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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

คณะ    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 CSI2206 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม (Computer Systems and Architecture) 
2. จ านวนหน่วยกิต 

หน่วยกิต 3 (3-0-6) 
3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  

วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเป็นวิชาชีพบังคับ  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        อ.ประหยัด สุพะก า  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1  / ชั้นปีที่ 2 

6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (ถ้ามี)  
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน  
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด  20 มิถุนายน 2560



  
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษา 

1.1 เข้าใจองค์ประกอบและวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 
1.2 สามารถบอกถึงหน้าที่และการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น 

ส่วนน าเข้า ส่วนประมวลผล หน่วยความจ า และการแสดงผล เป็นต้น 
1.3 เข้าใจระบบวงจรดิจิตอลลอจิก วงจรรวม ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งระบบบัส การสื่อสาร การเชื่อมต่อ การ

ใช้สัญญาณควบคุม และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
1.4 เข้าใจกลไกการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งการท างาน การออกแบบ ด้านฮาร์ดแวร์และ

ซอฟท์แวร์ 
1.5 สามารถน าหลักการของระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมไปใช้เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ศาสตร์

ด้านคอมพิวเตอร์ ในล าดับถัดไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้นักศึกษามีฐานความรู้พ้ืนฐานในการศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ฐานความรู้ในวิชานี้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

หมวดที ่3 ลักษณะการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจ า มอดูลรับเข้า /ส่งออก การเชื่อมต่อ
องค์ประกอบดังกล่าว หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม รีจิสเตอร์ หน่วยค านวณทางคณิตศาสตร์และ
ตรรกะ หน่วยค าสั่งและการเชื่อมต่อของหน่วยดังกล่าว สถาปัตยกรรม การออกแบบชุดค าสั่งและชนิดข้อมูล 
หัวข้อการจัดระบบ การท าไปป์ไลน์ การจัดระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน และการจัดระบบหน่วยประมวลผล
หลายชุด  

 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่ม
เฉพาะ จ านวนชั่วโมง ตามความต้องการของนักศึกษา 

3.1 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความถ่อม

ตนและมีน้ าใจ  
1.2 วิธีการสอน  

1.2.1 ให้ท างานที่ที่มอบหมายที่ประยุกต์ความรู้ในวิชากับปัญหาจริง โดยให้นักศึกษาท าเป็นกลุ่ม  
1.2.1   สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรมสามารถในระหว่างที่ท าการสอนการพูดคุยกับนักศึกษา เน้น

ความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความถ่อมตนและความมีน้ าใจ
ต่อเพ่ือน  
1.3 วิธีการประเมินผล  
สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาท่ีเกิดระหว่างการทดลองใช้วิธีการสอนในข้อ ที่กล่าวมาเป็นไปตาม

คาดหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ก็อาจเปลี่ยนสถานการณ์หรือปรับโครงการให้เหมาะสมมาก
ขึ้น  
2.  ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ได้รับ  
องค์ความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ได้แก่ 
 
 
 

บรรยาย สอนเสริม  
การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 
ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย  

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์  



  
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น วงจรดิจิตอล ระบบของไมโคร
โพรเซสเซอร์ระบบคอมพิวเตอร์ของ Von Neumann’s ขั้นตอนการท างานของ ไมโครคอมพิวเตอร์  
ตั้งแต่เริ่มเปิดสวิตช์จนถึงสถานะพร้อมท างาน 
วงจรดิจิตอล (ขั้นพื้นฐาน) 
 วงจรตรรกะเบื้องต้น ตารางความจริง คุณสมบัติของพีชคณิตแบบบูลลีน ดิจิตอลคอมโพเนนต์ 
(Digital Components) ประกอบด้วย MUX, Decoder.  
 วงจรซีเควนเชียลลอจิก (Sequential Logic) ประกอบด้วย Flip-Flops, Registers, Counter 
ระบบเลขดิจิทัล และการค านวณ (Digital Number System and Binary Computing) 
  ข้อมูล บิต ไบท ์ และการประมวลผลข้อมูล รหัส (Text Codes) ASCII, Unicode ระบบเลขจ านวน 
ฐาน 2, ฐาน 10,ฐาน 16 และการแปลงเลขฐาน การแทนค่าเลขที่ติดลบ Sign & Magnitude, 2’s 
Complement การบวก ลบ คูณ หาร เลขจ านวนเต็ม (Fixed-Point) การบวก ลบ คูณ หาร เลขจ านวน
จริง (Floating-Point Arithmetic) และการแทนค่าเลขจ านวนจริง 
สถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor Architecture) 
 สถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ ความแตกต่างหลักของสถาปัตยกรรม ความยาวของไบนารีเวิร์ด 
ต าแหน่งของหน่วยความจ า ความเร็ว รีจิสเตอร์ หน่วยค านวณและตรรกะ รีจิสเตอร์เฉพาะ เช่น ALU, 
Registers: Accumulator, PC, IR, SP 
 ระบบบัสภายในไมโครโพรเซสเซอร์ แนวคิดการออกแบบภายในไมโครโพรเซสเซอร์โดยใช้บัสเป็น
ฐาน(Microprocessor Bus-Based Design) สถาปัตยกรรมบัสแบบระบบบัสแบบัสเดี่ยว แบบสองบัส 
และแบบสามบัส เทคนิคการเพ่ิมความเร็วให้กับไมโครโพรเซสเซอร์ เช่น  ไปป์ไลน์  (Pipelining) การ
ท างานแบบขนานในระดับค าสั่ง (Instruction-Level Parallelism) ซูเปอร์สเกลาร์ (Superscalar) และ 
VLIW และคอมพิวเตอร์ตระกูล RISC 

ระบบบัสของไมโครคอมพิวเตอร์ (ระบบบัสภายนอกหน่วยประมวลผลกลาง) ระบบบัสทั่วไปเช่น 
บัสข้อมูล บัสที่อยู่ บัสควบคุม สถาปัตยกรรมและวิวัฒนาการ ของระบบบัส เช่น PC-XT Bus, ISA Bus, 
MCA Bus, EISA Bus, Local Bus, VL Bus, PCI Bus, AGP Bus, PCI Express Bus 
ชุดค าสั่งของไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor Instructions) 
 ชุดของค าสั่งของไมโครโพรเซสเซอร์ ( เฟชและเอ็กซ์คิวท์  ภาษาเครื่อง ภาษาแอสแซมบลี  
Mnemonics ชุดค าสั่งอย่างง่าย) ประเภทของชุดค าสั่ง รูปแบบการอ้างอิงที่อยู่ รูปแบบค าสั่ง  
สถาปัตยกรรมของหน่วยความจ าและการออกแบบ (Memory System Architecture and 
Design) 
 ชนิดและคุณสมบัติของของหน่วยความจ า ระบบหน่วยความจ า การติดต่อกันระหว่างหน่วยความจ า
กับไมโครโพรเซสเซอร์ การเรียงล าดับ Word การท างานของหน่วยความจ าชนิดต่าง ๆ ประสิทธิภาพของ
หน่วยความจ า การขยายหน่วยความจ าหน่วยความจ าแบบ Boards และ Modules หน่วยความจ าแบบ 
Module Interleaving, External Memory (SSD, HDD) 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


  
 

หน่วยความจ าแคช (Cache Memory) 
 ล าดับชั้นของหน่วยความจ า ฟิลด์หน่วยความจ าของแคช ฟังก์ชันแมบปิ้งของแคช (แอสโซซิเอทีฟแม็
บปิง เซ็ตแอสโซซิเอทีฟแม็บปิง บล็อกเซ็ตแอสโซซิเอทีฟแม็บปิง) นโยบายของแคช (นโยบายการอ่าน/
เขียนแคช นโยบายการแทนที่บล็อกแคช) ประสิทธิภาพของแคช 
หน่วยความจ าเสมือน (Virtual Memory) 
 หน่วยความจ าเสมือน (ล าดับชั้นของหน่วยความจ า 2-level) การจัดการหน่วยความจ า (MMU : 
Memory Management Unit) ประเภทของหน่วยความจ าเสมือน 2 ประเภท เซกเมนต์ เพจจิ้ง การท า
ให้การแปลงต าแหน่งอ้างอิงท าได้เร็วขึ้น (TLB : Translation Look-aside Buffer) 
หน่วยรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล (Input and Output Interfaces) 
 ระบบของการอินพุต/เอ้าท์พุท โปรแกรมอินพุต/เอาท์พุท การขัดจังหวะของอินพุต/เอาท์พุท การ
เข้าถึงโดยตรงของหน่วยความจ า  

 2.2 วิธีการสอน 
 บรรยายโดยใช้ปัญหาน าและตามด้วยการแก้ปัญหา อภิปรายโต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การท า

แบบฝึกหัด แบบทดสอบ   
2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 
2.3.2 น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.3.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
ความสามารถในการคิดและหาเหตุผลอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในวิชานี้เพ่ือ

แก้ปัญหาในสาขาวิชาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
3.2 วิธีการสอน 

  มอบหมายให้นักศึกษาแก้ปัญหาที่ก าหนดโดยใช้ความรู้ในวิชานี้ และน าเสนอผลการแก้ปัญหาในรูปของ
การอภิปรายและท าแบบฝึกหัดร่วมกัน 

3.3 วิธีการประเมินผล  
  ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่
ศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา  
4.1.1 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 
4.1.2 ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม

ก าหนดเวลา 
4.1.3 ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีต่ออาจารย์ 
4.1.4  



  
 

   4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างสอนโดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ 
4.2.2 พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจ าเป็นของทักษะต่าง ๆ ในระหว่างการเรียนการสอน 

 4.3 วิธีการประเมิน 
4.3.2 ประเมินตนเอง และเพ่ือน  
4.3.2 ประเมินรายงานที่น าเสนอและพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1.1 ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การค านวณ การแปล การเขียน โดยการท ารายงาน 
และน าเสนอในชั้นเรียน 

5.1.2 ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา 
5.1.3 ทักษะในการค้นหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
5.1.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 เน้นการสอนที่ใช้ปัญหาน า ทฤษฏีตาม และการพัฒนาแนวคิดจากปัญหาเพ่ือน าไปสู่การ
ค้นพบ ข้อสรุปหรือทฤษฏีใหม่ 

5.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Website สื่อการสอน e-Learning และท า
รายงาน โดยใช้แหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

5.2.3 น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
5.2.4 ท้าทายเชิงวิชาการต่อนักศึกษาในระหว่างการสอนโดยการตั้งค าถามที่มาจากปัญหาจริงใน
อุตสาหกรรม หรือบทความวิชาการ เพ่ือให้นักศึกษาฝึกคิดหาวิธีการแก้ปัญหา 

5.2 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ประเมินผลจากรายงาน และการน าเสนอด้วยสื่อ ในเรื่องที่มอบหมาย 

5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

5.3.3 ประเมินจากผลการท าข้อสอบเชิงค านวณ 



  
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPoint   
2. อภิปรายเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ 
3. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท
ตามใบงาน 
สื่อที่ใช้  
1. โปรแกรมน าเสนอ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. มอบหมายงาน 

อ.ประหยัด 
 

2-3 วงจรดิจิตอล 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPoint   
2. ยกตัวอย่างวงจรดิจิตอล 
3. กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษา
และตอบค าถาม 
สื่อที่ใช้  
1. โปรแกรมน าเสนอ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. แบบฝึกหัด 

อ.ประหยัด 
 

4-5 ระบบเลขดิจิตอล และการ
ค านวณเลขฐานสองในหน่วย
ค านวณและตรรกะ (Digital 
Number System and 
Binary Computing in ALU) 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPoint   
2. อธิบายระบบเลขดิจิตอล 
สาธิตการค านวณ
เลขฐานสอง 
3.ท าแบบฝึกหัดท้ายบทตาม
ใบงาน 
สื่อที่ใช้ 

อ.ประหยัด 
 



  
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1. โปรแกรมน าเสนอ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. แบบฝึกหัด 

6 
 

สถาปัตยกรรมและภายในไม
โครโพรเซสเซอร์ 
(Microprocessor 
Architecture and Inside 
Microprocessor) 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPoint   
2. ยกตัวอย่าง
สถาปัตยกรรมภายในไมโคร
โพรเซสเซอร์ 
3.ท าแบบฝึกหัดท้ายบทตาม
ใบงาน 
สื่อที่ใช้ 
1. โปรแกรมน าเสนอ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. แบบฝึกหัด 

อ.ประหยัด 
 

7 ระบบบัสในไมโครโพรเซสเซอร์ 
Microprocessor Bus-Based 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPoint   
2. ยกตัวอย่างการออกแบบ
บัส 
3.แบ่งกลุ่มออกแบบบัส 
และอภิปราย 
4.ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
ตามใบงาน 
สื่อที่ใช้ 
1. โปรแกรมน าเสนอ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. แบบฝึกหัด 

อ.ประหยัด 
 

8 สอบกลางภาค    
9 ระบบบัสของ

ไมโครคอมพิวเตอร์ 
3 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.บรรยายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPoint   

อ.ประหยัด 
 



  
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

2. ยกตัวอย่างการออกแบบ
บัส 
3.แบ่งกลุ่มออกแบบบัส 
และอภิปราย 
4.ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
ตามใบงาน 
สื่อที่ใช้ 
4. โปรแกรมน าเสนอ 
5. โปรเจคเตอร์ 
6. แบบฝึกหัด 

10 ชุดค าสั่งของไมโคร
โพรเซสเซอร์ 
(Microprocessor 
Instructions) 

  3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPoint   
2. สาธิตการใช้ค าสั่งของไม
โครโพรเซสเซอร์ 
3.ทดลองเขียนชุดค าสั่งของ
ไมโครโพรเซสเซอร์ 
4.ปฏิบัติการเขียนชุดค าสั่ง
ของไมโครโพรเซสเซอร์ 
สื่อที่ใช้ 
1. โปรแกรมน าเสนอ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. แบบฝึกหัด 
4. ซอฟต์แวร์ 
5. ใบงาน 

อ.ประหยัด 
 

11 
 

สถาปัตยกรรมของ
หน่วยความจ าและการ
ออกแบบ (Memory System 
Architecture and Design) 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPoint   
2. ยกตัวอย่างการออกแบบ
หน่วยความจ า  
3.กระตุ้นผู้เรียนให้ศึกษา
และตอบค าถามในชั้นเรียน 

อ.ประหยัด 
 



  
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

สื่อที่ใช้ 
1. โปรแกรมน าเสนอ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. แบบฝึกหัด 

12 หน่วยความจ าแคช (Cache 
Memory) 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPoint   
2. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท
ตามใบงาน 
สื่อที่ใช้ 
1. โปรแกรมน าเสนอ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. แบบฝึกหัด 

อ.ประหยัด 
 

13 
 

หน่วยความจ าเสมือน (Virtual 
Memory) 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPoint   
2. กระตุ้นผู้เรียนให้ศึกษา
และตอบค าถามในชั้นเรียน 
3.ท าแบบฝึกหัดท้ายบทตาม
ใบงาน 
สื่อที่ใช้ 
1. โปรแกรมน าเสนอ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. แบบฝึกหัด 

อ.ประหยัด 
 

14 
 

หน่วยรับข้อมูลและแสดงผล
ข้อมูล (Input and Output 
Interfaces) 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPoint   
2. ยกตัวอย่างหน่วยรับ
ข้อมูลและแสดงผลข้อมูล 
3.ท าแบบฝึกหัดท้ายบทตาม
ใบงาน 
สื่อที่ใช้ 

อ.ประหยัด 
 



  
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1. โปรแกรมน าเสนอ 
2. โปรเจคเตอร์ 
3. แบบฝึกหัด 

15 น าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 3  อ.ประหยัด 
 

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการ
เรียนรู้* 

กิจกรรมการประเมิน (เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน 
การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

ก าหนดการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
 

2.1, 2.2,  
3.1, 3.4 

ทดสอบย่อย 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

5 
8 
16 

70% 

2.4, 2.6, 
2.8, 3.4, 

5.4 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 
10% 

3.4, 4.6 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การท าแบบฝึกหัด  15% 
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

Linda Null and Julia Lobor . “Computer Organization and Architecture ”, 2rd Edition, 
Jones and Bartlett Publishers, Inc, 2006. 
 Vincent P. Heuring, Harry F. Jordan, Miles Murdocca,” Computer Systems Design and 
Architecture”.    
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

William Stallings,”สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  Computer Organization and Architecture” , 
บริษัทเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า : กรุงเทพฯ, 2546. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนะ 

3.1 ต าราภาษาไทยที่ใช้ชื่อต่อไปนี้ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
3.2 เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น Wikipedia ค าอธิบายศัพท์ 



  
 

3.3 เอกสาร E-Learning 
3.4 ข้อมูลบนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เปิดไว้ส าหรับกลุ่ม 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.2 การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
1.3 ใช้แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
2.2 ผลการสอบ 
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 ประชุมผู้สอน ถกปัญหาเก่ียวกับการสอน และจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ 
3.2 ลดรายละเอียดเนื้อหาลง โดยเน้นแนวคิดวิธีการ ส่วนรายละเอียดให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาในรายวิชา 
ทวนสอบโดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามประเมินตนเองหลังการเรียนรายวิชานี้ โดยเปรียบเทียบ

กับ แผนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 ด้าน สอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในรายวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
5.2 ปรับปรุงการด าเนินการเรียนการสอนให้สอดคล้องตาม มคอ. 5 ของภาคเรียนที่ผ่านมา 

5.2.1 ปรับลดรายละเอียดเนื้อหาลง โดยเน้นที่แนวคิด วิธีการ 
5.2.2 การปรับปรุงวิธีการจัดตารางสอน รายวิชานี้ควรจัดให้มีการสอนบรรยาย ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง

น าเสนอในที่ประชุมสาขาวิชาแล้ว แต่ยังไม่สามารถด าเนินการต่อได้ เนื่องจากติดขัดเรื่อง
การจัดตารางสอน ที่เก่ียวพันธ์ทั้งระบบของมหาวิทยาลัย แต่จะเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อประธานหลักสูตรในภาคเรียนนี้ 
 

 

 


