาน 
 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 

6 - 1. นิสิตน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 

2. ซักถามเกี่ยวกับพ้ืน
ความรู้ 

3. บ รรยาย โดยใช้
สไลด์และเอกสาร
ประกอบการสอน 

4. อ ธิ บ า ย โ ด ย
ย ก ตั ว อ ย่ า ง
ประกอบ และให้
ผู้เรียนช่วยกันคิด
หาเหตุผล 

5. ซักถามและตอบข้อ
สงสัยหลังเรียน 

ผศ .ดร.นพมาศ  
ปักเข็ม 

4 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) 3 - 1. ซักถามเกี่ยวกับพ้ืน
ความรู้ 

2. บ รรยาย โดยใช้
สไลด์และเอกสาร
ประกอบการสอน 

3. อ ธิ บ า ย โ ด ย
ย ก ตั ว อ ย่ า ง
ประกอบ และให้
ผู้เรียนช่วยกันคิด
หาเหตุผล 

4. ซักถามและตอบข้อ
สงสัยหลังเรียน 

ผศ .ดร.นพมาศ  
ปักเข็ม 

5 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 3 - 1. ซักถามเกี่ยวกับพ้ืน ผศ .ดร.นพมาศ  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ความรู้ 

2. บ รรยาย โดยใช้
สไลด์และเอกสาร
ประกอบการสอน 

3. อ ธิ บ า ย โ ด ย
ย ก ตั ว อ ย่ า ง
ประกอบ และให้
ผู้เรียนช่วยกันคิด
หาเหตุผล 

4. ซักถามและตอบข้อ
สงสัยหลังเรียน 

ปักเข็ม 

6 วงจรเชิงตรรกะ (Logic Circuit) 3 - 1. ซักถามเกี่ยวกับพ้ืน
ความรู้ 

2. บ รรยาย โดยใช้
สไลด์และเอกสาร
ประกอบการสอน 

3. อ ธิ บ า ย โ ด ย
ย ก ตั ว อ ย่ า ง
ประกอบ และให้
ผู้เรียนช่วยกันคิด
หาเหตุผล 

    ซักถามและตอบข้อ
สงสัยหลังเรียน 

ดร.วิสิทธิ์   
บุญชุม 

7-8 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมเบื้องต้น 
(Basic Algorithm Analysis and Design ) 

 Linear program  
 Selection  
 Repetition 

6 - 1. ซักถามเกี่ยวกับ
พ้ืนความรู้ 

2. บรรยายโดยใช้
สไลด์และเอกสาร
ประกอบการสอน 

3. อ ธิ บ า ย โด ย
ย ก ตั ว อ ย่ า ง
ประกอบ และให้
ผู้ เรี ยนช่ วยกั น
คิดหาเหตุผล 

4.  ซักถามและตอบ
ข้ อสงสั ยห ลั ง
เรียน 

ดร.วิสิทธิ์   
บุญชุม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
9 สอบกลางภาค 

10-12 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาษาโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์  (Computer Programming 
and Language) 

 พ้ืนฐานส าหรับการเขียนโปรแกรม 
 โปรแกรมเชิงโครงสร้าง 
 โปรแกรมเชิงวัตถุ 
 ภาษาโปรแกรม 
 การแปลภาษาและการประมวลผล

โปรแกรม 

6 - 1. ใซัถามเกี่ยวกับพ้ืน
ความรู้ 

2. บรรยายโดยใช้สไลด์
แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน 

3. อ ธิ บ า ย โ ด ย
ยกตัวอย่างประกอบ 
แ ล ะ ให้ ผู้ เรี ย น
ช่วยกันคิดหาเหตุผล 

4. ซั กถามและตอบ  
ข้อสงสัยหลังเรียน 

ดร.วิสิทธิ์   
บุญชุม 

13 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ 
ของคอมพิวเตอร์(Artificial Intelligence and 
Machine Learning) 

6 - 1. ซักถามเกี่ยวกับพ้ืน
ความรู้ 

2. บรรยายโดยใช้สไลด์
และเอกสาร
ประกอบการสอน 

3. อธิบายโดย
ยกตัวอย่างประกอบ 
และให้ผู้เรียน
ช่วยกันคิดหาเหตุผล 

4. ซักถามและตอบข้อ
สงสัยหลังเรียน 

ผศ .ดร.นพมาศ  
ปักเข็ม 

14 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Network)  

3 - 1. ซักถามเกี่ยวกับพ้ืน
ความรู้ 

2. บรรยายโดยใช้สไลด์
และเอกสาร
ประกอบการสอน 

3. อธิบายโดย
ยกตัวอย่างประกอบ 
และให้ผู้เรียน
ช่วยกันคิดหาเหตุผล 

4. ซักถามและตอบข้อ
สงสัยหลังเรียน 

ผศ .ดร.นพมาศ  
ปักเข็ม 

15 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
(Basic Computer Network) 

3 - 1. ซักถามเกี่ยวกับพ้ืน
ความรู้ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
 2. บรรยายโดยใช้สไลด์

และเอกสาร
ประกอบการสอน 

3. อธิบายโดย
ยกตัวอย่างประกอบ 
และให้ผู้เรียน 

4. ช่วยกันคิดหาเหตุผล 
    ซักถามและตอบข้อ

สงสัยหลังเรียน 
16 ความมั่ นคงปลอดภั ยทางคอมพิ วเตอร์ 

(Computer Security) 
 

3 - 1. ซักถามเกี่ยวกับพ้ืน
ความรู้ 

2. บรรยายโดยใช้สไลด์
และเอกสาร
ประกอบการสอน 

3. อธิบายโดย
ยกตัวอย่างประกอบ 
และให้ผู้เรียน
ช่วยกันคิดหาเหตุผล 

4. 4.ซักถามและตอบข้อ
สงสัยหลังเรียน 

ผศ .ดร.นพมาศ 
ปักเข็ม 

17 
สอบปลายภาค 

18 
รวม 45 -  

 
6. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีประเมิน สัปดาหท์ี่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1 2.1, 2.2, 5.2 สอบย่อย/ชิ้นงานหลัก (Project) /งานที่

ได้รับมอบหมายรายสัปดาห์ (Assignment) 
ตลอดภาค
การศึกษา 

35% 

2 1.3,1.5, 1.6, 4.4 -พฤติกรรมการเข้าเรียน 
-การส่งงานที่ได้รับ มอบหมายตามเวลา 
-การมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 

3 2.1, 2.2, 3.1, 3.4 สอบกลางภาค 9 30% 
4 2.1, 2.3, 3.1, 3.4 สอบปลายภาค 17-18 30% 

รวม 100 % 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
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80 – 100 ได้เกรด A 74 – 79.99 ได้เกรด B+ 

68 – 73.99 ได้เกรด B 61 – 67.99 ได้เกรด C+ 

53 – 60.99 ได้เกรด C 47 – 52.99 ไดเ้กรด D+ 

41 – 46.99 ได้เกรด D 0 – 40.99 ได้เกรด E 

 
 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน : 
1.1 ต าราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน  
    Robert Sedgewick and Kevin Wayne - An Introduction to Computer Science,  Princeton University 
1.2 ต าราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน - 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม : 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 
 

 
( ผศ.ดร.นพมาศ  ปักเข็ม ) 

                                                                                                                    ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
                                                                                                                   .........../........../............ 
 


