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

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวทยาศาสตร์วระยวกต์ /
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิ ชา ELEC 3503 ชื่อรายวิ ชา เมคาทรอนิกส์
2. รายวิ ชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิ ชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบ อาจารย์ผส้ ู อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผส้ ู อน อาจารย์ อดิศร นิลวิสวทธิ ์ กลุ่มเรียน 101
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิ ชา
ภาคเรียนที่ 1/2556
5. สถานที่เรียน
อาคารอนวสรณ์เกษตร 10วี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัวโมงการสอนจริ
่
งเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

บทที่ ทคมเีฏบวย่ีกเนฏบี่้ืบเบฏษฤท 1
ทส่นนบรท
บทที่ 2ุ่ปบสณทกสืจจเบและุ่ปบสณท
แปลรเญญทณ
บทที่ 3 บทส่่บแบบสะบบฤืบฤุษ
และบทสปเ ่นบลเบ
บทที่ 4ทคมเีบทสใชเีทนสะบบฤืบฤุษ
่เกโนษเกนดืเ ้ไษโฤสฤ่นโทสลฏล่สท
บทที่ 5 ุ่ปบสณทแปลรเญญทณุ่ปบสณท
แ่ฤทูฏ่ฏก่สท

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

4

8

8

-

4

4

-

4

4

-
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หัวข้อ

บทที่ 6ทคมเีบทสใชเีทนสะบบฤืบฤุษ
ดเื้สะบบนนืฏษกสน บ
บทที่ 7 ทคมเีบทสใชเีทนสะบบฤืบฤุษ
ดเื้สะบบไฮดส่ลนบ
บทที่ 8 บทสใชเีทนโปสแบสษจทล่ีบทส
ททีทนดเื้ฏฤสว่ ่ี พีแ่ลซี
บทที่ 9 บทสใชเีทนโปสแบสษจทล่ีบทส
ททีทนททีทนสะบบแขนบลในโสีีทน
ุ่กรทหบสสษ

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

4

-

8

8

-

8

8

-

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)

นัยสาคัญของหัวข้อที่ สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

-

-

-
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3. ประสิ ทธิ ผลของวิ ธีสอนที่ทาให้เกิ ดผลการเรียนรู้ตามที่ ระบุในรายละเอียดของรายวิ ชา
ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

1. ควณธรรม
จริยธรรม

1 บสส้ท้พสเ่ษ้บกเื่้่ทีบสณี ศึบมท
จทบข่ทืรทสฏหกุบทสณทในโลบปเ จจุบนเ
2 บทหนดใหเนบเ ศึบมทหทกเื่้่ทีที่
ฏบี่้ืขเ่ี
3 บทบททรษษุกน
4 บทหนดสะฏบี้บ ขเ่บเีฤเบในข่ี
สท้ืนชทนียฏพว่่ใชเฏป็ นแนืททีในบทส
บเีฤเบใชเสะหื่ทีฏสี ้น



ใช้เวลานานในการวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะ
ค ว บ คว ม ว ร ะ เ ด็ น เ นื้ อ ห า ที่ มี
ความสาคัญ ตรงวระเด็น

2. ความรู้

1 บสส้ท้พสเ่ษ้บกเื่้่ที
2 ลีปเนบกเ นกทษใบีทน
3 บทสศึบมทโด้ใชเปเญหท และโฤสีีทน
Problem base learning และ Student
Center ฏนเนผูฏเ สี ้นฏป็ นศูน้ทบลที



-



การสะท้อ นความคิด เห็น อาจารย์
ผู้ส อนต้ อ งควบคว ม เวลาให้ เ ว็ น ไว
ตามแผนการสอน

3. ทักษะทางวญั ญา 1 กาหนดให้มกี ารจัดทาโครงงาน

ขนาดเล็กทีม่ กี ารนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการ
บรรยายไววระยวกต์ใช้งาน
2 สัมมนากลว่มย่อยเพื่อจาลองวญั หาที่
เกิดขึน้
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ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบวคคลและ
ความรับผิดชอบ

1 จเดบนจบสสษบลุ่ษในบทสจเดททโฤสีีทน 
ขนทดฏล็บ
2 ษ่บหษท้ีทนสท้บลุ่ษ และสท้บุฤฤล
ฏช่น ฏพว่่ททบทสฤเนฤืเท หทฤืทษบเทืลย ท
ข่ีฏทฤโนโล้ีในก่ทีปสะฏทศ ใน
ปเ จจุบนเ หสว ่ นทฏรน่บทฤืทษที่ฏบี่้ืขเ่ี
บเบสท้ืนชท
3 บทสนทฏรน่สท้ีทน

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 ษ่บหษท้ีทนใหเศึบมทฤเนฤืเทดเื้
กนฏ่ี จทบ website รว่ ่บทสร่น elearning และททสท้ีทน โด้ฏนเนบทสนท
กเืฏลข หสว ่ษีรถนกน่ทเ ี่นี จทบแหล่ีที่ษท
ขเ่ษูลที่น่ทฏชว่ ่ถว่
2 นทฏรน่โด้ใชเสูปแบบและ
ฏทฤโนโล้ีที่ฏหษทะรษ



ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ใช้เวลาในการวิจารณ์นานเกินไว
ข้อเสนอแนะ
อาจารย์ผสู้ อนสรวววระเด็นให้กระชับ
ชัดเจนเร็วยิง่ ขึน้

-

4. ข้อเสนอการดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงวิ ธีสอน
วรับวรวงควณภาพเนื้อหาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ โดยวรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์วจั จวบนั ที่
เกิดขึน้
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
1 คน
2 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษา
1 คน
3 จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
A
B+
B
C+
1
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปัจจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
-

คิ ดเป็ นร้อยละ
100
-
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมิ นที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิ ชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิ น
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
-

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การทางานกลว่มและผลงานกลว่ม
ไม่สามารถวระเมินในส่วนการมีส่วนร่วมได้เนื่องจากมี
ผูเ้ รียนเพียงคนเดียว
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
วิ ธีการทวนสอบ
นาผลการวระเมินเสนอต่อคณะกรรมฯ

สรุปผล
คณะกรรมการฯ ให้วระเมินการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
อย่างแท้จริงด้วย

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนิ นการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
อววกรณ์ทใ่ี ช้ในการเรียนการสอนเกิดการชารวด
บ่อยครัง้
2. ประเด็นด้านการบริ หารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริ หารและองค์กร(ถ้ามี)
-

นักศึกษาไม่สามารถทาผลการทดลองได้ถูกต้องตามหลัก
ทฤษฏี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-
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หมวดที่ 5 การประเมิ นรายวิ ชา
1. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผส้ ู อนต่ อผลการประเมิ นตามข้อ 1.1
-

2. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยวิ ธีอื่น
2.1 ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยวิ ธีอื่น
ในการอภิวรายกลว่ม นักศึกษามีส่วนร่วมไม่ทวถึ
ั ่ งทวกคน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผส้ ู อนต่ อผลการประเมิ นตามข้อ 2.1
อาจารย์กากับควบควมให้มกี ารหมวนเวียน เวลีย่ นกันในโอกาสต่อไว

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิ ชาครัง้ ที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนิ นการ
ปี การศึกษาที่ ผา่ นมา
2. การดาเนิ นการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิ ชา
วระชวมอาจารย์ผสู้ อน เพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการวระเมินภาคการศึกษาทีผ่ ่านมา
ตลอดจนถึงแผนการดาเนินการในภาคการศึกษาต่อไว
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

จัดเตรียมเอกสารที่เ กี่ยวข้อ งไว้ใ ห้เ พียงพอ ก่อนเวิดสอนอย่างน้อย 1
และเหมาะสมกับสถานการณ์
สัวดาห์

ผูร้ บั ผิดชอบ
อาจารย์ อ.อดิศร นิลวิสวทธิ ์

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชา ต่ ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร
ควรวรับวรวงเครือ่ งมือ สื่อการสอนให้มวี ระสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ

ชื่ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชา

ลงชื่อ

วันทีร่ ายงาน _____1 พฤศจิกายน 2556_________
อาจารย์ อ.อดิศร นิลวิสวทธิ ์

ชื่ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร

ลงชื่อ

วันทีร่ บั รายงาน ______1 พฤศจิกายน 2556_________

