
 
มคอ. 3 รายละเอยีดรายวชิา 

               Course Specification 
 
 
 
 
 

วชิา0214333 ระบบปฏิบตัิการ 3(3-0-6) 
(Operating System) 

 
 
 

รายวชิานีเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2555 

คณะวทิยาศาสตร์ 
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มหาวทิยาลยัทักษิณ 
 

สารบัญ 
หมวด         หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทัว่ไป       2 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์     3 
หมวด 3 ลกัษณะและการด าเนินการ     4 
หมวด 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    5 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล     8 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    12 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  13 
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รายละเอยีดของรายวชิา 
(Course Specification) 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา : วทิยาเขตพทัลุง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  

 

หมวดที ่ 1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
0214333 ระบบปฏิบติัการ 

  

2.  จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6)  

 

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

วชิาแกน 
 

4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร อาจารยผ์ูส้อนและรับผดิชอบรายวิชา 
 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคเรียนท่ี 1/2560 
 

6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pro-requisite)  
 ไม่มี 
 

7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisite)   
 ไม่มี 
 

8.  สถานทีเ่รียน 
 คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาเขตพทัลุง 
 

9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา  :  เพือ่ให้ผู้เรียน 
1.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไป  

1.1.1 เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีการท างานของระบบปฏิบติัการ 
1.1.2 สามารถติดตั้งระบบปฏิบติังานท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 

1.2 วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
1.2.1 ฝึกใหมี้นิสิตมีความรับผดิชอบต่อกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายงานให ้
1.2.2 ฝึกคน้ควา้วทิยาการใหม่ๆ ของระบบปฏิบติัการ 

 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้เก่ียวกบัระบบปฏิบติัการ ชนิดของระบบปฏิบติัการ  ทฤษฎีการท างานของ
ระบบปฏิบติัการ  การเรียนการสอนเนน้ให้นิสิตทดลองติดตั้งระบบปฏิบติัการและศึกษาเทคโนโลยใีหม่ๆ 
เก่ียวกบัระบบปฏิบติัการในปัจจุบนั 
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หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1.  ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปของระบบปฏิบติัการ ชนิดของระบบปฏิบติัการ โพรเซสและการจดัการโพรเซส การจดัการหน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจ า อุปกรณ์และแฟ้มขอ้มูล กรณีศึกษา 
 

2.  หัวข้อและจ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45ชัว่โมง/ภาคการศึกษา ตามความเหมาะสม - 90 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ  ประมาณ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

 

1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1.1คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
o ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  

 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
o มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 

o เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
o สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ตอ่บคุคล องค์กร และสงัคม 

 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 มีจิตสาธารณะ 

 
 1.2  วธีิการสอน 

 พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
 มอบหมายใหนิ้สิตท างาน  เพื่อฝึกการท างานร่วมกนั  

 1.3  วธีิการประเมิน 

 พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 

 มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดท้  ารายงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 มีการประเมินการมีส่วนรวมในการอภิปรายกลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นและการเสนอเหตุผล
ระหวา่งการอภิปราย 

2.  ด้านความรู้ 
 2.1ความรู้ทีต้่องพฒันา 

 มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

o สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ 
ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

o สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือ ประเมินระบบองคป์ระกอบ  ต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามขอ้ก าหนด 
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 สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและววิฒันาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยกุต ์
 รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเน่ือง 
 มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
o มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยกุตซ์อฟตแ์วร์ท่ีใชง้านไดจ้ริง 
o สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 2.2  วธีิการสอน 

บรรยายเน้ือหาทัว่ไปของระบบปฏิบติัการ อภิปรายรายละเอียดและความส าคญัของการท างานของ
องคป์ระกอบต่างๆ ในระบบปฏิบติัการ ท าการฝึกหดัการติดตั้งและการใชง้านระบบปฏิบติัการ พร้อมท า
รายงานเป็นงานกลุ่ม 

 
 2.3วธีิการประเมิน 

 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 ท าแบบฝึกหดัและรายงานท่ีมอบหมาย 
 การน าเสนอวธีิการใชง้านระบบปฏิบติัการหนา้ชั้นเรียน 

 
3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
 3.1ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

 สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

o สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

o สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  

o สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 
 3.2  วธีิการสอน 

จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิดและวเิคราะห์คุณลกัษณะเด่น/ดอ้ยของระบบปฏิบติัการ
ท่ีตนสนใจ 

 
 3.3วธีิการประเมิน 

 รายงานและการน าเสนอ 
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 การอภิปรายกลุ่ม 

 
4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

o สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายโดยใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

o สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์    ต่าง ๆ ในกลุ่ม

ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 

o สามารถใชค้วามรู้ในดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

 มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

o สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

o มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  

 

 4.2  วธีิการสอน 
ใหนิ้สิตแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาเน้ือหาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย น าเสนอและอภิปรายผลการศึกษา 

 
              4.3วธีิการประเมิน 

 ประเมินจากพฤติกรรมในขณะจบักลุ่ม และแบ่งงาน 
 ประเมินความกา้วหนา้ของงาน 
 ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน จากการอภิปรายและน าเสนอ  

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
 5.1  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีทีต้่องพฒันา 

o มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

o สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์

o สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดูและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของส่ือการน าเสนอ

อยา่งเหมาะสม  

o สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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o สามารถประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวเิคราะห์ประมวลผลการแกปั้ญหาและ

น าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
5.2วธีิการสอน 

 มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเวบ็ไซต์ 
 น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 
5.3  วธีิการประเมิน 

การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
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หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมิน 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 
 

1-2 บทที ่1 บทน า 
1.1  บทบาทของระบบปฏิบติัการ 
1.2  ววิฒันาการและชนิดของ 
ระบบปฏิบติัการ 

1.2.1  ระบบปฏิบติัการในยคุตน้ 
1.2.2  ระบบปฏิบติัการในยคุท่ี 2 
1.2.3  ระบบปฏิบติัการในยคุท่ี 3 
1.2.4  ระบบปฏิบติัการในยคุท่ี  

1.4 โครงสร้างพื้นฐานของ 
ระบบปฏิบติัการ 

6  แนะน ารายละเอียดวชิา  จุดประสงค์
การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอน  
วธีิการวดัผล  เกณฑก์ารประเมินผลการ
เรียนรู้   แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม 

 บรรยายโดยใช ้PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน 

 ใหนิ้สิตช่วยกนัยกตวัอยา่งและอภิปราย
ร่วมกนัเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการท่ีใช้
ในปัจจุบนั 

 ซกัถามและตอบขอ้สงสัยหลงัคาบเรียน 
 มอบหมายใหนิ้สิตท างานกลุ่มช้ินท่ี 1 : 

จดัท ารายงานเก่ียวกบัโครงสร้างและ
ฟังกช์ัน่การท างานพื้นฐานของ
ระบบปฏิบติัการในปัจจุบนั โดย
แบ่งกลุ่มละ 5-6 คนแต่ละกลุ่ม
รับผดิชอบ 1 ระบบปฏิบติัการพร้อม
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 ทดลองติดตั้งระบบปฏิบติัการ 
Windows 7 

 มอบหมายแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

3-4 บทที ่2 โครงสร้างและการท างานของ 
            ระบบคอมพวิเตอร์ 
2.1 องคป์ระกอบพื้นฐานของ 
คอมพิวเตอร์ 
2.2  การเร่ิมตน้ปฏิบติังานระบบ 
คอมพิวเตอร์ 
2.3  กระบวนการประมวลผลค าสั่งใน 
โปรแกรม 
2.4  ปฏิบติัการน าขอ้มูลเขา้/ออก 
 วธีิการขดัจงัหวะ 

 การเขา้ถึงหน่วยความจ า
โดยตรง 

2.5  การป้องกนัระบบคอมพิวเตอร์ใน 
ระดบัฮาร์ดแวร์ 
 

6  บรรยายโดยใช ้PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน 

 อธิบายโดยใชแ้ผนภาพโครงสร้าง 
       สถาปัตยกรรมพื้นฐานของระบบ 

       คอมพิวเตอร์ 
 ซกัถามและตอบขอ้สงสัยหลงัคาบเรียน 
 มอบหมายแบบฝึกหดัทา้ยบท 

5-6 บทที ่3 โพรเซส 
3.1 โพรเซส 
3.2  สถานะของโพรเซส 
3.3  โพรเซสคอนโทรล บล็อค 
        (Process Control Block) 
3.4  การล าดบัของโพรเซส 
3.5  คอนเทก็ตส์วสิช่ิง (Context  
        Switching) 
3.6  การด าเนินการกบัโพรเซส 
3.7  การท างานร่วมกนัของโพรเซส 
3.8  เทรด (Threads) 
 
 

6  บรรยายโดยใช ้PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน 

 ใหนิ้สิตชม flash animation เร่ืองการ
เปล่ียนแปลงสถานะของโพรเซสเพื่อ
เสริมความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว 

 ยกตวัอยา่งและส ารวจโพรเซสชนิด
ต่างๆ ในระบบปฏิบติัการ Windows  

 ซกัถามและตอบขอ้สงสัยหลงัคาบเรียน 
 มอบหมายแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

7-8 บทที ่4 การจัดล าดับการเข้าใช้หน่วย
ประมวลผล 
4.1  First-Come, First-Served  
       Scheduling 
4.2  Shortest-Job-First Scheduling 
4.3  Priority Scheduling 
4.4  Round-Robin Scheduling 
4.5  Multilevel Queue Scheduling 
4.6  Multilevel Feedback Queue  
       Scheduling 
4.7  วธีิการประเมินอลักอลิทึมท่ีใชใ้น 
       การจดัล าดบัการเขา้ใชห้น่วย 
       ประมวลผล 

6  บรรยายโดยใช ้PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน 

 ใหนิ้สิตฝึกท าโจทยใ์นชั้นเรียน 
 ซกัถามและตอบขอ้สงสัยหลงัคาบเรียน 
 มอบหมายใหนิ้สิตท างานกลุ่มช้ินท่ี 2 : 

คือไปศึกษาการใชง้าน VMWare

ระบบปฏิบติัการและค าสั่งต่างๆ ใน 

Unix/Linux/Ubuntu/macOS  โดย

แบ่งกลุ่มละ 5-6 คน แลว้น าเสนอและ 

ก าหนด  lab เพื่อแนะน าเพื่อนๆในชั้น

เรียน 

 มอบหมายแบบฝึกหดัทา้ยบท 
9 สอบกลางภาค 

10-11 บทที ่5 การส่ือสารกันระหว่าง 
โพรเซส 
5.1  ปัญหาส่วนวกิฤติ 
5.2 แนวทางการแกปั้ญหาส่วนวกิฤติ 
ดว้ยวธีิการ Busy waiting 
5.3  แนวทางการแกปั้ญหาส่วนวกิฤติ 
ดว้ยวธีิการ sleep and wakeup 
 Semaphores 
 Monitors 

5.4  ตวัอยา่งโจทยปั์ญหาท่ีตอ้งอาศยั 

การส่ือสารกนัระหวา่งโพรเซส 

 ปัญหาการรับประทานอาหาร
เยน็ของนกัปราชญ ์

 ปัญหาของผูอ่้านและผูเ้ขียน 

6  บรรยายโดยใช ้PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน 

 ใหนิ้สิตชม flash animation การใช ้
semaphore ในการแกปั้ญหาการส่วน
วกิฤติร่วมกนัระหวา่งโพรเซสทั้งน้ี
เพื่อใหนิ้สิตสามารถเห็นการท างาน
ของตวัด าเนินการ wait และ signal 
อยา่งเป็นรูปธรรม 

 ซกัถามและตอบขอ้สงสัยหลงัคาบเรียน 
 มอบหมายงานกลุ่มช้ินท่ี 2 ใหนิ้สิต

เขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C หรือ Java
เพื่อแกปั้ญหาการใชว้กิฤติดว้ยวธีิ 
Semaphore 

 มอบหมายแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

 
12-13 

บทที ่6 การจัดการ Deadlock 
6.1  แนวคิดการจดัสรรทรัพยากร 
6.2  สภาวะจ าเป็นในการเกิด  
        Deadlock 
6.3  กราฟการจดัสรรทรัพยากร 
6.4  วธีิการจดัการกบั Deadlock 
 การป้องกนัการเกิด Deadlock 
 การหลีกเล่ียงการเกิด Deadlock 
 อลักอลิทึมของนายธนาคาร 
 การตรวจจบัการเกิด Deadlock 
 การกูคื้นระบบจาก Deadlock 

6  บรรยายโดยใช ้PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน 

 อธิบายและยกตวัอยา่ง Deadlock ใน
ชีวติประจ าวนั 

 แสดงขั้นตอนการค านวณโดยใชอ้ลักอ
ลิทึมของนายธนาคาร  พร้อมใหนิ้สิต
ฝึกท าโจทยใ์นชั้นเรียน 

 ซกัถามและตอบขอ้สงสัยหลงัคาบเรียน 
 มอบหมายแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
 
 

14-15 บทที ่7 การจัดการหน่วยความจ า 
7.1  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั 
โครงสร้างของหน่วยความจ าหลกั 
7.2   เทคนิคการจดัการหน่วยความจ า 
หลกั 
 การจดัการพื้นท่ีหน่วยความจ า

ส าหรับโปรแกรมเดียว 
 การจดัการพื้นท่ีหน่วยความจ า

หลกัแบบ Partition 
7.3   เทคนิคการจดัการหน่วยความจ า 
เสมือน 
 การแบ่งเป็นหนา้ (Paging) 
 การแบ่งเป็นเซ็กเมนต ์

(Segmentation) 
 

 

6  บรรยายโดยใช ้PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน 

 แสดงขั้นตอนการค านวณโดยใชอ้ลักอ
ลิทึม Page Replacement  พร้อมให้
นิสิตฝึกท าโจทยใ์นชั้นเรียน 

 ซกัถามและตอบขอ้สงสัยหลงัคาบเรียน 
 มอบหมายแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

16 บทที ่ 8 การจัดการแฟ้มข้อมูล 
             เบือ้งต้น 
8.1  การตั้งช่ือไฟล์ 
8.2  โครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลใน 
ไฟล ์
8.3  ไดเรกทอรี (Directory) 
8.4  การ Implementation ระบบไฟล ์
 การ Implementation ไฟล ์
 การ Implementation ไดเรอทอรี 

 

3  บรรยายโดยใช ้PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน 

 ซกัถามและตอบขอ้สงสัยหลงัคาบเรียน 
 มอบหมายแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

17 สอบปลายภาค 
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2.  แผนประเมินการเรียนรู้ 

(: ประเมินเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 

 

ล าดับการ 
ประเมิน 

ลกัษณะการประเมิน 
 

สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วนของ 
คะแนนที่ 
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 

1 สอบกลางภาค 9 30% 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 
2 สอบปลายภาค 17 40% 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 
3 การท าแบบฝึกหดั 

การเขา้ชั้นเรียนการมีส่วน
ร่วมอภิปรายเสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน งาน
กลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา 30% 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 2.4, 2.5, 
2.6, 4.4 

 นิสิตจะตอ้งเขา้เรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธ์ิสอบปลายภาค 
 นิสิตตอ้งร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบครบทั้ง 3 ล าดบัการประเมิน  หากขาดอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงจะไดรั้บค่าระดบัขั้น F  

ค่าระดบัขั้นคะแนนพิจารณาจากค่าของเกณฑ ์ดงัน้ี 
80-100  ไดเ้กรด A   74-79.99 ไดเ้กรด B+ 
68-73.99  ไดเ้กรด B   61-67.99  ไดเ้กรด C+ 
53-60.99    ไดเ้กรด C   47-52.99 ไดเ้กรด D+ 
41-46.99    ไดเ้กรด D   0-40.99  ไดเ้กรด F 

80-100 เกรด A 
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หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและต าราหลกั 
1.1  S.Abraham and B.G.Peter, “Operating System Concepts” ,5th , Addison-Wesley,1998 
1.2  Andrew S.Tanenbaum and Albert S. Woodhull, “Operating System Design and Implementation”, 2 

Ed Prentice-Hall, 1998 
1.3  ไพศาล โมลิสกุลมงคล, ประสงค ์ปราณีตพลกรัง และเมธา สุนทรศารทูล, "ระบบปฏิบติัการ 

(Operating System)", ไทยเจริญการพิมพ,์ 2545 
1.4  สิรยา สิทธิสาร , “เอกสารประกอบการสอนรายวชิา0214332 ระบบปฏิบติัการ”, สาขาคอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2556 
 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
2.1 “Teach Yourself visually Red Hat Linux”, Id Book Worldwide,Inc.”,1999 
2.2  ยนื ภู่วรวรรณ, "ลีนุกส์ ระบบปฏิบติัการส าหรับอินทราเน็ต" , ส่งเสริมเทคโนโลย,ี 2542, 146(ส.ค - 

ก.ย), หนา้ 91-94 
2.3  ณฐัภูมิ โอภาภิบาล, "Ubuntu ระบบปฏิบติัการฟรีเพื่อมวลมนุษยชาติ", กรุงเทพฯ : ไอดีซี อินโฟดิสทริ

บิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2551 
2.4   ณฐัภูมิ โอภาภิบาล, "คู่มือ Android ฉบบัสมบูรณ์", ไอดีซี พรีเมียร์, 2554 
2.5  "คู่มือการใช ้MS-DOS Thai edition ส าหรับระบบปฏิบติัการเอม็เอสดอส", กรุงเทพฯ : ไมโครซอฟต,์ 

2536 
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

3.1 หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมระบบปฏิบติัการ 
3.2 เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัโปรแกรมระบบปฏิบติัการ 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
              แบบประเมินรายวชิา 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 แบบประเมินผูส้อน 
2.2 ผลการสอบ 
 

3.  การปรับปรุงการสอน 
 อาจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงวธีิการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จดัท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
              กรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหนา้ท่ีทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา
โดยประเมินคุณภาพของขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนนสอบตลอดจนพิจารณาระดบัคะแนนใน
รายวชิา 
 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

น าผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิามาวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนโดยมีการปรับปรุงรายวชิาทุก 2 ปี 

 

 
                                                                                                                          (ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร) 

                                                                                                                            ผูรั้บผดิชอบรายวชิา 
                                                                                                                          22กรกฎาคม 2560 

 
                                                                                                          ………………………………. 

                                                                                          (                            ) 
                                                                                                   ประธานหลกัสูตร 

 


