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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
คณะ/ภาควิชา                    โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
                1183105          การซอมประกอบไมโครคอมพิวเตอรสําหรับครูคอมพิวเตอร  
        (Troubleshooting and Maintaining Microcomputer for Computer Teacher) 

                
2. จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
นายเฉลิม ทองจอน 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  ช้ันปท่ี 3 หมูเรียน 5811209 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisites) (ถามี) 
ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
15 พฤษภาคม 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเขาใจหลักการทํางานของคอมพิวเตอรได 
2. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะสามารถประกอบคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะสามารถติดต้ังระบบปฏิบัติการและโปรแกรมตาง ๆ ได 
4. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะวิเคราะหอาการเสียของคอมพิวเตอรได 
5. เพื่อสรางจิตสํานึกในการเลือกใชโปรแกรมท่ีถูกตองตามลิขสิทธิ์ 
6. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการฝกปฏิบัติงาน ในสถานะการณจริง 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อใหนักศึกษามีความรูข้ันพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับ เทคโนโลยีวงจรและไมโครคอมพิวเตอร เพื่อเปนพื้นฐานในการซอมประกอบคอมพิวเตอร และมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน ในสถานการณจริง 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาและฝกปฏิบัติการแกปญหาซอมบํารุงติดต้ังอุปกรณสําหรับไมโครคอมพิวเตอร หลักการซอมเบ้ืองตน
ท้ัง ดานฮารดแวร และ ซอฟทแวรตลอดจนสามารถปรับแตงสภาพแวดลอมระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
คอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอน และใชงานของสถานศึกษา 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง ตอ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

มีการฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 5 
ช่ัวโมงตอสัปดาห 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ประมาณ 3 ช่ัวโมงตอ 

สัปดาห  
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

- มีวินัย  ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น สํานึกในหนาท่ีของตนเองและผูอื่น รวมท้ังเคารพ
ในสิทธิ และศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

1.2. วิธีการสอน 
 - จัดกิจกรรมใหผูเรียนอภิปรายกลุม (Group Discussion) เกี่ยวกับสถานการณตางๆ ท่ีผูเรียนจะตองเผชิญ
ในการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ โดยเนนใหผูเรียนวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและ
ของผูอื่นในสถานการณเหลานั้นหรืออภิปรายเกี่ยวกับความขัดแยงทางความคิดเพื่อใหเห็นคานิยมของ
ตนเองไดชัดเจนข้ึน 
- อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
- กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย 
- เนนการเขาช้ันเรียนตรงเวลาและการแตงกายใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
- มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ฝกการเปนผูนํา สมาชิกกลุม ฝกความรับผิดชอบ 
- การเปนแบบอยางท่ีดีของอาจารย 

1.3. วิธีการประเมินผล 
- ใชการสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การใชแบบวัด 

2. ความรู 
2.1. ความรูท่ีตองไดรับ 

1.   เขาใจความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
2.   มีความรอบรู โดยสามารถซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอรได 
3.   แสวงหาความรูจากงานวิจัย  หรือแหลงเรียนรูอื่นๆ 

2.2. วิธีการสอน 
- จัดโครงสรางและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนลวงหนา และเช่ือมโยงเนื้อหาหรือขอมูลใหมกับความรู

และประสบการณเดิมของผูเรียน  
- จัดกิจกรรมการเรียนรูผานแหลงเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน ดวยการเชิญวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญ 

สาขาตางๆ มาถายทอดความรูและประสบการณในหองเรียน หรือจัดกิจรรมศึกษานอกสถานท่ีเพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการวิจัย โดยใหผูเรียนไดศึกษาคนควาขอมูลโดยใชกระบวนการวิจัย 
เพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

2.3. วิธีการประเมินผล 
- ใชแบบทดสอบ การประเมินช้ินงานหรือโครงงาน การทําแฟม 

สะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู (learning Journal) 
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3. ทักษะทางปญญา 
3.1. ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

1.   สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม        
2.   สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
3.   สามารถคิดวิเคราะห รูเทาทันสถานการณและแกปญหาอยางสรางสรรค 
4.   สามารถนําความรูไปประยุกตใชได 

3.2. วิธีการสอน 
1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝกทักษะการคิด ท้ังในระดับบุคคลและกลุม เชน สะทอนคิด อภิปราย

กลุม การทํากรณีศึกษา ฯลฯ 
2.  จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง(จัดนิทรรศการใหความรูและซอมคอมพิวเตอร) 

3.3. วิธีการประเมินผล 
- ใชแบบวัด แบบทดสอบ การประเมินช้ินงานหรอืโครงงาน การสังเกตพฤติกรรม และการบันทึกการ 

สะทอนความคิด 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
- สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมท้ัง 

ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
-    สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
-    มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
-    สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง 

จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
  

4.2. วิธีการสอน 
-  จัดใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมกลุมและทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการ 

ท างานและการอยูรวมกับผูอื่น  
- มอบหมายงานใหผูเรียนไดฝกทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน 

4.3. วิธีการประเมินผล 
- ใชการสังเกตพฤติกรรม การประเมินช้ินงานหรือโครงงาน การทําแฟมสะสมงานและการบันทึก 

การเรียนรู (Learning Journal) 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
- สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของส่ือการนําเสนอ 

อยางเหมาะสมสําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
- สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสมสําหรับผูเรียนระดับ 
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ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
5.2. วิธีการสอน 

              - จัดใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในการใชคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน การใชพูดภาษาเขียนและการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการใหขอมูลปอนกลับและการใหความชวยเหลือ 

5.3. วิธีการประเมินผล 
- ใชการประเมินช้ินงานหรือโครงงาน และการสังเกตพฤติกรรม 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู 
6.1. ทักษะการจัดการเรียนรูท่ีตองพัฒนา 
- มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรท่ีมีรูปแบบหลากหลายท้ังรูปแบบท่ีเปน 

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ(Informal) อยางสรางสรรค 
6.2.วิธีการสอน 
- จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากผูมีประสบการณหรือผูเช่ียวชาญทางดานการสอนผานการสังเกตการสอน 

และการสัมภาษณหรือการสนทนา 
6.3.วิธีการประเมินผล 
- ใชการสังเกตพฤติกรรม การทๆแฟมสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู (learning Journal)  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ

ท่ีใช 
ผูสอน 

1-2 องคประกอบและการทํางาน
ของคอมพิวเตอร 

8 แนะนํารายวิชาและทดสอบกอน
เรียน 

อ.เฉลิม ทองจอน 

3-4 เครื่องมือท่ีใชในการซอมและ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 

8 ส่ือการสอนอุปกรณเครื่องมือท่ี
ใชในการซอมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร 

อ.เฉลิม ทองจอน 

5-6 การประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร 

8 ส่ือการสอนอุปกรณคอมพิวเตอร
ท่ีใชในการซอมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร 

อ.เฉลิม ทองจอน 

7 การปรับแตงไบออส 4 ส่ือการสอน อภิปรายสรุปผล อ.เฉลิม ทองจอน 

8 สอบกลางภาค 
9-10 การติดต้ังระบบปฏิบัติการ 8 ส่ือการสอน อภิปรายสรุปผล อ.เฉลิม ทองจอน 

11 การติดต้ังไดรเวอรและ
อุปกรณตอพวงตางๆ 

4 ส่ือการสอน อภิปรายสรุปผล อ.เฉลิม ทองจอน 

12 การติดต้ังโปรแกรมประยุกต
เพื่อใชงานรูปแบบตางๆ  

4 ส่ือการสอน อภิปรายสรุปผล อ.เฉลิม ทองจอน 

13 ระบบเครือขายเบ้ืองตนเพื่อ
นําไปประยุกตใชในงานซอม
บํารุง  

4 ส่ือการสอน อภิปรายสรุปผล อ.เฉลิม ทองจอน 

14 ทฤษฎีท่ีจําเปนสําหรับชาง
คอมพิวเตอร  

4 ส่ือการสอน อภิปรายสรุปผล อ.เฉลิม ทองจอน 

15 ตรวจสอบอาการเสียและวิธี
ซอมและดูแลรักษา 

4 ส่ือการสอนอุปกรณเครื่องมือท่ี
ใชในการซอมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร 

อ.เฉลิม ทองจอน 

16 สอบปลายภาค                              
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
         1.  การวัดผล 
 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 2.1, 3.1 ,3.2 ,3.3 ,4.2 
,4.3 ,4.4 ,4.5 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
20% 

2 2.1, 3.1 ,3.2 ,3.3 ,4.2 
,4.3 ,4.4 ,4.5 ,6.1 

วิเคราะหกรณีศึกษา 
คนควาแลวนําเสนอ 
การทํางานกลุม / เด่ียว 
การอภิปรายกลุม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

40% 

3 1.3,1.4, การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 
   
 2.  การประเมินผล 
  80-100  ระดับคะแนน  A 
  75-79  ระดับคะแนน  B+ 
  70-74  ระดับคะแนน  B 
  65-69  ระดับคะแนน  C+ 
  60-64  ระดับคะแนน  C 
  55-59  ระดับคะแนน  D+ 
  50-54  ระดับคะแนน  D 
  0-49  ระดับคะแนน  E 
  สงงานไมครอบ ระดับคะแนน  I 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
1. Ron White,คอมพิวเตอรทํางานอยางไร,วิโรจน  อัศวรังสีและพุทธพร แสงรัตนเดช, แปลและเรียบเรียง

,กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2538. 201 หนา 
2. เพียงหทัย  อินกัน,คูมื่อการซอมและอัปเกรด PC ดวยตนเอง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน,2543. 296 หนา 
3. วิรินทร  เมฆประดิษฐสิน, คัมภีรฮารดแวรแบบฉบับ ดร.วิรินทร. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2545. 372 

หนา 
4.  อนิรุทธิ์  รัชตะวราห และคณะ,ผอคอมพิวเตอร 2. กรุงเทพฯ : โปรวิช่ัน. 2544. 320 หนา 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (จําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมหรือไม ถาจําเปนใหใสดวยคําอธิบายตัวสีแดงเขียนดวย
ลายมือ) 
ไมมี 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
เว็ปไซตท่ีเกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คําอธิบายศัพท 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ใหนักศึกษาเขาประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซตของคณะครุ

ศาสตร โดยการนําแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอแนะนําผานเว็บบอรดใน LMS ประจํารายวิชาท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการส่ือสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
ใชกลยุทธในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี ้

- ประเมินจากผลการประเมินผูสอนและผลการเรียนของนักศึกษา 
-  การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากไดรับผลการประเมินการสอนในขอ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และสรรหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูใน
รายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใช
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อาจารยประจําหลักสูตร 
- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ 

รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

 
 
 


