มคอ. 5 การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา

รหัสวิชา ELCI2203 ชื่อวิชา ปฏิบัตดิ ิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์

รายวิชานี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มคอ.5
การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ / ภาควิชา วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสวิชาและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา ELCI2203 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ ภัทราวุธ บุญประคอง กลุ่ม 121
4. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 1/2560
5. สถานที่เรียน ตึก เกษตร (ก6/4)

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

จานวนชั่วโมง
แผนการสอน

บทนำ แนะนำกำรเรียนกำรสอน
กำรเรียนรู้สัญลักษณ์ของเกท
พื้นฐำนและกำรออกแบบและกำร
ใช้งำนอุปกรณ์ในกำรทดลอง

4

บทที่ 1 พื้นฐำนดิจิทัล
กำรทดลองต่อวงจรเกทพื้นฐำน OR,
AND, Invert, NOR, NAND, EX-OR
และ EX-NOR และอุปกรณ์ไอซีดิจิทัล

4

บทที่ 2 ระบบเลขฐำนดิจิทัลและ
กำรออกแบบเกตพื้นฐำนเพื่อสร้ำง
วงจรบวกและลบทำงดิจิทัล
บทที่ 2 (ต่อ) กำรต่อวงจรบวกและลบ
ด้วยไอซีประยุกต์และกำรจำลองกำร
ทำงำนด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 กำรต่อวงจรเข้ำรหัสและ
ถอดรหัส และกำรจำลองกำรทำงำน
ด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 กำรต่อวงจรมัลติเพล็กเซอร์
และดีมัลติเพล็กเซอร์และกำรจำลอง
กำรทำงำนด้วยคอมพิวเตอร์

4

บทที่ 5 กำรต่อวงจรฟลิปฟลอปด้วย
เกตพื้นฐำนและกำรจำลองกำรทำงำน
ด้วยคอมพิวเตอร์

จานวนชั่วโมง ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน การ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
ที่ได้สอนจริง
ปฏิบัติ 4
แนะนำวิชำที่เรียนและแนวทำงกำรศึกษำ
อธิบำยเนื้อหำของกำรเรียนและจุดประสงค์
โดยรวมของเนี้อหำวิชำพร้อมทั้งปฏิบัติจริง
ตำมทฤษฏี เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรใช้งำน
ในอุตสำหกรรม
ปฏิบัติ 4
อธิบำยหลักกำรดำเนินทำงพีชคณิตลอจิก
และวงจรเกต สัญลักษณ์ทำงดิจิทลั รูปแบบ
กำรใช้งำน กำรออกแบบวงจรลอจิกและ
วิเครำะห์สัญญำณทำงดิจิทัล กำรใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดทำงดิจิทัล และกำรใช้คู่มือดูขำไอซี
ปฏิบัติ 4
อธิบำยหลักกำรพื้นฐำนกำรทำงำนของวงจร
กำรบวกและกำรลบทำงดิจิทัล

4

ปฏิบัติ 4

อธิบำยกำรปฏิบัติกำรต่อวงจรบวกและลบ

4

ปฏิบัติ 4

อธิบำยหลักกำรของวงจรเข้ำรหัสและกำร
ถอดรหัสและกำรต่อวงจร

4

ปฏิบัติ 4

4

ปฏิบัติ 4

อธิบำยกำรออกแบบกำรทำงำนของวงจร
มัลติเพล็กเซอร์และดีมัลติเพล็กเซอร์จำกเกต
พื้นฐำน บอกวิธีกำรขยำยช่องทำงกำรส่ง
ข้อมูลและกำรรับข้อมูล บอกประโยชน์ของ
วงจรมัลติเพล็กเซอร์และดีมัลติเพล็กเซอร์
อธิบำยหลักกำรออกแบบวงจรฟลิปฟลอ
ปจำกเกตพื้นฐำน บอกชนิดของฟลิปฟลอป
ชนิดของฟลิปฟลอป หลักกำรทำงำนของฟ
ลิปฟลอป กำรนำฟลิปฟลอปไปประยุกต์ใช้ใน

หัวข้อ

จานวนชั่วโมง
แผนการสอน

จานวนชั่วโมง ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน การ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
ที่ได้สอนจริง
งำนต่ำงๆ บอกกำรทำงำนของสัญญำณ
นำฬิกำและขบวนกำรทำงำนของช่วงขอบขำ
ขึ้นและขอบขำลง กำรทำงำนในลักษณะเข้ำ
ปฏิบัติ 4
อธิบำยกำรออกแบบวงจรนับจำกฟลิปฟลอ
ปรูปแบบของกำรนับตัวเลขขึ้น-ลง กำรเขียน
ลำดับสัญญำณทำงเวลำของดิจิทัลและกำร
ออกแบบวงจรเลื่อนสัญญำณข้อมูลทำงดิจิทัล
รูปแบบกำรเลื่อนข้อมูลต่ำงๆ
ปฏิบัติ 4
อธิบำยกำรนำวงจรนับจำกฟลิปฟลอปรูป
แบบของกำรนับตัวเลขขึ้น-ลง มำต่อกับ
อุปกรณ์แสดงผล
ปฏิบัติ 4
อธิบำยหลักกำรทำงำนของวงจรเลื่อนข้อมูล
และกำรต่อวงจรเลื่อนข้อมูล อนุกรมเข้ำขนำนออก ขนำนเข้ำ-อนุกรมออก
ปฏิบัติ 4
อธิบำยหลักกำรทำงำนของวงจรเลื่อนข้อมูล
และกำรต่อวงจรเลื่อนข้อมูล อนุกรมเข้ำขนำนออก ขนำนเข้ำ-อนุกรมออก

บทที่ 6 กำรต่อวงจรนับด้วยกำร
จำลองกำรทำงำนด้วยคอมพิวเตอร์

4

บทที่ 7 กำรต่อวงจรนับและแสดงผล
(ต่อ)

4

บทที่ 8 วงจรเลื่อนข้อมูล

4

บทที่ 8 (ต่อ) วงจรเลื่อนข้อมูลและ
กำรจำลองกำรทำงำนด้วย
คอมพิวเตอร์
บทที่ 9 กำรออกแบบวงจรเก็บข้อมูล
ควำมจำ

4

4

ปฏิบัติ 4

บทที่ 9 (ต่อ) กำรต่อวงจรเก็บข้อมูล
ควำมจำและกำรจำลองด้วย
คอมพิวเตอร์

4

ปฏิบัติ 4

อธิบำยโครงสร้ำงของหน่วยควำมจำและ
โครงสร้ำงภำยในของหน่วยควำมจำ ชนิดของ
หน่วยควำมจำ หลักกำรทำงำน วิธีจัดเก็บ
ข้อมูลและนำข้อมูลออกมำใช้งำน บอก
ประโยชน์ของหน่วยควำมจำ
อธิบำยโครงสร้ำงของหน่วยควำมจำและ
โครงสร้ำงภำยในของหน่วยควำมจำ ชนิดของ
หน่วยควำมจำ หลักกำรทำงำน วิธีจัดเก็บ
ข้อมูลและนำข้อมูลออกมำใช้งำน บอก
ประโยชน์ของหน่วยควำมจำ

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

นักศึกษาสามารถ
ปฏิบตั ติ ามหลักการ
ทางทฤษฏีได้อย่างมี
ประสิทธิผล


มีกำรบรรยำยหลักกำรพร้อมทั้งเน้นให้
นักศึกษำเป็นผู้ช่ำงสังเกตุและวิเครำะห์ได้มี
ตัวอย่ำงและแบบฝึกหัดให้นักศึกษำได้ทำกำร
วิเครำะห์และทดสอบตำมหลักทฤษฏีรวมถึง
กำรใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมกับงำนที่ทำ

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

-

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
เนื้อหำวิชำดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปัจจุบันนี้กำรเรียนกำรสอนมีควำมทันสมัยมำกขึ้นในยุคดิจิทัล ดังนั้นกำร
เรียนกำรสอนนี้จึงได้พฒ
ั นำในเรื่องของสื่อกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจและสิ่งที่สำคัญคือนักศึกษำต้อง
คิดเป็น ปฏิบัติเป็น โดยมีควำมสอดคล้องตำมกฏและทฤษฏีที่พิสูจน์ได้ ในเนื้อหำวิชำนี้จึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษำมีกำรเรียนรู้ด้วยตนเองโดยวิธีกำรจำลองจำกของจริงและกำรปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษำได้ควำมรู้เพิ่มทักษะ
ทำงอำชีพมำกขึ้นและเป็นไปตำมหลักของกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จานวนนักศึกษา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3 จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

จานวนรวม
7
7
0

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
80 – 100 (A)
75 – 79 (B +)
70 – 74 (B)
65 – 69 (C+)
60 – 64 (C)
55 – 59 (D +)
50 – 54 (D)
0 – 49 (F)
I
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จานวน
คิดเป็นร้อยละ
0
0.00
1
14.29
0
0.00
2
28.57
3
42.86
0
0.00
0
0.00
1
14.29
0
0.00

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
ผลสัมฤทธิ์โดยวิธีกำรทวนสอบและวิธีกำรทวนถำมก็ นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจมำกขึ้น และสำมำรถตอบโจทย์ของ
สำมำรถทำให้นักศึกษำสำมำรถลำดับเหตุกำรณ์ของ คำถำมนั้นๆ ได้ และสำมำรถนำไปปฏิบัติตำมขั้นตอนได้
แต่ละเรื่องของเนื้อหำได้มำกขึ้น

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

-

-

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

-

-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผ่านมา

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา / ปี
ผลการดาเนินการ
การศึกษาที่ผ่านมา
ปรับปรุงเนื้อหำเพิ่มขึ้นให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบันด้วย นักศึกษำมีควำมเข้ำใจและแนวควำมคิดในกำรพัฒนำควำมรู้
กำรนำเสนอด้วยภำพ
เพิม่ มำกขึ้น

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
กำรดำเนินกำรอื่น ได้แก่ ให้นักศึกษำนำวิธีกำรในหัวข้อที่ได้ศึกษำมำทั้งหมด จัดทำโครงงำนที่เกี่ยวกับหัวข้อที่
ได้เรียนมำ เพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมคิดของนักศึกษำ และเป็นกำรประเมินวัดผลของนักศึกษำในแต่ละบุคคล
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา / ปีการศึกษาต่อไป

ข้อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิชำดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งและเป็นวิชำชีพที่นักศึกษำสำมำรถใช้ประกอบอำชีพได้
ในส่วนข้อเสนอแนะ อยำกให้นักศึกษำมีกำรทดสอบกำรใช้เครื่องมือวัดและกำรจำลองจำกของจริงด้วยโปรแกรมซิมลูเล
ชัน เพื่อเป็นกำรทดสอบและทบทวนก่อนจบกำรศึกษำ
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นายภัทราวุธ บุญประคอง

ลงชื่อ

วันเดือนปีที่รายงาน 28 ธันวาคม 2560

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส

ลงชื่อ

วันเดือนปีที่รายงาน 28 ธันวาคม 2560

