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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 4201 ชื่อรายวิ ชา การวระยวกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
2. รายวิ ชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิ ชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบ อาจารย์ผส้ ู อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผส้ ู อน อาจารย์ อภิชาติ หาจัตวรสั กลุ่มเรียน 101 และกลว่มเรียน 201
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิ ชา
ภาคเรียนที่ 1/2556
5. สถานที่เรียน
อาคารอนวสรณ์เกษตร 10วี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัวโมงการสอนจริ
่
งเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

บทที่ ทบทวนพงนร โานโครงสร้าง 1
การทเางานปองไมโครโวรเซสเซอร์
และไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกลลPIC
การเปียนภาษาซีเบงอร งต้น 2 บทที่ สเาหรับการโวรแกรมลง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลลPIC และ
การต่อวงจรพงนร โานสเาหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพง่อจเาลองการ
ทเางาน

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

8

8

2

หัวข้อ

การออกแบบให้ 3 บทที่ ไมโครคอนโทรลเลอร์เพง่อใช้ใน
เชง่อมต่อกับหน่วยความจเา
4 บทที่ -การต่อโครงสร้างทาง
ฮาร์ดแวร์เพง่อการใช้งานพอร์ตและใช้
งานเครงอ่ งโวรแกรมเพง่อทดสอบกับ
วงจรจริง
การเปียนโวรแกรมเพง่อ 5 บทที่ ความควมการแสดงสลด้วยหลอดไค
การเปียนโวรแกรมเพง่อใช้ 6 บทที่ ในการควบควมสักกาณPWM และ
วงจรเชง่อมต่อในการควบควมความเร็ว
มอเตอร์
การเปียนโวรแกรมเพง่อใช้ 7 บทที่ ในการแวลงสักกาณอนาล็อกเว็น
สักกาณดิจติ อล
การเปียนโวรแกรมเพง่อ 8 บทที่ ติดต่อสารกับคอมพิวเตอร์ส่านช่อง
ทางการสง่อสารแบบUART
การเปียนโวรแกรมเพง่อ 9 บทที่ ติดต่อสารกับชิวสนับสนว นเพง่อ
เชง่อมต่อในมาตรโาน IIC
-บทที่ 01การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อ
สารกับชิปสนับสนุนเพื่อเชื่อมต่อใน
มาตรฐาน 1 wire protocol
-บทที่ 00การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อ
สารกับอุปกรณ์อื่นๆในรู ปแบบ
เครื อข่าย

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

4

4

นักศึกษาไม่เข้าเรี ยนตามข้อกาหนดของ
ทางมหาวิทยาลัย

4

4

4

4

นักศึกษาไม่เข้าเรี ยนตามข้อกาหนดของ
ทางมหาวิทยาลัย
นักศึกษาไม่เข้าเรี ยนตามข้อกาหนดของ
ทางมหาวิทยาลัย

4

4

นักศึกษาไม่เข้าเรี ยนตามข้อกาหนดของ
ทางมหาวิทยาลัย

4

4

นักศึกษาไม่เข้าเรี ยนตามข้อกาหนดของ
ทางมหาวิทยาลัย

4

4

นักศึกษาไม่เข้าเรี ยนตามข้อกาหนดของ
ทางมหาวิทยาลัย

4

4

นักศึกษาไม่เข้าเรี ยนตามข้อกาหนดของ
ทางมหาวิทยาลัย

4

4

นักศึกษาไม่เข้าเรี ยนตามข้อกาหนดของ
ทางมหาวิทยาลัย

3

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)

นัยสาคัญของหัวข้อที่ สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

-

-

-

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



ใช้เวลานานในการวิเคราะห์
ป้อเสนอแนะ
ค ว บ คว ม ว ร ะ เ ด็ น เ นงร อ ห า ที่ มี
ความสเาคัก ตรงวระเด็น

2. ความรล้

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



-

4

ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

3. ทักษะทางวกั กา 1 กเาหนดให้มกี ารจัดทเาโครงงาน

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบวคคลและ
ความรับสิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลป
การสงอ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปนาดเล็กทีม่ กี ารนเาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการ
บรรยายไววระยวกต์ใช้งาน
2 สัมมนากลว่มย่อยเพง่อจเาลองวกั หาที่
เกิดปึนร
1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการจัดทาโครงงาน
ขนาดเล็ก
2 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล
เช่น เพื่อทาการค้นคว้า หาความก้าวล้ า
ของเทคโนโลยีในต่างประเทศ ใน
ปั จจุบนั หรื อ นาเสนอบทความที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา
3 การนาเสนอรายงาน
0 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จาก website สื่ อการสอน elearning และทารายงาน โดยเน้นการนา
ตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที่มา
ข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ
2 นาเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม



ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข



เนง่องจากนักศึกลงทะเบียนเพียงคน
เดีย วทเา ให้ไ ม่ ส ามารถจัด งานเว็ น
กลว่มได้



เนง่องจากนักศึกลงทะเบียนเพียงคน
เดีย วทเา ให้ไ ม่ ส ามารถจัด งานเว็ น
กลว่มได้

-

4. ข้อเสนอการดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงวิ ธีสอน
วรับวรวงควณภาพเนงรอหาการสอนและกระบวนการเรียนรล้ โดยวรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์วจั จวบนั ที่
เกิดปึนร
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
19 คน
2 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษา
19 คน
3 จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
- คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
A
1
B+
2
B
1
C+
7
C
5
D+
1
D
F
2
ไม่สมบลรณ์ (I)
ส่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปัจจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
เนง่องนักศึกษาทีไ่ ม่ส่าน

คิ ดเป็ นร้อยละ
5.26
10.52
5.26
36.84
26.31
5.26
10.52

-
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมิ นที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิ ชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิ น
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
-

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การทเางานกลว่มและสลงานกลว่ม
ความทัวถึ
่ งในการตรวจสอบการมีส่วนร่วมปองนักศึกษาทวก
คน ไม่สามารถทเาได้ละเอียดร้อยเวอร์เซ็นต์
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
วิ ธีการทวนสอบ
นเาสลการวระเมินเสนอต่อคณะกรรมฯ

สรุปผล
คณะกรรมการฯ ให้วระเมินการมีส่วนร่วมปองนักศึกษา
อย่างแท้จริงด้วย

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

นักศึกษาไม่สามารถทเาสลการทดลองได้ถลกต้องตามหลัก
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
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผส้ ู อนต่ อผลการประเมิ นตามข้อ 2.1
อาจารย์กเากับควบควมให้มกี ารหมวนเวียน เวลีย่ นกันในโอกาสต่อไว

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิ ชาครัง้ ที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนิ นการ
ปี การศึกษาที่ ผา่ นมา
2. การดาเนิ นการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิ ชา
วระชวมอาจารย์สสล้ อน เพง่อรับทราบรายละเอียดปองรายวิชา และสลการวระเมินภาคการศึกษาทีส่ ่านมา
ตลอดจนถึงแสนการดเาเนินการในภาคการศึกษาต่อไว
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

จัดเตรียมเอกสารที่เ กี่ยวป้อ งไว้ใ ห้เ พียงพอ ก่อนเวิดสอนอย่างน้อย 1
และเหมาะสมกับสถานการณ์
สัวดาห์

ผูร้ บั ผิดชอบ
อาจารย์ อภิชาติ หาจัตวรสั

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชา ต่ ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร
ควรวรับวรวงเครงอ่ งมงอ สง่อการสอนให้มวี ระสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ

ชื่ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชา
ลงชง่อ _______________________________ วันทีร่ ายงาน _______1 พฤศจิกายน 2556_________
อาจารย์ อภิชาติ หาจัตวรสั
ชื่ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร

ลงชง่อ

วันทีร่ บั รายงาน ______1 พฤศจิกายน 2556_________

