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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          ครุศาสตร/โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
1183105   การซอมประกอบไมโครคอมพิวเตอรสําหรับครูคอมพิวเตอร 
(Troubleshooting and Maintaining Microcomputer) 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้(ถามี) 
     ไมมี 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 
     อ.เฉลิม  ทองจอน  กลุมนักศึกษาหมูเรียน 5811209 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
     สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  
5. สถานท่ีเรียน 
     คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ จํานวนช่ัวโมง 
ตามแผนการสอน 

จํานวนช่ัวโมง 
ท่ีไดสอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง 

ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร 
และสมรรถนะ 
ของเครื่องคอมพิวเตอร 
ซูเปอรคอมพิวเตอร (Super 
Computer) 
 เมนเฟรม (Mainframe) 
 มินิคอมพิวเตอร (Mini 
Computer) 
 ไมโครคอมพิวเตอร (Micro 
Computer) 
 คอมพิวเตอรประเภทอื่นๆ 
 
 
 
 

4 4  
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หัวขอ จํานวนช่ัวโมง 
ตามแผนการสอน 

จํานวนช่ัวโมง 
ท่ีไดสอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง 

องคประกอบของคอมพิวเตอร 
 ฮารดแวร (Hardware) 
 ซอฟแวร (Software) 
 บุคลากร (People ware) 
 งบประมาณ (Money ware) 
 ขอมูล (Data ware) 
 กระบวนการ (Procedure) 

4 4  

องคประกอบของ Hardware 
หนวยรับขอมูล (Input Unit) 
 หนวยประมวลผลกลาง 
(ProcessingUnit) 
 หนวยแสดงผล (Output 
Unit) 
หนวยความจําหลัก (Main 
MemoryUnit) 
 หนวยสํารองขอมูล 
(SecondaryMemory Unit) 
 สวนประกอบอื่นๆ (Other 
Devices) 

4 4  

การประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร 
การเตรียมเครื่องมือ 
 การเตรียมอุปกรณ 
 ข้ันตอนการประกอบเครื่อง 

4 4  

การปรับแตง BIOS 4 4  
การติดต้ังระบบปฏิบัติการครั้ง
ท่ี 1 
 ระบบปฏิบัติการ 
 การเตรียม Hard Drive เพื่อ
ติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
 การติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
MicrosoftWindows XP 
 การติดต้ัง Driver บนระบบ
ปฏิบัติกาMicrosoft Windows 
 
 

4 4  
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หัวขอ จํานวนช่ัวโมง 
ตามแผนการสอน 

จํานวนช่ัวโมง 
ท่ีไดสอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง 

การติดต้ังระบบปฏิบัติการครั้ง
ท่ี 2 
ระบบปฏิบัติการ 
 การเตรียม Hard Drive เพื่อ
ติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
 การติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
Linux 
 การติดต้ัง Driver บน
ระบบปฏิบัติการ 
Linux 

4 4  

การติดต้ัง Driver ใหกับ
อุปกรณตางๆ 

4 4  

การติดต้ังอุปกรณเพิ่มเติม 4 4  
การติดต้ังโปรแกรมประยุกต 
 ประเภทของโปรแกรม
ประยุกต 
 ข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรมชุด 
Office, 
โปรแกรมชุดChantraหรือ 
โปรแกรม Open Source อื่นๆ 

8 8  

การติดต้ังและการใชโปรแกรม 
Utility 
ประเภทโปรแกรม Utility 
ข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรม 
ปองกัน 
ไวรัส 
การติดต้ังและใชงานโปรแกรม 
Utility อื่นๆ 

4 4  

การตรวจซอมและเช็คระบบ
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
การเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
เครื่อง 
คอมพิวเตอร 
การซอมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

4 4  
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2. หัวขอสอนท่ีไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม
แผน(ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 
 

3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะใน

การแกไข 
มี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม -  บรรยายพรอม
ยกตัวอยางประกอบ 
และสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในเนื้อหา
รายวิชา เชน การลอก
โคดโปรแกรมของผูอื่น
ซึ่งผิดจรรยาบรรณ และ
ขาดคุณธรรม 
- การอภิปรายกลุมท้ัง
กลุมเฉพาะและกลุมใหญ 
- กําหนดใหนักศึกษาหา
กรณีตัวอยางท่ีเกี่ยวของ
แลวนํามาวิเคราะหตาม
ศาสตรและทฤษฎีท่ีเรียน 
พรอมกับแลกเปล่ียน
เรียนรูกัน 
- อธิบายถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์แบบตาง ๆ และ
ใหผูเรียนรวมอภิปราย 

/  การอภิปรายกลุมใหญ
นักศึกษาไมคอยแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถาม การแกไข
ผูสอนใหใชวิธีเขียนถามคําถาม
ในกระดาษท่ีแจกให โดยใหทุก
คนตองเขียนและเก็บเปน
คะแนนสวนหนึ่ง 
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ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะใน

การแกไข 
มี ไมมี 

ความรู - บรรยายประกอบการ
ยกตัวอยาง 
- อภิปรายหลังการ
บรรยาย 
- การทํางานกลุมและ
นําเสนอรายงานจากการ
คนควา 
- การวิเคราะห
กรณีศึกษา เพื่อ
เปรียบเทียบกับทฤษฎี
ตาง ๆท่ีเรียน 
- การศึกษาโดยใชปญหา
เปนหลัก(Problem-
basedlearning) 

/   

ทักษะทางปญญา - มอบหมายใหนักศึกษา
ทําโครงงานและนําเสนอ
ผลการศึกษา 
- วิเคราะหกรณีศึกษา 
- สะทอนแนวคิดจาก
ผลลัพธท่ีเกิดจากการ
เขียนโปรแกรม และ
ความประพฤติ 

/   

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- จัดกิจกรรมกลุมในการ
วิเคราะหโจทย
กรณีศึกษา และการ
นําเสนอวิธีแกปญหา 
- มอบหมายงานราย
กลุม และรายบุคคล 
- การนําเสนอรายงาน 

/  ในการทํากิจกรรมกลุมจะมี
สมาชิกเพียงไมกี่คน เทานั้นท่ี
รับผิดชอบและทํางานดังนั้น
ผูสอนจึงใชวิธีการใหทุกคน
ประเมินพฤติกรรมการทํางาน
กลุมของแตละคน 

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะใน

การแกไข 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มอบหมายงานใหศึกษา
คนควาดวยตนเอง และทํา
รายงานโดยมีแหลงขอมูล

/  - ทวงทีวาจาในการพูด ยังเปน
การทองจําหรืออาน มากกวาพูด
จากความเขาใจ 
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ท่ีนาเช่ือถือ 
- นําเสนองานโดยใช
รูปแบบและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

- ภาษาอังกฤษยังอานไมถูกตอง 
ผูสอนไดแนะนําใหทําความ
เขาใจกับเน้ือหาท่ีจะรายงานใหดี 
และฝกพูดโดยมีเพื่อนคอยชวย
ตรวจสอบและแนะนํา และให
อานคําศัพทภาษาอังกฤษใหบอย
มากข้ึน 

4.  ขอเสนอการดําเนนิการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
     การทํางานกลุมควรควบคุมเวลา กระบวนการ และพฤติกรรมการทํางานของนักศึกษาโดยใชแบบประเมิน
พฤติกรรมจะทําใหนักศึกษาต้ังใจทํางานมากข้ึน และในการสอนผูสอนควรใชภาษาอังกฤษในการสั่งงาน หรือใหอาน
บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเรียนเพิ่มเติมบาง 

หมวดท่ี 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                  23  คน 
2.  จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา                  23  คน 
     (จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานรายวิชานี้) 
3.  จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)                                              0  คน 
4.  การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) 
หมูเรียน 5611210, 5611211 

หมูเรียน จํานวนนักศึกษา A B+ B C+ C D+ D E I 
5811209 23 10 7 6 - - - - - - 

รวม 23 - - - - - - - - - 
 
 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 10 43.48 
B+ 7 30.43 
B 6 26.09 
C+ - - 
C - - 
D+ - - 
D - - 
E - - 

ไมสมบูรณ(I) - - 
ผาน(P,S) - - 
ตก(U) - - 

ถอน(W) - - 
 

5.  ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
ไมมี 
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6.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขอ อาจไมเปนไปตามท่ี
กําหนด 

เนื่องจากมีการหยุดเรียนฉุกเฉิน เชน การประชุม
ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมของนักศึกษา งาน
เรงดวนท่ีนักศึกษาตองเขารวมบําเพ็ญประโยชนทาง
สังคม 

6.2  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ไมสามารถ
กระทําไดทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงคุณธรรมของ
นักศึกษาแตละคน ไมเหมือนกันและไมพรอมกัน 

7.  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา มีการเสนอใหปรับคะแนนเขาช้ันเรียนและรายงาน
รายกลุมใหนอยลง 

 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

    1.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน(ถามี) 

ผลกระทบ 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการมีไม
เพียงพอตอจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ทําใหนักศึกษามีเวลาในการฝกฝนทักษะการ
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมนอยลง เพราะจําเปนตอง
แบงเวลาในการทํางานใหกับเพื่อน  

 2.  ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 
จํานวนหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอรและ 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอตอจํานวน
นักศึกษาเนื่องจากโปรแกรมวิชาไมมีงบประมาณใน
การจัดทําหองคอมพิวเตอร และไมมีงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

นักศึกษามีโอกาส และเวลาในการใชหองและเครื่อง
คอมพิวเตอรนอยลง ทําใหเกิดความรู ความเขาใจ
และทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ไม
มากเทาท่ีควร 

หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 

1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
1.1  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ผลการประเมินการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจ อยูในระดับพอใจ คาเฉล่ียท้ังหมด 4.00 ความคิดเห็นของ
นักศึกษา ส่ังงานเยอะเกินไป,ควรใหนักศึกษารูคะแนนเก็บ เพื่อใหนักศึกษารูถึงการพัฒนาของตนเอง 
1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 
            ส่ิงท่ีสอนและใหงาน อาจารยเห็นสมควรแลวจึงไดส่ังงานเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู และฝกทักษะของ
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นักศึกษา การท่ีนักศึกษาบางคนบอกวาไมแจงคะแนนเก็บ ธรรมชาติของวิชานี้ ตองสอนใหผูเรียนใชเทคนิค
การคิดวิเคราะหในการแกปญหาของโจทย โดยใชหลักการและเทคนิคตาง ๆของวิชานี้ซึ่งมีอยูหลายเทคนิค 
ดังนั้นขาพเจาจะใหความสนใจและสอนตามความตองการของผูเรียนใหมากข้ึน แทจริงแลวอาจารยไดประเมิน
การเรียนการสอนของนักศึกษากลุมนี้แลว นักศึกษาคนใดสมควรผาน หรือไมผาน จะมีการทดสอบ และ
สอบถาม  
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธอื่น 
จากการสัมภาษณ และสอบถามนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ พบวา นักศึกษาบอกวาสอนไดเขาใจ
มาก รูหลักการวิเคราะหโจทยปญหา และเขียนโปรแกรมไดอยางเขาใจ อาจารยใหความสนใจและเปนกันเอง
กับนักศึกษา 
2.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 
           ใชเทคนิคและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําเสนอตัวอยางใหมากข้ึน ให
ความสนใจกับนักศึกษามากข้ึน 
 

หมวดท่ี 6  แผนการปรับปรุง 

1.  ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังท่ีผานมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

ตองการใหแสดงตัวอยางใหมากข้ึน เพิ่มตัวอยางประกอบการสอนใหมากข้ึน 

2.  การดําเนินการอื่น ๆในการปรับปรุงรายวิชา 
     ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดฝกหัดใหมากข้ึน มอบหมายงานใหศึกษาคนควาเพิ่มมากข้ึน
และจัดอภิปรายกลุมยอยและกระตุนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันใหมากข้ึน  
3.  ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา / ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

- เพิ่มเวลาในการเรียนภาคปฏิบัติ
การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอรใหมากข้ึน 
- ติดตอขอใชหองเรียน
คอมพิวเตอรเพื่อแกปญหา
หองเรียนและเครื่องคอมพิวเตอรท่ี
ใชในการเรียนไมเพียงพอ จาก
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัย 

- ต้ังแตสัปดาหท่ี 3 ของการเรียน 
 
 
- กอนเปดภาคเรียน 

อาจารยผูสอน 
 
 
อาจารยผูสอน 

4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
      จัดใหนักศึกษาไดไปศึกษาดูงานการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในสถานศึกษาจริง 
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ลงช่ือ.................................................   

อาจารยเฉลิม ทองจอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา / ผูรายงาน 

วันท่ี  7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

ลงช่ือ.......................................................  

 (อาจารยธิดารัตน   ทวีทรัพย) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

วันท่ี  7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 


