รายละเอียดของรายวิชา
สาหรับอาจารย์ (มคอ.3)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
1192101 การศึกษาวงจรและซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
Circuit Description and Microcomputer Maintenance
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
1.3

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เป็นรายวิชาในวิชาเอก (บังคับ) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี)

1.4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.ธีรชาติ น้อยสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

1.5

ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี

1.6
1.7

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี

1.8

สถานที่เรียน
อาคารคอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1.9

วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด
4 กรกฎาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพือ่ ให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในเรื่องดังต่อไปนี้
1) หลักการทางานและสถาปัตยกรรมของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
2) สถาปัตยกรรมของระบบบัสแบบ 3-Bus (3-Bus Architecture)
3) หลักการทางานของระบบสัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล
และ อุปกรณ์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์
4) มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมและบารุงไมโครคอมพิวเตอร์ มีทักษะ หลักการ ซ่อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2.2

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๖)

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1

คาอธิบายรายวิชา
ระบบ BUS (3-BUS Architecture) ศึกษาระบบ BUS โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การ
อินเตอร์เฟส หน่วยความจา หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม
หลักการซ่อมเบื้องต้น
Study the BUS System (3-BUS Architecture) by means of using Microprocessor, clock
signals, interfacing, memory units, data – feeding units, result – showing units, microcomputer
accessories, accessories used for repairing, basic principles for repairing.

3.2

จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึกปฏิบัติ/ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง
30
30
75
จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- ให้คาปรึกษาและแนะนาเป็นรายบุคคลหลังจากชั่วโมงการสอนทุกครั้ง (เฉพาะรายที่ต้องการ)
- นักศึกษาสามารถปรึกษาผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คผ่านกลุ่มการเรียนรู้ประจารายวิชา
“การศึกษาวงจรและซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์ (อ.ธีรชาติ)” ได้ตลอดเวลา

3.3
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1

คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์
5) เคารพกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร สังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
6) ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้และซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์ที่ไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ
เศรษฐกิจ และสังคม สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.1.2 วิธีการสอน
1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายให้เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
3) ฝึกให้นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยเน้นให้นักศึกษารู้จักเคารพ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึงบทบาทที่มีต่อสังคม โดยเน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
จรรยาบรรณของครูและช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
4.1.3 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงต่อเวลา
2) ประเมินผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ การนาเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย

4.2

ความรู้
4.2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา
1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการทางานและสถาปัตยกรรมของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
2) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการทางานของระบบสัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วย
ป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล และอุปกรณ์ประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์
3) มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมและบารุงไมโครคอมพิวเตอร์ มีทักษะ หลักการซ่อมอุปกรณ์
ไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
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4.2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต และให้แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ หลักการทางาน อาการเสีย และวิธีการแก้ปัญหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
2) ให้นักศึกษาจัดทารายงานกลุ่มโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสถานการจริง
3) ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากประเด็นสอนในชั้นเรียน
4) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ถอด-ประกอบ และทาความเข้าใจอุปกรณ์ภายในไมโครคอมพิวเตอร์
5) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ วินิจฉัยอาการเสีย ซ่อมแซม ซ่อมบารุง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
4.2.3 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินจากการนาเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากความรู้และประสบการณ์
3) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
4) ประเมินจากแบบทดสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน
4.3

ทักษะทางปัญญา
4.3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการในการซ่อมบารุงและตรวมซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้
2) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีระบบ และสามารถใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และมีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมบารุงและตรวจซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
4.3.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต และอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ หลักการทางาน
อาการเสีย และวิธีการแก้ปัญหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์หาเหตุผล กล้า
แสดงความคิดเห็น
2) การเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาจาลองของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาเพื่อตรวจซ่อม และแก้ปัญหาอาการเสียในรูปแบบที่หลากหลาย
3) การเรียนรู้จากการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ที่ศึกษา
การนาเสนอ และการเขียนรายงานผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4.3.3 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จากการรายงานผลจากการศึกษาค้นคว้าด้วยเอง
2) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในการแก้ปัญหาอาการเสียของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
3) ประเมินจากผลงานการทาแบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ และการทดสอบทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ
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4.4

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบในการศึกษาเรียนรู้ การทางานเป็นทีม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทางาน
3) สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิก
ของกลุ่ม
4.4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นกลุ่ม และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2) ด้วยการฝึกปฏิบัติ
3) สอดแทรกประสบการณ์และสถานการณ์ปัจจุบันในด้าน คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
4) การเคารพสิทธิมนุษยชน ผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ การมีมนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็น
5) ทีมระหว่างการเรียนการสอน
4.4.3 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ผ่านกระบวนการอภิปราย การนาเสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน และการรายงานผลการศึกษาดูงานในโครงงานกลุ่ม
2) ประเมินจากประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย

4.5

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) สามารถใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างเหมาะสมและสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ติดต่อสื่อสารและนาเสนอ
ข้อมูลในการอภิปรายหรือรายงาน และในชีวิตประจาวันได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่เหมาะสม
4.5.2 วิธีการสอน
1) ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2) ให้นักศึกษาจัดทารายงานกลุ่ม โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารตามแหล่งข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายและเหมาะสม
3) นาเสนอรายงานและอภิปรายสถานการณ์ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่หลากหลาย และเหมาะสมร่วมกันในชั้นเรียน
4.5.3 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2) ประเมินจากประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์และรายงานกลุ่ม
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3) ประเมินจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.6

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
4.6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
1) นักศึกษามีความสามารถที่จะนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ รูปแบบกึ่งทางการ ได้อย่างสร้างสรรค์
2) นักศึกษามีทักษะในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการซ่อมบารุงเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง และปลอดภัย
4.6.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง และสาธิตการใช้เครื่องมือในการซ่อมบารุงเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
2) ให้นักศึกษาทดลองใช้เครื่องมือในการซ่อมบารุงเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โดยผู้สอนเป็นผู้แนะนา
ชี้แนะ และควบคุมอย่างใกล้ชิด
4.6.3 วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2) ประเมินจากการทดสอบเชิงปฎิบัติ และการสังเกตการปฏิบัติในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

5.1

แผนการสอน
จานว
วัตถุประสงค์การ กิจกรรมการเรียน
น
สื่อการสอน
เรียนรู้
การสอน
ชั่วโมง
1 แนะนารายวิชา/วิธีการ 4 - เพื่อให้นักศึกษา - บรรยาย
- สไลด์พาวเวอร์พอยต์
เรียน/การแบ่งกลุ่ม/
- เข้าใจกระบวนการ - แบ่งกลุ่มนักศึกษา - ประมวลรายวิชา
การประเมินผล
- เรียนการสอน
- ซักถาม
- บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แลกเปลี่ยนความ
เพื่อฝึกปฏิบัติ
คิดเห็น
ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง
2 บทที่ 1 บทนา :
4 - นักศึกษามีความ - บรรยาย
- สไลด์พาวเวอร์พอยต์
หลักการซ่อมบารุง
เข้าใจและอธิบาย - ซักถาม
- เอกสารประกอบการสอน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
หลักการซ่อมบารุง แลกเปลี่ยนความ - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ส่วน คิดเห็น
บุคคลได้
3-4 บทที่ 2 หลักการ
8 - นักศึกษาเข้าใจ - บรรยาย
- สไลด์พาวเวอร์พอยต์
กาหนดค่าคอมพิวเตอร์
หลักการของการ - ซักถาม
- เอกสารประกอบการสอน

สัปดาห์
ที่

หน่วยบท
และหัวข้อ
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(System
Configuration)

5-6 บทที่ 3 เมนบอร์ดและ
องค์ประกอบของ
เมนบอร์ด
(Main board)

8

7 บทที่ 4 เคส และ
แหล่งจ่ายพลังงาน
(Cases and Power
Supplies)

4

8 บทที่ 5 หน่วยความจา
(Memory : RAM)

4

9 บทที่ 6 ดิสก์ไดรฟ์

4

กาหนดค่าต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความ - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
และสามารถ
คิดเห็น
กาหนดค่าของ - ฝึกปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์์
กาหนดค่าต่าง ๆ
ของคอมพิวเตอร์
- นักศึกษาเข้าใจ - บรรยาย
- สไลด์พาวเวอร์พอยต์
หลักการทางาน - ซักถาม
- เอกสารประกอบการสอน
ของเมนบอร์ด
แลกเปลี่ยนความ - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
และองค์ประกอบ คิดเห็น
ของเมนบอร์ด - ฝึกปฏิบัติซ่อม
- นักศึกษาเข้าใจ
บารุงเมนบอร์ด
วิธีการถอด ติดตั้ง
เปลี่ยน และ
วินิจฉัยอาการเสีย
ของเมนบอร์ดได้
- นักศึกษาเข้าใจ - บรรยาย
- สไลด์พาวเวอร์พอยต์
หลักการทางาน - ซักถาม
- เอกสารประกอบการสอน
ของเคส และ
แลกเปลี่ยนความ - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
แหล่งจ่ายพลังงาน คิดเห็น
- นักศึกษาเข้าใจ - ฝึกปฏิบัติซ่อม
วิธีการถอด ติดตั้ง บารุงเคส และ
เปลี่ยน และ
แหล่งจ่ายพลังงาน
วินิจฉัยอาการเสีย
ของเคส และ
แหล่งจ่ายพลังงาน
ได้
- นักศึกษาเข้าใจ - บรรยาย
- สไลด์พาวเวอร์พอยต์
หลักการทางาน - ซักถาม
- เอกสารประกอบการสอน
ของหน่วยความจา แลกเปลี่ยนความ - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
- นักศึกษาเข้าใจ
คิดเห็น
วิธีการถอด ติดตั้ง - ฝึกปฏิบัติซ่อม
เปลี่ยน และ
บารุง
วินิจฉัยอาการเสีย หน่วยความจา
ของหน่วยความจา
ได้
- นักศึกษาเข้าใจ - บรรยาย
- สไลด์พาวเวอร์พอยต์
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แม่เหล็ก (Magnetic
Disk Drives)

หลักการทางาน ของดิสก์ไดรฟ์
แม่เหล็ก
- นักศึกษาเข้าใจ วิธีการถอด ติดตั้ง
เปลี่ยน และ
วินิจฉัยอาการเสีย
ของดิสก์ไดรฟ์
แม่เหล็กได้
10 บทที่ 8 ไดรฟ์ซีดีและดี 4 - นักศึกษาเข้าใจ วีดี (CD and DVD
หลักการทางาน Drives)
ของไดรฟ์ซีดีและดี
วีดี
- นักศึกษาเข้าใจ วิธีการถอด ติดตั้ง
เปลี่ยน และ
วินิจฉัยอาการเสีย
ของไดรฟ์ซีดีและดี
วีดีได้
11-12 บทที่ 9 วิดีโอ, การ์ด 8 - นักศึกษาเข้าใจ เสียง, อะแดปเตอร์
หลักการทางาน เครือข่าย และอุปกรณ์
ของวิดีโอ, การ์ด
นาเข้าข้อมูล (Video,
เสียง, อะแดป
Sound, Modems,
เตอร์เครือข่าย Network Adapters,
และอุปกรณ์นาเข้า and Input Devices)
ข้อมูล
- นักศึกษาเข้าใจ
วิธีการถอด ติดตั้ง
เปลี่ยน และ
วินิจฉัยอาการเสีย
ของวิดีโอ, การ์ด
เสียง, อะแดป
เตอร์เครือข่าย
และอุปกรณ์นาเข้า
ข้อมูลได้
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ซักถาม
- เอกสารประกอบการสอน
แลกเปลี่ยนความ - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
คิดเห็น
ฝึกปฏิบัติซ่อม
บารุงดิสก์ไดรฟ์
แม่เหล็ก

บรรยาย
- สไลด์พาวเวอร์พอยต์
ซักถาม
- เอกสารประกอบการสอน
แลกเปลี่ยนความ - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
คิดเห็น
ฝึกปฏิบัติซ่อม
บารุงไดรฟ์ซีดีและ
ดีวีดี

บรรยาย
- สไลด์พาวเวอร์พอยต์
ซักถาม
- เอกสารประกอบการสอน
แลกเปลี่ยนความ - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
คิดเห็น
แบบทดสอบ
ฝึกปฏิบัติซ่อม
บารุงวิดีโอ, การ์ด
เสียง, อะแดป
เตอร์เครือข่าย
และอุปกรณ์นาเข้า
ข้อมูล

มคอ. 3
13-15 บทที่ 10 การ
ตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาเครื่องพีซี การ
ดูแล บารุงรักษา และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

12 - นักศึกษาเข้าใจ - บรรยาย
- สไลด์
หลักการทางาน - ซักถาม
- เอกสารประกอบการสอน
ของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความ - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ส่วน คิดเห็น
บุคคล
- ฝึกปฏิบัติซ่อม
- นักศึกษาเข้าใจ
บารุงเครื่อง
วิธีการและ
คอมพิวเตอร์ส่วน
สามารถถอด
บุคคล
ติดตั้ง เปลี่ยน และ
วินิจฉัยอาการเสีย
ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลได้
สอบปลายภาค

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลักษณะการประเมิน
เข้าชั้นเรียน
เอกสารรายงานการค้นคว้า
นาเสนอรายงานการค้นคว้า
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนคะแนน หมายเหตุ
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
●
ตลอดภาคการศึกษา
10%
● ● ●
●
15
5%
● ● ● ● ● ●
12
5%
● ● ●
4,6,10,12,14
20%
● ● ●
8
30%
● ● ●
16
30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1

ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอน วิชา 1192101 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (ธีรชาติ
น้อยสมบัติ)

6.2

เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Joel Rosenthal and Kevin Irwin. (2004) . PC Repair and Maintenance: A Practical
Guide. Massachusetts: Charles River Media.
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สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด . (2555). ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ . ไอดีซี พรีเมียร์.
สุทธิพนั ธุ์ แสนละเอียด . (2552). คู่มือซ่อมคอมสไตล์ช่างพันธุ์ทิพย์ . นนทบุร:ี ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิว
เตอร์ เซนเตอร์
ประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์ . (2546) . ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ซ่อม PC แบบมืออาชีพ . กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชัน.
6.3

เอกสารและข้อมูลแนะนา
หนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ หลักการทางาน อาการ
เสียและวิธีแก้ไขปัญหาของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสะท้อนความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะของนักศึกษาก่อนสอบกลางภาค และก่อนสอบ
ปลายภาคเรียน
- ประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์

7.2

กลยุทธ์การประเมินการสอน (โดยวิธีการอื่น ที่ไม่ใช่การประเมินโดยนักศึกษา)
– ประเมินจากผลการสอบ/การทาแบบฝึกหัดงานเดี่ยว/การทาโครงงานกลุ่มของนักศึกษา และการฝึก
ปฏิบัติในชั้นเรียน

7.3

การปรับปรุงการสอน
– การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษา
ต่อไป และปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป

7.4

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
– คณะกรรมการในคณะครุศาสตร์ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
– การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

7.5

การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
– ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี ตามข้อเสนอแนะ
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