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รายละเอียดของรายวิชา 

คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชา  วิทยาการคํานวณและเทคโนโลยีดิจิทัล  

ภาคการศึกษาที่     1    ปการศึกษา     2564  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชือ่รายวิชา  CS3533 ระบบปฏิบัติการ 

2.  จํานวนหนวยกิต  3 หนวยกิต 

3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)  

ประเภทรายวิชาเอกบังคับ 

4.  ระดับการศึกษา / ชัน้ปที่เรียน  ระดับปริญญาตร/ีช้ันปที่ 2 

5.  รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite)  ไมม ี

6.  รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  ไมมี 

7.  ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย สุธีรา  พ่ึงสวัสด์ิ 

8.  สถานทีเ่รยีน อาคารเรียน 2   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  ภาคบรรยาย 

 กลุม 01 วันจันทร เวลา  10.30 – 12.30 น.  หอง 2-421 

  ภาคปฏิบติัการ 

 กลุม 01 วันจันทร เวลา  13.30 – 16.30 น.  หอง 2-430 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด   2 สิงหาคม 2564 

 

หมวดที่  2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการทํางานของระบบปฏิบัติการ 

2. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชคําสั่งบนระบบปฏิบัติการได โดยใชกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

3. นักศึกษาสามารถอธิบายเก่ียวกับลักษณะการทํางานของระบบปฏิบัติการได เชน การจัดสรร

หนวยความจํา การจัดตารางการทํางาน ระบบแฟมขอมูล 

4. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงขอแตกตางของระบบปฏิบัติการตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวันได 

5. สามารถเลือกใชระบบปฏิบัติการใหเหมาะกับการใชงานในหนวยงานตางๆ 
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6. นําความรูที่ไดไปประยุกตในการพัฒนาโครงงานประจํารายวิชา และ/หรือโครงงานพิเศษได 

ผลลัพธการเรยีนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในรายวิชาน้ี สามารถ 

1. อธิบายโครงสราง และหนาที่ของระบบปฏิบัติการทั้งในคอมพิวเตอรและอุปกรณพกพา 

2. รู และเขาใจถึงกระบวนการทํางานของระบบปฏิบัติการ และยกตัวอยางของระบบปฏิบัติการ 

3. วิเคราะห เปรยีบเทียบความแตกตางของแตละระบบปฏิบัติการ 

4. สืบคนขอมูลของระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย ๆ เพ่ือไปประยุกตใชกับการแกไขปญหาคอมพิวเตอร 

5. แสดงความเขาใจและทักษะการใชงานอุปกรณและซอฟตแวรที่ เกี่ยวของกับเทคโนโลยีบน

ระบบปฏิบัติการ 

6. วิเคราะห และแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน พรอมทั้งทราบถึงการทํางานของสวนประกอบของ

เครื่องคอมพิวเตอรได 

 

2.  วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

จากผลการประเมินในปการศึกษาที่ผานมา จากขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา สําหรับ

การเรียนการสอนและเน้ือหารายวิชานักศึกษาตอบวาดีมาก ไมตองปรับปรุงเรื่องใด และจากขอวิพากษสําคัญ

จากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน ซึ่งไดจากการสอบถามและการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหวางที่เรียน 

พบวา จากการสอบถามนักศึกษายังคงมีปญหาในการอานเอกสารประกอบการสอนที่เปนภาษาอังกฤษ จึงได

นําผลการประเมินดังกลาวในปการศึกษาที่ผานมานํามารวมออกแบบการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1.  เพ่ือใหการเรียนการสอนของรายวิชาน้ีเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ.2552 ที่อยู

ภายใตขอกําหนดของสํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) 

2.  มีการปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ตามแผนที่กระจายความรูของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  

3.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถประยุกตฐานความรูในวิชาน้ีเพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นในรายวิชาอ่ืน ๆ ใน

แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

4.  เพ่ือใหนักศึกษามีฐานความรูที่เปนรูปธรรม เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเรียนตอใน

ระดับที่สูงขึ้น 

5.  มีการปรับปรุงเน้ือหาใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลที่เขาเรียน 

6. จัดหาตําราเรียนที่มีเน้ือหาเหมาะสมกับผูเรียนเพ่ิมขึ้น 

7. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ที่เกี่ยวของกับเน้ือหารายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีทางเลือกใน

การทบทวนบทเรียนเพ่ิมขึ้น 
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8. จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบสื่อและเน้ือหาในแต

ละหัวขอ เชน การใชวิดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และอุปกรณอ่ืน ๆ  เปนตน ทั้งใหนักศึกษามีความเขาใจเน้ือหา

และเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมขึ้น 

9. ใช ร ะ บ บ  E-learning ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย ฯ  (http://elearning.hcu.ac.th/moodle ) ม า

ประกอบการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาใชเปนแหลงความรูสําหรับทบทวนดวยตนเอง 

จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับรายวิชา เชน การบาน ไฟลนําเสนองาน ไฟลเอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียน

การสอน และแบบทดสอบ เปนตน รวมทั้งใชเปนชองทางปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน   

10. ในแตละคาบของการสอน ไดใหโอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ

เกี่ยวกับหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดเปดหองสนทนาและกระดานสนทนาไวในระบบ E-learning ของ

ทางมหาวิทยาลัยไวใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณกันนอกหองเรียนดวย 

11. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมทกัษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิด

สรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) 

12. ปรับปรุงรูปแบบการสอนเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

และพัฒนากิจกรรมรูปแบบการเรียนรูดวยโครงการ (Project-based Learning) ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงในการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

13. จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการผานโครงการคลินิกคอมพิวเตอร

ออนไลน เพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูจากการเรียนการสอนมาใชบริการวิชาการใหแกชุมชน หรือบุคคลภายใน

มหาวิทยาลัย  และไดเรียนรูถึงวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง และไดรับความรูที่นอกเหนือจาก

หองเรียน 

14. จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาใหมีลักษณะเปนการเรียนรูที่ผสมผสานรูปแบบ

การเรียนรูที่มีความหลากหลาย (Blended Learning) มากย่ิงขึ้น เพ่ือใหตอบรับกับรูปแบบการเรียนรูใน

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

 

 

หมวดที่  3  สวนประกอบของรายวิชา 

1.  คําอธบิายรายวิชา 

  หลักการของระบบปฏิบัติการ โครงสรางและหนาที่ของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณพกพา การจัดการโปรเซสและเทรด การกาหนดการและการเลือกจายงานของการ

ประมวลผล การประมวลผลพรอมกัน การประสานเวลา การประสานงานของกระบวนการ การขัดจังหวะ 

ระบบนาเขาและแสดงผลลัพธ วงจรอับ การจัดการหนวยความจา การจัดลาดับงานหนวยประมวลผลและการ

จัดสรรอุปกรณ หนวยความจาเสมือน การจัดการหนวยเก็บขอมูลสารอง การรักษาความปลอดภัยและการ

ปองกัน และการฝกปฏิบัติดวยระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวร และฮารดแวรที่เกี่ยวของ 
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Operating System structure, The structures and functions of OS, Mobile Operating Systems, 

process management, Threads processing, Synchronization, Process synchronization, 

Interrupt structure, Input and output system, Deadlocks, Memory management, CPU 

scheduling, Virtual memory, Storage management, Resource allocation and protection in 

multiprogramming system and Practicing with Operating Systems, software and related 

hardware.  

2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝกปฏิบติัการ 

บรรยาย 30 ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษา การฝกปฏิบัติการ 45 ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษา 

 

3.  วันเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล 

ผูชวยศาสตราจารย สุธีรา  พ่ึงสวัสด์ิ  

วันอังคาร เวลา  9.00 – 12.00 น.  

สนทนาออนไลนผานทาง Facebook  

กระดานสนทนาที่สรางไวใน HCU E-Learning https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/ 

 

 

หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศกึษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรยีนรูแตละดาน ใหขอมูลในแตละดาน ดังนี้ 

 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา เพื่อใหผูเรียน 

1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา อดทน ขยัน และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

1.7  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

(2)  วิธีการสอน 

- ในการเรียนการสอน ผูสอนไดมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพไวในหัวขอตาง ๆ 

- ยกตัวอยางการใชคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนสูงสุด และการใชคอมพิวเตอรในทางตรงกัน

ขาม ใหนักศึกษาแสดงปญหาตาง ๆ และวิธีทางการแกไขปญหาตาง ๆ เหลาน้ัน  
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- ทําความเขาใจกับนักศึกษาในเรื่องความรับผิดขอบในการสงงานที่ไดรับมอบหมายทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ตรวจสอบการสงงานที่ไดรับมอบหมาย และการมีสวนรวมในช้ันเรียนของนักศึกษา พรอมสังเกต

พฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา วาเปนไปตามขอ (1.2) หรือไม ถาไมเปนไปตามที่คาดหมาย อาจมีการพูดคุย

เพ่ือทําความเขาใจถึงปญหา และมุมมองของนักศึกษา เพ่ือหาทางปรับใหเหมาะสมมากขึ้น ทําความเขาใจกับ

นักศึกษาใหตรงกัน ในเรื่องการสงงานที่ไดรับมอบหมาย ใหตรงตามกําหนด การแตงกายที่เหมาะสม 

    นอกจากน้ียังมีการสอดแทรกอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 6 ประการ 

ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู) และไดย้ําเตือนใหนักศึกษาดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูเพ่ือรับใชสังคม โดยแสดงไวใน PowerPoint และหนาจอคอมพิวเตอรใน

หองปฏิบัติการ และใหนักศึกษาเปนผูมีจริยธรรมและคานยิมอันดีงามอยูในพื้นฐานของจิตใจ เชน มีจิตอาสา 

มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ตอสังคม ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในการดําเนินชวิีต เปนตน  กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะใน

การสืบหาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสือ่ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 

21 

ลักษณะงานที่มอบหมายมีทั้งที่เปนรายบุคคล รายกลุม เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม นอกจากน้ียังมีการสอดแทรกเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเนนเรื่องการ

ไมละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยในการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดเนนใหนักศึกษารูจักการประหยัดพลังงาน 

กฎระเบียบการเขาใชหองปฏิบัติการโดยเนนเรื่องโครงการหองเรียนสดใสไรขยะ ใหนักศึกษารูจักการดูแล

หองเรียนใหสะอาดอยูเสมอ ไมนําอาหารเครื่องด่ืมมารับประทานในหองเรียน และคัดแยกขยะใหถูกประเภท 

เพ่ือความสะดวกในการจัดการขยะ ซึ่งเปนการสรางคุณธรรมทั้งในดานความซื่อสัตย ประหยัด และรับใชสังคม

ไดทางหน่ึง และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เชน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย และการมีสวนรวม

ในช้ันเรียน การปฏิบัติตัวในการเขาสอบ รวมถึงสอดแทรกกิจกรรม 7 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 

สรางนิสัย สวยงาม สิ่งแวดลอม) ใหสอดคลองกับเน้ือหาการเรียนการสอนในรายวิชาดวย 

 (3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการสงงานที่ไดรับมอบหมาย และการมีสวนรวมในช้ันเรียน 

2.  ความรู 

 (1)  ความรูทีต่องไดรับ 

2.1    มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่

ศึกษา  

2.2    สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง

ประยุกต ความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา  
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2.3    สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ

ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด  

(2)  วิธีการสอน 

- สอนโดยใชวิธีการบรรยายเน้ือหาภาคทฤษฎี โดยยกตัวอยางการใชงาน 

- ใหนักศึกษาไดใชระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย  เพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักการทํางานของ

ระบบปฏิบัติการตาง ๆ มีความคิดรเิริ่มและการเรยีนรูไดดวยตนเอง (Initiative and self – direction) 

- จัดกิจกรรม คลินิกคอมพิวเตอรออนไลน กับการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาใหคําปรึกษาผาน

สื่อออนไลน และทําวีดิทัศนแนะนําการดูแลคอมพิวเตอรเบ้ืองตน โดยใหนํากรณีศึกษาที่พบในโครงการ นํามา

วิเคราะหรวมกับการเรียนการสอน และการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ทั้งจากการอานบทความวิจัยตาง ๆ เพ่ือให

นักศึกษาความสามารถในการประยุกตความรู ใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม และสรุปเปนองคความรู 

รวมทั้งมีสวนรวมในการบริการทางวิชาการและมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในการมีสวนรวมอยาง

ชัดเจน มีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (Initiative and self – direction) และเปนการบูร

ณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย

ตนเองและทักษะในการสืบหาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของ

บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) 

การคิดสรางสรรค  (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห  (Critical 

Thinking) อีกดวย 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาทําโครงงานกลุมเนนผู เรียนเปนสําคัญ โดยใหคนควาในเรื่อง

ระบบปฏิบัติการ การทํางานของระบบปฏิบัติการ และทําการสรางแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมใน

ระบบปฏิบัติการ โดยใชกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวย

ตนเอง (Initiative and self – direction) และ การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication 

and collaboration)กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบ

หาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค (Creativity) 

การติดตอสือ่สาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

- มอบหมายใหทําการคนควาขอมูลดวยตนเอง เปนรายบุคคล จากบทความภาษาตางประเทศ 

เพ่ือใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (Initiative and self – direction)  สราง

การรูสารสนเทศ (Information literacy)  และ การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication 

and collaboration)กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบ

หาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค (Creativity) 

การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 
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- อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น ในแตละคาบของการสอนทั้งบรรยายและภาคปฏิบัติ ไดให

โอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็นแลกเปลีย่นประสบการณเกี่ยวกับหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

 (3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการเขารวมโครงการคลินิกคอมพิวเตอร และสรุปเน้ือหาที่ได 

- ประเมินจากโครงงานรายวิชา การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 

- ประเมินจากคนควาดวยตนเอง 

- ประเมินจากการฝกปฏิบัติในช้ันเรียน 

- การทดสอบยอย 

- การสอบปลายภาค 

 

3.  ทักษะทางปญญา 

 (1)  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา  

       3.4  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม 

         (2)  วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรม คลินิกคอมพิวเตอรออนไลน กับการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาใหคําปรึกษา

ผานสื่อออนไลน และทําวีดิทัศนแนะนําการดูแลคอมพิวเตอรเบ้ืองตน โดยใหนํากรณีศึกษาที่พบในโครงการ 

นํามาวิเคราะหรวมกับการเรียนการสอน และการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ทั้งจากการอานบทความวิจัยตาง ๆ 

เพ่ือใหนักศึกษาความสามารถในการประยุกตความรู ใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม และสรุปเปนองคความรู 

รวมทั้งมีสวนรวมในการบริการทางวิชาการและมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในการมีสวนรวมอยาง

ชัดเจน มีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (Initiative and self – direction) และเปนการบูร

ณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย

ตนเองและทักษะในการสืบหาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของ

บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) 

การคิดสรางสรรค  (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห  (Critical 

Thinking) อีกดวย 

- สงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) โดยมีการจัดกิจกรรมใหทํางานรวมกัน

เปนกลุม ทั้งโครงงานและการบริการวิชาการ เพ่ือทําการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) จากกรณีศึกษาที่พบ

ในโครงการ ประสบการณจากการเรียนการสอน ประสบการณจริง ทั้งจากการอานบทความวิจัยตาง ๆ เพ่ือ

สรุปเปนองคความรู โดยเปนการฝกทักษะการติดตอสื่อสาร (Communication) ทั้งมีการนําเสนอหนาช้ันเรียน
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เพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันในกลุมผูเรียน การพูดคุยกับผูเขารวมโครงการ และมีการเสนอแนวคิดในการ

พัฒนาผลงานตอยอดใหม ๆ อยางสรางสรรค ซึ่งเปนการฝกทักษะดานการคิดสรางสรรค (Creativity) 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาทําโครงงานกลุมเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหคนควาในเรื่อง

ระบบปฏิบัติการ การทํางานของระบบปฏิบัติการ และทําการสรางแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมใน

ระบบปฏิบัติการ โดยใชกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวย

ตนเอง (Initiative and self – direction) และ การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication 

and collaboration)กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบ

หาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค (Creativity) 

การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

- มอบหมายใหทําการคนควาขอมูลดวยตนเอง เปนรายบุคคล จากบทความภาษาตางประเทศ 

เพ่ือใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (Initiative and self – direction)  สราง

การรูสารสนเทศ (Information literacy)  และ การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication 

and collaboration)กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบ

หาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค (Creativity) 

การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแตละคาบของการสอนทั้งบรรยายและภาคปฏิบัติ ไดให

โอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

- ใหนักศึกษานําความรูและทักษะในการแกปญหาที่เหมาะสมจากที่ไดฝกปฏิบัติและการคนหา

ขอมูลจากที่ตาง ๆ มาทําการพัฒนาโครงงานประจํารายวิชา 

 (3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการเขารวมโครงการคลินิกคอมพิวเตอร และสรุปเน้ือหาที่ได 

- ประเมินจากโครงงานรายวิชา การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 

- ประเมินจากคนควาดวยตนเอง 

- ประเมินจากการฝกปฏิบัติในช้ันเรียน 

 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบที่ตองพฒันา 

4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุม  

 4.2   สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ใน

กลุมทั้งบทบาทของผูนําหรือบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
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 (2)  วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรม คลินิกคอมพิวเตอรออนไลน กับการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาใหคําปรึกษาผาน

สื่อออนไลน และทําวีดิทัศนแนะนําการดูแลคอมพิวเตอรเบ้ืองตน โดยใหนํากรณีศึกษาที่พบในโครงการ นํามา

วิเคราะหรวมกับการเรียนการสอน และการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ทั้งจากการอานบทความวิจัยตาง ๆ เพ่ือให

นักศึกษาความสามารถในการประยุกตความรู ใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม และสรุปเปนองคความรู 

รวมทั้งมีสวนรวมในการบริการทางวิชาการและมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในการมีสวนรวมอยาง

ชัดเจน มีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (Initiative and self – direction) และเปนการบูร

ณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย

ตนเองและทักษะในการสืบหาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของ

บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) 

การคิดสรางสรรค  (Creativity) การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห  (Critical 

Thinking) อีกดวย 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาทําโครงงานกลุมเนนผู เรียนเปนสําคัญ โดยใหคนควาในเรื่อง

ระบบปฏิบัติการ การทํางานของระบบปฏิบัติการ และทําการสรางแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมใน

ระบบปฏิบัติการ โดยใชกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวย

ตนเอง (Initiative and self – direction) และ การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication 

and collaboration)กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบ

หาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค (Creativity) 

การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

- มอบหมายใหทําการคนควาขอมูลดวยตนเอง เปนรายบุคคล จากบทความภาษาตางประเทศ 

เพ่ือใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (Initiative and self – direction)  สราง

การรูสารสนเทศ (Information literacy)  และ การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication 

and collaboration)กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบ

หาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค (Creativity) 

การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

 (3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการเขารวมโครงการคลินิกคอมพิวเตอร และสรุปเน้ือหาที่ได 

- ประเมินจากโครงงานรายวิชา การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 

- ประเมินจากคนควาดวยตนเอง 
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5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

       5.4  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม  

 (2)  วิธีการสอน 

-   ใหนักศึกษาไดใชระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย  เพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักการทํางานของ

ระบบปฏิบัติการตาง ๆ 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาทําโครงงานกลุมเนนผู เรียนเปนสําคัญ โดยใหคนควาในเรื่อง

ระบบปฏิบัติการ การทํางานของระบบปฏิบัติการ และทําการสรางแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมใน

ระบบปฏิบัติการ โดยใชกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวย

ตนเอง (Initiative and self – direction) และ การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication 

and collaboration)กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบ

หาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค (Creativity) 

การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

- มอบหมายใหทําการคนควาขอมูลดวยตนเอง เปนรายบุคคล จากบทความภาษาตางประเทศ 

เพ่ือใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (Initiative and self – direction)  สราง

การรูสารสนเทศ (Information literacy)  และ การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication 

and collaboration)กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในการสืบ

หาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเรียนรูผานสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะดานการรวมมือรวมใจ (Collaboration) การคิดสรางสรรค (Creativity) 

การติดตอสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) อีกดวย 

 (3)  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากโครงงานรายวิชา การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 

- ประเมินจากคนควาดวยตนเอง 

- ประเมินจากการฝกปฏิบัติในช้ันเรียน 
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1. หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

แผนการสอน   โปรดระบใุนชองกิจกรรมการเรยีนการสอนของสัปดาหที่มีการ 

1.  สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  

2.  บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอน 

3.  บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน   

4.  บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  

5.  สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม 

  

สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

1 

วันที่ 

9 ส.ค. 

2564 

 

ภาคบรรยาย 
บรรยาย 

Chapter 1: Introduction  

• Computer-System 

Architecture 

• Operating-System 

Structure 

• Operating-System 

Operations 
 

- ทดสอบภูมิหลังและศักยภาพของ

ผูเรียน  

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ 

โดยมีการสอดแทรกจริยธรรมและ

คุณธรรม อัตลกัษณของมหาวิทยาลัย 

(ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ ขยัน 

อดทน ประหยัด เมตตา ซือ่สตัย 

กตัญู) และไดย้ําเตือนใหนักศึกษา

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และเรียนรูเพ่ือรับใชสังคม 

นอกจากน้ีไดสอดแทรกใหนักศึกษา

รูจักการประหยัดพลังงาน กฎระเบียบ

การเขาใชหองปฏิบัติการเมื่อตองการ

เขาไปศึกษาคนควาดวยตนเอง

เพ่ิมเติม และปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย เชนการสงงานที่

ไดรับมอบหมาย และการมสีวนรวม

ในช้ันเรียน การปฏิบัติตัวในการเขา

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

สอบ รวมถึงสอดแทรกกิจกรรม 7 ส. 

(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ 

สรางนิสัย สวยงาม สิ่งแวดลอม) ให

สอดคลองกับเน้ือหาการเรียนการ

สอนในรายวิชา 

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โด ยจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อ น แ ล ะ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

ภาคปฏิบัติ 
การเรียนรู Hardware 

 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- อธิบายการทํางานของอุปกรณตาง 

ๆ ที่อยูภายใน CPU เพ่ือใหนักศึกษา

เตรียมความรูในการนําไปโครงการ

พัฒนาชุมชน โดยรวมมือกับเจาหนาที่

ที่มีความชํานาญ  พรอมทั้งให

นักศึกษาเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ

จริง 

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Program Game : PC Building 

Simulator PrototypeFile 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2 

วันที่ 

16 ส.ค. 

2564 

 

ภาคบรรยาย 
Chapter 2:  Processes 

• Process Concept 

• Process 

Scheduling 

• Operations on 

Processes 

• Cooperating 

Processes  

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- มีการศึกษาคนควาดวยตนเองจัดทํา

เปนรายงาน  

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรยีน 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

 

ภาคปฏิบัติ 
Installation 

• Window 

Basic Dos 

• การใชงาน VMware 

เบ้ืองตน โดยผาน

ระบบปฏิบัติการ

Ubuntu  

- มอบหมายใหนักศึกษาศึกษาการ 

Installโปรแกรม  Windows XP 

Setup Simulator   และฝกปฏิบัติ   

พรอมทําแบบฝกหัด เปรียบเทียบ

ระบบปฏิบัติการที่ตางกัน  

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Window simulator 

- www.cocalc.com  

โดยจัดการเรียนการสอนและ

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

3 

วันที่ 

23 ส.ค. 

2564 

 

ภาคบรรยาย 
Chapter 3:  Threads      

• Multithreading 

Models 

• Threading Issues 

• Pthreads 

 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย  

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

ภาคปฏิบัติ 
Introduction to Linux 

Command 

• File Text 

Manipulation 

• File Compression 

• File Creation and 

Editing 

  

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- มอบหมายงานจากโจทยที่กาํหนด 

และฝกปฏิบัติ   

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- www.cocalc.com  

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

4 

วันที่ 

ภาคบรรยาย 
Chapter 4: CPU 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 



มคอ. 3 

 15 

สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

30 ส.ค. 

2564 

 

Scheduling 

• Scheduling 

Criteria  

• Scheduling 

Algorithms 

• Multiple-

Processor 

Scheduling 

• Real-Time 

Scheduling 

• Thread 

Scheduling 

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน 

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

 โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 

ภาคปฏิบติั 
Introduction to Linux 

Command 

• Processes 

• Scheduling Jobs 

• Hosts 

• Networking 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรปุ

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- มอบหมายงานจากโจทยที่กาํหนด 

และฝกปฏิบัติ  

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- www.cocalc.com 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

5 

วันที่ 

6 ก.ย. 

ภาคบรรยาย 
Chapter 5:  Process 

Synchronization 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 



มคอ. 3 

 16 

สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

2564 

 

• The Critical-

Section Problem 

• Peterson’s 

Solution 

• Synchronization 

Hardware 

• Semaphores 

• Classic Problems 

of 

Synchronization 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

ภาคปฏิบัติ 

• Shell Script 1 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- มอบหมายงานจากโจทยที่กาํหนด 

และฝกปฏิบัติ   

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- www.cocalc.com 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

6 

วันที่ 

13 ก.ย. 

2564 

ภาคบรรยาย 
Chapter 6:  Deadlocks 

• The Deadlock 

Problem 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 



มคอ. 3 

 17 

สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

 • System Model 

• Deadlock 

Characterization 

• Methods for 

Handling 

Deadlocks 

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

ภาคปฏิบัติ 

• Shell Script 2 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- มอบหมายงานจากโจทยที่กาํหนด 

และฝกปฏิบัติ   

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- www.cocalc.com  

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

7 

วันที่ 

20 ก.ย. 

2564 

 

ภาคบรรยาย 
Chapter 7:  Memory 

Management 

• Swapping  

• Contiguous 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 



มคอ. 3 

 18 

สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

Allocation 

• Paging 

 

 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรยีน 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

ภาคปฏิบัติ 

• นําเสนอการคนควาดวย

ตนเอง 

 

- นักศึกษานําเสนอการคนควาดวย

ตนเอง 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

8 

วันที่ 

27 ก.ย. 

2564 

ทดสอยยอย 

(เทียบเทาสอบกลางภาค  

มีทั้งบรรยายและปฏิบัติ) 

   

9 

วันที่ 

4 ต.ค. 

2564 

 

ภาคบรรยาย 
Chapter 8:  Virtual 

Memory 

• Demand Paging 

• Process Creation 

• Page 

Replacement 

• Allocation of 

Frames  

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 



มคอ. 3 

 19 

สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

• Thrashing - MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

ภาคปฏิบัติ 
Shell Script 3 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- มอบหมายงานจากโจทยที่กาํหนด 

และฝกปฏิบัติ   

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- www.cocalc.com  

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

10 

วันที่ 

11

ต.ค.64 

ภาคบรรยาย 
Chapter 9:  File-System 

Interface 

• Access Methods 

• Directory 

Structure 

• File-System 

Mounting 

 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรยีน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 



มคอ. 3 

 20 

สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

ภาคปฏิบัติ 

เรียนรูและปฏิบัติการ 

Virtual memory 

simulator 
 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- มอบหมายงานจากโจทยที่กาํหนด 

และฝกปฏิบัติ   

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- Vmware 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

11 

วันที่ 

18 ต.ค. 

64 

ภาคบรรยาย 
Chapter 10:  File 

System Implementation 

• File-System 

Structure 

• File-System 

Implementation  

• Directory 

Implementation 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 



มคอ. 3 

 21 

สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 
 ภาคปฏิบัติ 

• Intro Ubuntu Server  
 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- VMware 

-   Ubuntu 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

12 

วันที่ 

25 ต.ค. 

64 

ภาคบรรยาย 
Chapter 11:  Mass-

Storage Systems 

• Disk Structure 

• Disk Attachment 

• Disk Scheduling 

• Disk Management 

• Swap-Space 

Management 

 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 



มคอ. 3 

 22 

สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

 ภาคปฏิบัติ 

Web Server  
 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- มอบหมายงานจากโจทยที่กาํหนด 

และฝกปฏิบัติ   

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- VMware 

-   Ubuntu 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

13 

วันที่ 

1 พ.ย. 

2564 

 

 

ภาคบรรยาย 
Chapter 12:  I/O 

Systems 

• I/O Hardware 

• Application I/O 

Interface 

• Kernel I/O 

Subsystem 

• Transforming I/O 

Requests to 

Hardware 

Operations 

Chapter 13: Protection 

• Goals of 

Protection  

• Principles of 

Protection 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

• Domain of 

Protection 

 ภาคปฏิบัติ 
Mail Server 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสรมิทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- มอบหมายงานจากโจทยที่กาํหนด 

และฝกปฏิบัติ   

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- VMware 

- Ubuntu 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

14 

วันที่ 

8 พ.ย. 

2564 

ภาคบรรยาย 
Chapter 14 : Security 

• The Security 

Problem 

• Program Threats 

• System and 

Network Threats 

• Cryptography as a 

Security Tool 

• User 

Authentication 

 

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรียน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

โด ย จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อ น แ ล ะ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ภาคปฏิบัติ 

Docker  

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรปุ

ความเขาใจของเน้ือหาทีเ่รียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- มอบหมายงานจากโจทยที่กาํหนด 

และฝกปฏิบัติ 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

โด ยจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อ น แ ล ะ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

15 

วันที่ 

15 พ.ย. 

2564 

ภาคบรรยาย 
Chapter 15 :

ระบบปฏิบัติการบน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

เคลือ่นที ่

- ทดสอบความรูกอนเขาสูบทเรียน 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

- บรรยายโดยใช PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

- นักศึกษามสีวนรวมฝกทําหนาช้ัน

เรยีน  

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

แบบทดสอบกอนเขาบทเรียน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

 ภาคปฏิบติั 

Docker (ตอ) 

- นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- มอบหมายงานจากโจทยที่กาํหนด 

และฝกปฏิบัติ 

- ยกตัวอยางประกอบประกอบการ

บรรยาย 

   

สื่อการสอน 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

16 

วันที่ 

22 พ.ย. 

2564 

 

ภาคบรรยาย 

• Academic Paper 

Presentation and 

Discussion 

• Review For Final Exam 

 

-  สรุปเน้ือหาที่เรียน และทดสอบ

ยอยกอนสอบ 

สื่อการสอน 

- MS-PPT Slide 

- ใชเอกสารประกอบการสอนใน E-

learning 

โดยจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน 

2/3/0 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 

 

ภาคปฏิบัติ 

• Academic Paper 

Presentation and 

Discussion 

• Review For Final Exam 

นักศึกษาฝกปฏิบัติควบคูกับการ

บรรยาย มอบหมายงานใหทาํเพ่ือสรุป

ความเขาใจของเน้ือหาที่เรียน เพ่ือ

สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

- นักศึกษานําเสนอผลงานที่ไดพัฒนา

จากองคความรูโดยรวมตลอดรายวิชา 

ซึ่งมีการบูรณาการกระบวนการวิจัย

 ผศ.สุธีรา  พ่ึง

สวัสด์ิ 
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สัปดาหที ่ หัวขอ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่

ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / 

ฝ) 

ชื่อผูสอน 

หรืองานสรางสรรคกับการเรยีนการ

สอน โดยเนนใหนักศึกษานําเสนอ

หัวขอโครงงานดวยตนเองและพัฒนา

โครงงานที่มอบหมาย โดยกิจกรรมน้ี

จัดวาเปนการสงเสริมทักษะการคิด

วิเคราะห (Critical Thinking) การ

ติดตอสือ่สาร (Communication) 

ความคิดสรางสรรค (Creativity) 
 

17 สอบปลายภาค 

รวม 30/45/0  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

* ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน 

กําหนดการประเมิน รอยละของคา

นํ้าหนักในการ 

ผลการเรยีนรู (ระบุ

วัน – เวลา) 

ประเมินผลการ

เรียนรู 

1.2, 1.7 ประเมินจากการสงงานที่ไดรับ

มอบหมาย และการมสีวนรวมในช้ัน

เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 4.2, 

4.4 

ประเมินจากการเขารวมโครงการคลินิค

คอมพิวเตอรออนไลน 
ตลอดภาคการศกึษา 10% 

2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 4.2, 

4.4, 5.4 

ประเมินจากโครงงานรายวิชา การเขียน

รายงาน และการนําเสนอ 

22 พฤศจิกายน 

2564 
15% 

2.1, 2.2, 3.4, 4.4, 5.4 ประเมินจากคนควาดวยตนเอง 20 กันยายน 2564 10% 

2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 5.4 ประเมินจากการฝกปฏิบัติในช้ันเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2.1, 2.2 การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา 20% 

2.1 การสอบปลายภาค 2 ธันวาคม 2564 

13.00-16.00 

30% 

* ระบุผลการเรยีนรูหัวขอยอยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ที่กําหนดในหลักสูตร
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หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1.  ช่ือตําราและเอกสารหลกัที่ใชในการเรยีนการสอน 

 1.  ช่ือตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 

William Stallings. Operating Systems: Internals and Design Principles.7th ed., Pearson, 

2012 

Abraham Silberschatz, Operating System Concepts, 8th Edition, John Wiley & Sons, 

2008. 

2.  ช่ือเอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/แหลงอางอิงอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาควรอานเพ่ิมเติม 

     2.1 เอกสารอานประกอบ 

อรพิน ประวัติบริสุทธ์ิ, คูมือเรียนระบบปฏิบัติการ Operating System, โปรวิช่ัน จํากัด, 2551. 

ไพศาล โมลิสกุลมงคล และคณะ, ระบบปฏิบัติการ, สํานักพิมพดวงกมลสมัย, กรุงเทพฯ, 2545.  

พิเชษฐ ศิริรัตนไพศาลกุล, ระบบปฏิบัติการ, ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน), 2544 

ดร.ยรรยง เต็งอํานวย, ระบบปฏิบัติการ (Operating system), ซีเอ็ดยเูคช่ัน จํากัด, 2541. 

Silberschartz , Galvin and Gagne. Operating System Concept, 7th Edition. John Wiley & 

Sons. Inc. 2005. 

McKusick and Neville-Neil, The Design and Implementation of the FreeBSD 

Operating System (version 5.2), Addison-Wesley, 2005.  

Abraham silverschatz, Peter baer galvin, Operating system concept, John wiley & Sons, 

New York, 2003.  

Silberschatz, Galvin, and Gagne, Operating System Concepts, 6th ed. (Windows XP 

Update), John Wiley & Sons, 2003.  

William stallings, Operating system, Prentice hall, New York, 1999.  

Peter Salus, A Quarter Century of UNIX, Addison-Wesley, 1994. 

 

      2.2 เว็บไซตอางอิง 

http://codex.cs.yale.edu/avi/os-book 

http://www.cs.colorado.edu/~nutt/osamp.html  

http://www.cs.vu.nl/~ast/books/mos2/  

http://www.ibm.com 

http://www.unix.org/what_is_unix/single_unix_specification.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/FreeBSD  

http://distrowatch.com/  

http://catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/  

http://www.freebsd.org/  

http://www.ibm.com/
http://www.ibm.com/
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http://www.vmunix.com/fbsd-book/book.phtml  

http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/arch-handbook/index.html  

http://www.freebsd.org/tutorials/  

http://www.oac.uci.edu/help/manuals/uci.unix.guide/  

 

หมวดที่  7  การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

การประเมนิประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ ความเห็นจาก

นักศึกษาไดดังน้ี 

-  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรยีน 

-  การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

-  แบบประเมินผูสอนดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สาขาวิชาฯ เปนผูสํารวจ 

-  แบบประเมินรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สาขาวิชาฯ เปนผูสํารวจ 

 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมนิการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

-  การวัดผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

-  การสัมภาษณแนวคิดและทัศนคติของนักศึกษา 

-  การแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับอาจารยผูสอนรวม 

 

3.  วิธีการปรบัปรุงการสอน 

-  การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

-  การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

-  การวิจัยในช้ันเรียน 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน

รายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย 

และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา เปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการ

เรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ วิธีการใหคะแนนสอบ และพิจารณาผลสอบ รวมถึงการทําแบบรายงานผล

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู โดยมีคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ เปนผู

พิจารณา 
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5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา จะมกีารวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

-  ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามผลการประเมินและจากการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

-  ปรบัปรุงรายวิชาและหลักสูตรตามขอกําหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 และตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในปการศึกษา 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

CS3533 
การสื่อสารข้อมูลและระบบ

เครือข่าย 

ลายมือชื่อ 
วันที่รายงาน 2 สิงหาคม 2564 

ชื่อ – สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

ผศ.สุธีรา  พึ่งสวัสดิ ์

 

 

 

 

 

 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

อ.เปรมรัตน์  พูลสวัสดิ์ 

 

 

อ.ณัฐพร  นันทจิระพงศ์ 

 

 

อ.นฤดี  บูรณะจรรยากุล 

 

 

ผศ.สุธีรา  พึ่งสวัสดิ ์

 
 

อ.ภัททิตา  เลิศจริยพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	5.  มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่เข้าเรียน
	นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และได้ย้ำเตือนให้นักศึกษาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม โดยแสดงไว้ใน PowerPoint และหน้...
	(2)  วิธีการสอน
	- ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) โดยมีการจัดกิจกรรมให้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้งโครงงานและการบริการวิชาการ เพื่อทำการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) จากกรณีศึกษาที่พบในโครงการ ประสบการณ์จากการเรียนการสอน ประสบการณ์จริง ทั้งจากการอ่...
	4.2   สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งบทบาทของผู้นำหรือบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน



