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คานา
รายละเอี ย ดรายวิช า 3652503 ระบบคอมพิ ว เตอร์ (Computer Systems) มุ่ งเน้ น ให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์องค์ประกอบ และส่วนประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ การทาตามคาสั่งคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ทางานใน
สภาวะแวดล้อมเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการทางานทางด้านอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมประยุกต์โดยศึกษาจากโครงสร้าง ระบบการควบคุม การดาเนินงาน การบริหารหน่วยความจาและ
การจัดสรรทรัพยากรระบบ
รายละเอียดรายวิชานี้ จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็น ทฤษฎี
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได ้แนวทางในการจัดการ เรียนรู้ทฤษฎี และ กรณีศึกษา
ต่างๆ จากกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนภายในห้ องเรี ย น รวมถึงติ ด ตามเทคโนโลยี ใหม่ ๆ โดยใช้ ทั ก ษะ
การค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้ อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ ไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได้
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3652503 ระบบคอมพิวเตอร์
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรียน 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์จันทร์จิรา อ๋องสุวรรณ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/56
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
25 ตุลาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ
และส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งการทางานตามคาสั่งคอมพิวเตอร์
1.2) เพื่อให้ ผู้ เรีย นมีความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างของระบบการทางานด้านอุปกรณ์ ที่
สัมพันธ์กับระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์
1.3) เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถอธิ บ ายโครงสร้ า ง ระบบควบคุ ม การด าเนิ น งาน การบริ ห าร
หน่วยความจาและการจัดสรรทรัพยากรระบบ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นรายวิชาที่ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในการจัดการเรียนการสอนสาหรับหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจของ
ประเทศ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒ นาการของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
การทางานตามคาสั่งคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางานในสภาวะแวดล้อม
เดีย วกั บ ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบการทางานทางด้านอุปกรณ์ ที่สั ม พัน ธ์กับระบบปฏิ บัติก ารโปรแกรม
ประยุกต์ โดยศึกษาจากโครงสร้าง ระบบการควบคุมการดาเนินงานการบริห ารหน่วยความจาและการ
จัดสรรทรัพยากรระบบ
Study of computer systems development, the components and elements of the
computer systems, instructions flow and electronic devices work in the same
environment, hardware systems operation that is related to operating system, applications,
structure, systems controller, memory allocation and resources management.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/การฝึก

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้ สอนกาหนดวัน เวลา ในการให้ คาปรึกษา และประกาศให้ ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยัง
อนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ E-mail ส่วนตัว
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้การดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์ และทาประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากนั้น การใช้ความรู้ และทักษะใน
ความรู้ที่ได้เรียนไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องพึงระมัดระวัง และคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจารย์จะต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
ทั้งในด้านคุณธรรม และจริยธรรม ต่อไปนี้
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสถาบันและสังคม
เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นต้น
3) มี จิ ต ส านึ ก และพฤติ ก รรมที่ คานึ งถึ งประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ าประโยชน์ ส่ ว นตนอย่ างมี
คุณธรรม
4) สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการผลิตแล้ว
นามาสรุปในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา
1.3.2) พฤติกรรมระหว่างการทางานกลุ่มและการนาเสนอ โดยผู้สอนอาจซักถามประเด็น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษาต้องมีความรู้โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ สามารถเลือกใช้งาน
อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ให้ตรงตามการใช้งานได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1) บรรยายหั ว ข้อรายละเอี ยดต่ างๆ โดยใช้สื่ อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการจัดให้มีการตอบคาถามหรือแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน
เพื่อ ให้ นั ก ศึกษาได้เกิ ดความเข้าใจและสามารถใช้คอมพิว เตอร์ในงานธุรกิ จต่างๆ และน าความรู้นั้ นมา
ประยุกต์ใช้
2.2.2) มีการแบ่งกลุ่มการทารายงานและการนาเสนอ ตามหัวข้อที่กาหนด
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนภายในห้อง และพฤติกรรมการทากิจกรรมกลุ่ม
2.3.2) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.3) การทารายงานและการมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงานและอภิปรายในชั้นเรียน
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
3.1.2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.1.3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1) การสอนแบบบรรยาย อภิปรายกลุ่ม
3.2.2) แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
การพั ฒ นาทั กษะความสั ม พัน ธ์ระหว่างบุ คคล เช่น ความสามารถในการท างานร่ว มกับ ผู้ อื่น มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และการมีภาวะผู้นาใน
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยสอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและเข้า
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายให้ทาโครงการร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่กาหนด
(2) มอบหมายการบ้านทั้งที่เป็นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
(2) ประเมินรายงานที่นาเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
(3) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในห้องเรียน การส่งงาน
เป็นต้น
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และทา
รายงานโดยเน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

8

มคอ. 3
(2) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอรายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
(3) สาธิตเกี่ยวกับการใช้คาสั่งที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการทารายงานและการมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงานและอภิปรายในชั้น
เรียน
(2) ทดสอบเกี่ยวกับทักษะใช้คาสั่งที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์

9

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

1

บทที่ 1 พื้นฐานของระบบ
คอมพิวเตอร์
1.1 ความหมายของ
คอมพิวเตอร์
1.2 คุณสมบัติของ
คอมพิวเตอร์
1.3 ประโยชน์ของระบบ
คอมพิวเตอร์
1.4 องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์
1.5 หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์จันทร์จิรา
1. อาจารย์ผสู้ อนแนะนาตัว และ อ๋องสุวรรณ
อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุด ประสงค์ และเป้ าหมายของ
รายวิ ช า เกณฑ์ ก ารวั ด ผลและ
ประเมิ น ผล แนะน าห นั ง สื อ
website เพิ่มเติม
2. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้งให้
นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย และให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิ ด โอ ก า ส ให้ นั ก ศึ ก ษ า
อภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจ
สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดียเรื่องพื้นฐานของ
ระบบคอมพิวเตอร์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. แนวการสอน
4. website หลักสูตร และ
website ของผู้สอน

2

บทที่ 2 พัฒนาการของ
คอมพิวเตอร์
2.1 ความเป็นมาของ
คอมพิวเตอร์
2.2 ขนาดของคอมพิวเตอร์
2.3 ประเภทของคอมพิวเตอร์
ในยุคปัจจุบัน
2.4 คอมพิวเตอร์ในอนาคต

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์จันทร์จิรา
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้
อ๋องสุวรรณ
powerpoint ประกอบ
2. เปิ ด โอ ก า ส ให้ นั ก เรี ย น
อภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจ
สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่องพัฒนาการ
ของคอมพิวเตอร์
2. ตารา ระบบคอมพิวเตอร์
3. Powerpoint ประกอบการ
สอน
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อ า จ า ร ย์ บ ร ร ย าย โด ย ใช้
Powerpoint ประกอบการสอน
2. สาธิตเกี่ยวกับการทางานของ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ให้
นั ก ศึ ก ษ าฝึ ก ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ให้
นักศึกษาสรุปประเด็นสาคัญ
3. เปิ ด โอ ก า ส ให้ นั ก ศึ ก ษ า
อภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจ
สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง
องค์ประกอบและส่วนประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์
2. Powerpoint ประกอบการ
สอน
3. ตารา ระบบคอมพิวเตอร์
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้
Powerpoint ประกอบการสอน
2. ให้นักศึกษาดูสื่อมัลติมีเดีย
และให้นักศึกษาสรุปประเด็น
สาคัญ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจ
สื่อการสอน
1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่องซอฟต์แวร์
และคาสั่งคอมพิวเตอร์
2. Powerpoint ประกอบการ
สอน
3. ตาราระบบคอมพิวเตอร์

3-4

บทที่ 3 องค์ประกอบและ
ส่วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์
3.1 ความหมายของ
ส่วนประกอบอุปกรณ์หรือ
ฮาร์ดแวร์
3.2 อุปกรณ์นาเข้า
3.3 หน่วยประมวลผลกลาง
3.4 อุปกรณ์แสดงผล
3.5 หน่วยความจาหลัก
3.6 หน่วยความจาสารอง

6

5-6

บทที่ 4 ซอฟท์แวร์และคาสั่ง
คอมพิวเตอร์
4.1 ความหมายของชุดคาสั่ง
หรือซอฟท์แวร์
4.2 ประเภทของซอฟท์แวร์
4.3 ภาษาคอมพิวเตอร์
4.4 ตัวอย่างภาษา
4.5 การเลือกใช้

6

ผู้สอน
อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

11
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

7

บทที่ 5 สถาปัตยกรรมของ
ซีพียู
5.1 วิวัฒนาการของซีพียู
5.2 สถาปัตยกรรมของซีพียู
5.3 องค์ประกอบของซีพียู
5.4 การทางานของซีพียู
5.5 ความเร็วของซีพียู
5.6 การพิจารณาตรวจสอบรุ่น
หรือหมายเลขรหัสทีร่ ะบุไว้บน
ตัวซีพียู

จานวน
ชั่วโมง
3

8

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์จันทร์จิรา
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้
อ๋องสุวรรณ
PowerPoint ประกอบ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจ
สื่อการสอน
1. Powerpoint ประกอบการ
สอน
2. ตาราระบบคอมพิวเตอร์

สอบกลางภาค

9

บทที่ 6 หน่วยความจาหลัก
6.1 หน่วยความจาถาวร
6.2 หน่วยความจาชั่วคราว
6.3 ชนิดของ DRAM
6.4 หน่วยความจาแคช
6.5 โครงสร้างของลาดับชั้น
หน่วยความจา

3

10

บทที่ 7 การบริหาร
หน่วยความจา
7.1 หน้าที่ของ
ระบบปฏิบตั ิการในการจัดการ
หน่วยความจา
7.2 กระบวนการจัดการ
หน่วยความจา
7.3 หน่วยความจาเสมือน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้
PowerPoint ประกอบ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจ
สื่อการสอน
1. Powerpoint ประกอบการ
สอน
2. ตาราระบบคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้
PowerPoint ประกอบ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจ
สื่อการสอน
1. Powerpoint ประกอบการ
สอน
2. ตาราระบบคอมพิวเตอร์

อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่
11-12

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

บทที่ 8 สื่อและอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับ
ระบบปฏิบัติการ
8.1 การจัดการสื่อ
8.2 สื่อเก็บข้อมูล
8.3 อุปกรณ์ทสี่ ัมพันธ์กับระบบปฏิบัติการ
8.4 หน้าที่ของระบบปฏิบตั ิการ
8.5 คุณสมบัติในการทางาน
8.6 ประเภทของระบบปฏิบัติการ
8.7 ประเภทของอุปกรณ์ทสี่ ัมพันธ์กับ
ระบบปฏิบตั ิการ
บทที่ 9 ระบบการควบคุมการดาเนินงาน
และการจัดสรรทรัพยากรระบบ
9.1 การควบคุมการดาเนินงานและการ
จัดสรรทรัพยากรระบบ
9.2 การประมวลผลหรือโปรเซส
9.3 การจัดเวลาซีพียู
9.4 วงจรอับ
9.5 การป้องกันการเกิดวงจรอับ
9.6 การหลีกเลี่ยงวงจรอับ
9.7 วิธีการตรวจสอบและกู้คืนเมื่อวงจร
อับ

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์จันทร์จิรา
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้
อ๋องสุวรรณ
PowerPoint ประกอบ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อการสอน
1. Powerpoint ประกอบการ
สอน
2. ตาราระบบคอมพิวเตอร์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์จันทร์จิรา
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้
อ๋องสุวรรณ
PowerPoint ประกอบ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อการสอน
1. Powerpoint ประกอบการ
สอน
2. ตาราระบบคอมพิวเตอร์

14

บทที่ 10 ระบบปฏิบัติการ
10.1 พัฒนาการของระบบปกิบัตกิ าร
คอมพิวเตอร์
10.2 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ
10.3 ระบบปฏิบัติการยุคใหม่
10.4 ระบบปกิบตั ิการยูนิกซ์
10.5 คาสั่งพื้นฐานในระบบปฏิบัตกิ าร
ยูนิกซ์

3

15

Group Project Presentation

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้
PowerPoint ประกอบ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อการสอน
1. Powerpoint ประกอบการ
สอน
2. ตาราระบบคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษานาเสนอรายงาน
term paper และอภิปรายกับ
เพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
2. สรุปและประเมินผลงาน
3. อภิปรายและซักถาม

13

16

อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

อาจารย์จันทร์จิรา
อ๋องสุวรรณ

สอบปลายภาค

13

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
กิจกรรมที่
เรียนรู้
1
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.7, 2.1, 2.6, 3.1, 3.3,
4.1, 4.3, 4.5, 5.3, 5.4

วิธีการประเมิน
การนาเสนองาน
เดี่ยว วิเคราะห์
กรณีศึกษา

สัปดาห์ที่
ประเมิน
4-5

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10

2

1.1, 1.5, 2.1, 3.1, 3.3

สอบกลางภาค

8

30

3

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.7, 2.1, 2.6, 3.1, 3.3,
4.1, 4.3, 4.5, 5.3, 5.4
3.1, 3.2, 3.4, 5.3, 5.4

การนาเสนองานกลุ่ม

15

20

สอบปลายภาค

16

40

4

14

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กนิษฐา ศรีอเนก. (2554). ระบบคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ธงชัย สิทธิกรณ์. (2547). ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์.
เสนิส อุดลยพันธ์. (ม.ป.ป.). หนังสือระบบคอมพิวเตอร์ COMPUTER SYSTEM เล่ม1-เล่ม2. กรุงเทพฯ
White, Ron. (2007). How computers work. (8th ed.). U.S.A.: Que Publishing.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการสอบ
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักเรียนโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เชิญวิทยากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการสอน เป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษา
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