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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

รหัสวิชา 4122318 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ
(Practice of Operating Systems)

2. จํานวนหนวยกิต

2(0-4-2) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
วิชาบังคับ

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน อาจารยณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมม”ี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมม”ี

8. สถานที่เรียน

ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด

10 กรกฎาคม 2561
10 กรกฏาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางการทํางานของคอมพิวเตอรและ
ระบบปฏิบัติการ
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบปฏิบัติการประเภท
ตาง ๆ ได
1.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดานการติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคลและคอมพิวเตอรแมขาย
1.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหถึงปญหาตางๆ ในการติดตั้งและดูแลรักษาระบบ
คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

วัตถุประสงคในการพัฒนาเพื่อใหนักศึกษาเขาใจและสามารถวิเคราะหแนวโนมในการพัฒนา
ของระบบปฏิบัติการ และวิเคราะหขอดีขอเสียจากการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
ในอนาคตไดและเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.
2560 โดยมีการจัดการศึกษาแบบเนนการเรียนรูโดยการนําตนเอง (Self–Directed Learning)

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

การฝกปฏิบัติการติดตั้งและจัดการระบบปฏิบัติการ การจัดการหนวยความจํา การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ
Practicing on installation and management of operating systems; memory
management; performance monitor of operating system

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

-

ขึ้นอยูกับความตองการ
ของนักศึกษา

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝกงาน
60 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
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- อาจารยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตหรือเฟซบุกของหลักสูตรและกลุมเฟสบุค
ของรายวิชา
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม สามารถปรับตัวเพื่อพรอมเขาสูสังคมยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนํา ผูตาม และสามารถทํางานเปนหมูคณะ
 1.1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอ
บุคคล องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะ
ผูประกอบวิชาชีพ คํานึงถึงและอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม และเขาใจถึงบริบทของ
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝงวัฒนธรรมองคการที่ดีใหแกนักศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
1.2.2 ฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย โดย
ตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบานของผูอื่น
1.2.3 อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟตแวรที่มีตอสังคม
1.2.4 จัด กิจกรรมสงเสริมคุณ ธรรมจริยธรรม เชน การยกย องชมเชยนักศึกษาที่ทําดี
ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคณ
ุ ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการทํางานและการสอบวัดผล
1.3.2 ประเมิ น จากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเข าชั้น เรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม
1.3.4 ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการมี ส ว นร ว มในชั้ น เรี ย น และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร
1.3.5 ประเมินจากพฤติกรรมการทํารายงาน การอางอิงผลงาน และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย
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2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.1.1 มี ความรู ความเขาใจทางคณิ ตศาสตรพื้น ฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พื้นฐานบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีและการสราง
นวัตกรรม
 2.1.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.1.3 มีความรูในวิธีการและการใช เครื่องมือดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ ไดอยาง
เหมาะสมในการทํางาน
2.1.4 สามารถบู ร ณ าการความรู ด า นเทคโนโลยี กั บ ความรู ใ นศาสตร อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของและเหมาะสม
 2.1.5 สามารถใช ค วามรูแ ละทั ก ษะในสาขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อการ
ปฏิบัติงานและประยุกตกับการแกปญหาในงานจริงได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบบรรยาย
2.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2.2.4 การฝกปฏิบัติและการประยุกตใชความรูในการคนควา
2.2.5 การมอบหมายงานและโครงงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบกลางภาคเรียนและการทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
 3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ทางดานเทคโนโลยี
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
 3.1.5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวย
ตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การอภิปรายกลุม
3.2.2 ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการทํางานกลุม
3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการสืบคนขอมูลเพื่อใชแกปญหาในการทํางานกลุม
3.3.3 ประเมินจากผลงาน
3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแกปญหาจากการทํากรณีศึกษา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยี
เพื่อสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ เชิงสรางสรรค ให
ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
 4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยี
ทั้งของตนเองและสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 4.1.4 รู จั ก บทบาท หน า ที่ แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการทํ า งานตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยี
4.2 วิธีการสอน
การจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการทํางานเปนทีม
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการคนควาและศึกษาดวยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนา
อยางดี

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
 5.1.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปน

5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
5
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 5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูล ทั้งทางวาจาและลายลักษณอักษร
และการเลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
5.1.5 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใหทํารายงานและฝกการนําเสนองาน
5.2.2 แนะนํารูปแบบ เทคนิค เครื่องมือ และการนําเสนอที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากภาษาที่ใชในการเขียนรายงานและการนําเสนองาน
5.3.2 สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและการพัฒนา
ตนเอง
5.3.3 ประเมินจากเทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการนําเสนองาน

6. ทักษะการปฏิบัติงาน

6.1 ทักษะการปฏิบัติงาน
 6.1.1 มีทักษะปฏิบัติ การใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
6.1.2 มี ทักษะในการบริห ารจัดการ วางแผน การบริห ารความเสี่ยง รวมทั้ งการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
 6.1.3 สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
6.1.4 มีทักษะและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน
6.1.5 สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช เครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ พื้ น ฐานด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
หนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
6.2.2 ฝกการทํางานเปนกลุมจากการทําโครงงาน
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ประเมินจากผลงาน การนําเสนองานของนักศึกษา
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

การทํ างาน ระบ บ ป ฏิ บั ติ ก ารแต ล ะ
ประเภท

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูจากการสืบคน (InquiryBased Learning)
3. การฝกปฏิบตั ิและการประยุกตใช
ความรูในการคนควา
- วิธีการสอน
1. ผูสอนใหผูเรียนดูวดิ ีโอเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบตั ิการ
https://www.youtube.com/wat
ch?v=FqT9Gh65Aqs
2. ใหนักศึกษาแตละคนสืบคน
ระบบปฏิบตั ิการแตละประเภทที่
นิยมใชในปจจุบัน รวมทั้งลักษณะ
งานที่นํามาใชงาน และนําขอมูลมา
นําเสนอในชั้นเรียนรวมกัน
3. ใหนักศึกษาทําการตรวจสอบรุน
และรายละเอียดของเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบปฏิบตั ิการ
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ

2

ความเปนมาของระบบปฏิบัติการแตละ
ประเภท

4

7

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ภิรมยนก
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูจากการสืบคน (InquiryBased Learning)
- วิธีการสอน
1. ผู ส อนให นั ก ศึ กษาแต ล ะคนสรุ ป
ใจความสํ าคั ญ เรื่อ งเกี่ ย วกับ ประวั ติ
ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ล ะ

มคอ. 3
สัปดาหที่

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ระบบปฏิบัติการ โดยลงในกระดาษที่
แจกให
3. ผูสอนสุมกระดาษคําตอบของ
ผูเรียนขึ้นมาแลวใหสรุปใหเพื่อนฟง
4. ใหนักศึกษาคนหาโปรแกรม
อรรถประโยชนภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร แลวใหรวมกันนําเสนอ
วามีอะไรบาง
5. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ

3

ระบบปฏิบัติการ DOS (Disk
Operating System)
- ระบบปฏิบัติการ DOS กับการใชงานใน
ปจจุบัน
- รูปแบบคําสั่ง
- คําสั่งระบบ DOS พื้นฐาน
- คําสั่ง DOS สําหรับจัดการระบบ
เครือขาย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ภิรมยนก
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
(Activity-Based Learning)
3. การฝกปฏิบตั ิและการประยุกตใช
ความรูในการคนควา
4. การมอบหมายงานและโครงงาน
5. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริง
- วิธีการสอน
1. ผูสอนบรรยายเกีย่ วกับ
ระบบปฏิบตั ิการ DOS
2. ผูสอนใหนักศึกษาทดลองใชคําสั่ง
DOS เบื้องตน
3. ใหผูเรียนคนหาคําสั่ง DOS ที่ใชใน
การจัดการเรื่องเครือขาย
คอมพิวเตอร แลวทดลองใชรวมทัง้
บอกผลลัพธของการใชคําสั่ง
4. รวมกันสรุปการทดลองใชงาน
คําสั่งตาง ๆ
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ

8

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

4

การใชงานเครื่องเสมือน
เครื่องเสมือน (Virtual Machine)
การติ ด ตั้ ง และใช ง าน VMware Work
Station
การติดตั้งและใชงาน virtual Box

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
(Activity-Based Learning)
3. การฝกปฏิบตั ิและการประยุกตใช
ความรูในการคนควา
4. การมอบหมายงานและโครงงาน
5. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริง
- วิธีการสอน
1. ผูสอนแนะนําและยกตัวอยางการ
ใชงานเครื่องเสมือน หรือ Virtual
Machine
2. ผูสอนใหผูเรียนทดลองติดตั้ง
โปรแกรม Virtual Machine ตาง ๆ
3. ผูสอนใหผูเรียนทดลองใชงาน
Virtual Machine ตามตัวอยางที่ให
ผูเรียนดู
4. ผูสอนกับผูเรียนรวมกันสรุป

อาจารย
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก

สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ
3. ใบงานการติดตั้ง VMWare Work
Station
5

ระบบปฏิบัติการ Windows
ค ว า ม รู เกี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร
Windows
ระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows ตั้ ง แต อ ดี ต
จนถึงปจจุบัน

4

9

กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
(Activity-Based Learning)
3. การประยุกตใชความรูในการ
คนควา
4. การมอบหมายงานและโครงงาน
5. การอภิปรายกลุม
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับ

อาจารย
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ระบบปฏิบตั ิการ Windows และ
ความเปนมาของระบบปฏิบตั ิการ
Windows แตละรุน
2. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม อภิปราย
กันในหัวขอความแตกตาง
ความสามารถ และขอจํากัดของ
ระบบปฏิบตั ิการ windows แตะรุน
3. ผูสอนตั้งคําถามแลวทําการ
สอบถามความเขาใจของผูเรียน
4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ

6

การติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows

4

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
(Activity-Based Learning)
3. การฝกปฏิบตั ิและการประยุกตใช
ความรูในการคนควา
4. การมอบหมายงานและโครงงาน
5. การอภิปรายกลุม
6. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริง
- วิธีการสอน
1. ผูสอนใหผูเรียนดาวนโหลดใบงาน
และไฟลประกอบการเรียนการสอน
2. ใหผูเรียนสืบคนหาวาสิ่งที่จําเปน
กอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการมี
อะไรบาง และรวมกันอภิปราย
3. ผูเรียนปฏิบัติงานตามใบงาน
4. อภิปรายรวมกันถึงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางการติดตั้ง
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ
3. ใบงานการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ

10

มคอ. 3
สัปดาหที่

7

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

ก ารบํ ารุ ง รั ก ษ าระ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร
Windows
การบํารุงรักษาระบบปฏิบัติการ
Windows เบื้องตน เชน การทํา Disk
cleanup, Disk Defragmentation, การ
ปองกันภัยคุกคาม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

Windows
อาจารย
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ภิรมยนก
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
(Activity-Based Learning)
3. การฝกปฏิบตั ิและการประยุกตใช
ความรูในการคนควา
4. การมอบหมายงานและโครงงาน
5. การอภิปรายกลุม
6. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริง
- วิธีการสอน
1. ผูสอนแนะนําวิธีการปองกัน ไวรัส
สปายแวร และภัยคุกคามอื่นๆ
2. ผูสอนใหผูเรียนลองสืบคนการ
บํารุงและดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบปฏิบตั ิการ
3. ใหผูเรียนทดลองบํารุงรักษาเครือ่ ง
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมที่ตดิ
ตั้งอยูในเครื่องและโปรแกรมที่ติดตั้ง
เพิ่มเติม
4.อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ
3. ใบงานการบํารุงรักษา
ระบบปฏิบตั ิการ Windows

8

สอบกลางภาค

4

ระบบปฏิบัติการ Linux
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
Linux

11

สอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน โดย
ใชการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
(Activity-Based Learning)

อาจารย
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

3. การฝกปฏิบตั ิและการประยุกตใช
ความรูในการคนควา
4. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริง
- วิธีการสอน
1. ผูสอนอธิบายและแนะนําเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบตั ิการ Linux
2. ผูสอนสอบถามความรูของผูเ รียน
วารูจักระบบปฏิบัติการ Linux รุน
ใดบาง เพื่อดูพื้นฐานความรูเดิม
3. ผูสอนเปดวิดีโอแนะนํา
ระบบปฏิบตั ิการ Linux ใหผูเรียนดู
4. ผูสอนใหผูเรียนสืบคนเกร็ดความรู
เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ควรรู
5. ผูเรียนนําเสนอเกร็ดความรูที่
สืบคนมา
6. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ

9

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux
Ubuntu

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
(Activity-Based Learning)
3. การฝกปฏิบตั ิและการประยุกตใช
ความรูในการคนควา
4. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริง
- วิธีการสอน
1. ผูเรียนแนะนําระบบปฏิบตั ิการ
Ubuntu รุนตางๆ ความสามารถ
และการนําไปใชงาน
2. ผูสอนใหผูเรียนปฎิบัติตามใบงาน
ที่ผูสอนกําหนดให
3. อภิปรายและสรุปผลรวมกันในชั้น
เรียน
สื่อที่ใช

12

มคอ. 3
สัปดาหที่

10

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux (ตอ)
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux
CentOS

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ
3. ใบงานการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ
Ubuntu
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
(Activity-Based Learning)
3. การฝกปฏิบตั ิและการประยุกตใช
ความรูในการคนควา
4. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริง
- วิธีการสอน
1. ผูสอนแนะนําระบบปฏิบัติการ
CentOS
2. ผูเรียนปฏิบัตติ ามใบงาน
3. อภิปรายและสรุปรวมกันในชั้น
เรียน

ผูสอน

อาจารย
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก

สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ
3. ใบงานการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ
Linux CentOS
11

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux (ตอ)
ก า ร ติ ด ตั้ งร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก าร Linux
Redhat

4

13

กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
(Activity-Based Learning)
3. การฝกปฏิบตั ิและการประยุกตใช
ความรูในการคนควา
4. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริง
- วิธีการสอน
1. ผูสอนแนะนําระบบปฏิบัติการ
Redhat
2. ผูเรียนปฏิบัตติ ามใบงาน

อาจารย
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

3. อภิปรายและสรุปรวมกันในชั้น
เรียน
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ
3. ใบงานการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ
Linux Redhat

12

13

การติดตั้ง Web Server บน Ubuntu
การติ ดตั้ ง Web Server บ น Ubuntu
การติดตั้ง Apache, MySQL, PHP

4

การติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมและการดูแล
รักษาระบบปฏิบัติการ Linux

4

14

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
(Activity-Based Learning)
3. การฝกปฏิบตั ิและการประยุกตใช
ความรูในการคนควา
4. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริง
- วิธีการสอน
1. ผูสอนแนะนําการติดตั้ง Web
Server บน Ubuntu การติดตั้ง
Apache, MySQL, PHP และ
ยกตัวอยางการนําไปใชงาน
2. ผูเรียนปฏิบัตติ ิดตั้ง Web Server
ตามใบงาน
3. อภิปรายและสรุปผลรวมกันในชั้น
เรียน
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ
3. ใบงานการติดตั้ง Web Server
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
(Activity-Based Learning)
3. การฝกปฏิบตั ิและการประยุกตใช

อาจารย
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ความรูในการคนควา
4. การอภิปรายกลุม
5. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริง
- วิธีการสอน
1. ผูสอนใหผูเรียนรวมกลุม กัน
ประมาณ 2-3 คน รวมกันคิดวาการ
ดูแลรักษาระบบปฏิบัติการ Linux มี
วิธีการอยางไรบาง
2. ผูสอนใหผูเรียนทดลองสืบคนหา
วิธีดูแลรักษาระบบปฏิบัติการ Linux
3. รวมกันทดลองและสรุประหวาง
ผูเรียนและผูส อน
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ
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บริการวิชาการ การติดตั้งโปรแกรมและ
ดู แ ลรั ก ษาระบบคอมพิ วเตอร ใ ห กั บ
หนวยงานตาง ๆ

1

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย
- กลยุทธการสอน
ณรงคฤทธิ์
1. การเรียนการสอนในรูปแบบของ ภิรมยนก
การลงมือปฏิบตั ิจริง
- วิธีการสอน
1. นักศึกษาใหบริการวิชาการกับ
หนวยงานที่ตองการ โดยดําเนินการ
ตามแผนการบํารุงรักษา
ระบบปฏิบตั ิการทีไ่ ดออกแบบไวแลว
สื่อที่ใช
1. โปรแกรมที่ใชในการบํารุงรักษา
ระบบปฏิบตั ิการ

15

ระบบปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ ที่ นิ ย มใช ใ น
ป จ จุ บั น และแนวโน ม ในการพั ฒ นา
ระบบปฏิบัติการในอนาคต
แ น ะ นํ า แ ล ะ ท ด ล อ ง ป ฏิ บั ติ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารบนอุ ป กรณ Internet
of Things (IoT) ตาง ๆ

4

15

กิจกรรมการเรียนการสอน
- กลยุทธการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
(Activity-Based Learning)
3. การฝกปฏิบตั ิและการประยุกตใช
ความรูในการคนควา
- วิธีการสอน

อาจารย
ณรงคฤทธิ์
ภิรมยนก

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

1. ผูสอนใหผูเรียนสืบคน
ระบบปฏิบตั ิการตาง ๆ ที่มีใชกันอยู
ในปจจุบัน
2. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม และเลือก
ระบบปฏิบตั ิการอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่เคยศึกษาในชั้นเรียน
มา ที่สนใจเพื่อสืบคนและนําเสนอ
3. ดูวิดีโอแนวโนมในการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอรในอนาคต
4. รวมกันอภิปรายแนวโนมความ
เปนไปไดของระบบปฏิบัติการใน
อนาคต
5. แนะนําระบบปฏิบัติการของ
อุปกรณพกพาและอุปกรณ Internet
of Things (IoT) ตาง ๆ ใหนักศึกษา
ไดรจู ักและทดลองใหนักศึกษาเห็น
ภาพและเกิดความเขาใจมากยิ่งขึน้
เชน Arduino, Raspberry Pi เปน
ตน
สื่อที่ใช
1. PowerPoint
2. สื่อวิดีโอ

สอบกลางภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.1.1, 2.1.2,
3.1.1
1.1.1, 2.1.2,
3.1.1

- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- งานกลุม
- งานเดี่ยว

1.1.1, 1.1.2,
2.1.3, 3.1.1,
3.15, 4.1.4,
5.1.1, 6.1.1

- การเขาชั้นเรียน
ความรับผิดชอบตองาน
ที่ไดรับมอบหมาย
- พฤติกรรมในการ

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
8
10%
16
30%
6, 7, 8, 9,
10%
10, 11,
40%
12, 13
ทุกสัปดาห
10 %
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วิธีการ
ทวนสอบ
คะแนนสอบ
คะแนนการสงงาน
การเขาชั้นเรียนและ
การสงงานตรงตาม
เวลาที่กําหนด
ความสําเร็จจากงานที่

มคอ. 3
ทํางานกลุม
- พฤติกรรมที่
แสดงออกในการรวม
กิจกรรมตางๆ

มอบหมาย

3. การประเมินผลการศึกษา

1) การวัดผล
- การเขาชั้นเรียนและจิตพิสัย
- งานเดี่ยว
- งานกลุม
- การทดสอบกลางภาค
- การทดสอบปลายภาคเรียน

10%
40%
10%
10%
30%

2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ขาดสอบ (Missing)
การประเมินยังไมสมบูรณเนื่องจากนักศึกษา
ยังทํางานไมเสร็จ (Incomplete)

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
M
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

ณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก. (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบปฏิบัตกิ าร. กรุงเทพมหานคร:
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

DHANES KAEWMANEE. (2015). วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ Windows กวา 30 ป.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
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มคอ. 3
พีระพนธ โสพัศสถิตย. (2552). ระบบปฏิบัตกิ าร (Operating Systems). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุจิตรา อดุลยเกษม. (2552). ทฤษฎี ระบบปฏิบตั ิการ (Operating Systems). กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.
วิเชษฐ พลายมาศ. (2552). ระบบปฏิบัตกิ าร (Operating Systems). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สุรินทร กิตติธรกุล. (2549). ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ทฤษฎีและปฏิบัติ (Operating
Systems). กรุงเทพฯ: เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้
1.1 นักศึกษาประเมิน การเรีย นการสอนผานแบบประเมิน อาจารย ผานระบบออนไลน ของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
1.2 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
1.3 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
1.4 รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail
1.5 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
1.6 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

กระบวนการที่จะใชในการประเมินประสิทธิผลของการสอนในภาพรวม โดยประเมินจากการ
ทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถาม
ของนักศึกษาในชั้นเรียน นอกจากนี้การประเมินประสิทธิผลกลยุทธการสอนมีการดําเนินการดังนี้
2.1 ผู ส อนประเมิ น ตนเองตามกลยุ ท ธ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนตามรายละเอี ย ดรายวิ ช า
(มคอ.3)
2.2 ผูเรียนประเมินแผนการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนที่ไดกําหนดไวตามรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3)
2.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินกลยุทธการสอนรายวิชาประจําหลักสูตร โดยเทียบ
กับผลการเรียนรูของนักศึกษาเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร

3. การปรับปรุงการสอน

การประชุมเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนโดยผลจากการประชุมไดแนะนําใหใชรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ประเภทที่เหมาะสมกับแตละรายวิชา โดยในรายวิชาปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ ไดใชรูปแบบ การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) เปน
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มคอ. 3
หลัก และเสริมดวยรูปแบบการเรียนรูจากการสืบ คน (Inquiry-Based Learning) เพื่อใหนักศึกษา
สามารถสืบคนไดดวยตนเองโดยใหสามารถสืบคนเนื้อหาไดตรงกับความมุงหมายของรายวิชา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน
ของรายวิชา
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบกลางภาคและ/
หรือปลายภาค ขอสอบภาคปฏิบัติ
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดย
การสอบถามและใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียน
มาตรฐานผลการเรียนรู

การสอบ/เกรด

คุณธรรมและจริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ทักษะการปฏิบัติงาน



1.
2.
3.
4.

การสังเกตพฤติกรรม
และการมีสวนรวม




การมอบหมายงาน
/การนําเสนอผลงาน























5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

ปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาในบางสัปดาห เชน สัปดาหที่ 15 มีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ
ระบบการทํางานของอุปกรณ Internet of Things เพื่อใหนักศึกษาเขาใจระบบการทํางานของ
ระบบปฏิบัติการในปจจุบันและที่จะมีมาในอนาคตมากยิ่งขึ้น
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