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รายละเอียดของรายวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  CS 2513  โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
       (Computer Organization and Architecture)  
2.  จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )  
      ประเภทรายวิชาเอกบังคับ 
4.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2/ชั้นปีที่ 1  
5.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ไม่มี 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไม่มี 
7.  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์  

8.  สถานที่เรียน อาคารเรียน 2   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  ภาคบรรยาย 

 กลุ่ม 01 วันพฤหัสบดี เวลา  12.30-14.30 ห้อง 2-424 

  ภาคปฎิบัติ 

 กลุ่ม 01 วันพฤหัสบดี เวลา  14.30-16.30 ห้อง 2-424 

 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด   27 ธันวาคม พ .ศ . 2565 

 

หมวดที ่2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 แนวคิดพื้นฐานของการจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   สถาปัตยกรรมของ
อุปกรณ์พกพา  สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง หน่วยประมวลผลกลาง บัส หน่วยค านวณและ
ตรรกะ หน่วยควบคุม การแทนข้อมูลและค าสั่งในเครื่อง หน่วยความจ าเสมือน หน่วยความจ าแคช  สถาปัตยกรรม
รับเข้าและส่งออก การประมวลผลแบบขนาน  กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
หรือภาษาโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง 
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 Basic concept of the organization and architecture of computers, Mobile architecture, 
IoT architecture, Central Processing Unit (CPU) , Bus,  Register, Arithmetic and Logical Unit, Control 
Unit, Data and command representation, Virtual memory, Cache memory, Input and output 
architecture, Parallel processing, Related case studies, and Practicing with related software 
packages or programming language. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชานี้ สามารถ 

1. อธิบายการท างานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และการท างานภาพรวมของคอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายหลักการท างานของหน่วยประมวลผลกลาง รวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ 
3. เข้าใจถึงกระบวนการท างานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
4. สืบค้น ประมวลผล และสรุปข้อมูลของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
จากการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาผลการประเมินจากข้อวิพาก ษ์ส าคัญของ

นักศึกษาไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ แต่เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ เหมาะสมผู้สอนจึงได้ออกแบบจัด
กิจกรรมสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาโดยมี
รายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   

2. ปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
ซึ่งต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่
ว่าในกรณีที่ต้องจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือการเรียนแบบออนไลน์โดยให้นักศึกษายังคงได้รับ
ความรู้และทักษะที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระของรายวิชา 

3. ปรับปรุงเทคนิคการสอนให้มีความน่าสนใจมากข้ึน โดยหาเทคนิครูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะ
ของ Active Learning มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติจริงโดยอาศัยหลักการของ Project Based Learning เข้ามาช่วย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาทิ ต าราเรียน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ )Ebook) สื่อการเรียนการสอนต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่เรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบสื่อและเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
เช่น วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาและ
ส่งเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมขึ้น 

5. ใช้ระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัยฯ )https://elearning.hcu.ac.th/moodle) มาประกอบการ
เรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับทบทวนด้วยตนเอง จัดเกบ็
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา เช่น การบ้าน ไฟล์น าเสนองาน ไฟล์เอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียน
การสอน และแบบทดสอบ เป็นต้น รวมทั้งใช้เป็นช่องทางปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละคาบของ
การสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ   ได้ให้โอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งได้เปิดห้องสนทนาและกระดานสนทนาในระบบ 
E-learning  ของทางมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กันนอกห้องเรียนด้วย 

6. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบ
ต ารา บทความ สื่อการสอน วิดีทัศน์ ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา และ
รวมถึงการฝึกทักษะการน าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

7. สอดแทรกการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในกลไก
ของกระบวนการท างานวิจัย และสามารถประยุกต์เข้ากับโครงงานของรายวิชาได้ 

8. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมเยี่ยมชมงานวิชาการ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเปิดโลกทัศน์และสร้าง
แรงจูงใจในด้านการพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม โดยปรับให้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากไม่
สามารถเดินทางไปที่สถานที่จริงได้ อาจปรับเป็นรูปแบบเสมือนจริง หรืองานวิชาการออนไลน์ทดแทน  

9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ )Collaboration) การ
คิดสร้างสรรค์ )Creativity) การติดต่อสื่อสาร )Communication) และการคิดวิเคราะห์ )Critical 
Thinking)ปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ผลมผสาน
รูปแบบการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย )Blended Learning) มากยิ่งขึน้ เพ่ือให้ตอบรับกับรูปแบบการ
เรียนรู้ในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 
 

หมวดที ่3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดพื้นฐานของการจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์
พกพา  สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง หน่วยประมวลผลกลาง บัส หน่วยค านวณและตรรกะ 
หน่วยควบคุม การแทนข้อมูลและค าสั่งในเครื่อง หน่วยความจ าเสมือน หน่วยความจ าแคช  สถาปัตยกรรมรับเข้า
และส่งออก การประมวลผลแบบขนาน  กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติด้วยซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปหรือ
ภาษาโปรแกรมที่เก่ียวข้อง 
 Basic concept of the organization and architecture of computers, Mobile architecture, 
IoT architecture, Central Processing Unit (CPU) , Bus,  Register, Arithmetic and Logical Unit, Control 
Unit, Data and command representation, Virtual memory, Cache memory, Input and output 
architecture, Parallel processing, Related case studies, and Practicing with related software 
packages or programming language. 
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2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา 3(2/2-1/2-0( 

 บรรยาย 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา   
 ปฎิบัติ 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 

 

3. วันเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. เฉพาะบุคคลที่ต้องการ  
นอกจากนี้ยังสามารถปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ และ MS Team 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1) ความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบุใน 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ 
รายวิชา )Curriculum  Mapping( 

2) ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาความรู้/หรือทักษะใน ข้อ 1 
3) ระบุวิธีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคล้องกับประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้ 

แต่ละด้าน 
 

 

 
 

 

 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1) คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์สุจริต และกตัญญู   
1.6  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 

 

 (2( วิธีการสอน  
-  ผู้สอนได้ท าความเข้าใจกับนักศึกษาให้ตรงกัน ในเรื่องกฎ และระเบียบวินัยในการเข้าชั้นเรียน ความตรง

ต่อเวลา ความรับผิดชอบในการเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ตรงตามก าหนด การแต่งกายที่
เหมาะสม 
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-  ผู้สอนปลูกฝังจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยให้นักศึกษาได้เข้าใจผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์  
ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวมถึงสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้  

   นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย )เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 6 ประการ ขยัน 
อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู( และได้ย ้าเตือนให้นักศึกษาด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม โดยแสดงไว้ใน PowerPoint และหน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ กิจกรรมนี้ถือ
เป็นการเสริมสร้างการเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจซึ่งเป็นคุณสมบัติของ
บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 
  ลักษณะงานที่มอบหมายมีทั้งที่เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เพ่ือฝึกให้นักศึกษาท างานเป็นทีม ซึ่งต้องมีการฝึก
ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด และการท างานร่วมกับผู้อื ่นตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21   
นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นเรื่องการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดย
ในการเรียนการสอน อาจารย์ผู ้สอนได้เน้นให้นักศึกษารู ้จ ักการประหยัดพลังงาน กฎระเบียบการเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการโดยเน้นเรื ่องโครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะซึ่งเป็นการสร้างคุณธรรมทั้งในด้านความซื่อสัตย์ 
ประหยัด และรับใช้สังคมได้ทางหนึ่ง และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าเรียน การปฏิบัติตัว
ในการเข้าสอบ รวมถึงสอดแทรกกิจกรรม 7 ส. )สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม 
สิ่งแวดล้อม( การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน รู้จักการคัดแยกขยะ และการใช้จักรยานอย่างมีวินัย   
 

 (3( วิธีการประเมินผล  

• ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน  

• ประเมินจากการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

• ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

• ประเมินจากกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม 

2 ความรู้ 
(1) ความรู้ทีต่้องได้รับ  

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 (2( วิธีการสอน  

- สอนโดยใช้วิธีการท ากิจกรรม ระดมความคิด อภิปรายเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยยกตัวอย่างการใช้งาน 

- ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่ให้   

- ให้นักศึกษาฝึกฝนการใช้ซอฟต์แวร์ประเภท CASE TOOLs ส าหรับช่วยในการออกแบบวงจรเชิง
ตรรกะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหารายวิชา 
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- ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ Active Learning เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน
การคิดวิเคราะห์และออกแบบวงจรเชิงตรรกะ ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงานกลุ่ม
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการ แบ่งบทบาทหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยวิเคราะห์จากศักยภาพ
ของสมาชิกในทีมแต่ละคน ฝึกฝนภาวะการเป็นผู้น าการท างานเป็นทีม  และท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้น
เรียน 

- มอบหมายรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในหัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา 
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝนการมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถ
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นการเพิ่มความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติม และการมีนิสัย
ใฝ่รู้ รวมถึงเป็นการฝึกทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติ
ของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแต่ละคาบของการสอน ได้ให้โอกาสนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝนการมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตรอื์่นที่
เกี่ยวข้องได้ และเป็นการเพิ่มความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติม และการมีนิสัยใฝ่รู้  ฝึกทักษะในการสืบ
หาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสร้าง
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 
(3) วิธีการประเมินผล 

- การทดสอบย่อย  

- การประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอ 

- การประเมินผลจากรายงานที่น าเสนอ 

- การสอบกลางภาค/การสอบปลายภาคเรียน 

3 ทักษะทางปัญญา 
(1) ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
3.4 สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางคอมพวิเตอรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม  

(2) วิธีการสอน 

- การมอบหมายให้นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ รวมถึงฝึกฝนทักษะการออกแบบวงจร 
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ความรู้  และอภิปรายร่วมกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองกันในชั้นเรียน 
กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝนการมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์
ที่ตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นการเพิ่มความสามารถในการหา
ความรู้เพิ่มเติม และการมีนิสัยใฝ่รู้ มีความเท่าทันกับความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าในศาสตร์ที่ศึกษา 
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การค ิดเช ิงว ิพากษ ์และการแก ้ป ัญหา (Critical thinking and problem solving) การส ่งเสริม 
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม รวมถึงเป็นการฝึกทักษะในการสืบ
หาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21  

 
(3) วิธีการประเมินผล  

ประเมินตามผลงานที่นักศึกษาท า โดยพิจารณาจากวิธีการคิด วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา เนื่องจาก
นักศึกษาแต่ละคนอาจมีทักษะในกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป โดยจะประเมินผลจากแฟ้มสะสม
งาน )Portfolio( และการสรุปความรู ้จากกิจกรรมการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ รวมถึงการน าเสนอรายงาน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(1)   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  
 
(2) วิธีการสอน 

• มีการมอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นทีม โดยให้ท าการศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหา สร้างแบบจ าลองและฝึกทักษะด้านการออกแบบวงจรเชิงตรรกะ ตามหัวข้อที่แต่ละกลุ่มได้
ร่วมกันก าหนดเองโดยเป็นการฝึกให้นักศึกษามีความคิดริเริ ่มและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ยังมีการก าหนดความรับผิดชอบให้สมาชิกในทีมตามความความสามารถในการผลิต
ผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่  21  

 

 

(3( วิธีการประเมิน 

- ประเมินตามพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนองานกลุ่ม และบทบาทในการ
ท างานกลุ ่ม รวมถึงผลสัมฤทธิ ์ของงานที ่ได้รับมอบหมายในกลุ ่ม  โดยจะประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน 
)Portfolio( และการสรุปความรู้จากกิจกรรมการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ และการน าเสนอรายงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

   (2) วิธีการสอน 
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• ให้นักศึกษาน าเสนองานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีการใช้ทักษะการออกแบบและน าเสนอผลงาน 
พร้อมฝึกให้นักศึกษาใช้เครื่องมือในการท างานที่เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชา เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

• ให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้สารสนเทศในการน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

 

 

(3) วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากวิธีการเลือกใช้เครื่องมือ และประสิทธิภาพของเครื่องมือ ที่นักศึกษาใช้ในการแก้ปัญหา 

- ประเมินจากการน าเสนอผลงาน และเอกสารรายงาน  

 

 

 



มคอ. 3 
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หมวดที ่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน   โปรดระบุในช่องกิจกรรมการเรียนการสอนของสัปดาห์ที่มกีาร 

1.  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง               2.  บูรณาการกระบวนการวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 
3.  บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 4   .บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

 5   .สอดแทรกจรยิธรรมและคุณธรรม  

 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด  
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

จ านวนชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน (บ / ป / ฝ(  

1 
(5 ม.ค. 66) 

 
 

- แนะน ารายละเอียดวิชา 

- ปลูกฝังคณุธรรม 6 ประการ 

ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด 

ซื่อสัตย์ เมตตา กตัญญ ู

- Introduction to Computer 

Organization Architecture 

- Basic Concepts and 

Computer Evolution 

- Performance Issues 

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

  

  

- ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ทดสอบเพื ่อประเมินภูมิหลังของ

ผู้เรียน   

- บรรยายโดยใช้ PowerPoint  และ

เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- ใช้เอกสารประกอบการสอนใน E-

learning บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบ  โดยม ีการสอดแทรก

จริยธรรมและคุณธรรม อัตลักษณ์

ของมหาว ิทยาล ั ย  (ย ึ ดม ั ่ น ใน

คุณธรรม  6 ประการ ขยัน อดทน  

ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู )

และได้ย ้าเตือนให้นักศึกษาด าเนิน

ช ีว ิตตามหลักปร ัชญาเศรษฐกิจ

พอเพ ียง และเร ียนร ู ้ เพ ื ่อร ับใช้

สังคม นอกจากนี้ได้สอดแทรกให้

นักศึกษารู้จักการประหยัดพลังงาน 

ก ฎ ร ะ เ บ ี ย บ ก า ร เ ข ้ า ใ ช้

ห้องปฏิบัติการเมื ่อต้องการเข้าไป

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม 

และปฏิบ ัต ิตามกฎระเบียบของ

มหาวิทยาลัย เช่นการเข้าเรียน การ

ปฏิบัติตัวในการเข้าสอบ รวมถึง

สอดแทรกกิจกรรม 7 ส( .สะสาง  

สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้าง

นิส ัย สวยงาม สิ่ งแวดล้อม )การ

รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน รู้จัก

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์
 
 



              10 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด  
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

จ านวนชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน (บ / ป / ฝ(  

การคัดแยกขยะ และการใช้จักรยาน

อย่างมีวินัย  

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   
- E-Learning 

- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
2 

(12 ม.ค. 66) 
 
 
 
 

- Computer System 

o A Top-Level View of 

Computer Function and 

Interconnection 

▪ Computer 

Components 

▪ Computer Function 

▪ Interconnection 

Structures 

▪ Bus Interconnection 

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

- ทดสอบก่อนเรียน 

- ระดมความค ิด ท  าก ิจกรรมกลุ่ม

ร่วมกันอภิปราย และสรุปเนื้อหาที่ได้

จากการเรียนรู้ 

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   
- E-Learning 

- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์
 
 

3 
(19 ม.ค. 66) 

 

- Cache Memory 

o Computer Memory 

System Overview 

o Cache Memory 

Principles 

o Elements of Cache 

Design 

- ทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 

 

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

 

- ทดสอบก่อนเรียน 

- - ระดมความคิด ท าก ิจกรรมกลุ่ม

ร่วมกันอภิปราย และสรุปเนื้อหาที่ได้

จากการเรียนรู้ 

- ศึกษา ค้นคว้า และให้จับกลุ่มอภิปราย 

เป็นการเพิ่มความสามารถในการหา

ความรู้เพิ ่มเติม และการมีนิสัยใฝ่รู้  

ฝ ึกทักษะในการสืบหาข้อมูล การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้

ผ่านสื่อ 

 สื่อที่ใช้สอน 
-  PowerPoint   
-  E-Learning 

- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์
 
 



              11 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด  
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

จ านวนชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน (บ / ป / ฝ(  

4 
(26 ม.ค. 66) 

 
 
 
 

- Internal Memory 

Technology 

o Semiconductor Main 

memory 

o Error Correction 

o DDR DRAM 

o Flash Momory 

o Newer Novolatile Solid-

State Memory 

Technologies 

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

- ทดสอบก่อนเรียน 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ระดมความคิด   

 อภิปราย สรุปเนื ้อหาที่ได้จากการ

เรียนรู้ 

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   
- E-Learning 
- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์

 

5 
(2 ก.พ. 66) 

 
 
 

- External Memory  

o Magnetic Disk 

o RAID 

o Solid State Drive  

o Optical Memory 

o Magnetic Tape 

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

- ทดสอบก่อนเรียน 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ระดมความคิด   

 อภิปราย สรุปเนื้อหาที่ ได้จากการ

เรียนรู้ 

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   
- E-Learning 
- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์

 

6 
(9 ก.พ. 66) 

 

- Input and Output 

o External Device 

o I/O Modules 

o Programmed I/O 

o Interrupt Driven I/O 

o Direct Memory Access 

o I/O Channels and 

Processors 

- ทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

- ทดสอบก่อนเรียน 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ระดมความคิด   

 อภิปราย สรุปเนื้อหาที่ ได้จากการ

เรียนรู้ 

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   
- E-Learning 
- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์

 

7 
(16 ก.พ. 66) 

 

- Operating System Support 

o Operating System 

Overview 

- ทดสอบก่อนเรียน 3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์

 



              12 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด  
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

จ านวนชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน (บ / ป / ฝ(  

o Scheduling 

o Memory Management 

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ระดมความคิด   

 อภิปราย สรุปเนื้อหาที่ ได้จากการ

เรียนรู้ 

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   
- E-Learning 
- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

8 
(23 ก.พ. 66) 

 
 

- Review Number System 

- Computer Arithmetic 

o Arithmetic Unit 

o Integer Representation 

o Integer Arithmetic 

o Floating-Point  

  Representation 

o Floating-Point 

Arithmetic 

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

- ทดสอบก่อนเรียน 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ระดมความคิด   

 อภิปราย  

- ระดมความค ิด ท  าก ิจกรรมกลุ่ม

ร่วมกันอภิปราย และสรุปเนื้อหาที่ได้

จากการเรียนรู้ 

 

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   
- E-Learning 
- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์

 

9 สอบกลางภาค วันศกุรท์ี่  3 มี.ค. 66 เวลา 1300-1600 

10 
(9 มี.ค. 66) 

-  Digital Logic 

o Boolean Algebra 

o Gates 

o Combination Circuits 

o Sequential Circuits 

o Programmable Logic 

Devices 

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

- ทดสอบก่อนเรียน 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ระดมความคิด 

ท ากิจกรรมกลุ ่ม ร ่วมกันอภิปราย 

และสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้ 

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   
-  E-Learning 
-  โปรแกรม Simulator 

- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์

 

11  
(16 มี.ค. 66) 

-  Instruction Sets 

(Characteristics and Function) 

o Machine Instruction 

Characteristics 

o Types of Operands 

o Types of Operations 

- ทดสอบก่อนเรียน 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ระดมความคิด 

ท ากิจกรรมกลุ ่ม ร ่วมกันอภิปราย 

และสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้ 

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์

 



              13 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด  
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

จ านวนชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน (บ / ป / ฝ(  

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

-  E-Learning 
-  โปรแกรม Simulator 

- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
21  

(23 มี.ค. 66) 
- Instruction Sets (Addressing 

modes and Formats) 

o Addressing 

o Instruction 

formats 

o Assembly 

Language 

- ทดสอบย่อยครั้งท่ี 3 

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

- ทดสอบก่อนเรียน 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ระดมความคิด 

ท ากิจกรรมกลุ ่ม ร ่วมกันอภิปราย 

และสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้ 

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   
-  E-Learning 

- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์

 

13 
(30 มี.ค. 66) 

- Processor Structure and 

Function 

o Processor Organization 

o Register Organization 

o The Instruction Cycle 

o Instruction Pipelining 

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

 

- ทดสอบก่อนเรียน 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ระดมความคิด 

ท ากิจกรรมกลุ ่ม ร ่วมกันอภิปราย 

และสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้ 

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   
-  E-Learning 
- โปรแกรม Simulator 
-  วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์
อ.วรนุช มีภูมิรู ้

41  
(6 เม.ย. 66) 
วันหยุดวัน
จักรีนัดสอน

ชดเชย 

- Reduced Instruction Set 

Computers (RISCs) 

o Instruction Execution 

Characteristics 

o Compiler-Base Register 

Optimization 

o Reduced Instruction Set 

Architecture 

o RISC Pipelining 

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

- ทดสอบก่อนเรียน 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ระดมความคิด 

ท ากิจกรรมกลุ ่ม ร ่วมกันอภิปราย 

และสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้ 

 

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   
-  E-Learning 
-  วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์

 



              14 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด  
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

จ านวนชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน (บ / ป / ฝ(  

51  
(20 เม.ย. 66) 

 

- Superscalar Processors 

o Overview 

o Design Issue 

-  Control Unit Operation 

o Micro Operation 

o Control of the Processor 

o Hardware  

 Implementation 

- Microprogrammed Control 

o Basic Concepts 

o Microinstruction  

 Sequencing 

o Microinstruction Execution 

o ทดสอบย่อยครั้งท่ี 4 

ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน 

- ทดสอบก่อนเรียน 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ระดมความคิด 

ท ากิจกรรมกลุ ่ม ร ่วมกันอภิปราย 

และสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้ 

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   
-  E-Learning 
- โปรแกรม Simulator 
-  วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์

 

16 
(27 เม.ย. 66) 

 
 
 

- น าเสนอรายงาน 

 

• นักศึกษาน าเสนอรายงานที ่ได้
ศึกษาค้นคว้า โดย กิจกรรมนี้ถือ
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝนการมีหลัก
คิดทางว ิชาการในศาสตร ์ท ี ่ตน
ศึกษา และสามารถเชื ่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ และเป็น
การเพิ ่มความสามารถในการหา
ความรู้เพิ่มเติม และการมีนิสัยใฝรู่้ 
รวมถึงเป็นการฝึกทักษะในการสืบ
หาข้อมูล การสื ่อสารและการใช้
เทคโนโลยีเร ียนรู ้ผ ่านสื ่อ ตาม
ค ุณสมบ ัต ิ ของบ ัณฑ ิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21 

สื่อที่ใช้สอน 
- PowerPoint   
-  E-Learning 
- วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

3)2/2-1/2-0( อ.เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์

 

17 สอบปลายภาควันพุธที ่10 พ.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด  
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 

จ านวนชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน (บ / ป / ฝ(  

รวม   30/30/0  
หมายเหต ุ  : การจ ัดการเร ี ยนการสอนอาจม ีการปร ับ เปล ี ่ ยนให ้ เหมาะสมก ับสถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของไวร ัส  Covid19  
โดยอาจมีการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนผ่านออนไลน์ผ่านระบบ MS Team/Zoom และการสอนในชั ้นเรียนในลักษณะ Social 
Distancing  
 
 
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผล 
การเรียนรู*้ 

กิจกรรมการประเมิน 
(เชน่ การเขยีนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  

การสอบปลายภาค( 
สัปดาห์ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1.1, 1.6 

- ความรับผดิชอบ เข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลา  

  และรักษาคณุธรรม จริยธรรมตามกฎ กติกา ในช้ันเรียน  

- ความรับผดิชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   

  เช่น การบ้าน และงานในช้ันเรียนทั้งภาคบรรยายและ

ปฏิบัต ิ

- การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในช้ันเรียน เช่นการร่วม   

  อภิปราย แสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

- แฟ้มสะสมงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2.1, 2.2,  

3.3, 3.4 

- การส่งงานท่ีไดร้ับมอบหมายต่าง ๆ ในรายวิชา เช่น

การบ้าน แบบฝึกหดัต่าง ๆ ทั้งในช้ันภาคบรรยาย  

ตลอดภาคการศึกษา 20% 

1.6, 2.1, 2.2, 

3.3, 3.4, 4.4, 

4.6, 5.3 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท างานเป็นทีม  

การน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่อการ

น าเสนอ 

สัปดาหส์ุดท้ายของการ

เรียนการสอน 

20% 

2.1, 2.2 การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2.1, 2.2 
การสอบกลางภาค 3 มี.ค.  2566 

13.00-16.00 น. 

20% 

2.1, 2.2 
การสอบปลายภาค 10 พ.ค 2566 

13.00-16.00 น. 

20% 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา(Curriculum 
Mapping(  ที่ก าหนดในหลักสูตร  
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โดยก าหนดการตัดเกรด ตามช่วงคะแนนต่อไปนี ้

เกรด ช่วงคะแนน 

A 80-100 

B+ 75-79 
B 70-74 

C+ 60-69 

C 50-59 
D+ 45-49 

D 40-44 

F 0-39 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1 ชื่อต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 

- William Stalling. Computer Organization and Architecture Designing for 
Performance, 11th Edition, Pearson ,2019 
 

2 ชื่อเอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 

- https://tutorialspoint.dev/computer-science/computer-organization-and-architecture 
- https://cpulator.01xz.net/?sys=nios-de1soc&loadasm=samples/nios/vgatest.s 

 

หมวดที ่7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้โดยนักศึกษา ใช้กลยุทธ์การประเมินที่ได้จาก 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- นักศึกษาประเมินผลการสอนในแต่ละหัวข้อหลังจากเรียนในทุกสัปดาห์ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 
- นักศึกษาประเมินผลการด าเนินงานโครงงานของเพ่ือนแต่ละกลุ่มผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 
-  แบบประเมินผู้สอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และ /หรือ สาขาวิชาฯ เป็นผู้ส ารวจ  
-  แบบประเมินรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และหรือ สาขาวิชาฯ เป็นผู้ส ารวจ/ 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
-  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

https://tutorialspoint.dev/computer-science/computer-organization-and-architecture
https://cpulator.01xz.net/?sys=nios-de1soc&loadasm=samples/nios/vgatest.s
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-  การสัมภาษณ์แนวคิดและทัศนคติของนักศึกษา 
-  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอนร่วม 

3 วิธีการปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

-  การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
-  การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
-  การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

- มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และพิจารณาผลสอบ รวมถึงการท าแบบรายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ เป็นผู้พิจารณา 

- ระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย เพื่อประเมินนักศึกษาจากผลลัพธ์จากการเรียนรู้แต่ละหัวข้อว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เพื่อท า
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาภายในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  

5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
-  ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามผลการประเมินและจากการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
-  ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558  
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