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มคอ. 5 การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา

รหัสวิชา ELEC 3402 ชื่อรายวิชา การเขียนภาษาซีในงานอุตสาหกรรม

รายวิชานีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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มคอ.5
การรายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์ / ภาควิชาวทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิ ชา ELEC 3402 ชื่อรายวิ ชา การเขียนภาษาซีในงานอุตสาหกรรม
2. รายวิ ชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิ ชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบ อาจารย์ผส้ ู อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผส้ ู อน อาจารย์ อภิชาติ หาจัตุรสั กลุ่มเรียน 101
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิ ชา
ภาคเรียนที่ 2/2556
5. สถานที่เรียน
อาคารอนุสรณ์เกษตร 10ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัวโมงการสอนจริ
่
งเทียบกับแผนการสอน
จน.ชม.
จน.ชม.ที่ ได้ ระบุสาเหตุที่การสอนจริ งต่างจากแผน
แผนการสอน สอนจริ ง การสอนหากมีความแตกต่างเกิ น 25%
4
4
โครงสร้ างของโปรแกรมภาษาซี ประวัติ
หัวข้อ

ความเป็ นมาการประกาศตัวแปรแบบ
ต่างๆ และการใช้ เครื่ องมือขันพื
้ ้นฐาน
การเขียนโปรแกรมภาษาซี เพื่อสร้ าง
เงื่อนไข เพื่อใช้ ในการตัดสินใจ
การเขียนโปรแกรมภาษาซีที่มีการสร้ าง
การวนซ ้า
การสร้ างโปรแกรมย่อย และการ
เรี ยกใช้ งานในโปรแกรมภาษาซี
โครงสร้ างของการเขียนภาษาซี ใน

4

4

4

4

-

4

4

-

8

8

-

2

หัวข้อ

รูปแบบของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(OOP) และการเรี ยกใช้ คลาสพื ้นฐาน
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้ วย
โปรแกรม Visual C++ เพื่อสร้ าง
โปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบ GUI ขัน้
พื ้นฐาน
ศึกษาและเขียนโปรแกรม ด้ วย
โปรแกรม Visual C++ เพื่อใช้ งาน การ
จัดการเหตุการณ์และพฤติกรรมทางาน
ของวัตถุ ในฟั งก์ชนั พื ้นฐาน
ศึกษาและเขียนโปรแกรม ด้ วย
โปรแกรม Visual C++ เพื่อใช้ งานรับ
ค่าเหตุการณ์ตา่ งๆของชุดแป้นพิมพ์
และเมาส์ของคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน
ศึกษาและเขียนโปรแกรม ด้ วย
โปรแกรม Visual C++ เพื่อสร้ างและใช้
งาน วัตถุ ที่เกี่ยวของกับการจัดการ
การจับเวลา การนับ และระบบวัน
เดือน ปี
การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับส่วน
นาเข้ าและส่งออกทางพอร์ ตเครื่ องพิมพ์
การเขียนโปรแกรมให้ สามารถเชื่อมต่อ
กับส่วนนาเข้ าและส่งออกทางพอร์ ต
อนุกรม

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

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



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

2. ความรู้

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



-
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ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

3. ทักษะทางปญั ญา 1 กาหนดให้มกี ารจัดทาโครงงาน

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ



ขนาดเล็กทีม่ กี ารนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการ
บรรยายไปประยุกต์ใช้งาน
2 สัมมนากลุ่มย่อยเพื่อจาลองปญั หาที่
เกิดขึน้
1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการจัดทาโครงงาน 
ขนาดเล็ก
2 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล
เช่น เพื่อทาการค้นคว้า หาความก้าวล้ า
ของเทคโนโลยีในต่างประเทศ ใน
ปั จจุบนั หรื อ นาเสนอบทความที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา
3 การนาเสนอรายงาน
1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จาก website สื่ อการสอน elearning และทารายงาน โดยเน้นการนา
ตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที่มา
ข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ
2 นาเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม



ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
การสะท้อ นความคิด เห็น อาจารย์
ผู้ส อนต้ อ งควบคุ ม เวลาให้ เ ป็ น ไป
ตามแผนการสอน

ใช้เวลาในการวิจารณ์นานเกินไป
ข้อเสนอแนะ
อาจารย์ผสู้ อนสรุปประเด็นให้กระชับ
ชัดเจนเร็วยิง่ ขึน้

-

4. ข้อเสนอการดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงวิ ธีสอน
ปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ โดยปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั ที่
เกิดขึน้
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
13 คน
2 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษา
13 คน
3 จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
- คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
A
B+
B
2
C+
3
C
4
D+
1
D
0
F
1
ไม่สมบูรณ์ (I)
2
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
-

คิ ดเป็ นร้อยละ
15.38
23.08
30.77
7.692
0
7.692
15.38
-

5. ปัจจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ในนักศึกษาทัง้ สองกลุ่ม มีพบนักศึกษาเพียงสองคนไม่สามารถส่งงานได้ทนั ตามกาหนดเนื่องจากไม่
สามารถมาส่งงานได้ตามเวลาทีก่ าหนดคะแนนจึงไม่สมบูรณ์
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมิ นที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิ ชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิ น
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
-

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การทางานกลุ่มและผลงานกลุ่ม
เนื่องจากมีนกั ศึกษาลงทะเบียนจานวน 2 คน ทาให้ไม่
สามารถออกแบบ กิจกรรมให้มกี ารทางานแบบกลุ่มได้
ชัดเจน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
วิ ธีการทวนสอบ
สรุปผล
นาผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมฯ
คณะกรรมการฯ ให้ประเมินการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
อย่างแท้จริงด้วย
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนิ นการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
อุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านพอร์ตเครือ่ งพิมพ์ทใ่ี ช้ในการ
เรียนการสอนเกิดการชารุดบ่อยครัง้
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
ในการอภิปรายกลุ่ม นักศึกษามีส่วนร่วมไม่ทวถึ
ั ่ งทุกคน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผส้ ู อนต่ อผลการประเมิ นตามข้อ 2.1
อาจารย์กากับควบคุมให้มกี ารหมุนเวียน เปลีย่ นกันในโอกาสต่อไป

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

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

จัดเตรียมเอกสารที่เ กี่ยวข้อ งไว้ใ ห้เ พียงพอ ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย 1
และเหมาะสมกับสถานการณ์
สัปดาห์

ผูร้ บั ผิดชอบ
อาจารย์ อภิชาติ หาจัตุรสั

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชา ต่ ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร
ควรปรับปรุงเครือ่ งมือ สื่อการสอนให้มปี ระสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ

ชื่ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชา
ลงชื่อ _______________________________ วันทีร่ ายงาน _____16 มีนาคม_2557______________
อาจารย์ อภิชาติ หาจัตุรสั
ชื่ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร

ลงชื่อ
วันทีร่ บั รายงาน_____16 มีนาคม_2557______________
อาจารย์วชิ ยั จิตต์ประสงค์

