
มคอ.๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
         สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
 

หมวดท่ี 1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1.1  รหสัและช่ือรายวิชา 

SP322 ศาสตรก์ารค านวณทางคอมพวิเตอร ์(Computational Science) 
(SP319 วทิยาศาสตรเ์ชงิคอมพวิเตอร)์ 

1.2  จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติ (Number of Credits)   3 
บรรยาย/คาบ/สปัดาห ์(Lecture/period/week)   2 
ปฏบิตักิาร/คาบ/สปัดาห ์(Lab/period/week)   2 

1.3  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
        1.3.1  หลกัสตูร 

 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
        1.3.2  ประเภทของรายวิชา 

 วชิาเอกบงัคบั  
1.4  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

อาจารย ์ดร. อทิธพิงษ์ เขมะเพชร      
1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 ชัน้ปีที ่3 
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

ไมม่ ี
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี)  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอาคาร 1 ชัน้ 2 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ดนิแดง  กรงุเทพฯ 

1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  
 1 ธนัวาคม 2558 
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หมวดท่ี 2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจหลกัการของวทิยาศาสตรเ์ชงิคอมพวิเตอร ์ 
2. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถใช้โปรแกรมประยกุตห์รอืเครือ่งมอืทางคณติศาสตรใ์นการแกปั้ญหาทาง

วทิยาศาสตรเ์ชงิคอมพวิเตอร ์
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  

- 
 

หมวดท่ี 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

พชีคณติเชงิเสน้ การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลเฉลยของระบบสมการเชงิเสน้ 
และระบบสมการทีไ่มเ่ป็นเชงิเสน้ วธิผีลต่างจ ากดัส าหรบัปัญหาค่าขอบชนิดสองจุด  
โครงสรา้งพืน้ฐานเชงิคณติศาสตรแ์ละเชงิขัน้ตอนวธิ ีเครือ่งมอื 
และซอฟตแ์วรส์ าหรบัการค านวณเชงิคอมพวิเตอร ์การจ าลอง 
และการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตรด์ว้ยวธิกีารทางคณติศาสตร ์และทางคอมพวิเตอร ์
กรณศีกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 

30  
คาบ/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30  คาบ/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
5 คาบ/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ 

 

หมวดท่ี 4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองขอ้มลูสว่นบุคคล 
การไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างซอฟตแ์วร ์ และไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างปัญญา 
มคีวามซื่อสตัยใ์นการเขยีนโปรแกรมและพฒันาระบบงานอยา่งมคีณุภาพ 
โดยมคีณุธรรมจรยิธรรมตามคณุสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 
 ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ 
 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

และล าดบัความส าคญั 
 เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ รวมทัง้เคารพในคณุคา่ 
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และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
 เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
 สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต์่อบุคคลองคก์รและสงัคม 

 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  

 มอบหมายงานใหร้บัผดิชอบ โดยมกี าหนดการสง่งานทีแ่น่นอน  

 มกีารก าหนดกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัในชัน้เรยีน เชน่ การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 
(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 

 พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละการตรงต่อเวลา 
 ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณีศกึษา 
 ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย 

 มอบหมายงานกลุ่มมาน าเสนอในหอ้งเรยีน 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ท่ีต้องได้รบั 
หลกัการของวทิยาศาสตรเ์ชงิคอมพวิเตอร ์การประยกุต ์
และการใชโ้ปรแกรมประยกุตท์างคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้ 

 การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  โดยการบรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
การวเิคราะหก์รณีศกึษา พรอ้มน าเสนอและชีถ้งึปัญหาพรอ้มวธิกีารแกไ้ข 

 การมอบหมายโครงงาน โดยประยกุตก์ารสอนแบบ Problem based learning และ Student 
Center ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 

 การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 
โดยเน้นใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 
 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎ ี
 วเิคราะหก์รณีศกึษา 
 โครงงานเมือ่จบภาคการศกึษา 
 การวดัผล 

 คะแนนเกบ็    30 % 
  - งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย    30 % 
 คะแนนสอบกลางภาค   30 % 
 คะแนนสอบปลายภาค   40 % 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 
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พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งมกีารคดิอยา่งเป็นระบบ มกีารวเิคราะห ์ เพือ่การป้องกนัและแกไ้ข 
ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการใชเ้ทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค ์

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  
 การมอบหมายใหน้กัศกึษาท าโครงงานและน าเสนอผล 
 อภปิรายกลุ่ม 
 วเิคราะหแ์ละออกแบบโครงงาน 

 การสะทอ้นแนวคดิจากความประพฤต ิ
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 

เน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหปั์ญหา แสดงแนวคดิในการสอบกลางภาคและปลายภาค 
รวมถงึใหน้กัศกึษาแสดงความคดิ อภปิรายในหอ้งเรยีน และน าเสนอโครงงาน 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
 พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
 พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 

 ทกัษะในการรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 
(2) 

กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล 

 การน าเสนอรายงานและโครงงาน 
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 รายงานทีน่ าเสนอ พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ทกัษะการคดิออกแบบ 
 พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การพดู การฟัง การแปล การเขยีน โดยการท ารายงาน 

และน าเสนอในชัน้เรยีน 
 พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา 
 พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 
 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือ่สาร เชน่ การสง่งานทางอเีมล์ 

การปรกึษานดัหมายงานผา่น Facebook Page การสือ่สารการท างานในกลุ่มผา่นหอ้งสนทนา 
ChatRoom 

 ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 



5 

 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ็ไซต ์และสือ่การสอน e-learning 

 น าเสนอโครงงานโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การน าเสนอโครงงานดว้ยสือ่เทคโนโลย ี
 

 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
(Student – Centered Approach) 
   การบรรยาย (Lecture)    การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
   การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)    การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
   การอภปิราย (Discussion)    การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
   การสมัมนา (Seminar)    การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 
   กรณีศกึษา (Case Study)    อื่นๆ (Others) (Please specify) ……… 

 
 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
   รปูภาพ (Pictures)    สือ่น าเสนอในรปูแบบ PowerPoint 
   ของจรงิ (Authentic Material)    สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD, DVD, e-

book ฯลฯ 
   อื่นๆ Others (Please specify) ……… 

 กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
   การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)    เกมส ์(Games) 
   การระดมสมอง (Brainstorming)    สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
   การน าเสนอ (Presentation)    การส ารวจขอ้มลู (Survey) 
   การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)    การฝึกภาคสนาม (Field Work) 
   การทดลอง (Experiment)    การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
   อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify)…การใช ้MATLAB 

 

หมวดท่ี  5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 - Course Outline 
- Introduction to MATLAB 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ/ MATLAB 

2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

2 - Linear Algebra 
- Matrix Computation in MATLAB 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ/ MATLAB 

2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

3 - Linear Algebra (Cont.) 
- Matrix Computation in MATLAB 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ/ MATLAB 

2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 
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(Cont.) 

4 - Solution of Linear Systems 
 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ/ MATLAB 

2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

5 - Solution of Linear Systems (Cont.) 
- MATLAB Programming 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ/ MATLAB 

2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

6 - Solution of Linear Systems (Cont.) 
- MATLAB Programming (Cont.) 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ/ MATLAB 

2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

7 - String, Cell Array and Structure in 
MATLAB 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ/ MATLAB 

2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

 สอบกลางภาค 
 

  

8 - Solution of Nonlinear Equations บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ/ MATLAB 

2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

9 - Applications in Numerical Analysis บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ/ MATLAB 

2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

10 - Applications in Numerical Analysis 
(Cont.) 
- Polynomials, Curve Fitting and 
Interpolation 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ/ MATLAB 

2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

11 - Polynomials, Curve Fitting and 
Interpolation (Cont.) 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ/ MATLAB 

2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

12 - Eigenvalues and Differential 
Equations 
- Boundary Value Problem 

บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ/ MATLAB 

2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

13 - Boundary Value Problem (Cont.) บรรยาย / PowerPoint 
ปฏบิตั ิ/ MATLAB 

2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

14 - Case Studies  บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

15 - Wrap-up บรรยาย / PowerPoint 2-2 อ.ดร.อทิธพิงษ์ฯ 

 สอบปลายภาค   

5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลา

ยภาค 
1 ความรูแ้ละทกัษะ (Knowledge and Skills) 

- สอบกลางภาค (Midterm Examination) 
- สอบปลายภาค (Final Examination) 

 
8 
16 

 
รอ้ยละ 30 
รอ้ยละ 40 
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2 การท างานหรอืกจิกรรมการเรยีนการสอน 
(Assignments/Teaching-Learning Activities) 

- งาน/แบบฝึกหดั 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

 
 

รอ้ยละ 30 
 

หมวดท่ี 6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 
 ไม่มี  
6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 

ภาษาไทย :  
- วทิยากร อศัดรวเิศษ และคณะ “การประยกุตใ์ช ้MATLAB” ส านกัพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2555 
ภาษาองักฤษ (In English) :  

- C.F. Wan Loan and K.-Y. Daisy Fan, “Insight Through Computing – A MATLAB Introduction 
to Computational Science and Engineering”, Siam, 2010. 

- J.H. Matthews and K.D. Fink, “Numerical Methods Using MATLAB”, 4th Edition, Pearson 
International Edition, 2004. 

- A. Gilat, “MATLAB – An Introduction with Applications”, Wiley, 2011 
6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      

1. หนงัสอืประกอบการคน้ควา้เพิม่เตมิ (ตามความเหมาะสม) 
2. เอกสารประกอบการบรรยายเพิม่เตมิ 
3. ขอ้มลูและตวัอยา่งจากอนิเทอรเ์นต 

 

หมวดท่ี 7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครื่องออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  
และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงรายวชิา 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  
จากการท ารายงาน 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
หากพบปัญหาในการเรยีนรูใ้นรายวชิาใดจะน าปัญหาดงักล่าวเขา้ในทีป่ระชุมสาขาฯ 

เพื่อประชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  
สาขาวชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอน คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 

เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้่วมสอน เพื่อวเิ คราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้
หากมกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 
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