
รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
  INT601 แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร 
   Computer Systems Concept  
2. จํานวนหนวยกิต 
  3 หนวยกิต (3-0-9) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ 
4. อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  ผศ.ดร.ประเสริฐ  คันธมานนท   อาจารยผูสอน 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปท่ี 1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  

  ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  

  ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
       CB2312 วันพุธ  18.00-21.00 น. (กลุม 1) 
    CB2301 วันอาทิตย     8.00-11.00 น. (กลุม 2) 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด  
  20 พฤศจิกายน  2555 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
  เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกีย่วกับองคประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอรและโครงสราง
การเช่ือมตอภายใน หนวยความจําของคอมพิวเตอร อินพุตและเอาทพตุ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
การคํานวนของหนวยประมวลผลกลาง ชุดคําส่ัง โครงสรางของหนวยประมวลผลกลาง (ซีพียู) และ
หนวยควบคุม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อใหนักศึกษามีความรูพืน้ฐาน และเขาใจในหลักการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยสามารถ
แบงแยกอุปกรณตาง ๆ ตามหนาท่ีการทํางาน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณแตละสวนประกอบ 
รวมท้ังสามารถวิเคราะห ขอจํากัดของแตละระบบ หรือสามารถเลือกใชเคร่ืองคอมพิวเตอรใหเหมาะสม
กับโปรแกรมท่ีตองการใชงานได 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ  
1. คําอธิบายรายวิชา 

 ภาพรวมและความรูเบ้ืองตนของระบบคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอรและโครงสรางการ
เช่ือมตอภายใน หนวยความจําของคอมพิวเตอร อินพุตและเอาทพุต ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร การ
คํานวณของหนวยประมวลผลกลาง ชุดคําส่ัง โครงสรางของหนวยประมวลผลกลาง (ซีพียู) และหนวย
ควบคุม 

 
2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏบัิติ/            
งานภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 
ช่ัวโมง ตอภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตองการหากมีความจําเปน 

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง  
9 ช่ัวโมงตอสัปดาห   

 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
  - อาจารยจดัเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห  (เฉพาะรายท่ีตองการ) หรือใหคําปรึกษาผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

- )1.4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
1.2 วิธีการสอน  

- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การใช Webboard การขายของผานอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงค
ไมสุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การปองกันตนเอง  

- กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เก่ียวของ 
1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ความรู  

2.1 ความรูทีต่องไดรับ  

)2.4) ตระหนักในระเบียบขอบังคับท่ีใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอสาขาวิชา รวมท้ังเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดในอนาคต 

2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควาหาบทความ 
ขอมูลที่เก่ียวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน Problem base learning 
และ Student Center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี 

- ประเมินรายงานในสวนของบทความและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

- การมีสวนรวมในชั้นเรียน เชน การถาม-ตอบเม่ือมีขอสงสัย 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
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 )3.1) ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมท่ีไมคาดคิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา 

3.2 วิธีการสอน 

- อภิปรายกลุม 

- วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนําเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใชในปจจุบัน 

- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤต ิ

- การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศกึษาในรูปแบบรายงาน 
3.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิดในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  

          )4.2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมท้ังวางแผนในการ 
ปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได  

4.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษาและงานวิจัย 

- มอบหมายงานรายกลุม เชน ทฤษฏีการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร การคนควาความกาวล้ําของ
เทคโนโลยีและงานวิจัย มาตรฐานของเทคโนโลยี การศึกษาผลิตภัณฑที่มีอยูในทองตลาด รวมทั้งนํา
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑในทองตลาดทีไ่ดศึกษามาทาํการเปรียบเทียบขอดีขอเสียในมิตติาง ๆ  

- การนําเสนอรายงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- จํานวนครั้งทีถ่าม/ตอบภายในหองเรียน 
- รายงานที่นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนกลุม โดยดูจากเปอรเซ็นตการทํางานของสมาชิกแตละคน

ในกลุม 
5. ทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพฒันา       

-  
5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเอง จากเว็บไซตตาง ๆ สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงาน โดยเนนการอางอิงจากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ 
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- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

5.3 วิธีการประเมินผล 

- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 

- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 

 
 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 
 

Overview and Introduction to 
Computer Systems 

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

2 
 

Computer System and its 
Interconnection Structures 

3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

3 
 

Computer Memory (1) 3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

4 
 

Computer Memory (2) 3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

5 
 

Computer Memory (3) 3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

6 
 

Computer Memory (4) 3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

7 
 

Input/Output 3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

8 Midterm Examination  2  ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

9 
 

The Operating System (1) 3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

10 
 

The Operating System (2) 3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

11 
 

CPU Arithmetic (1) 3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

12 
 

CPU Arithmetic (2) 3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

13 
 

The Instruction Set 3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

14 
 

The CPU Structure (1) 3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

15 
 

The CPU Structure (2) 3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

16 Control Unit Overview 3 บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 
อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

17 Final Examination  2.5  ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท 

หมายเหตุ   กรณีศึกษาอาจารยผูสอนนํามาจาก 2 โครงการไดแก 
• โครงการจางท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

• โครงการจางท่ีปรึกษาจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานอัยการสูงสุด  พ.ศ. 
2553-2556 

 
 
3. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 
1.1-1.3, 2.1-

2.3, 3.2 

 
สอบกลางภาค  
 

 
8 
 

 
35% 

 

2 
1.1-1.3, 2.1-

2.3, 3.2,  
4.1-4.3, 

สอบปลายภาค 17 45% 

3 1.1-1.3, 3.1 
การถาม-ตอบในชั้นเรยีน และการมีสวนรวม
เสนอความคิดเหน็ในช้ันเรยีน  
รายงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
5% 
15% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.   ตําราและเอกสารหลัก 

- William Stalling, Computer Organization and Architecture:    
  Designing for Performance; 8th Edition, Prentice Hall, 2009 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- M. Morris Mano, Computer System Architecture ; 3rd Edition,   Prentice Hall, 
1993. 
- Other Books About Computer Organization or Computer Architectures 
- http://www.howstuffworks.com/ 
- http://www.wikipedia.org/ 
- http://th.wikipedia.org 

 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
  หนังสือหรือเวบ็ไซตตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับหัวขอในรายวิชา 
 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1.   กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  ประเมินดวยระบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน  
  - ผลการสอบและการสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
                  - การเสนอแนะผาน mail และการสนทนาระหวางเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน  

  การวิจยัในเร่ืองเครือขาย การทํางานวิชาชีพ และการสนทนากับ stake holder เพื่อปรับปรุงสาระให
ทันสมัย เนื่องจากเปนศาสตรท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก 

4.    การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
  มีการทวนสอบผลการเรียนโดยประธานหลักสูตรและคณบด ี
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 ปรับปรุงสาระรายวิชาใหทันสมัยทุกภาคการศึกษาตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกดิข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยใชความรูจากท่ีไดการบริการวิชาการและการวิจยัประยุกต 

 


