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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4121705 ชื่อรายวิชา องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer
Organization and Architecture )

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผศ. วัชรากรณ์ เนตรหาญ
กลุ่มเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 / ชั้นปีที่ 1

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี

8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด

20 พฤศจิกายน 2560
10 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการนาองค์ความรู้ไปบูรณาการให้เข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการการทางานของระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์.
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ในการเลือกพิจารณาการใช้งาน
สามารถถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้
1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการของระบบการทางานของคอมพิวเตอร์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
วัตถุประสงค์ที่ต้องปรับปรุงรายวิชานี้ เพื่อเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการปรับ
ปรุ่งเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยกับควอนตัวคอมพิวเตอร์ การปรับปรุ่งเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลมาจาก
งานวิจัยใหม่ๆ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 โดยมีวิธีการจัดการเรียนการสอนการใช้วิธีการเรียนรู้
โดยการปฎิ บั ติ (Performance Based Learning) และ การเรียนรู้โดยการท างาน (Work Based
Learning) ที่สานักวิทยบริการ งานบริการซ่อมบารุง เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู้และการ
ปฎิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทฤษฏี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์
การคานวณและการแทนรหัสข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและโครงสร้างของไมโคร
โพรเซสเซอร์ โครงสร้างและการทางานของระบบหน่วยความจา อุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก และอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล สถาปัตยกรรมของชุดคาสั่ง ลักษณะสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบขนาน การฝึก
ปฏิบัติประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
Principle of a working computer; components and structure of a computer
system; calculation and data representation in computer system; components and
structure of microprocessor; structure and function of memory; input/output and
storage system; software architecture; parallel processing in computer architecture;
practicing on computer assembly and repair.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของนักศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
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- อาจารย์ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม สามารถปรับตัวเพื่อพร้อมเข้าสู่สังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นา ผู้ตาม และสามารถทางานเป็นหมู่คณะ
1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อ
บุคคล องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ คานึงถึงและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม และเข้าใจถึงบริบทของวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 วิธีการสอน
12.1 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
1.2.2 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ ม มีความซื่อสัตย์ โดย
ต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น
1.2.3 บรรยายและสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการทางานและการสอบวัดผล
1.3.2 ประเมิน จากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมในการทางานเป็นทีม
1.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1.3.5 ประเมินจากพฤติกรรมการทารายงาน การอ้างอิงผลงาน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรม
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2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.1.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสมในการทางาน
2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม
 2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การปฏิบัติงานและประยุกต์กับการแก้ปัญหาในงานจริงได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบบรรยาย
2.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2.2.4 การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการค้นคว้า
2.2.5 การมอบหมายงานและโครงงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย่อย และการทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากผลงานของงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา และการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
 3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญ หาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.1.4 มีจิ น ตนาการและความยื ดหยุ่ น ในการปรับ ใช้อ งค์ ความรู้ท างด้ านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบบรรยาย และการอภิปรายในชั้นเรียน
3.2.2 การสอนให้ฝึกปฏิบัติ
3.2.3 การจั ดการเรียนการสอนที่กระตุ้น ให้ ผู้ เรียนค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้ว ย
ตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการทางานเดี่ยว และกลุ่ม
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3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้แก้ปัญหาในการทางานกลุ่ม
3.3.3 ประเมินจากผลงาน
3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาจากการทากรณีศึกษา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อ
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไ ขสถานการณ์ เชิ ง สร้ า งสรรค์
ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรีย นรู้ท างด้านเทคโนโลยี
ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
4.2.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการทางานเป็นทีม
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
 5.1.1 มี ทั ก ษะในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ ได้
เป็นอย่างดี
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูล ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และ
การเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
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 5.1.5 สามารถใช้ เครื่อ งมื อ การค านวณและเครื่อ งมื อ ทางเทคโนโลยี เพื่ อ ประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ให้ทารายงาน และฝึกการนาเสนองาน
5.2.2 แนะนารูปแบบ เทคนิค เครื่องมือ และการนาเสนอที่เหมาะสม
5.2.3 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล ประเมินสารสนเทศ ระบุสาร
สารสนเทศที่ต้องการให้สอดคล้องกับความต้องการเพื่อนาสารสนเทศไปใช้
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการนาข้อมูลมาใช้ หรือคณิตศาสตร์ไปใช้ในงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3.2 ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานและการนาเสนองาน
5.3.3 สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเอง
5.3.4 ประเมินจากเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการนาเสนองาน

6. ทักษะการปฏิบัติงาน
6.1 ทักษะการปฏิบัติงาน
 6.1.1 มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ พื้ น ฐาน รวมถึ ง เทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
6.1.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
 6.1.3 สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
 6.1.4 มีทักษะและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน
 6.1.5 สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ เครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ พื้ น ฐานด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
หน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
6.2.2 ฝึกการทางานเป็นกลุ่มจากการทาโครงงาน
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ประเมินจากผลงาน การนาเสนองานของนักศึกษา
6.3.2 สังเกตพฤติกรรมจากการทางานและการไปฝึกปฏิบัติ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.วัชรากรณ์
- กลยุทธ์การสอน จัดกิจกรรรมให้
เนตรหาญ
นักศึกษามีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
- วิธีการสอน บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์

2

หลักการทางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.วัชรากรณ์
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
เนตรหาญ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน
3. Kahoot

3

องค์ประกอบและ
โครงสร้างของระบบ
คอมพิวเตอร์โครงสร้าง
ภายในคอมพิวเตอร์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.วัชรากรณ์
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
เนตรหาญ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเกม (Game
– based Learning) โดยให้นักศึกษา
ทาเกมเกี่ยวกับองค์ประกอบและ
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์
- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน

4

การคานวณในระบบ
คอมพิวเตอร์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
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เนตรหาญ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน
3. Kahoot
5

การแทนรหัสข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์
-ASCII
-EBCDIC
-Unicode

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
-การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(Performance – based Learning)
โดยให้นักศึกษาฝึกแทนรหัสข้อมูลต่าง
ๆ ในแต่ละชนิด
- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติการ
แทนรหัสข้อมูล ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน
3. Kahoot

6

องค์ประกอบและ
โครงสร้างขอไมโคร
โพรเซสเซอร์
-การทางานของ
โพรเซสเซอร์
-การออกแบบ
โพรเซสเซอร์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.วัชรากรณ์
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
เนตรหาญ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
-การเรียนรู้วิธี (Active Learning) โดย
ให้นักศึกษาบอร์ด microbit ใน
https://makecode.microbit.org.
เพื่อเรียนรูเ้ กี่ยวกับโพรเซสเซอร์
- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบเพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบการทางานของไมโคร
โพรเซสเซอร์ในระดับต่าง ๆ ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน
3. Kahoot
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เนตรหาญ

มคอ. 3
จานวน
ชั่วโมง

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

7

-โครงสร้างและการทางาน
ของระบบหน่วยความจา
-องค์รวมของ
หน่วยความจา
-ประเภทของ
หน่วยความจา
-โครงสร้างภายในชิป
หน่วยความจา

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน
3. Kahoot

8

หน่วยความจาเสมือน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.วัชรากรณ์
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
เนตรหาญ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน
3. Kahoot

9

อุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก
-ระบบ I/O
-I/O Module
-Interrupt
-เทคนิคการจัดการกับ I/O

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.วัชรากรณ์
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
เนตรหาญ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
-การเรียนรู้วิธี (Active Learning) โดย
ให้นักศึกษาเขียนชุดคาสั่งอย่างง่ายใน
https://makecode.microbit.org.
เพื่อเรียนรูส้ ่วนที่เป็นเป็นอินพุต/
เอาต์พุต
- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติ ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน

10

อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
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ผู้สอน
ผศ.วัชรากรณ์
เนตรหาญ

ผศ.วัชรากรณ์
เนตรหาญ

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน
3. Kahoot
11

สถาปัตยกรรมของ
ชุดคาสั่ง
-Instruction Pipeline
-Arithmetic Pipeline

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
-การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(Performance – based Learning)
โดยให้นักศึกษาฝึกการประมวลผล
คาสั่งด้วย Instruction Pipeline โดย
ใช้วิธีการคานวณแบบ Sequential
- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติ ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน
3. Kahoot
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ลักษณะสถาปัตยกรรม
การประมวลแบบขนาน
-ประเภทของระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผล
แบบขนาน
-คอมพิวเตอร์ควัมตัม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.วัชรากรณ์
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
เนตรหาญ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน
3. Kahoot
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การฝึกปฏิบัติประกอบ
คอมพิวเตอร์
-การเรียนรู้อุปกรณ์ภายใน
คอมพิวเตอร์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
-การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(Performance – based Learning)
โดยให้นักศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์ภายใน

10

ผศ.วัชรากรณ์
เนตรหาญ

ผศ.วัชรากรณ์
เนตรหาญ

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

คอมพิวเตอร์
- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติ ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน
14

การฝึกปฏิบัติประกอบ
คอมพิวเตอร์
-การประกอบคอมพิวเตอร์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
-การเรียนรู้โดยการทางาน (work –
based Learning) โดยให้นักศึกษา
เรียนรู้การประกอบคอมพิวเตอร์
- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติ ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน

ผศ.วัชรากรณ์
เนตรหาญ

15

การฝึกปฏิบัติการซ่อม
เครื่องคอมพิวเตอร์
-การตรวจเช็ดอาการต่าง
ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรรมให้นักศึกษามีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
-การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(Performance – based Learning)
โดยให้นักศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์ภายใน
คอมพิวเตอร์
- วิธีการสอน (บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกปฏิบัติ ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สื่อที่ใช้
1 .พาวเวอร์พอยส์
2 .เอกสารประกอบการเรียน

ผศ.วัชรากรณ์
เนตรหาญ

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล
11

วิธีการ
ทวนสอบ

มคอ. 3
ผลการ
เรียนรู้
1.1.1, 2.1.3,

วิธีการประเมิน
- ทดสอบย่อย
- สอบปลายภาค

1.1.1, 2.1.3,
- งานเดี่ยว
3.1.2,4.1.5,
- งานกลุ่ม (โครงงาน)
5.1.3,5.1.1,
6.1.1,6.1.3,6.1.5
1.1.1, 4.1.5
การเข้าชัน้ เรียน
ความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล

วิธีการ
ทวนสอบ

4,8,12,15
16

20%
40%

คะแนนทดสอบย่อย
คะแนนสอบ

ทุกสัปดาห์

10 %
20%

ความสาเร็จจากงานที่
มอบหมาย

ทุกสัปดาห์

10%

การเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงตาม
เวลาที่กาหนด

3. การประเมินผลการศึกษา
1) การวัดผล :
- จิตพิสัย
10%
- งานเดี่ยว
10%
- งานกลุ่ม (โครงการ)
20%
- ทดสอบย่อย
20%
- สอบปลายภาค
40%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ขาดสอบ (Missing)
การประเมินยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากนักศึกษา
ยังทางานไม่เสร็จ (Incomplete)

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
M
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
12
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1. ตาราและเอกสารหลัก
วัชรากรณ์ เนตรหาญ. (2560). องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบอกรับเป็นสมาชิก

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-ฐานข้อมูลออนไลน์, http://www.arit.dusit.ac.th
-https://makecode.microbit.org

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาดาเนินการดังนี้
- นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เช่น วิธีการสอน การจัดกิจกรรม
ในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่
ได้ รับ และเสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุงรายวิช า โดยการแสดงความคิ ดเห็ น ผ่ านระบบออนไลน์ ของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียน และการแสดงความคิดเห็ นผ่ านสื่อสั งคม
ออนไลน์
- นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
แนวทางประเมินการสอนมีดังต่อไปนี้
- นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ โดยการประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา ในด้านต่างๆ เช่น การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
รายวิชา กลวิธีการสอน กิจกรรม การใช้สื่อการสอน เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- พิจารณาจากผลการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยปรับเนื้อหาที่เป็น
ปฏิบัติให้ไปฝึกทางานจริงที่สานักวิทยบริการ โดยมีการเพิ่มจานวนชั่วโมงที่มาขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยกว่า
12 ชั่วโมง เพื่อเกิดการเรียนรู้ในการทางาน จะเป็นการเรียนรู้โดยการปฎิบัติ (Performance Based
Learning) และ การเรียนรู้โดยการทางาน (Work Based Learning)
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้

การสอบ/เกรด

การสังเกตพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วม

คุณธรรมและจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ทักษะการปฏิบัติงาน























1.
2.
3.
4.

การมอบหมายงาน
/การนาเสนอผลงาน



5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ ผู้ ส อนด าเนิ นการทวนสอบด้ วยตนเอง ด้วยการประเมิน การเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
3) ให้ดารงการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติประสบการณ์ที่สานักวิทยบริการต่อไป

14

