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ค ำน ำ 

 

 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเล่าเรียน 

แบบครบวงจร  ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการประเมิน 

ครบทั้ง 3 ส่วน  ได้แก่  การประเมินก่อนเรียน  การประเมินระหว่างเรียน  และประเมินผลการเรียนสุดท้าย 

 การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงก าหนดให้นักศึกษา 

ท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถ  ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 

3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง

ของเอกสารการสอน 

4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

 นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา  

และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท ากิจกรรม 

 คณะกรรมการบริหารชุดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ขอให้นักศึกษาทุกท่าน

ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและ 

การประกอบอาชีพสืบไป 

 

 

      คณะกรรมการบริหารชุดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

และระบบปฏิบัติการ 

                20  มิถุนายน  2564 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุมความถูกต้อง
ของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 

 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดยการ
ประเมินผลปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 

 กรณีที่ 1 นักศึกษำท ำกิจกรรม   มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาค คิดร้อยละ 80  และส่วนที่ 2 จากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20  ส าหรับคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ 
ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนใน
การสอบซ่อมไม่ได ้

 กรณีที่ 2 นักศึกษำไม่ท ำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 

 ในการประเมินผลสอบปลายภาค  นักศึกษาทั้งกลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรม จะได้รับการ
ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่
ไม่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ส าหรับนักศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการน าคะแนน
สอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนน
กิจกรรม  แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน  และท าข้อสอบได้ 65 ข้อ (คิดเป็น 
120

65  x 80 = 

43.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  = 18 + 43.33 = 61.33 คะแนน 
นั่นคือ  สอบผ่าน 

 กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา จะคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  

นักศึกษาท าข้อสอบได้ 65 ข้อ จะได้ 
120

65  x 100 = 54.17 คะแนน  นั่นคือ  สอบไม่ผ่าน 

 ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 9 คะแนน  และท าข้อสอบได้ 75 ข้อ (คิดเป็น 
120

75  x 80 = 

50.00 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค = 9 + 50.00 = 59.00 คะแนน  
นั่นคือ  สอบไม่ผ่าน 

 กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้ 
120

75  x 100 = 62.50 คะแนน

นั่นคือ  สอบผ่าน 

 กรณีนี้ มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 62.50 คะแนน นั่นคือ  สอบผ่าน 
 

1. กำรประเมินผล 
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 ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1. จัดท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่าง  หรือใช้หน้าปกรายงานตามท่ีแนบไว้ตอนท้าย 
2. กรอกข้อมูลและฝนรหัสประจ าตัวนักศึกษา  รหัสชุดวิชา  รหัสจังหวัด  ให้ครบถ้วนด้วยดินสอ2B  

ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม)  ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 
3. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด  ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาดหรือ

สูญหาย  ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้องถ่ายเอกสารเพราะ 
เครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่องถ่ายเอกสาร 

4. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัย   พร้อมทั้งส าเนากิจกรรม 
ที่ท าเสร็จแล้วเก็บไว้ 1 ชุด  เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

5. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา ในวันที่ 31 ตุลำคม 2564 
6. ส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ  ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดย
โทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข  0-2-504-7621   
หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรศัพท์มือถือ 08-4360-4465, 08-4439-9478,  
08-4360-5612 และ 08-4360-4957  หรือ e-mail : ic.proffice@stou.ac.th 
 

2. กำรส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำ
วิชำ 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
 

(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
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ค ำชี้แจง กิจกรรมมีทั้งหมด 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 2 คะแนน คิดเป็นคะแนนรวมทั้งหมด 20 คะแนน 
 ให้นักศึกษาเขียนค ำตอบของกิจกรรมทุกข้อ ลงในเอกสารกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับนี้ 
 

กิจกรรมที่ 1  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 1) 
 

ให้เขียนชื่อองค์ประกอบหลักภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงในวงกลมในภาพ 
 
  COMPUTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนนี้ส าหรับผู้ตรวจกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

คะแนน            
 

3.  เนื้อหำกิจกรรม 
 

 

 

CPU 
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กิจกรรมที่ 2  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 2) 
 

จงอธิบายส่วนประกอบของโครงสร้างภายในไมโครโพรเซสเซอร์ 
 

 
 ALU คือ .......................................…………………………………………………………….………………………………………. 

ท าหน้าที…่……….………………………………….……..…………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………..……….………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………..……….………………………………………………………………….…....……… 

 CU คือ .......................................………………………………………………………………………………………………………. 

ท าหน้าที…่……….………………………………….……..…………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………..……….………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………..……….………………………………………………………………….…....……… 

 Set of Register คือ ...................…………………………………….………………………………………………………………. 

ท าหน้าที…่……….………………………………….……..…………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………..……….………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………..……….………………………………………………………………….…....……… 

 CPU bus คือ ...............................................………………….……….…………………………………………………………. 

ท าหน้าที…่……….………………………………….……..…………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………..……….………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………..……….………………………………………………………………….…....……… 

 System bus คือ ……….....................................…………………..…….………………………………………………………. 

ท าหน้าที…่……….………………………………….……..…………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………..……….………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………..……….………………………………………………………………….…....……… 
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กิจกรรมที่ 3  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 5) 
 

3.1 สัญลักษณ์ต่อไปนี้ เป็นลอจิกเกต (Logic Gate) ประเภทใด 

        
  ค าตอบ      ค าตอบ      
 

     

  ค าตอบ      ค าตอบ      

 

3.2  จงตอบค าถามต่อไปนี้  
 

     
 

 ถ้าก าหนดให้ A = 1 , B = 0     ถ้าก าหนดให้ A = 1 , B = 0 
   S  =  _____            C  =  _____ 
   C  =  _____            D  =  _____ 
 

3.3  จงใส่เครื่องหมายถูก () หน้าข้อที่ถูกต้อง  และใส่เครื่องหมายผิด (X) หน้าข้อที่ผิด  

 (โดยศึกษาจากทฤษฎีความซ้ าซ้อน) 

  A + AB = A    A + AB = B 

  A(A + B) = A    A(A + B) = B 

  (A + B')B = AB     (A + B')B = A 

  AB + AB' = A    AB + AB' = B 

  (A + B)(A + B') = A    (A + B)(A + B') = B 

C 
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กิจกรรมที่ 4  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 6) 
 

4.1  จงแสดงผลลัพธ์และวิธีการแปลง 5678  เป็นเลขฐานสิบ 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

4.2  จงแสดงผลลัพธ์และวิธีการแปลง A8F16  เป็นเลขฐานแปด 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

4.3  จงแสดงผลลัพธ์และวิธีการค านวณ 10112 X 1012  

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 

4.4  จงแสดงวิธีการค านวณหา  7’s complement ของ 6578 

………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………….………....……… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

4.5  จงแสดงวิธีการค านวณหา 54278 – 03608  โดยใช้ 8’s complement 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……… 
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กิจกรรมที่ 5  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 8) 
 

จงอธิบายลักษณะของการประมวลผลต่อไปนี้ มาพอสังเขป 

5.1  การประมวลผลแบบโพรเซสท างานร่วมกัน 
………….………………………………………………………………………………………………………………………….…………....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………….………....……… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

5.2  การประมวลผลแบบโพรเซสท างานอิสระจากกัน 
………….………………………………………………………………………………………………………………………….…………....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………....….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……… 

5.3  การประมวลผลแบบคลัสเตอร์ 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…… 

5.4  การประมวลผลแบบไปป์ไลน์ 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………....……… 
………….…………………………………………………………………………………………………………….………………………....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………….…………………………………………………………………………………………………………………………….……....……… 
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กิจกรรมที่ 6  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 9-10) 
 

จงจับคู่ ให้ถูกต้อง  (โดยน าตัวเลือกด้านขวาไปเติมลงหน้าข้อด้านซ้าย)  
 

____1. ระบบปฏิบัติการที่สามารถจ าลองสภาพแวดล้อมการท างานของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติการบนโครงสร้างพ้ืนฐานของอีกเครื่องหนึ่งได้ 

โดยที่ผู้ใช้เสมือนว่าก าลังปฏิบัติการอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม 

____2. ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ 

____3. ระบบปฏิบัติการที่ใช้เฉพาะกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยบริษัท

แอปเปิ้ล 

____4. ระบบปฏิบัติการแบบฝังชนิด Open source ที่ผลิตโดยบริษัท Google 

____5. ระบบปฏิบัติการของเครื่องเล่นซีดี จะท างานในทันทีที่อ่านข้อมูล 

จากแผ่นซีดี โดยประมวลผลแล้วส่งสัญญาณเสียงออกมาทันที 

____6. สถานะของเธรดที่พร้อมจะถูกประมวลผล 

____7. สถานะที่เธรดได้รับการประมวลผลจาก CPU 

____8. สถานะที่สั่งให้เธรดหยุดพักการท างานชั่วคราว 

____9. สถานะที่โพรเซสประมวลผลเสร็จหรือมีการท างานที่ผิดปกติ 

____10. สถานะท่ีเธรดรอเหตุการณ์บางอย่าง 

____11. สถานะเริ่มต้นของเธรด 

____12. สถานะท่ีเธรดหยุดการท างานชั่วคราวเพ่ือรอคอยบางสิ่งบางอย่าง 

____13. สถานะท่ีเธรดได้รับการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

____14. เปลี่ยนสถานะโพรเซสจาก Running เป็น Ready 

____15. สถานะของโพรเซสที่ระบบปฏิบัติการดึงมาเข้าคิวเพ่ือรอประมวลผล 

 

 

A. Born 

B. Blocked 

C. Dead 

D. Interrupt 

E. New 

F. Ready 

G. Running 

H. Sleeping 

I. Terminated 

J. Waiting 

K. VM 

L. UNIX 

M. Mac OS 

N. Android 

O. ระบบปฏิบัติการ

แบบเวลาจริง 
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กิจกรรมที่ 7  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 11) 
 

7.1  ก าหนดใหม้ีโพรเซสถูกส่งมาประมวลผล ณ เวลา 0 นาฬิกา  จ านวน 3 โพรเซส  

 โดยแต่ละโพรเซสมีระยะเวลาการใช้ซีพียู ดังนี้ 
 

โพรเซส ระยะเวลาการใชซ้พียี ู(มลิลวินิาท)ี 
P1 15 
P2 9 
P3 12 

 

จงค านวณหาเวลารอคอย และเวลาครบรอบงาน  โดยวิธี “มำก่อนได้ก่อน” (first-Come first-Served) 
 

โพรเซส ระยะเวลาการใชซ้พียี ู
(มลิลวินิาท)ี 

เวลารอคอย 
(มลิลวินิาท)ี 

เวลาครบรอบงาน 
(มลิลวินิาท)ี 

    
    
    

ค่าเฉลีย่ 
 
 

 

 

7.2  ก าหนดใหม้ีโพรเซสถูกส่งมาประมวลผล ณ เวลา 0 นาฬิกา จ านวน 4 โพรเซส  ดังนี้ 

 โดยแต่ละโพรเซสมีระยะเวลาการใช้ซีพียู ดังนี้ 
 

โพรเซส ระยะเวลาการใชซ้พียี ู(มลิลวินิาท)ี 
P1 14 
P2 8 
P3 6 
P4 12 

 

จงค านวณหาเวลารอคอย และเวลาครบรอบงาน โดยวิธี “งำนสั้นได้ท ำก่อน” (Shortest-Job-First: SJF) 
 

โพรเซส ระยะเวลาการใชซ้พียี ู
(มลิลวินิาท)ี 

เวลารอคอย 
(มลิลวินิาท)ี 

เวลาครบรอบงาน 
(มลิลวินิาท)ี 

    
    
    
    

ค่าเฉลีย่ 
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กิจกรรมที่ 8  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 12-13) 
 

8.1  ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบค าถามข้อ 1) ถึง 5) 
 

 A. หน่วยความจ าแบบสัมพัทธ์   B. หน่วยความจ าแบบหลายโปรแกรมมีขนาดคงที่ 
 C. หน่วยความจ าเสมือนระบบหน้า   D. หน่วยความจ าเสมือนระบบเซกเมนต์ 
 E. การแปลงส่งแอดเดสแบบสาระ   F. ความผิดพร่องของหน้า (page fault) 

 

____1) โพรเซสต่างๆ อยู่ในหน่วยความจ าจนเต็ม แต่เกิดความต้องการเพจอ่ืนเข้ามาในหน่วยความจ า 
____2) การแปลงส่งแอดเดรสจากหน่วยความจ าเสมือนไปเทียบกับตารางหน้า โดยการตรวจสอบพร้อมกัน  

ทุกช่องทีเดียว 
____3) การแบ่งหน่วยความจ าเสมือนออกเป็นส่วนๆ ที่มีขนาดไม่เท่ากัน เรียกว่า เซกเมนต์ (segment)  

โดยมีตารางเซกเมนต์ใช้ในการแปลงแอดเดรส ภายในตารางจะต้องเก็บขนาดของเซกเมนต์ไว้ด้วย 
____4) การแบ่ งห น่ วยความจ า เสมื อน ออก เป็ น ส่ วนๆ  ที่ มี ขน าด เท่ ากั น  เรี ย กว่ า  หน้ า  (page)  

ส่วนหน่วยความจ าจริงจะถูกแบ่งเป็นส่วนๆ มีขนาดเท่ากับหน้าเช่นเดียวกัน แล้วแบ่งแอดเดรส
ออกเป็น 2 ส่วน คือ หมายเลขหน้า และดิสเพลซเมนต์ สร้างตารางหน้าของแต่ละโพรเซส แล้วท าการ
แปลงแอดเดรสเสมือนเป็นแอดเดรสจริงในหน่วยความจ าโดยใช้ตารางหน้าช่วย 

____5) การจัดการหน่วยความจ า โดยแบ่งออกเป็นหลายส่วน แต่ละส่วนมีขนาดคงที่และมีโปรแกรมอยู่ 
ในส่วนนั้นเพียงโปรแกรมเดียว  ดังนั้น จ านวนโปรแกรมที่ท างานพร้อมกันจะเท่ากับจ านวนส่วนย่อย
ของหน่วยความจ าทั้งหมด 

8.2  ใหล้ากเส้นเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่มีความหมายตรงกัน  ให้ถูกต้อง 
 

การจัดเก็บข้อมูลที่มีการแบ่งแฟ้มข้อมูลออกเป็นบล็อกๆ  
แต่ละบล็อกมีขนาดเท่ากัน อยู่เรียงติดต่อกันไปเรื่อยๆ 

  การจัดเก็บข้อมูล
แบบลิงค์ลิสต์ 

การจัดเก็บข้อมูลที่มีการแบ่งแฟ้มข้อมูลออกเป็นบล็อกๆ แต่ละบล็อก 
ไม่ต่อเนื่องกัน เชื่อมโยงบล็อกแรกจนถึงบล็อกสุดท้ายด้วย pointer  

ท าให้ไม่เสียพื้นที่ว่างภายในดิสก์ 

  การจัดเก็บข้อมูล
แบบต่อเนื่อง 

การจัดการพ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ตารางจัดสรรแฟ้ม  
เพ่ือเก็บค่าหมายเลขบล็อกที่มีข้อมูลจัดเก็บอยู่  

  การจัดเก็บข้อมูล
แบบไอโหนดอินเด็กซ์ 

การจัดการแฟ้มข้อมูลบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และลินุกซ์ โดยเก็บข้อมูล 
ที่เก่ียวกับแฟ้มข้อมูลไว้ในไดเร็กทอรี และมีอินเด็กซ์บล็อกส าหรับจัดเก็บ 
pointer เริ่มต้นของแต่ละแฟ้มข้อมูล การเข้าถึงแฟ้มข้อมูลเป็นแบบสุ่ม 

  การจัดเก็บข้อมูล
แบบตารางแฟต 
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กิจกรรมที่ 9  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 14) 
 

จงอธิบายการสื่อสารระหว่างโพรเซสในลีนุกซ์ด้วยวิธีการต่อไปนี้  มาพอสังเขป 

9.1  ไปป์ (Pipe) 
………….………………………………………………………………………………………………………………………….…………....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………….………....……… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

9.2  ซ็อกเก็ต (Socket) 
………….………………………………………………………………………………………………………………………….…………....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………....….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……… 

9.3  คิวข้อความ (Message queue) 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………....……… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……....……… 
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กิจกรรมที่ 10  (ศึกษาจากเอกสารการสอนหน่วยท่ี 15) 
 

จงอธิบายคุณสมบัติเด่นของระบบปฏิบัติการรุ่นต่างๆ  ต่อไปนี้ 

10.1  ไอโอเอส (iOS)  (สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืน นอกเหนือจากในเอกสารการสอนได้) 
………….………………………………………………………………………………………………………………………….…………....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………….………....……… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 

10.2  แอนดรอยด์ (Android)  (สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืน นอกเหนือจากในเอกสารการสอนได้) 
………….………………………………………………………………………………………………………………………….…………....……… 
………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………....….…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……… 

10.3  ไมโครซอฟท์วินโดวส์ 8 (Microsoft Windows 8) 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…… 

10.4  ไมโครซอฟท์วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2012 (Microsoft Windows Server 2012) 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……....……… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…....……… 
………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 
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ปกรำยงำน 
 

กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 99315 สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิกำร 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 

 
  ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………………..…………… 
 
 รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 

ที่อยู่ …………………………………………………………….…………………..……….…………..  

……………………………………………………………………………...…………….……….. 

……………………………………………………………………………...…………….……….. 
 

 โทรศัพท์  (ถ้ามี) ……………………………………………………………. 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา 

จากผู้ประเมินถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
      ลงชื่อ……………………………………………. 

            (……………………………………………) 
 
 


