มคอ.5
การรายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวทยาศาสตร์ประยุกต์ /
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิ ชา ELCI 4404 ชื่อรายวิ ชา หัวเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมทีท่ นั สมัยใน
อาเซียน
2. รายวิ ชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิ ชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ อาจารย์ผสู้ อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผ้สู อน นายธวัช จันทร์สุวรรณ กลุ่มเรียน 121
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิ ชา
ภาคเรียนที่ 1/2560
5. สถานที่เรียน
อาคารอนุสรณ์เกษตร 10ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัวโมงการสอนจริ
่
งเทียบกับแผนการสอน
จน.ชม.
จน.ชม.ที่ได้ ระบุสาเหตุที่การสอนจริ งต่างจากแผน
แผนการสอน สอนจริ ง การสอนหากมีความแตกต่างเกิ น 25%
4
4
มีการสอน พื้นฐานของ เรื่อ งระบบตัวเลข
- พืน้ ฐานการใช้งานแขนกลและ
ลอจิก เพื่อ ปรับ พื้น ฐานความรู้ข อง นศ.
หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
ก่อน เรียน เนื่องจากนศ. หลายคนไม่เข้าใจ
ทีม่ า
4
4
- โครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ของ
หัวข้อ

แขนกลในงานอุตสาหกรรม
- การใช้งานโปรแกรมจาลอง
การทางานแขนกล
- การสร้างชุดจาลองเพื่อสังงาน
่
แบบการควบคุมบังคับด้วยมือ

หลักสูตรเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
1

8

8

4

4

-
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จน.ชม.
จน.ชม.ที่ได้ ระบุสาเหตุที่การสอนจริ งต่างจากแผน
แผนการสอน สอนจริ ง การสอนหากมีความแตกต่างเกิ น 25%
8
8
- เรียนการเขียนโปรแกรม รหัส
หัวข้อ

-

-

คาสัง่ Melfa-Basic เพือ่ ใช้ใน
การควบคุมหุ่นยนต์
การจาลองการทางานร่วม
ระหว่างแขนกลกับโปรแกรม
เพื่อเชือ่ มการสังงาน
่
เรียนรูพ้ น้ื ฐานการรับสัญญาณ
ผ่านจานดาวเทียม
ทฤษฎีการตัง้ จานดาวเทียม
ฝึกปฎิบตั เิ พื่อติดตัง้ จาน
ดาวเทียมชนิด CU-BAND
ฝึกปฎิบตั เิ พื่อติดตัง้ จาน
ดาวเทียมชนิด K-BAND
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมือ
ติดตั้งชุดกระจายสัญญาณ
การออกแบบระบบเพือ่ คานวณ
ค่าใช้จ่าย

4

4

-

4

4

-

4
4

4
4

-

4

4

-

4

4

-

12

12

.

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)

นัยสาคัญของหัวข้อที่ สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

-

-

-

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
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3. ประสิ ทธิ ผลของวิ ธีสอนที่ทาให้เกิ ดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิ ชา
ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี


1. คุณธรรม
จริยธรรม

1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา
จากข่าวสารเหตุการณ์ในโลกปั จจุบนั
2 กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
3 บทบาทสมมุติ
4 กาหนดระเบียบ ข้อบังคับในของ
รายวิชานี้เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการ
บังคับใช้ระหว่างเรี ยน

2. ความรู้


1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
2 ลงปฏิบตั ิตามใบงาน
3 การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน
Problem base learning และ Student
Center เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง

3. ทักษะทางปั ญญา 1 กาหนดให้มกี ารจัดทาโครงงาน

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข



ขนาดเล็กทีม่ กี ารนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการ
บรรยายไปประยุกต์ใช้งาน
2 สัมมนากลุม่ ย่อยเพือ่ จาลองปั ญหาที่
เกิดขึน้
1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการจัดทาโครงงาน 
ขนาดเล็ก
2 มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล
เช่น เพือ่ ทาการค้นคว้า หาความก้าวล้ า
ของเทคโนโลยีในต่างประเทศ ใน
ปัจจุบนั หรื อ นาเสนอบทความที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา
3 การนาเสนอรายงาน

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
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ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จาก website สื่อการสอน elearning และทารายงาน โดยเน้นการนา
ตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที่มา
ข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ
2. นาเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข



4. ข้อเสนอการดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงวิ ธีสอน
ปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ โดยปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่
เกิดขึน้ และยกตัวอย่างทฤษฏีหรือผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ทไี ด้มกี ารนาเสนอขึน้ ใหม่ในปั จจุบนั

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษา
3 จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
NC
I
S
U
IP

ช่ วงเกรด MANUAL

80->>
75-79.99
70-74.99
65-69.99
60-64.99
55-59.99
50-54.99
0-49.99
<<->>
<<->>
<<->>
<<->>
<<->>
<<->>

1 คน
1 คน
- คน

รวม

%

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมิ นที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิ ชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิ น
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
วิ ธีการทวนสอบ
นาผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมฯ
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
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เหตุผล
สรุปผล
-
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หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนิ นการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการเรียนการสอนเกิดการชารุด
บ่อยครัง้
2. ประเด็นด้านการบริ หารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริ หารและองค์กร(ถ้ามี)

นักศึกษาไม่สามารถทาผลการทดลองได้ถูกต้องตามหลัก
ทฤษฏี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

-

-

หมวดที่ 5 การประเมิ นรายวิ ชา
1. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยนักศึกษา
-ผลการประเมิน ตามแบบประเมินของทางมหาวิทยาลัย จากการประเมินผลออนไลน์ ได้คะแนน 5.00 จาก
คะแนนเต็ม 5
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อผลการประเมิ นตามข้อ 1.1
- จากผลการประเมิน จะนาผลการประเมินไปใช้ในการนาเสนอเพื่อของบประเมิน จัดซื้อเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
เรียนการสอนให้มคี วามเพียงพอต่อจานวน นักศึกษา และของบประมาณสนับสนุนเพิม่ เติม
2. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยวิ ธีอื่น
2.1 ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยวิ ธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อผลการประเมิ นตามข้อ 2.1
-

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิ ชาครังที
้ ่ผา่ นมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนิ นการ
ปี การศึกษาที่ผา่ นมา
2. การดาเนิ นการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิ ชา
ประชุมอาจารย์ผสู้ อน เพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินภาคการศึกษาทีผ่ า่ นมา
ตลอดจนถึงแผนการดาเนินการในภาคการศึกษาต่อไป

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ให้เพียงพอ ก่อนเปิ ดสอนอย่างน้อย 1
และเหมาะสมกับสถานการณ์
สัปดาห์

ผูร้ บั ผิดชอบ
อาจารย์ อภิชาติ หาจัตุรสั

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชา ต่ออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ควรปรับปรุงเครื่องมือ สื่อการสอนให้มปี ระสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ผู้สอน
(นายธวัช จันทร์สุวรรณ)
วันเดือนปีที่รายงาน 21 ธันวาคม 2560

ลงชื่อประธานหลักสูตร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส )
วันเดือนปีที่รายงาน 22 ธันวาคม 2560

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
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