
 
 

 
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

Course Specification 
 
 
 

รหัสวิชา 0214103 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
(Fundamental of Computer Science) 

 
 
 
 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
                       มหาวิทยาลัยทักษิณ



-1- 
 

 

สารบญั 
 

หมวด         หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป       1 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์     2 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ     3 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต     4 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล     9 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    12 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา   15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มคอ.3 

 
 

- 1 - 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรยีนมาก่อน รายวิชาทีเ่รียนพร้อมกัน  
และคำอธิบายรายวิชา  

    0214103 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน   3(3-0-6) 
 Fundamental of Computer Science  

บุรพวิชา : - 
ควบคู่ : - 
หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการประมวลผลคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูล 

แนวคิด ดิจิทัลเบื้องต้น แนวคิดด้านโครงสร้างข้อมูล พื้นฐานการออกแบบอัลกอริทึม 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.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอกบังคับ 
 

3.  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา  ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม และ อ.อาจารี นาโค 
 

4.  ภาคการศกึษา/ ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564/ ชั้นปีที่ 1 
 

5.  สถานทีเ่รียน 
ห้องเรียน MF1307 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง 
กรณีต้องใช้การสอน Online : https://thaksin.webex.com/meet/noppamas   และ ห้องเรียน

รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน TSU MOOC 
 

6.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
20 มิถุนายน 2564 
 

https://thaksin.webex.com/meet/noppamas%20%20และ
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องดังต่อไปนี้  

1.1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและการประมวลผล รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

1.2. เพื่อให้นิสิตทราบกระบวนการการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 
1.3. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบขั้นตอนวิธีได ้
1.4. เพื่อให้นิสิตทราบถึงภาษาคอมพิวเตอร์และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
1.5.   เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
1.6. เพื่อให้นิสิตทราบถึงหลักความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการ
วิเคราะห์ ออกแบบและนำไปสู่การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของการ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงหลักความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์     
ในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยขึ้น ดังนี้ 
     2.1 การปรับปรุงจากผลการประเมินทีผ่่านมา 
           

ประเด็นปรับปรุง การดำเนินการ 
ความทันสมัยของเนื้อหารายวิชา  -การปรับปรุงเนื้อหากรณีศึกษาให้มคีวามน่าสนใจ 

ทันสมัย การใช้กรณีศึกษาทีม่ีความเป็นปัจจุบันมาก
ขึ้น  
-ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 

 
     2.2 การปรับปรุงอืน่ ๆ (เช่น วธิีสอน/เพิ่มเนื้อหางานวิจัย/พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

 

ประเด็นปรับปรุง การดำเนินการ 
1. วิธีการสอน -ปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้อง

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งในระดับรายวิชา
และระดับหลักสูตร 
-การเตรียมแผนสำรองการสอนแบบออนไลน์ ในกรณี
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ประเด็นปรับปรุง การดำเนินการ 
ที่สถานการณ์ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย  เช่น การ
บันทึกวดิีโอปฏิบัติการ  การสอนผ่านออนไลน์ เป็น
ต้น 

2. การนำผลงานวิจัยมาใช้ร่วมกับการจัดการ
เรียนการสอน 

เพิ่มเติมกรณีศึกษาที่มาจากงานวิจัยของผู้สอน 
ผลงานการวิจัยจากวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท 
และโครงงานวิจัยจากนิสิตระดับปริญญาตรี 

 
หมวดที่  3  ลักษณะการดำเนินการ 

 
1.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัต/ิการ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง ตามสถานการณ์ของ
ผู้เรียน 

- 90 ชั่วโมง 

 คำชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
2.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่ และช่องทางในการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแกน่ิสิตเป็นรายบุคคล 

3 ชั่วโมง /   สัปดาห์  
ห้องทำงาน SC1431  (ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม)/  ห้องทำงาน SC1408 (อ.อาจารี นาโค) 
อาคารปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร1์ คณะวิทยาศาสตร ์วิทยาเขตพัทลุง 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ  

 
 

ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมนิผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม  

1. ให้นิสิตทำงานกลุ่มมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  

2. มีการจัดเวลาเพื่อนำเสนอ
งาน ร่วมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น  
 

 
 
 
 

 
1. ให้คะแนนจากการ

อภิปรายหน้าชั้น
เรียน 

2. ความรับผิดชอบใน
หน้าทีท่ี่ได้รับ 

 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงาน
เป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  ของ

องค์กรและสังคม 
 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้

คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู ้   
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่สำคญัในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1. บ รรย าย จ าก เอ ก ส าร
ประกอบการสอน หนังสือ
อ่านประกอบ  อธิบายและ
ยกตัวอย่างในแต่ละหัวข้อ 

2. ให้นิ สิ ตทำแบบฝึกหั ดใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
รวมถึงการมอบหมายงาน 

3.  ใช้กรณีศึกษาเพื่อให้นิสิต
ร่ วมกั นวิ เคราะห์ ความ
แตกต่าง รวมไปถึงแนะนำ
การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1. ทดสอบย่อย สอบกลาง
ภาค และสอบปลาย
ภาค 

2. วิเคราะห์ผลงานพัฒนา
ชิ้นงานการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการทาง
คอมพิวเตอร์  

 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 
 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา 
บำรุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อกำหนด 
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ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมนิผล 

 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ 

เพื่ อการพั ฒนา ทดสอบ  
แปลความผลลัพธ์ที่ได้  

  2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญ
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 กษาสำหรับการ

ค้ นคว้ า สรุปและสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้อย่างมี
ระบบ 

 

1. ทดสอบย่อย 
2. ประเมินจากผลงานจาก

กรณี ศึ กษ าที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 

 

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปญัหาอย่าง
สร้างสรรค ์

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  

 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดยใช้
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้นิสิตทำศึกษาค้นคว้าในรูปแบบ
ของงานกลุ่ม นำเสนอในรูปของการ
นำเสนอการใช้งาน 
(กรณีสถานการณ์ covid19 เป็น
การนำเสนอผ่านระบบ online) 

1. ประเมินความก้าวหน้า
ของงาน 

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน จากการอภิปราย
และนำเสนอ 

 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทำงาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์



-6- 
 

 

ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมนิผล 

มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและ

รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข

สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันในการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

1. แนะนำและสอนวิธีใช้เครื่องมือ
หรือซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ 

2. ใชก้ารส่งงานผ่านระบบ TSU 
MOOC ของรายวิชา เพื่อให้เห็น
ถึงการตรวจให้คะแนน มีความ
สะดวกในการส่งงานกับอาจารย์
ผู้สอน 

 
 

1. ประเมินจากการใช้
เครื่องมือ 

2. ประเมินจากการส่งงาน
ผ่านระบบ และ log file ใน
ระบบ TSU MOOC 
  

 5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ 
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 
สื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 

 
 

 

2. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs ลงสู่ CLOs 
 

ELOs ของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0214103           

 
ผลการเรียนรูต้าม ELOs ของ

หลักสูตร 
CLOs 

วิธีการสอนและการประเมนิ 

 1. สามารถอธิบายทฤษฎี
พื้นฐานทางวิทยาการ

CLO1.  นิ สิ ต เข้ าใจและมี ความรู้
เกี่ ยวกั บหลั กการทำงานและการ

วิธีการสอน:  
1) บรรยายโดยใช้ Slide 
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ผลการเรียนรูต้าม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการสอนและการประเมนิ 

คอมพิวเตอร์ได ้ ประมวลผลรวมถึงองค์ประกอบต่าง  ๆ
ของระบบคอมพิวเตอรเ์บื้องต้นได ้ 
CLO2.นิสิตเข้าใจการแทนค่าข้อมูล
แนวคิดดิจิทัลและโครงสร้างข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์  
CLO3. นิสิตสามารถอธิบายการทำงาน
ของวงจรเชิงตรรกะได ้
CLO4. นิสิตสามารถอธิบาย
กระบวนการการแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์และภาษาโปรแกรม
เบื้องต้นได้ 
CLO5. นิสิตสามารถระบุประเภทและ
ลักษณะเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ได้  
CLO6.นิสิตสามารถอธิบายหลักการ
ความมั่ น ค งป ลอดภั ย ใน ระบ บ
คอมพิวเตอร์ได ้
CLO7. นิ สิ ต เข้ าใจห ลั กการของ
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 
 

ประกอบการบรรยาย 
2) ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา 
3) ฝึกปฏิบัติการงานโปรแกรม
ต่าง ๆ  
4) มอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่ม
และเป็นงานเด่ียว 
การประเมิน :  
1) การสอบกลางภาค 
2) การสอบปลายภาค 
3) งานที่ได้รับมอบหมาย และ
การทำแบบฝึกหัดให้ชั้นเรียน 
 

 2. สามารถวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกต้อง 

CLO8. นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหา
และออกแบบขั้นตอนวิธีได 
CLO9. นิสิตสามารถออกแบบวงจรเชิง
ตรรกะแบบเบื้องต้นได ้
 

วิธีการสอน: 
1)  อธิบายและฝกึปฎิบัติ

ในชั้นเรียน ในการวิเคราะห์
และออกแบบขั้นตอนวิธี 

2) มอบหมายโจทย์การ
สำหรับฝึกการเขียนขึ้นตอนวิธ ี
วิธีการประเมนิ:  

ประเมินจากชิ้นงาน และ
การตอบข้อซักถาม 

 3. สามารถใชท้ักษะ เทคนิค -  
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ผลการเรียนรูต้าม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการสอนและการประเมนิ 

ปัจจุบัน และเครื่องมือที่
จำเป็นในการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ 

 4. สามารถออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศที่ถกูต้องตามความ
ต้องการ 

-  

 5. สามารถพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ
อย่างสร้างสรรค์ จากการ
ประยุกต์เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่

-   

 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ 
และวิชาชีพ ไม่คัดลอกงาน
ผู้อื่น และมีการอ้างอิงแหล่ง 
ที่มา 

CLO10. นสิิตมีจรรยาบรรณในการ
ทำงานของตนเอง ไม่คัดลอกของ
ผู้อื่น  

วิธีการสอน:  
ปลูกฝังจรรยาบรรณเชิงวิชาการ 
การละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ การ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

วิธีการประเมนิ: 

-ตรวจสอบจากพฤติกรรมการส่ง
งาน 

-ตรวจสอบรายละเอียดชิ้นงานที่
นิสิตจัดทำ เพื่อดูแนวโน้มการ
คัดลอกกัน 

 7. สามารถทำงานเป็นทีมและ
เป็นเครือข่าย มีความ
รับผิดชอบ ในการทำงานให้
บรรลุเป้าหมาย 

CLO11. นสิิตมีทักษะการทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม  

วิธีการสอน:  
อธิบายหลักการทำงานกลุ่ม 

และมอบหมายงานกลุ่มให ้

นิสิตฝึกปฏิบัต ิ

วิธีการประเมนิ: 

-สังเกตพฤติกรรมการทำงาน 

กลุ่ม 
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ผลการเรียนรูต้าม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการสอนและการประเมนิ 

-ตรวจสอบจากชิ้นงานของ 

กลุ่ม 
 8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ปรับตัว
เข้ากับแนวโน้มเทคโนโลยีใน
ยุคดิจิทัล 

CLO12. นสิิตมีทักษะการคน้คว้า
ข้อมูลตามหัวขอ้ที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสอน:  
มอบหมายงานกลุ่มให ้

นิสิตฝึกปฏิบัต ิ

วิธีการประเมนิ: 

-สังเกตพฤติกรรมการทำงาน 

กลุ่ม 

-ตรวจสอบจากชิน้งาน 
 9. สามารถสื่อสารทั้ง

ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ 
ในรูปแบบการพูดและการ
เขียน และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้วยวิธีการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

CLO13. นสิิตมีทักษะการนำเสนอ
งานต่อที่สาธารณะ  โดยการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม 

วิธีการสอน 

-สอนเทคนิคการนำเสนอและ
การใช้งานเครื่องมือ 
-มอบหมายงานการนำเสนอ
หน้าช้ันเรียน 

วิธีประเมิน 

-สังเกตพฤติกรรมการนำเสนอ
งาน 

-ตรวจสอบจากชิ้นงานของ 

กลุ่ม 
 10. สามารถประยุกต์วิธีการ

ทางคณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาทางด้านการคำนวณ 

-  
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน การ

สอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
1-2 -รายละเอียดรายวิชา 

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ (Introduction to computer) 

• การสร้างคอมพิวเตอร ์

• ความหมาย ที่มา และประวัติ 

• องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการเรียนรู้: CLO1, CLO10, CLO12 
-การค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นความรูเ้บือ้งต้น
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

6 - 1. แนะนำ มคอ.3 

ของรายวิชา 

2. ทำแบบทดสอบ

ก่อนเรียน เพื่อ

ประเมินความรู้

นิสิตก่อนเรียน 

3. บรรยายโดยใช้

เอกสาร

ประกอบการสอน 

4. ให้ผู้เรียนร่วมกนั

แลกเปลี่ยนความรู้

เกี่ยวกับ 

ระบบคอมพิวเตอร์

จากความรู้เดิมที่มี

มา 

5. ซักถามและตอบข้อ

สงสัยหลังเรียน 

 

ผศ .ดร.นพมาศ  
ปักเข็ม 

3-4 การแทนค่าข้อมูลและแนวคิดดิจิทัล 
(Data Representation and Digital 
Concept) 

• ระบบเลขจำนวน 

• ชนิดข้อมูล 

6 - 1. นิสิตนำเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 

2. ซักถามเกี่ยวกับพื้น
ความรู้ 

3. บรรยายโดยใช้
สไลด์และเอกสาร

ผศ .ดร.นพมาศ  
ปักเข็ม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน การ

สอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

• เลขฐาน 

• ฐานข้อมูลเบื้องต้น 
ผลการเรียนรู้: CLO2, CLO10 
 

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 

5-6 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) 
 
ผลการเรียนรู้: CLO2, CLO10, CLO11 
 

6 - 1. ซักถามเกี่ยวกับพื้น
ความรู้ 

2. บรรยายโดยใช้
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 

อ.อาจารี นาโค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-8 วงจรเชิงตรรกะ (Logic Circuit) 
 
ผลการเรียนรู้: CLO3, CLO9 
 

3 - 1. ซักถามเกี่ยวกับพื้น
ความรู้ 

2. บรรยายโดยใช้
สไลด์และเอกสาร
ประกอบการสอน 

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

อ.อาจารี นาโค 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน การ

สอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
5.     ซักถามและ
ตอบข้อสงสัยหลัง
เรียน 

สอบกลางภาค 
9 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมเบื้องต้น 

(Basic Algorithm Analysis and Design ) 

• Linear program  

• Selection  

• Repetition 
ผลการเรี ยน รู้ : CLO4, CLO8, CLO10, 
CLO11, CLO12, CLO13 

3 - 1. ซักถามเกี่ยวกับ
พื้นความรู ้

2. บรรยายโดยใช้
สไลด์และเอกสาร
ประกอบการสอน 

3. อธิบายโดย
ยกตัวอย่าง
ประกอบ และให้
ผู้เรียนช่วยกัน
คิดหาเหตุผล 

 4.    ซักถามและตอบ
ข้อสงสัยหลังเรียน 

อ.อาจารี นาโค 

10-11 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาษาโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์  (Computer Programming 
and Language) 

• พื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรม 

• โปรแกรมเชิงโครงสร้าง 

• โปรแกรมเชิงวัตถ ุ

• ภาษาโปรแกรม 

• การแปลภาษาและการประมวลผล
โปรแกรม 

ผลการเรยีนรู้: CLO4, CLO8, CLO12, 
CLO13 

 

6 - 1. ใซัถามเกี่ยวกับพื้น
ความรู้ 

2. บรรยายโดยใช้สไลด์
และเอกสาร
ประกอบการสอน 

3. อธิบายโดย
ยกตัวอย่างประกอบ 
และใหผู้้เรียน
ช่วยกันคิดหาเหตุผล 

4. ซักถามและตอบ  
ข้อสงสัยหลังเรยีน 

 

อ.อาจารี นาโค 

12-13 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ 
ของคอมพิวเตอร(์Artificial Intelligence and 

6 - 1. ซักถามเกี่ยวกับพื้น
ความรู้ 

ผศ .ดร.นพมาศ 
ปักเข็ม  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยีน การ

สอน สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ
Machine Learning) 
 

ผลการเรยีนรู้: CLO7, CLO10, CLO11, 
CLO12, CLO13 

 

2. บรรยายโดยใช้สไลด์
และเอกสาร
ประกอบการสอน 

3. อธิบายโดย
ยกตัวอย่างประกอบ 
และใหผู้้เรียน
ช่วยกันคิดหาเหตุผล 

4. การใช้กรณีศึกษา
จากงานวิจัย 

5. ซักถามและตอบข้อ
สงสัยหลังเรียน 

6.  บูรณาการงานวจิัย
ของ ผศ.ดร.นพมาศ 
ปักเข็ม  ในข้อหัววิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับงานทาง 
Machine Learning 

14-15 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Network) 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
(Basic Computer Network) 
 
ผลการเรี ยน รู้ : CLO5 , CLO6, CLO10, 
CLO11 
 
 
 
 
 
 

6 - 1. ซักถามเกี่ยวกับพื้น
ความรู้ 

2. บรรยายโดยใช้
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 

รวม 45 -  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

ลำดับ 
ผลการ
เรียนรู ้

ผลการเรยีนรูท้ี่
คาดหวัง วิธีประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

ELOs CLOs 
1 2.1, 2.2, 

5.2 
1,2,3, 6, 
7, 8, 9 

1,2,3,4,
5,6 

7, 8,9 

สอบย่อย/ชิ้นงานหลัก 
(Project) /งานที่ได้รับ
มอบหมายรายสัปดาห์ 
(Assignment) 

ตลอดภาคการศึกษา 35% 

2 1.3,1.5, 
1.6, 4.4 

6, 7, 8, 
9 

6,7,8,9 -พฤติกรรมการเข้าเรียน 
-การส่งงานที่ได้รับ 
มอบหมายตามเวลา 
-การมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

3 2.1, 2.2, 
3.1, 3.4 

1,2,3 1,2,3,4,
5 

สอบกลางภาค ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

30% 

4 2.1, 2.3, 
3.1, 3.4 

1,2,3 1,2,3,4,
5 

สอบปลายภาค ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

30% 

รวม 100 % 
 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

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 ได้เกรด D+ 

41 – 46.99 ได้เกรด D 0 – 40.99 ได้เกรด F 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตำรา เอกสารหลัก และข้อมูลสำคัญ 

▪ Robert Sedgewick and Kevin Wayne - An Introduction to Computer Science,  Princeton University 

▪ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 
2.  เอกสารและข้อมลูแนะนำ 

▪ จิรภัทร ผดุงกิจ  ณภัทร แก้วภิบาล  และ นพมาศ ปักเข็ม. (2564). "การพัฒนาตลาดท่องเที่ยวเชิง
ชุมชนอัจฉริยะด้วยนวัตกรรมการให้บริการตำแหน่งด้วยอุปกรณ์บีคอน," ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษณิ ครั้งที่ 31. วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สงขลา, ประเทศไทย.  

▪ อนุวัฒน์ พัฒนเชียร และ นพมาศ ปักเขม็. (2563). "การใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น
สำหรับการจำแนกประเภทภาพเมล็ดข้าว," ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้ง
ที่ 30. (หน้า 247-254). วันที ่30 พฤษภาคม 2563 สงขลา, ประเทศไทย.  

▪ นพมาศ ปักเข็ม  ชนิดา จันมณีย์ และ  ศิวกร อุยสุย (2561) “การจำแนกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของไทยแบบอัตโนมัติโดยวิธีการทางเหมืองข้อมูล ”, วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 
 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรงุการดำเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนิสิต 
แบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดใหม้ีการประเมินการ

สอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 
2.1 แบบประเมินผู้สอน 
2.2 ผลการสอบ 

3.  การปรับปรุงการสอน 
อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดทํา 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวชิา 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทําหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชาโดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนน
ในรายวิชา 
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5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ปี 
 
 

                         ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
                                    ลงชื่อ………………………….……………… 

(ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม) 
                       วันทีร่ายงาน              20 มิถุนายน 2564 
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