แบบ มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์ / ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมวดที่ 1. ลักษณะและข้อมูลโดยทัว่ ไปของรายวิชา
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
128-325 ระบบปฏิบตั กิ าร(Operating System)
2. จานวนหน่วยกิต (ชั่วโมงบรรยาย – ปฏิบัติการ – ค้นคว้าด้วยตนเอง)
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.2 ประเภทของรายวิชา (วิชาศึกษาทั่วไป / วิชาเฉพาะ / วิชาเลือกเสรี)
วิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ สมบุญ และอาจารย์วีนา โชติช่วง
4.2 อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์วีนา โชติช่วง
5. ภาคการศึกษา ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
128-112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 18
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด
วันที่ 12 ตุลาคม 2555
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หมวดที่ 2. จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักโครงสร้างและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจัดกระทาขัดจังหวะ การ
ประมวลผล การจัดการหน่วยความจา การจัดการทรัพยากร การใช้ สารสนเทศร่วมกัน และการป้องกันระบบ
แฟ้มข้อมูล และสามารถในหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ตลอดจนมีความขยัน มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาความรู้ในหัวข้อต่อไปนี้ไปประยุ กต์ใช้ได้ การจัดการ
โปรเซส การจัดการโปรเซสเซอร์ การจัดการหน่วยความจา การจัดการอุปกรณ์ การวัดประสิทธิภาพการทางาน
และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต
หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องระบบปฏิ บั ติ ก าร การจั ด กระท าขั ด จั ง หวะ การประมวลผล การจั ด การ
หน่วยความจา การจัดการทรัพยากร การใช้สารสนเทศร่วมกัน และการป้องกันระบบแฟ้มข้อมูล
2.
จานวนคาบทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึกปฏิบตั /ิ งานภาคสนาม/
การศึกษาด้วย
45 ชั่วโมงต่อภาค
ตามความต้องการของ
การฝึกงาน
ตนเอง
การศึกษา
นักศึกษา
90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. จานวนคาบต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ผู้สอนประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาฯ
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ทีต่ ้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถทางานเป็นทีม มีภาวะ
ของผู้นาและผู้ตามที่ดี และเป็นผู้ตรงต่อเวลา มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ คือ มีภาวะ
ความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
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1.2 วิธกี ารสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบปฎิบัติการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ทารายงานกลุ่ม พร้อมทั้งอภิปรายหน้าชั้นเรียน
- ให้นักศึกษาศึกษาและวิเคราะห์ ระบบปฎิบัติการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กาหนด
- ประเมินผลการนาเสนอรายงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- มีความขยัน มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทีต่ ้องได้รบั
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
- สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
- สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตามขอกาหนด
2.2 วิธกี ารสอน
- การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับ
เชื่อมโยงความรู้ ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้นการ
เลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
- ใช้รูปแบบการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในสถานประกอบการและการทัศนศึกษา จาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย การนาเสนอ
รายงานการค้นคว้าหน้าชั้น
2. ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา ทีต่ ้องพัฒนา
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
3.2 วิธกี ารสอน
1. การแนะนาและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์ที่ง่าย และ
เพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
2. การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จาลอง
3. การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
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3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทีต่ อ้ งพัฒนา
มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของ
แต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2. มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีต่ ้องพัฒนา
มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือนจริง
และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ในหลากหลาย
สถานการณ์
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวน
คาบ

กิจกรรม
ผูส้ อน
การเรียนการสอน และสือ่ ทีใ่ ช้
- อธิบายเค้าโครงการสอน คะแนนและ อ.พงษ์ศักดิ์
การวัดผล
และอ.วีนา
- บรรยายความหมายของ
โชติช่วง
ระบบปฏิบตั ิการ โครงสร้าง คาจากัด
ความและหลักการซักถาม นศ.และเปิด
โอกาสให้ นศ.ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

Introduction to Operating
Systems
- What constitutes an
Operating Systems
- Initial Terms and
Concepts
Hardware, Software

3

3

Concurrency
- Erroneous Results
from Concurrent
Accesses
- Approach to the
Problems of Concurrency

3

4

Process Concepts
- Process States
- Process States
Transition
- Operation on
Process

3

1.บรรยาย หลักการของโปรเซส

5

Interrupt Processing
- Interrupt Classes
- Context Switching
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 1

3

1.บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการกระทา

Job and Process
Scheduling
- Scheduling Level
- First In First Out
- Round Robin

3

2

6

3

1.บรรยาย Hardware OS , Software OS
2. ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
1.บรรยาย การเข้าจังหวะกัน ความ
ผิดพลาด การเข้าสู่ปัญหาการเข้า
จังหวะกัน
2. ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3.มอบหมายการบ้านครั้งที่ 1ให้ นศ. ไป
ทา

อ.พงษ์ศักดิ์
และอ.วีนา
โชติช่วง
อ.พงษ์ศักดิ์
และอ.วีนา
โชติช่วง

อ.พงษ์ศักดิ์
สถานะของโปรเซส การเปลีย่ นสถานะ และอ.วีนา
ของโปรเซส การทางานของโปรเซส
โชติช่วง
2.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

ขัดจังหวะ
2. ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3. ให้ นศ.ทาแบบทดสอบย่อย ตาม
เนื้อหาที่เรียนตั้งแต่สัปดาห์ ที่ 1 - 4
4.มอบหมายการบ้านครั้งที่ 2
1.บรรยายเรื่องการจัดลาดับงาน การ

อ.พงษ์ศักดิ์
และอ.วีนา
โชติช่วง

อ.พงษ์ศักดิ์
จัดลาดับของโปรเซส และการจัดลาดับ และอ.วีนา
แบบต่างๆ
โชติช่วง
2.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

7

Deadlocks :
- Deadlock Prevention,
Avoidance
- Deadlock Detection ,
Recovery
- Indefinite
Postponement
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 2

จานวน
คาบ
3

สอบกลางภาค

8

Memory Management
- Paging
- Segmentation
- Segmentation with
Paging

3

10

Resource Management
- Storage Organization
- Storage Management
Strategies

3

11

Virtual Storage
Management
- Page Replacement
Strategies
- Demand Paging

3

File Systems and
Information Storage
- File System
Functions
- Backup and Recovery

3

9

12

- ทดสอบย่อยครั้งที่ 3
13

กิจกรรม
ผูส้ อน
การเรียนการสอน และสือ่ ทีใ่ ช้
1.บรรยายเรื่องการติดตาย การป้องกัน อ.พงษ์ศักดิ์
การหลีกเลี่ยง การตรวจสอบ และการ และอ.วีนา
แก้ปัญหาการติดตาย การรอคอยแบบ โชติช่วง
ไม่มีทสี่ ิ้นสุด
2.ให้ นศ.ทาแบบทดสอบย่อยครั้งที่ 3
ตามเนื้อหาที่เรียนตั้งแต่สัปดาห์ ที่ 5 - 6
3.ซักถาม นศ และเปิดโอกาสให้ นศ.
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

Structure and Flow in a
Layered Operating
Systems
- Layered Organization

3

1.บรรยายเรื่อง การจัดการ

หน่วยความจา ระบบหน้า และระบบ
เซกเมนต์
2.มอบหมายงานกลุ่มให้ นศ. ไปค้นคว้า
จาก Internet
3.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
1.บรรยายเรื่องการจัดการทรัพยากร
กลยุทธ์ในการจัดการหน่วยความจา
2.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3.มอบหมายการบ้านครั้งที่ 3ให้ นศ. ไป
ทา
1.บรรยายเรื่องการจัดการ
หน่วยความจาเสมือน กลยุทธ์ในการ
แทนที่
2. ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
1.บรรยายเรื่อง ระบบแฟ้มข้อมูล การ

สารองข้อมูล
2.ให้ นศ.ทาแบบทดสอบย่อยครั้งที่ 3
ตามเนื้อหาที่เรียนตั้งแต่สัปดาห์ ที่ 9 11
3.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย4. มอบหมาย
การบ้านครั้งที่ 2 ให้ นศ. ไปทา
1.บรรยายเรื่องลาดับชั้นใน
ระบบปฏิบตั ิการ
2.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

อ.พงษ์ศักดิ์
และอ.วีนา
โชติช่วง

อ.พงษ์ศักดิ์
และอ.วีนา
โชติช่วง

อ.พงษ์ศักดิ์
และอ.วีนา
โชติช่วง

อ.พงษ์ศักดิ์
และอ.วีนา
โชติช่วง

อ.พงษ์ศักดิ์
และอ.วีนา
โชติช่วง

7
สัปดาห์ที่
14

15

หัวข้อ/รายละเอียด

Security in Operating
Systems
- Identification Authorization Encryption
Operating Systems
Performance
- Aspect of
Performance
- Measurement
Techniques

จานวน
คาบ
3

3

- ทดสอบย่อยครั้งที่ 4

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสือ่ ทีใ่ ช้
1.บรรยายเรื่องความมั่นคงใน
ระบบปฏิบตั ิการ
2.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3.มอบหมายการบ้านครั้งที่ 5 ให้ นศ. ไป
ทา
1.บรรยายเรื่องการวัดประสิทธิภาพของ
ระบบปฏิบตั ิการ
2.ให้ นศ.ทาแบบทดสอบย่อยครั้งที่ 3
ตามเนื้อหาที่เรียนตั้งแต่สัปดาห์ ที่ 12 14
3.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

ผูส้ อน
อ.พงษ์ศักดิ์
และอ.วีนา
โชติช่วง

อ.พงษ์ศักดิ์
และอ.วีนา
โชติช่วง

2. แผนการประเมินการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้

วิธกี ารประเมินผลนักศึกษา

1.3 ตรวจสอบเวลาการเข้าเรียนของนักศึกษา
1.5,1.6 สังเกตุจากการอภิปรายภายในกลุ่ม ในหัวข้อต่างๆที่ได้รับใน
แต่ละสัปดาห์
4.3 พิจารณาจากรายงาน และผลงานเว็บนักศึกษา
2.1 สอบกลางภาค
2.1 สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15
2, 3, 6, 7,
10, 12
16
8
17

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
5%
5%
10%
30%
50%

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
OPERATING SYSTEMS Concepts, Policies, and Mechanisms. James R. Pinkert and Larry
L. Wear Prentice-Hall International
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ทีส่ าคัญ
- OPERATING SYSTEMS Harvey M.Dietel Addison-Wesley Publishing
3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่แนะนา
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

8

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดทาโดยนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมในการนาแนวความคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เว็บบอร์ดใน
เว็บไซต์ของภาควิชาฯ เป็นต้น
2. การประเมินการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
- ผลการประเมินผู้สอนและผลการประเมินรายวิชาของผู้เรียน
- ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน และทาวิจัยทั้งในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจาการ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา และผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในการพิจารณาและให้คาแนะนาทั้งในเรื่องของการจัดทาข้อสอบและการ
วัดผลการเรียน
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินในรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะในข้อ 4
- ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงได้รับ
มุมมองใหม่ๆ ในภาคอุตสาหกรรม
ผูจ้ ดั ทา

หัวหน้าภาควิชา

................................................
(อาจารย์วนี า โชติชว่ ง)
. ............./............./.............

...................................................
(อาจารย์ปริวรรต องค์ศลุ )ี
............./............./.............

คณบดี
........................................................
(ดร.กาญจนา มหัทธนทวี)
............./............./.............

