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

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา /วิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิ ชา ELCI 4403 ชื่อรายวิ ชา ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์สาหรับงานอุตสาหกรรม
2. รายวิ ชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิ ชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ อาจารย์ผสู้ อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผ้สู อน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ หาจัตุรสั กลุ่มเรียน 121
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิ ชา
ภาคเรียนที่ 2/2560
5. สถานที่เรียน
อาคารอนุสรณ์เกษตร 10ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัวโมงการสอนจริ
่
งเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

แนะนำและทำควำมเข้ำใจบทเรียน
โครงสร้ำงของระบบสมองกลฝังตัว
กำรติดตั้งและเตรียมควำมพร้อม
ระบบฝังตัว
กำรเขียนโปรแกรมพืน้ ฐำนเพื่อ
เชื่อมต่อกับระบบสมองกลฝังตัว
พืน้ ฐำนโปรแกรมภำษำ Python
กำรประกำศตัวแปร ในโปรแกรม
ภำษำ Python

หลักสูตรเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์

จน.ชม.
จน.ชม.ที่ได้ ระบุสาเหตุที่การสอนจริ งต่างจากแผน
แผนการสอน สอนจริ ง การสอนหากมีความแตกต่างเกิ น 25%
4
4
4
4
4
4
4

4

-

8
4

8
4

-

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หัวข้อ

กำรเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ใน
โปรแกรมภำษำ Python
กำรเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ใน
โปรแกรมภำษำ Python
กำรสร้ำงโปรแกรมย่อย และกำร
เรียกใช้งำนในโปรแกรมภำษำ Python
กำรติดตั้งและเรียกใช้
Library
พืน้ ฐำนเพิ่มเติม
กำรเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ควบคุม
พอร์ตแบบดิจิทัล บน Raspberry Pi
กำรรับค่ำอินพุตแบบดิจิทัล ผ่ำน
Raspberry Pi
กำรเชื่อมต่อผ่ำนพอร์ตอนุกรมของ
Raspberry Pi

จน.ชม.
จน.ชม.ที่ได้ ระบุสาเหตุที่การสอนจริ งต่างจากแผน
แผนการสอน สอนจริ ง การสอนหากมีความแตกต่างเกิ น 25%
4
4
-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)

นัยสาคัญของหัวข้อที่ สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

-

-

-

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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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 ฝึ กปฏิบตั ิเพือ่ แก้ไขปั ญหา ตาม
คาถามทบทวน
3 การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน
Problem base learning และ Student
Center เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง

3. ทักษะทางปั ญญา 1 กาหนดให้มกี ารจัดทาโครงงาน

ขนาดเล็กทีม่ กี ารนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการ
บรรยายไปประยุกต์ใช้งาน
2 สัมมนากลุม่ ย่อยเพือ่ จาลองปั ญหาที่
เกิดขึน้



ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ใช้เวลานานในการวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะ
ค ว บ คุ ม ป ร ะ เ ด็ น เ นื้ อ ห า ที่ มี
ความสาคัญ ตรงประเด็น

-

การสะท้อ นความคิด เห็น อาจารย์
ผู้ส อนต้ อ งควบคุ ม เวลาให้เ ป็ นไป
ตามแผนการสอน

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการจัดทาโครงงาน 
ขนาดเล็ก
2 มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล
เช่น เพื่อทาการค้นคว้า หาความก้าวล้ า
ของเทคโนโลยีในต่างประเทศ ใน
ปัจจุบนั หรื อ นาเสนอบทความที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา
3 การนาเสนอรายงาน

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
ใช้เวลาในการวิจารณ์นานเกินไป
ข้อเสนอแนะ
อาจารย์ผสู้ อนสรุปประเด็นให้กระชับ
ชัดเจนเร็วยิง่ ขึน้



-

4. ข้อเสนอการดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงวิ ธีสอน
ปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ โดยปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่
เกิดขึน้ เพิม่ เวลาในการลงปฏิบตั ิ สาหรับกลุ่มของนักศึกษาทีไ่ ม่สามารถทาความเข้าใจการลงมือปฏิบตั กิ าร ได้
ทันเพื่อนๆ

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
7 คน
2 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษา
7 คน
3 จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
คิ ดเป็ นร้อยละ
A
1
14.29
B+
1
14.29
B
2
28.57
C+
0
0
C
1
14.29
D+
0
0
D
0
0
F
0
0
ไม่สมบูรณ์ (I)
2
28.57
ผ่าน (P,S)
0
0
ตก (U)
0
0
ถอน (W)
0
0
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
- นศ. ทีไ่ ด้เกรดเป็ น I เนื่องจากขาดส่งงานชิน้ สุดท้ายทีม่ สี ดั ส่วนคะแนน ทีส่ ง่ ผลต่อเกรดนักศึกษา
ซึ่งอยูใ่ นช่วงแก้ไขงาน ก่อนส่งอีกครัง้

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมิ นที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิ ชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิ น
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
-

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
วิ ธีการทวนสอบ
นาผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมฯ

เหตุผล
-

สรุปผล
เนื่องจากยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมทวนสอบ ทาให้ไม่มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนิ นการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
อุปกรณ์เชือ่ มต่อผ่านพอร์ตเครื่องพิมพ์ทใ่ี ช้ในการ นักศึกษาไม่สามารถทาผลการทดลองได้ถูกต้องตามหลัก
เรียนการสอนเกิดการชารุดบ่อยครัง้ และเครือ่ ง
ทฤษฏีและไม่สามารถทางาการทดลองได้ทวถึ
ั่ ง
คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้มจี านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
2. ประเด็นด้านการบริ หารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริ หารและองค์กร(ถ้ามี)
-

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 5 การประเมิ นรายวิ ชา
1. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยนักศึกษา
ผลการประเมิน ตามแบบประเมินของทางมหาวิทยาลัย จากการประเมินผลออนไลน์ ได้คะแนน 4.56 จาก
คะแนนเต็ม 5
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อผลการประเมิ นตามข้อ 1.1
- จากผลการประเมินโดยนักศึกษา จะทาการปรับปรุง เพื่อหางบสนับสนุนในการจัดซือ้ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการ
เรียนการสอนเพิม่ เติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน และ ยังขาดเนื้อหาเรื่อง มีการปลูกฝั ง สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และค่านิยมทีด่ งี ามในระหว่างการสอน

2. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยวิ ธีอื่น
2.1 ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยวิ ธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อผลการประเมิ นตามข้อ 2.1
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิ ชาครังที
้ ่ผา่ นมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนิ นการ
ปี การศึกษาที่ผา่ นมา
จัดเตรียมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องไว้ให้เพียงพอและ
สามารถดาเนินการได้ตามทีก่ าหนด
เหมาะสมกับสถานการณ์
2. การดาเนิ นการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิ ชา
นาเสนอต่อการประชุมอาจารย์ผสู้ อน เพือ่ รับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินภาค
การศึกษาทีผ่ า่ นมา ตลอดจนถึงแผนการดาเนินการในภาคการศึกษาต่อไป

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ให้เพียงพอ ก่อนเปิ ดสอนอย่างน้อย 1
และเหมาะสมกับสถานการณ์
สัปดาห์

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผศ. อภิชาติ หาจัตุรสั

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

ชื่ออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชา

ลงชือ่

วันทีร่ ายงาน _____5 มิถุนายน 2561______
ผศ. อภิชาติ หาจัตุรสั

ชื่ออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร

ลงชือ่

วันทีร่ บั รายงาน _____5 มิถุนายน 2561______

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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