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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

0214352  สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร (Computer Architecture) 
2. จํานวนหนวยกิต   3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทวิชา  

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  วิชาเอกบังคับ  
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน  

4.1. นาย ไภษชัย  แซจู  รับผิดชอบ กลุม 2101   
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน  เปดสอนภาคตน ช้ันปที่  3 
6. รายวิชาทีต่องเรียนมากอน  ไมมี 
7. รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน ไมมี 
8. สถานที่เรยีน    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษณิ จังหวัดพัทลุง 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  25  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

วัตถุประสงค 
1.   เพื่อใหมีความรูในหลักการทางดานสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน 
2.   เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของคอมพิวเตอรและโครงสรางคอมพิวเตอร 
3    เพื่อใหมีความรูและเขาใจหลักการทํางานของสวนตางๆของคอมพิวเตอร 
4.   เพื่อเรียนรูและเขาใจพัฒนาการของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบตางๆ 
5.   เพื่อใหเขาใจในเรื่องโครงสรางของระบบจัดการของคอมพิวเตอร 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู ความเขาใจ ประสบการณ ในหลักการทางดานสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
พื้นฐาน  ซ่ึงจะเปนสวนหนึง่ในการศึกษาวิชาของวิทยาการคอมพิวเตอร 

 
หมวดที่ 3  ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร การแทนขอมูลและระบบตัวเลข แนวความดิดของวงจร

ตรรกและวงจรคอมพิวเตอร  โครงสรางของหนวยประมวลผลกลาง  หนวยความจําและการอางอิงตําแหนง  
การควบคุมโดยใชไมโครโปรแกรม ระบบการควมคุมการทํางานและระบบการขนสงขอมูล  การจัดการ
อุปกรณรับและสงขอมูล การเชื่อมโยงอุปกรณภายนอก 
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏบิัติ/งาน  
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง

45 ช่ัวโมง ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ไมมี 90 ช่ัวโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล 
 - อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  
(เฉพาะรายที่ตองการ) 
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หมวดที่ 4.  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  
 

4.1  คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
  4.1.1    ตระหนกัในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
  4.1.2    มีวนิัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
                  4.1.3    มีภาวะความเปนผูนาํและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง 
          และลําดบัความสําคัญ 
  4.1.4   เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศกัดิ์ศรีของ 
          ความเปนมนุษย    
  4.1.5   เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

 4.1.6   สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม 
 4.1.7   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 4.1.8   มีจติสาธารณะ  

(2)  วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู       
- สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถในระหวางทีท่ําการสอนการเรียนโดยการพูดคุยกับ

นักศึกษา เนนความรับผิดชอบตองาน วินยั จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอหนาทีใ่นกลุม ความถอมตน
และความมนี้ําใจตอเพื่อนรวมงาน และความไมละโมบ  

- สําหรับเรื่องหนาที่ที่ดีของประชาชนไทย การสอนอาจทําโดยยกตัวอยางปญหาที่เกีย่วกับหนาที่ของ
ประชาชนในสังคมแลวโยงเขาหาการเนื้อหาของความรูจากวิชานี้   

- มอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเอง เพือ่ ใหผูเรียนไดรับ
ความรู ความเขาใจ ประสบการณ ในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น  

(3) วิธีการประเมินผล       
สังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาที่เกดิระหวางการทดลองใชวิธีการสอนในขอ (2) ขางตนวา

เปนไปตามคาดหมายไวหรือไม ถาไมเปนไปตามที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานะการณหรือปรับโครงการให
เหมาะสม มากขึ้น 

 
4.2 ความรู 

 4.2.1 มีความรูและความเขาใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 

 4.2.2 สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
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 4.2.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ    ตาง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

 4.2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและววิัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไป
ประยุกต 

 4.2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
 4.2.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 
 4.2.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  
 4.2.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ  
 
(1)  ความรูท่ีจะไดรับ  

เติมเต็มองคความรูพื้นฐานดาน สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ตามที่ระบุในกรอบมาตรฐาน ไดแก 
โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร  
 โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร  องคประกอบทางฮารดแวรของระบบคอมพิวเตอร 
การแทนขอมูลและระบบตัวเลข 
  การแทนขอมลูแบบตัวเลขจาํนวนเต็ม การแทนขอมูลแบบตัวเลขจํานวนจริง  
วงจรตรรกและวงจรคอมพิวเตอร 
 วงจรตรรก และ วงจรอิเล็กทรอนิกส แบบตางๆ และการประยุกต 
วงจรการคํานวณและวงจรหนวยความจําขอมูล  

วงจรคํานวณทางพีชคณิต ของเลขฐานสอง ฟลิบ-ฟลอบ และการประยกุต  
องคประกอบ หนวยประมวลผลกลาง  

 การออกแบบสวนประกอบหนวยประมวลผลกลาง 
ภาษาและชดุคาํสั่ง 

ภาษาคอมพวิเตอรและชุดคําสั่ง 
ระบบขนสงขอมูลและระบบควบคุมการทํางาน 

ระบบควบคุมการทํางานและระบบขนสงขอมูล ระบบบัส การไมโครโปรแกรม 
หนวยความจําและชนิดของหนวยความจํา  

หนวยความจําและชนิดของหนวยความจํา  
โครงสรางของหนวยความจําและการเชื่อมโยง 

โครงสรางของหนวยความจาํ การเชื่อมตอหนวยความจํา  
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ระบบขอมูลเขา-ออก  อุปกรณการรับขอมูลและแสดงผล  
อุปกรณและการเชื่อมตอ การจัดการอุปกรณรับและสงขอมูล 

การสื่อสารขอมูลและการเชื่อมโยงคอมพวิเตอร 
การสื่อสารขอมูลและการเชือ่มโยงคอมพิวเตอร การเชื่อมโยงอุปกรณภายนอก 

(2)  วิธีการสอน 
- บรรยายโดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา อภปิรายโตตอบระหวางผูสอนกับผูเรียน การ

นําเสนอรายงาน  และการวิเคราะหกรณีศกึษา  
- ฟงบรรยาย สัปดาหละ 3 คาบ 
- ศึกษาจากเอกสารกรณีศึกษา 
- ศึกษากรณีตวัอยาง  ดวยตนเอง      
 - การอภิปราย วิเคราะห ตอบคําถาม 

 (3)  วิธีการประเมิน 
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของวิเคราะหกรณีศึกษา 
- สอบทวนความรูตลอดระหวางภาคเรยีน และหลังจากจบภาคการศึกษา 

 
4.3 ทักษะทางปญญา 

(1)  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
               4.3.1 สามารถคิดอยางมีวจิารณญาณและอยางเปนระบบ  
               4.3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  
               4.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

 4.3.4 สามารถประยุกตความรูและทกัษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
(2)  วิธีการสอน 
มอบหมายใหนักศึกษาแกปญหาที่กําหนดโดยใชความรูในวิชานี้ และนําเสนอผลการแกปญหาในรูป

รูปแบบของตนเอง  
(3)  วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา  
- สอบทวนความรูตลอดระหวางภาคเรยีน และหลังจากจบภาคการศึกษา 

 
4.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  

(1)  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองการพัฒนา  
         4.4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายโดยใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         4.4.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้ง 
                       ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
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         4.4.3 สามารถใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรมาชี้นําสังคมในประเด็นทีเ่หมาะสม 
         4.4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
         4.4.5 สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตวัและสวนรวม พรอมทั้ง 
                        แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
         4.4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  

(2)  วิธีการสอน 
- ใหทํางานรวมกันโดยเนนการประยุกตความรูที่เรียนในวชิากับปญหาทีก่ําหนด 
- เชิญบุคลที่ผลความสําเร็จในธุรกิจที่เกี่ยวของมาเลาประสบการณความสําเร็จและทกัษะตาง ๆ 
- แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางสอนโดยผานการเลาเรื่องตาง ๆ 
- พูดคุยกับนักศกึษาถึงความจาํเปนของทักษะตาง ๆ ในระหวางรับประทานอาหารรวมกัน 
 (3)  วิธีการประเมิน 
- สอบทวนความรูตลอดระหวางภาคเรยีน และหลังจากจบภาคการศึกษา 

 
4.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบนัในการทํางานที่เกีย่วกับคอมพิวเตอร 
 4.5.2  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ 

การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 
   4.5.3   สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพดูและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ 

ส่ือการนําเสนออยางเหมาะสม  
 4.5.4   สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารไดอยางเหมาะสม 
 4.5.5   สามารถประยุกตความรูทางคณติศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผล 

การแกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
 

(1)  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
- ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข 
- ทักษะการวิเคราะหปญหาและการโยงรูปธรรมของปญหาไปสูนามธรรมเชิงคณิตศาสตร 
- ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล  การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้น

เรียน 
- ทักษะในการวเิคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 
- ทักษะในการคนหาความรูเพิม่เติมดวยตวัเองโดยการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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(2)  วิธีการสอน 
- เนนการสอนที่ใชปญหานํา ทฤษฏีตาม และการพัฒนาแนวคิดจากปญหาเพื่อนําไปสูการคนพบ 

ขอสรุปหรือทฤษฏีใหม 
- มอบหมายงานใหศกึษาคนควาดวยตนเอง จาก Website ส่ือการสอน e-Learning และทํารายงาน โดย

เนนการนาํตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ 
- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
- ทาทายเชิงวิชาการตอนักศึกษาในระหวางการสอนโดยการตั้งคําถามที่มาจากปญหาจริงใน

อุตสาหกรรม หรือบทความวิชาการ เพื่อใหนักศกึษาฝกคิดหาวิธีการแกปญหา 
(3) วิธีการประเมิน  
- สอบทวนความรูตลอดระหวางภาคเรยีน และหลังจากจบภาคการศึกษา 
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หมวดที่ 5.  แผนการสอนและการประเมินผล  
 

1. แผนการเรียนรู วิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   
สัปดาห สาระความรู จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรม  ผสอน 

1 โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร 3 บรรยายและถามตอบ
ปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

2  
 

 การแทนขอมลูและระบบตวัเลข 
 

3 บรรยายและถามตอบ
ปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

3  วงจรตรรกและวงจรคอมพิวเตอร 3 บรรยายและถามตอบ
ปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

4-5 
 

วงจรการคํานวณและวงจรหนวยความจําขอมูล  6 บรรยายและถามตอบ
ปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

6-7 องคประกอบ หนวยประมวลผลกลาง และ การ
ออกแบบสวนประกอบหนวยประมวลผลกลาง 

6 บรรยายและถามตอบ
ปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

8-9 
 

ภาษาและชุดคาํสั่ง 
 

6 บรรยายและถามตอบ
ปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

10-11 ระบบขนสงขอมูลและระบบควบคุมการทํางาน 
 

6 บรรยายและถามตอบ
ปญหา 

นาย ไภษัชย  แซจ ู

12-13  
 

หนวยความจําและชนิดของหนวยความจํา  
โครงสรางของหนวยความจาํและการเชื่อมโยง 

6 บรรยายและถามตอบ
ปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

14  
 

ระบบขอมูลเขา-ออก  
อุปกรณการรบัขอมูลและแสดงผล 

3 บรรยายและถามตอบ
ปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู

15 การสื่อสารขอมูลและการเชือ่มโยงคอมพิวเตอร 
 

3 บรรยายและถามตอบ
ปญหา  

นาย ไภษัชย  แซจ ู
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
การประเมินผล งานที่ใชในการประเมินผลผูเรียน สัปดาหท่ีกําหนด สัดสวนของการประเมินผล 

1 การทดสอบยอย ตลอดภาคเรียน 40% 
2 การทดสอบกลางภาค หลังสัปดาหที่ 8 30% 
3 การสอบปลายภาค หลังสัปดาหที่ 15 30% 

 
เกณฑการกําหนดคาระดับขั้น 

ชวงคะแนน (รอยละ) คาระดับขั้น 
81.00-100.00 A 
75.00-80.99 B+ 

69.00-74.99 B 
61.00-68.99 C+ 
53.00-60.99 C 
47.00-52.99  D+ 
41.00-46.99 D 
0.00-40.99 F 

 
หมวดที่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู   

1. ตําราและเอกสารหลัก 
Miles J. Murdocca., Vincent P. Heuring., Principles of Computer Architecture, Class Test Edition, 

Prentice Hall, 1999  
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
           Gibson, Glenn A. 1987 Microcomputer for engineers and Scientists. Prentice-Hall Inc  Editions. 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
      Fulcher, John. 1989 An Introduction to Microcomputer Systems Architecture and Interfaces 
Addison-Wesley Publishing Company. 
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หมวดที่ 7.  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
 

7.1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- การสะทอนคดิ จากพฤตกิรรมของผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

7.2. กลยุทธการประเมินการสอน 
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

7.3. การปรบัปรุงการสอน 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

7.4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒ ิที่

ไมใชอาจารยผูสอน แตอาจารยที่ทวนสอบตองมีความรูในวิชานี้  
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
7.5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทกุ 3 ป ตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ป หรือ ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 7.4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอนทุกป เพื่อใหนักศกึษามีมมุมองในเรื่องการประยกุตความรูนี้กับปญหา

ที่มาจากงานวจิัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 
 

ลงชื่อ:        ไภษัชย  แซจู      
                         (  นาย ไภษัชย  แซจ ู ) 
                         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
           วันที่    25  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.       2560  
 


