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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

SP202 ระบบปฏิบติัการ (Operating Systems) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

 3 หน่วยกิต 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ประเภทของรายวชิา วิชาเอกบงัคบักลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยล์กัขณา คิดบรรจง 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559 / ชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 SP201 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    
หอ้งเรียน 22203 อาคาร 22ชั้น 2 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  ดินแดง  กรุงเทพฯ 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
 สิงหาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 
1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจความหมายและหนา้ท่ีของระบบปฏิบติัการ  
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจการท างานและความแตกต่างระหวา่งระบบปฏิบติัการชนิดต่างๆ  
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจหลกัการท างานในส่วนต่างๆ ของระบบปฏิบติัการ 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 - 
 
 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการออกแบบและจดัท าระบบปฏิบติัการ องคป์ระกอบของระบบปฏิบติัการ 
การควบคุมการท างานแบบขนาน การจดัการโปรเซส อลักอริทึมการจดัล าดบัการท างาน 
การจดัการหน่วยความจ า การจดัการอุปกรณ์ ระบบแฟ้มขอ้มูล ระบบความปลอดภยัและการป้องกนั 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45  คาบ/ภาคการศึกษา ไม่มี ไม่มี 6 คาบ/สัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบมีวนิยัมีจรรยาบรรณวชิาชีพเคารพในสิทธิของขอ้มูลส่วนบุคคลกา
รไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางซอฟตแ์วร์และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญามีความซ่ือสัตยใ์นการเขียนโปรแก
รมและพฒันาระบบงานอยา่งมีคุณภาพโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตรดงัน้ี  
 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริต 
 มีวนิยัตรงต่อเวลาและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

และล าดบัความส าคญั 
 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่า 

และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและสังคม 
 สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและสังคม 
 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 
1.2 วธีิการสอน 

 มอบหมายงานใหรั้บผดิชอบ โดยมีก าหนดการส่งงานท่ีแน่นอน  
 มีการก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัในชั้นเรียน เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกาย  

 
1.3 วธีิการประเมินผล 

 พฤติกรรมการเขา้เรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละการตรงต่อเวลา  
 ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
 มอบหมายงานกลุ่มมาน าเสนอในหอ้งเรียน 

 



4 
 

ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจองคค์วามรู้ในการท างานของระบบปฏิบติัการ  
 

2.2 วธีิการสอน 

 การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
โดยการบรรยายอภิปรายการท างานกลุ่มการน าเสนอผลงานการวเิคราะห์กรณีศึกษาพร้อมน าเส
นอและช้ีถึงปัญหาพร้อมวธีิการแกไ้ข 

 การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต 
โดยเนน้ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม 

 
2.3 วธีิการประเมินผล 

 ทดสอบยอ่ยสอบกลางภาคสอบปลายภาคดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
 การวดัผล 

 คะแนนเก็บ   20 % 
 คะแนนสอบกลางภาค  30 % 

  คะแนนสอบปลายภาค   50 % 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีการคิดอยา่งเป็นระบบมีการวเิคราะห์เพื่อการป้องกนัและแกไ้ข 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค์ 

 
3.2 วธีิการสอน 

 การมอบหมายใหน้กัศึกษาท าโครงงานและน าเสนอผล 
 อภิปรายกลุ่ม 
 การสะทอ้นแนวคิดจากความประพฤติ 

3.3 วธีิการประเมินผล 

เนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์ปัญหาแสดงแนวคิดในการสอบกลางภาคและปลายภาครวมถึงใหน้กัศึก
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ษาแสดงความคิด อภิปรายในหอ้งเรียน 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

 พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
 พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเว

ลา 
 ทกัษะในการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 
4.2 วธีิการสอน 

 จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์ปัญหาตวัอยา่ง 
 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล 

 
4.3 วธีิการประเมินผล 

 รายงานท่ีน าเสนอพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา  

 ทกัษะการคิดออกแบบ 
 พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูดการฟังการแปลการเขียนโดยการท ารายงานและน าเสนอใ

นชั้นเรียน 
 พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
 พฒันาทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเช่นการส่งงานทางอีเมลก์ารปรึกษานดัหมายง

านผา่น Facebook Page การส่ือสารการท างานในกลุ่มผา่นหอ้งสนทนา ChatRoom 
 ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบเคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
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5.2 วธีิการสอน 

มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเวบ็ไซต ์และส่ือการสอนiTune U  
 

5.3 วธีิการประเมินผล 

การน าเสนอขอ้มูลดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
 
 

 วธีิการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    (Student – Centered Approach) 
 การบรรยาย (Lecture)  การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 □ การฝึกปฏิบติั (Practice) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภิปราย (Discussion) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □การสัมมนา (Seminar)  การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
     ( Online Learning/Internet-based-Learning) 
 □การเรียนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
 □  การเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
 □การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
 □การเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based  Learning) 
 □กรณีศึกษา (Case Study)    □อ่ืน ๆ (Others) (Please specify).....................................................           
 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 □รูปภาพ (Pictures)    ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
 □ของจริง (Authentic Material) □โปรแกรมส าเร็จรูป 
 □ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder,VCD,  DVD, e-book ฯลฯ 
 อ่ืน ๆ Others (Please specify)โปรแกรมช่วยสอนเร่ือง CPU Scheduling 
 
 



7 
 

ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

 กจิกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
 การคน้ควา้ขอ้มูล (Data/Information Search)   □เกมส์ (Games) 
 □ การระดมสมอง (Brainstorming)   □สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 □การน าเสนอ (Presentation)    □การส ารวจขอ้มูล (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  □การฝึกภาคสนาม (Field Work)  
 □การทดลอง (Experiment)    □การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
 □การเชิญผูมี้ประสบการณ์มาสอนเสริม  □ การส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ 
 อ่ืนๆ (ระบุ) Others (Please specify)การทดลองใชโ้ปรแกรมช่วยสอนเร่ือง CPU Scheduling 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน(
ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบป
ฏิบติัการ 

3 บรรยาย / PowerPoint อ.ลกัขณาฯ 

2 โครงสร้างของระบบปฏิบติัการ 3 บรรยาย / PowerPoint อ.ลกัขณาฯ 

3 โปรเซส 3 บรรยาย / PowerPoint อ.ลกัขณาฯ 

4-5 การจดัล าดบัการเขา้ใชง้านซีพียู 6 บรรยาย / PowerPoint 
โปรแกรมจ าลองการท างาน 

อ.ลกัขณาฯ 

6-7 การประสานการท างานระหวา่ง
โปรเซส 

6 บรรยาย / PowerPoint อ.ลกัขณาฯ 

8 สอบกลางภาค    
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9-10 การติดตาย 6 บรรยาย / PowerPoint อ.ลกัขณาฯ 

11 การจดัการหน่วยความจ าหลั
ก 

3 บรรยาย / PowerPoint อ.ลกัขณาฯ 

12 หน่วยความจ าเสมือน 3 บรรยาย / PowerPoint อ.ลกัขณาฯ 

13 การจดัการแฟ้มขอ้มูล 3 บรรยาย / PowerPoint อ.ลกัขณาฯ 

14 การจดัการหน่วยความจ าส าร
อง 

3 บรรยาย / PowerPoint อ.ลกัขณาฯ 

15 การป้องกนัและความปลอดภั
ย 

3 บรรยาย / PowerPoint อ.ลกัขณาฯ 

16 สอบปลายภาค 3 บรรยาย / PowerPoint อ.ลกัขณาฯ 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 
ความรู้และทกัษะ 
(Knowledge and 
Skills) 

- สอบกลางภาค (Midterm 
Examination) 

- สอบปลายภาค (Final 
Examination) 

8 
 

16 

30% 
 

50% 

2 

การท างานหรือกิ
จกรรมการเรียนก
ารสอน 
(Assignments/Te
aching-Learning 
Activities) 

- แบบฝึกหดั(Exercises) 
- การตอบค าถามภายในชั้นเ

รียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี  
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
- ลกัขณา คิดบรรจง, “เอกสารประกอบการสอน วชิา SP202 ระบบปฏิบติัการ”. 

- Silberschatz, Abraham, and Galvin, “Operating System Concepts”, 5th edition, Addison-Wesley Publishing 
Company, 1996. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 อา้งอิงจากอินเตอร์เน็ตซ่ึงแลว้แต่เน้ือหาและความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
ผลการท าแบบฝึกหดัและขอ้สอบ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใหน้กัศึกษาทุกคนท าการประเมินการสอนของอาจารยผ์า่นเคร่ืองออนไลน์ของมหาวทิยาลยัและเสน
อแนะเพื่อการปรับปรุงรายวชิา 

3. การปรับปรุงการสอน  
หากพบปัญหาในการเรียนรู้ในรายวชิาใดจะน าปัญหาดงักล่าวเขา้ในท่ีประชุมสาขาฯ 
เพื่อประชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
สาขาวชิามีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
ทั้งคะแนนดิบและระดบัขั้นคะแนน  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมินการสอน คะแนนสอบ พฤติกรรมของนกัศึกษา 
เขา้ท่ีประชุมในกลุ่มผูร่้วมสอน เพื่อวเิคราะห์ปัญหา ทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช ้
หากมีการเปล่ียนแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในท่ีประชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

 


