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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัส ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา   
0214343 ระบบปฏิบัติการ       3(3-0-6) 

  Operating Systems 
  บุรพวิชา : 0214206 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  

 แนวคิดของระบบปฏิบัติการ โพรเซสและเทรด การจัดการอุปกรณ์รับและแสดงผล วงจรอับ
การจัดล าดับโพรเซส การจัดการหน่วยความจ า การจัดการแฟ้มข้อมูล โปรแกรมจ าลอง
เคร่ือง ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
Concepts of operating systems; process and thread; input-output devices 
management; deadlock; CPU scheduling; memory management; file 
management; virtual machine (VM) ware; mobile operating systems; operating 
systems installation 

 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 

  วิชาเอกบังคับ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู้์สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร 
 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปีที่เรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 / นิสิตชั้นปีที่ 3 
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6.  สถานที่เรียน 
MF1204, MF1207 
 

7.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
17 มิถุนายน 2564 

หมวดท่ี  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ  
วตัถุประสงค์ทั่วไป  

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการท างานของระบบปฏิบัติการ 
2. เพื่อให้นิสิตน าความรู้ด้านระบบปฏิบัติการไปเป็นพื้นฐานในการเข้าใจการท างานของระบบ
ซอฟต์แวร์ขั้นสูงอื่นๆ 
3. สามารถติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1. ฝึกให้มีนิสิตมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มที่ได้รับมอบหมายงานให้ 
2. ฝึกค้นคว้าวิทยาการใหม่ๆ ของระบบปฏิบัติการ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ชนิดของระบบปฏิบัติการ ทฤษฎีการ ท างานของ
ระบบปฏิบัติการเช่น กระบวนการและการจัดการกระบวนการ การจัดการหน่วยประมวลผลกลาง  
หน่วยความจ า อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต ต่างๆ ทั้ง น้ีการเรียนการสอนควรมีการให้นิสิตทดลองติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน 

     2.1 การปรับปรุงจากผลการประเมินที่ผ่านมา 
     ปรับให้มีการฝึกปฏิบัติในระบบปฏิบัติการมากขึ้น เช่นการติดตั้งและใช้ระบบปฏิบัติการ 

     2.2 การปรับปรุงอื่น ๆ (เช่น วิธีสอน/เพิ่มเน้ือหางานวิจัย/พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต)  
          ศึกษาเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่มีการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต  
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หมวดท่ี  3  ลักษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 สัปดาห์ ตามความเหมาะสม - 90  สัปดาห์ 
  
 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
      2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)  ห้องท างาน SC1335  email: siraya.s@tsu.ac.th  เบอร์
โทร 0818925685 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ   
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

                             

 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 1. แจ้งให้ผู้เรยีนรบัทราบ

ข้อก าหนดของรายวชิา 
2. สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวขอ้ง
กับคุณธรรม จริยธรรม ระหว่าง
เรียน 
3. มอบหมายให้นสิิตท างาน เพื่อ
ฝึกการท างานร่วมกัน 
 
 
 
 

1. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่
ให้และตรงเวลา 
2. มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ด้ท า
รายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
3. การมีส่วนรวมในการอภปิรายกลุม่ 
และการรับฟังความคิดเห็นและการ
เสนอเหตุผล ระหว่างการอภิปราย 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามใน
การท างานเป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร 
และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. บรรยายเนือ้หาทั่วไปของ
ระบบปฏิบัติการ 

1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ

อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

2. อภิปรายรายละเอียดและ
ความส าคัญของการท างานของ
องค์ประกอบต่าง ๆ   ในระบบ 
ปฏิบัติการ  
3. ท าการฝึกหัดการติดตั้งและ
การใช้งานระบบปฏบิัติการ พรอ้ม
ท ารายงานเป็นงานกลุ่ม 

2. แบบฝึกหัดและรายงานที่
มอบหมาย 
3. การน าเสนอวธิกีารใชง้าน
ระบบปฏิบัติการหน้าชัน้เรยีน 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา บ ารุงรักษา และ/หรือ ประเมิน
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
เพื่อการน าไปประยุกต์ 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเน่ือง 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้จริง 

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 
1. จัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่ฝึกทักษะการคิดและวิเคราะห์
คุณลักษณะเด่น/ด้อยของระบบ 
ปฏิบัติการที่สนใจ 
2. ศึกษาเทคนิคการท างานของ

รายงานและการน าเสนอ 

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

ระบบปฏิบัติการผา่นการเขียน
โปรแกรม simulation 
  3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ

ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. ให้นิสิตแบง่กลุม่เพื่อศึกษา
เนื้อหาตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
น าเสนอและอภปิรายผล
การศึกษา 

1. พฤติกรรมในขณะจับกลุ่ม และ
แบ่งงาน  
2. ความก้าวหน้าของงาน 
3. ผลสัมฤทธ ิข์องงานจากการ
อภิปรายและน าเสนอ 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ือง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

1. มอบหมายงานใหศ้ึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ แล้ว
น าเสนอโดยใช้รปูแบบและ

1. การน าเสนอ และการมสีว่นรว่มใน
การอภิปราย 

 5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไข
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือ 
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของ 
สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 
 

2. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs ลงสู่ CLOs 
 

ELOs ของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0214343 ระบบปฏิบัติการ           

 
ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ

หลักสูตร 
                 CLOs 

 วิธีการสอน/การประเมิน 

 1. สามารถอธิบายทฤษฎี
พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้ 

CLO1: อธิบายแนวคิด
ระบบปฏิบัติการและพื้นฐาน
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
CLO2: สามารถอธิบายการท างาน
ของระบบส่งถ่ายข้อมูล I/O   
CLO3: สามารถอธิบายทฤษฎีโพรเซส   
ล าดับการประมวลผลโพรเซส การ
สื่อสารระหว่างโพรเซส    
CLO4: การจัดการ deadloack   
CLO5:การจัดการหน่วยความจ า 
CLO6: การจัดการไฟล์ 

วิธีการสอน 
บรรยายในชั้นเรียน 
มอบหมายแบบฝึกหดัท้ายบท  
การประเมิน 
1. ทดสอบย่อย สอบกลาง
ภาค และสอบปลายภาค 
2. ท าแบบฝึกหัดและรายงาน
ที่มอบหมาย 
3.  การน าเสนอวิธีการใช้งาน
การหน้าชั้นเรียน 

 2. สามารถวิเคราะห์ และ   
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

                 CLOs 
 วิธีการสอน/การประเมิน 

แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกต้อง 

 3. สามารถใช้ทักษะ เทคนิค
ปัจจุบัน และเคร่ืองมือที่
จ าเป็นในการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ 

CLO7 นิสิตสามารถติดตั้งและใช้
ระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ 

วิธีการสอน 
ฝึกปฏิบัติมอบหมายให้ศึกษา
การติดตั้งและใช้
ระบบปฏิบัติการต่างๆ บน
ระบบคลาวด์ 
การประเมิน 
 การน าเสนอและการอภิปราย
กลุ่ม และการรับฟังความ
คิดเห็นและการเสนอเหตุผล
ระหว่างการอภิปราย 

 4. สามารถออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศที่ถูกต้องตาม
ความต้องการ 

  

 5. สามารถพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
อย่างสร้างสรรค์ จากการ
ประยุกต์เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

  

 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ 
และวิชาชีพ ไม่คัดลอกงาน
ผู้อื่น และมีการอ้างอิงแหล่ง 
ที่มา 

CLO8  นิสิตสามารถค้นคว้า
ระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ด้วยตนเอง 
และสามารถเขียนรายงานทาง
วิชาการและอ้างอิงแหล่งที่มาได้อยา่ง
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

วิธีการสอน 

มอบหมายงานให้ไปศึกษา
ค้นคว้าเทคโนโลยี
ระบบปฏิบัติการเพื่อมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

วิธีการประเมิน 

1.การเขียนรายงานทาง



   
 

9 
 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

                 CLOs 
 วิธีการสอน/การประเมิน 

วิชาการที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
2.อ้างอิงแหล่งที่มาได้อย่างมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

 7. สามารถท างานเป็นทีม
และเป็นเครือข่าย มีความ
รับผิดชอบ ในการท างานให้
บรรลุเป้าหมาย 

  

 8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ปรับตัว
เข้ากับแนวโน้มเทคโนโลยีใน
ยุคดิจิทัล 

CLO9: นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าและ
ใช้งานระบบปฏิบัติการใหม่ๆ ได้ 

วิธีการสอน 

 ฝึกปฏิบัติมอบหมายให้
ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี
ระบบปฏิบัติการด้วย
ตนเองแล้วน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน  

 การสอนแบบ Active 

Learning ให้นิสิตอภิปราย
จุดดีจุดด้อยของ
ระบบปฏิบัติการใน
ปัจจุบัน  

การประเมิน 

 การน าเสนอและการ
อภิปรายกลุ่ม และการรับฟัง
ความคิดเห็นและการเสนอ
เหตุผลระหว่างการอภิปราย 

 9. สามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ 
ในรูปแบบการพูดและการ
เขียน และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้วยวิธีการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  

 10. สามารถประยุกต์วิธีการ   
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

                 CLOs 
 วิธีการสอน/การประเมิน 

ทางคณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาทางด้านการ
ค านวณ 
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หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
  

สัปดา
ห ์ท ี่ 

หัวข้อ/รายละเอ ียด 
CLO จ านวนช ั่วโมง กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่อท ี่

ใช ้ บรรยาย  ปฏ ิบ ัต ิ 
1-2 บทที่ 1 บทน า 1.1 บทบาท

ของระบบปฏิบตัิการ 
1.2 วิวัฒนาการและชนิดของ

ระบบ ปฏิบัติการ 
- ระบบปฏิบัติการในยคุ

ต้น 
- ระบบปฏิบัติการในยคุ

ที่ 2 
- ระบบปฏิบัติการในยคุ

ที่ 3 
- ระบบปฏิบัติการในยคุ

ที่ 4 
1.3 โครงสร้างพื้นฐานของ

ระบบ ปฏิบัติการ 

1,7,9,
8 

6  - แนะน ารายละเอียดวิชา 
จุดประสงค์ การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนการสอน 
วิธ ีการวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผลการ เรยีนรู ้แหลง่
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม  

- บรรยายโดยใช ้PowerPoint 
และ เอกสารประกอบการสอน 

- ให้นิสิตช่วยกนยกตัวอยา่งและ
อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการทีใ่ช้ ในปัจจุบนั  

- ซักถามและตอบขอ้สงสัยหลัง
คาบเรียน 

- ก าหนดให้นิสติท างานกลุ่มชิน้ที ่
1 : จัดท ารายงานเกี่ยวกับ
โครงสร้างและฟังก์ชันการ
ท างานพื้นฐานของ
ระบบปฏิบัติการในปจัจุบัน โดย 
แบ่งกลุ่มละ 5-6 คนแต่ละกลุ่ม 
รับผิดชอบ 1 ระบบปฏิบัติการ
พร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรยีน 

- ทดลองติดตั้งระบบปฏิบตัิการ 
Windows 7 

- มอบหมายแบบฝึกหดัท้ายบท 
3-4 บทที่ 2 โครงสร้างและการ

ท างานของ ระบบ
2 6  - บรรยายโดยใช ้PowerPoint 

และ เอกสารประกอบการสอน  
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สัปดา
ห ์ท ี่ 

หัวข้อ/รายละเอ ียด 
CLO จ านวนช ั่วโมง กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่อท ี่

ใช ้ บรรยาย  ปฏ ิบ ัต ิ 
คอมพิวเตอร ์ 

2.1 องค์ประกอบพื้นฐานของ 
คอมพิวเตอร ์ 

2.2 การเริ่มต้นปฏบิัติงาน
ระบบ คอมพิวเตอร ์ 

2.3 กระบวนการประมวลผล
ค าสั่งในโปรแกรม  

2.4 ปฏิบัติการน าข้อมลูเขา้/
ออก  

- วิธ ีการขัดจังหวะ  
- การเข้าถึง
หน่วยความจ าโดยตรง  

2.5 การป้องกันระบบ
คอมพิวเตอรใ์นระดับ
ฮาร์ดแวร์ 

- อธ ิบายโดยใชแ้ผนภาพ
โครงสร้าง สถาปัตยกรรม
พื้นฐานของระบบ คอมพิวเตอร ์ 

- ซักถามและตอบขอ้สงสัยหลัง
คาบเรียน  

- มอบหมายแบบฝีกหดัท้ายบท 

5-6 บทที่ 3 โพรเซส  
3.1 โพรเซส  
3.2 สถานะของโพรเซส  
3.3 โพรเซสคอนโทรลบล็อค 

(Process Control 
Block)  

3.4 การล าดับของโพรเซส  
3.5 คอนเท็กต์สวิสชิ่ง 

(Context Switching)  
3.6 การด าเนินการกบโพรเซส  
3.7 การท างานร่วมกนของโพ
รเซส  
3.8 เทรด (Threads) 

3 6  - บรรยายโดยใช ้PowerPoint 
และ เอกสารประกอบการสอน  

- ให้นิสิตชม flash animation 
เรื่องการ เปลี่ยนแปลงสถานะ
ของโพรเซสเพื่อเสริมความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว  

- ยกตัวอย่างและส ารวจโพรเซส
ชนิดต่างๆ ในระบบปฏบิัติการ 
Windows  

- ซักถามและตอบขอ้สงสัยหลัง
คาบเรียน 

- มอบหมายแบบฝีกกหัดทา้ยบท 

7-8 บทที่ 4 การจัดล าดับการเข้า
ใช้หน่วย ประมวลผล  

3 6  - บรรยายโดยใช ้PowerPoint 
และ เอกสารประกอบการสอน  
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สัปดา
ห ์ท ี่ 

หัวข้อ/รายละเอ ียด 
CLO จ านวนช ั่วโมง กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่อท ี่

ใช ้ บรรยาย  ปฏ ิบ ัต ิ 
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 วิธ ีการประเมนิอลักอลิทึม

ที่ใช้ในการจัดล าดับการ
เข้าใช้หนว่ยประมวลผล 

- แสดงขั้นตอนการค านวณโดย
ใช้อัลกอลิทมึการจัดล าดับการ
เข้าใช้หนว่ยประมวลผลแต่ละ
แบบ พร้อมใหน้ิสติ ฝีกท าโจทย์
ในชั้นเรียน 

- ซักถามและตอบขอ้สงสัยหลัง
คาบเรียน  

- มอบหมายแบบฝีกหดัท้ายบท 

9 สอบกลางภาค  
 10-11 บทที่ 5 การสื่อสารกันระหว่าง  

โพรเซส  
5.1 ปัญหาส่วนวิกฤติ  
5.2 แนวทางการแก้ปัญหาสว่น

วิกฤติ ด้วยวิธ ีการ Busy 
waiting  

5.3 แนวทางการแก้ปัญหาสว่น
วิกฤติ ด้วยวิธ ีการ sleep 
and wakeup  
- Semaphores  
- Monitors  

5.4 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่ตอ้ง
อาศัยการสื่อสารกน
ระหว่างโพรเซส   

- ปัญหาการรับประทาน

3 6  - บรรยายโดยใช ้PowerPoint 
และ เอกสารประกอบการสอน 

- ให้นิสิตชม flash animation 
การใช้ semaphore ในการแก
ปัญหาการส่วนวิกฤติรว่มกัน
ระหว่างโพรเซส ทั้งนี้ เพื่อให้
นิสิตสามารถเห็นการท างาน
ของตัวด าเนินการ wait และ 
signal อย่างเป็นรูปธรรม  ่  

- ซักถามและตอบขอ้สงสัยหลัง
คาบเรียน  

- มอบหมายงานกลุ่มชิน้ที ่2 ให้
นิสิต เขียนโปรแกรมด้วยภาษา 
C หรือ Java เพื่อแกปัญหาการ
ใช้วิกฤติด้วยวิธ ีSemaphore  
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สัปดา
ห ์ท ี่ 

หัวข้อ/รายละเอ ียด 
CLO จ านวนช ั่วโมง กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่อท ี่

ใช ้ บรรยาย  ปฏ ิบ ัต ิ 
อาหาร เย็นของ
นักปราชญ์  

- ปัญหาของผู้อ่านและ
ผู้เขียน 

- มอบหมายแบบฝึกหดัท้ายบท 

12-13 บทที่ 6 การจัดการ Deadlock  
6.1 แนวคิดการจัดสรร
ทรัพยากร 
6.2 สภาวะจ าเป็นในการเกดิ 
Deadlock 6.3 กราฟการ
จัดสรรทรัพยากร  
6.4 วิธ ีการจัดการกับ  
Deadlock  

- การป้องกนการเกิด 
Deadlock 
- การหลีกเลี่ยงการเกดิ 
Deadlock  
- อัลกอลิทึมของนาย
ธนาคาร  
- การตรวจจับการเกิด 
Deadlock  
- การกู้คืนระบบจาก  
Deadlock 

4 6  - บรรยายโดยใช ้PowerPoint 
และ เอกสารประกอบการสอน  

- อธ ิบายและยกตัวอยา่ง  ่ 
Deadlock ใน ชีวิตประจ าวัน  

- แสดงขั้นตอนการค านวณโดย
ใช้อัลกอลิทมึของนายธนาคาร 
พร้อมใหน้ิสิต ฝีกท าโจทยใ์นชั้น
เรียน 

- ซักถามและตอบขอ้สงสัยหลัง
คาบเรียน 

- มอบหมายแบบฝีกหดัท้ายบท  

14-15 บทที่ 7 การจัดการ
หน่วยความจ า  
7.1 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับ 

โครงสร้างของ
หน่วยความจ าหลัก  

7.2 เทคนิคการจัดการ
หน่วยความจ าหลัก  

- การจัดการพื้นที่

5 6  - บรรยายโดยใช ้PowerPoint 
และ เอกสารประกอบการสอน  

- แสดงขั้นตอนการค านวณโดย
ใช้อัลกอลิทมึ Page 
Replacement พร้อมให้ นิสิต
ฝีกท าโจทย์ในชัน้เรยีน  

- ซักถามและตอบขอ้สงสัยหลัง
คาบเรียน  



   
 

15 
 

สัปดา
ห ์ท ี่ 

หัวข้อ/รายละเอ ียด 
CLO จ านวนช ั่วโมง กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่อท ี่

ใช ้ บรรยาย  ปฏ ิบ ัต ิ 
หน่วยความจ าส าหรับ
โปรแกรมเดียว  

- การจัดการพื้นที่
หน่วยความจ าหลักแบบ 
Partition  

7.3 เทคนิคการจัดการ
หน่วยความจ าเสมอืน  

- การแบ่งเป็นหนา้ 
(Paging)  
- การแบ่งเปน็เซก็เมนต์ 
(Segmentation) 

- มอบหมายแบบฝีกหดัท้ายบท 

16 บทที่ 8 การจัดการแฟ้มข้อมลู
เบื้องต้น  
8.1 การตั้งชื่อไฟล์  
8.2 โครงสร้างการจัดเก็บ
ข้อมูลในไฟล์  
8.3 ไดเรกทอรี (Directory)  
8.4 การ Implementation 
ระบบไฟล์  

- การ Implementation 
ไฟล์ 
- การ Implementation  
ไดเรอทอรี 

6 3  - บรรยายโดยใช ้PowerPoint 
และ เอกสารประกอบการสอน  

- ซักถามและตอบขอ้สงสัยหลัง
คาบเรียน 

- มอบหมายแบบฝึกหดัท้ายบท 

การสอบปลายภาค  

 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ล าดับ 
ผลการเรียนรู้ 

(TQF) 
 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีประเมิน 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ
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(CLO) ประเมินผล 
1 2.1, 2.2, 2.3 1,2,3 สอบกลางภาค  9 30 
2 2.1, 2.2, 2.3 4,5,6 สอบปลายภาค  16-18 40 
3 1.2 7,3,6,8,9 การท าแบบฝึกหัด การเข้าชั้น

เรียนการมีส่วนร่วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 
งานกลุ่ม  

1-15 30 

รวม 100 % 
 

 นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 

 นิสิตต้องร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบครบทั้ง 3 ล าดับการประเมิน  หากขาดอย่างใด
อย่างหน่ึงจะได้รับค่าระดับขั้น F 

 
ค่าระดับขั้นคะแนนพิจารณาจากค่าของเกณฑ์ ดังน้ี 

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

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 
[1]. S.Abraham and B.G.Peter, “Operating System Concepts” ,5th , Addison-Wesley,1998 
[2]. Andrew S.Tanenbaum and Albert S. Woodhull, “Operating System Design and 

Implementation”, 2 Ed Prentice-Hall, 1998 
[3]. ไพศาล โมลิสกุลมงคล , ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และเมธา สุนทรศารทูล , "ระบบปฏิบัติการ 

(Operating System)", ไทยเจริญการพิมพ์, 2545 
[4]. สิรยา สิทธิสาร , “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา0214332 ระบบปฏิบัติการ”, สาขาคอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556 
2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

หนังสือต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของระบบปฏบิัติการต่างๆ 
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หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

   แบบประเมินรายวิชา 
 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้มีการประเมิน

การสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 
 

3.  การปรับปรุงการสอน 
อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดท า

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

      กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชาโดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนสอบตลอดจนพิจารณาระดับ
คะแนนในรายวิชา 
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

  น าผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชามาวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นโดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 

 
 

 
 

                                                          (ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร) 
                                                           ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
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