
(มคอ. 3) 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
หมวดที่ 1ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
SP104 ระบบคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หนว่ยกิต3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
       หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิริธร   เจริญรัตน์ 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาท่ี1/ ชัน้ปีท่ี  1 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

      ไมมี่ 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  
ไมมี่ 

8.  สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
ภาคการศกึษาท่ี1ปีการศกึษา 2556 
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หมวดที่ 2จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
  เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจ ความรู้ พืน้ฐานของตรรกะดจิิทลัและการถกูนําไปใช้ 
ในการสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การจดัการคําสัง่ในมโนภาพของระดบัหนว่ยเก็บความจําแบบชัว่คราว 
การโปรแกรมภาษาระดบัเคร่ือง 
บทบาทและรูปแบบการทํางานของการโปรแกรมภาษาและสว่นจดัเก็บท่ี เก่ียวข้อง 
บทบาทและรูปแบบของระบบปฏิบตักิาร รวมถึงระบบเครือขา่ยและระบบแบบกระจาย 
โปรแกรมประยกุต์ตา่งๆ โปรแกรมการจดัการเอกสาร ระบบฐานข้อมลู ตวัจกัรในการค้นหา 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเว็บและทรัพย์สินทางปัญญา  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
      
เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถนําความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้อยา่งถกูต้อง และสามารถพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

  ความรู้ พืน้ฐานของตรรกะดจิิทลัและการถกูนําไปใช้ ในการสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
การจดัการคําสัง่ในมโนภาพของระดบัหนว่ยเก็บความจําแบบชัว่คราว การโปรแกรมภาษาระดบัเคร่ือง 
บทบาทและรูปแบบการทํางานของการโปรแกรมภาษาและสว่นจดัเก็บท่ี เก่ียวข้อง 
บทบาทและรูปแบบของระบบปฏิบตักิาร รวมถึงระบบเครือขา่ยและระบบแบบกระจาย 
โปรแกรมประยกุต์ตา่งๆ โปรแกรมการจดัการเอกสาร ระบบฐานข้อมลู ตวัจกัรในการค้นหา 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเว็บและทรัพย์สินทาง 
ปัญญา  
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2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย (ชัว่โมง) สอนเสริม (ชัว่โมง) การฝึกปฏิบตังิานภาคสนาม/การฝึกงาน(ชัว่โมง) การศกึษาด้วยตนเอง(ชัว่โมงตอ่สปัดาห์) 
บรรยาย 42 

ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา 
 

ตามความต้องการของนกัศกึษาเฉพาะรายและข้อตกลงของกลุม่เรียน  ไมมี่ 84  ชัว่โมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

- ประกาศเวลาให้คําปรึกษารายบคุคลผ่านเว็บไซต์ตามความเหมาะสม 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะด้านท่ีมุง่หวงัมีดงัตอ่ไปนี  ้
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
1.1  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

a)   ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต 
b)   มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

 

 1.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายงานให้ทําเป็นกลุม่ในการนําความรู้ท่ีเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของ

ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ตอ่บคุคล องค์กร และสงัคม  
     1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเข้าเรียน และสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา  

- ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีได้รับมอบหมายและประเมินผลงานกลุม่ 
2. ความรู้ 

2.1ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
a)  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีสําคญัในเนือ้หาท่ีศกึษา  
b) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
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รวมทัง้ประยกุต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแก้ไขปัญหา 
c) สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒันาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
2.2วิธีการสอน 
  -บรรยาย  ทําแบบฝึกหดั ให้ศกึษาค้นคว้าความรู้ทางอินเทอร์เน็ต การคดิวิเคราะห์   และการ  
นําเสนอรายงาน 
 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  ด้วยข้อสอบท่ีวดัหลกัการและทฤษฎี 

และการคดิวิเคราะห์ 

- ประเมินผลจากการทําแบบฝึกหดัสง่งานท่ีได้รับมอบหมายให้ทําเป็นงานกลุม่และ 
งานเดี่ยว 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

a) คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
b) สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อยา่งเหมาะสม  

 
3.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายให้ทําเป็นงานกลุม่  
และนําเสนอผลการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาทางคอม
พิวเตอร์ได้อยา่งเหมาะสม 

3.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีได้รับมอบหมายและ ประเมินผลงานกลุม่  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

a)มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานกลุม่ 

 4.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายงานให้ทําเป็นกลุม่  

 4.3 วิธีการประเมินผล 
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- ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีได้รับมอบหมายและ ประเมินผลงานกลุม่  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

a) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจําเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัตอ่การทํางานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
 

5.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายให้นกัศกึษาใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นการค้นคว้า และทํางานสง่ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีได้รับมอบหมายและ ประเมินผลงานกลุม่  
 
วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    (Student – Centered Approach) 
การบรรยาย)Lecture)  การเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปัญหา (Problem-based Learning) 
 □ การฝึกปฏิบตั ิ)Practice) □  การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภิปราย )Discussion) □  การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวิจยั (Research-based- 
Learning) 
 □  การสมัมนา)Seminar) การเรียนรู้ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  
     )Online Learning/Internet-based-Learning) 
 การเรียนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
 □   การเรียนรู้เป็นรายบคุคล(Individual  Study)   
 การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  (Self-study) 
 □    การเรียนรู้จากการทํางาน  (Work-based  Learning) 

 □กรณีศกึษา (Case Study)    )□อ่ืน ๆ (Others( )Please   specify) ……………………… 
ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 □  รูปภาพ   (Pictures)  ส่ือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
 □  ของจริง (Authentic Material) □   โปรแกรมสําเร็จรูป 
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์Electronic Media )เชน่ Option Finder,VCD,  DVD, e-book ฯลฯ) 
 □ อ่ืน ๆOthers( )Please   specify)……………………… 
กิจกรรมส าหรับนักศึกษา  (Student Activities ) 
 การค้นคว้าข้อมลู   (Data/Information Search  )□  เกมส์Games(  
 การระดมสมอง Brainstorming)□  สถานการณ์จําลองSimulation( 
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 การนําเสนอ (Presentation) )□  การสํารวจข้อมลูSurvey( 
 □ การแสดงบทบาทสมมติ(Role Play)  □  การฝึกภาคสนาม(Field work)  
 □  การทดลอง (Experiment)    □  การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
 การเชิญผู้ มีประสบการณ์มาสอนเสริม  □   
การสง่นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
□  อ่ืนๆ………………………………. 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
(ภาคบรรยาย) 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

1 แนะนํารายวิชา 
และรายละเอียดการประเมินผล 

     3 บรรยาย ถามตอบ 
 

ผศ.สิริธร 
เจริญรัตน์ 

2 Chapter 1 
Chapter One: Digital Literacy 
/ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียว กบัคอมพิวเตอร์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ 

3 -บรรยาย 
-ถามตอบและฝึกทํา 
แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมสําหรับนกัศกึษา 

ผศ.สิริธร 
เจริญรัตน์ 

3 Chapter 2 
The Internet 
 

3 -บรรยาย 
-ถามตอบและฝึกทํา 
แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมสําหรับนกัศกึษา 

ผศ.สิริธร 
เจริญรัตน์ 

4 Chapter 3 
Input and Output  
อปุกรณ์ เช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์  

3 -บรรยาย 
-ถามตอบและฝึกทํา 
แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมสําหรับนกัศกึษา 

ผศ.สิริธร 
เจริญรัตน์ 

5 Chapter 4 
Programs and Apps  
โปรแกรม และ Application Program 

3 -บรรยาย 
-ถามตอบและฝึกทํา 
แบบฝึกหดั 

ผศ.สิริธร 
เจริญรัตน์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
(ภาคบรรยาย) 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

เบือ้งต้น - กิจกรรมสําหรับนกัศกึษา 
6 Chapter  5  

Digital Safety and Security  
การรักษาความปลอดภยัในระบบคอมพิวเ
ตอร์ 

3 -บรรยาย 
-ถามตอบและฝึกทํา 
แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมสําหรับนกัศกึษา 

ผศ.สิริธร 
เจริญรัตน์ 

7 ทบทวน  
 

3 -ทบทวน  ผศ.สิริธรเ
จริญรัตน์ 

8 สอบกลางภาค    
9 Chapter 6 

Computers and Mobile Devices 
อปุกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ 
ภายในคอมพิวเตอร์ 
และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 

3 -บรรยาย 
-ถามตอบและฝึกทํา 
แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมสําหรับนกัศกึษา 

ผศ.สิริธรเ
จริญรัตน์ 

10 Chapter 7 
Digital Storage 
หนว่ยจดัเก็บข้อมลู 

3 -บรรยาย 
-ถามตอบและฝึกทํา 
แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมสําหรับนกัศกึษา 

ผศ.สิริธรเ
จริญรัตน์ 

11 Chapter 8 
-Operating Systems (System 
software) 
- Application Software 
ซอฟต์แวร์ ระบบ และซอฟต์แวร์ประยกุต์ 

3 -บรรยาย 
-ถามตอบและฝึกทํา 
แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมสําหรับนกัศกึษา 

ผศ.สิริธรเ
จริญรัตน์ 

12 Chapter 9 
Communications and Networks 
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

3 -บรรยาย 
-ถามตอบและฝึกทํา 
แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมสําหรับนกัศกึษา 

ผศ.สิริธรเ
จริญรัตน์ 

13 Chapter 10 3 -บรรยาย ผศ.สิริธร 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
(ภาคบรรยาย) 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

Database 
ฐานข้อมลู   

-ถามตอบและฝึกทํา 
แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมสําหรับนกัศกึษา 

เจริญรัตน์ 

14 Chapter 11 
Information system  
ระบบสารสนเทศ 

3 -บรรยาย 
-ถามตอบและฝึกทํา 
แบบฝึกหดั 
- กิจกรรมสําหรับนกัศกึษา 

ผศ.สิริธร 
เจริญรัตน์ 

15 ทบทวน  
 

3 - ทบทวน  ผศ.สิริธรเ
จริญรัตน์ 

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
ที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการป
ระเมินผล 

 
1 

2.1(a) 
3.1(a) 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค  

8 
16 

30% 
50% 

 
 

2 

1.1 (a,b,) 
2.1(a,b,c) 

3.1(a,b) 
4.1(a) 

-การเข้าชัน้เรียน 
-รายงานกลุม่ 
-การนําเสนอผลงาน 
 

ตลอดภาค 

การศกึษา 

20% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
1)Computer Systems, Fifth Edition , J. Stanley Warford, Pepperdine University, California 

 
2) Misty E. Vermaat . Discovering Computers 2014, 1st EditionCSbgageLeanng 

 

 
3. Computer Science Illuminated, Sixth Edition Includes Navigate 2 Advantage Access 
Nell Dale, PhD, University of Texas, Austin 
John Lewis, PhD, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Tim and Linda O’Leary.Computing Essentials 2014 ,McGraw-Hill Education 
http://www.computing2013.com 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ข้อมลูจากวารสารวิชาการ  และ เว็บไซต์ตา่งๆ เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ 

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนกัศกึษา  
- จากการประเมินของผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
        จากผลการเรียนของนกัศกึษา  
3. การปรับปรุงการสอน 
การจดัสมัมนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยคณะ  หรือสาขาวิชาจดัขึน้เป็นประจําทกุปี  
เพ่ือให้อาจารย์มีการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและงานท่ีมอบหมายเพ่ือวดัความรู้ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาตามนโยบายของคณะวิชา  
- การนําผลการวิจยัทัง้ในและนอกห้องเรียนมาปรับปรุง   

 


