มคอ. 5 การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา

รหัสวิชา ELEC 4201
ชื่อรายวิชา การประยุกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

รายวิชานี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์ / ภาควิชาวทยาศาสตร์ประยุกต์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิ ชา ELEC 4201 ชื่อรายวิ ชา การประยุกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
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
หัวข้อ

บทที่ 1 ทบทวนพืน้ ฐานโครงสร้าง
การทางานของไมโครโปรเซสเซอร์
และไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลPIC
- บทที่ 2 การเขียนภาษาซีเบือ้ งต้น
สาหรับการโปรแกรมลง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC และ
การต่อวงจรพืน้ ฐานสาหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อจาลองการ
ทางาน

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

8

8

-

หัวข้อ

- บทที่ 3 การออกแบบให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อใช้ใน
เชื่อมต่อกับหน่วยความจา
- บทที่ 4 การต่อโครงสร้างทาง
ฮาร์ดแวร์เพื่อการใช้งานพอร์ตและใช้
งานเครือ่ งโปรแกรมเพื่อทดสอบกับ
วงจรจริง
- บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ความคุมการแสดงผลด้วยหลอด
แอลอีดี
- บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้
ในการควบคุมสัญญาณ PWM และ
วงจรเชื่อมต่อในการควบคุมความเร็ว
มอเตอร์
- บทที่ 7 การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้
ในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็น
สัญญาณดิจติ อล
- บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ติดต่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารแบบ UART
- บทที่ 9 การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ติดต่อสารกับชิปสนับสนุ นเพื่อ
เชื่อมต่อในมาตรฐาน IIC
- บทที่ 10 การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อ
สารกับชิปสนับสนุนเพื่อเชื่อมต่อใน
มาตรฐาน 1 wire protocol
- บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อ
สารกับอุปกรณ์อื่นๆในรู ปแบบ
เครื อข่าย

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

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

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

หัวข้อ

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

1. คุณธรรม
จริยธรรม

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



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

ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี


1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
2 ลงปฏิบตั ิตามใบงาน
3 การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน
Problem base learning และ Student
Center เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
4. นาเทคนิ คการสอนความรู ้ โดยการใช้
โปรแกรมจ าลองการท างาน จาก
งานวิจยั ในชั้นเรี ยนเรื่ องการพัฒนาการ
เรี ย นการสอนโดยใช้ โปรแกรมจาลอง
การทางานเรื่ องการเชื่ อมต่อ อุปกรณ์
เพื่อประยุกต์ใช้งานในการสื่ อสารแบบ
อนุ กรมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ของ
นายอภิชาติ หาจัตุรัส มาประยุกต์ใช้ใน
การสอนเพื่อให้นกั ศึกษาได้ทาลองด้วย
โปรแกรมจ าลองก่ อ นน าไปลงปฏิ บ ัติ
จริ งในบอร์ดทดลอง

3. ทักษะทางปญั ญา 1 กาหนดให้มกี ารจัดทาโครงงาน
ขนาดเล็กทีม่ กี ารนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการ
บรรยายไปประยุกต์ใช้งาน
2 สัมมนากลุ่มย่อยเพื่อจาลองปญั หาที่
เกิดขึน้
2. ความรู้

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
-

ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการจัดทาโครงงาน 
ขนาดเล็ก
2 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล
เช่น เพื่อทาการค้นคว้า หาความก้าวล้ า
ของเทคโนโลยีในต่างประเทศ ใน
ปั จจุบนั หรื อ นาเสนอบทความที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา
3 การนาเสนอรายงาน

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จาก website สื่ อการสอน elearning และทารายงาน โดยเน้นการนา
ตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที่มา
ข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ
2 นาเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม



ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

-

4. ข้อเสนอการดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงวิ ธีสอน
ปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ โดยปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั ที่
เกิดขึน้

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
15 คน
2 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษา
15 คน
3 จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
- คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
A
B+
1
B
C+
8
C
2
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
4
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
-

คิ ดเป็ นร้อยละ
6.67
53.33
13.33
26.67
-

5. ปัจจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
เนื่องจากมีนกั ศึกษาขาดส่งงานท้ายเทอม และงานท้ายเทอมชิน้ นี้เป็ นงานทีม่ คี ะแนนทีม่ สี ดั ส่วน ทาให้
ระดับคะแนนสามารถเปลีย่ นแปลงได้ จากการพิจารณาการ ทางานของนักศึกษาพบว่า ได้ดาเนินงาน
แต่ผลการทดลองยังไม่ถูกต้อง จึงให้กลับไปดาเนินการแก้ไขและกลับมาส่งอีกครัง้ จึงเป็ นเหตุผลให้ม ี
นักศึกษาบางคนคะแนนยังไม่สมบูรณ์

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมิ นที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิ ชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิ น
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
-

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การทางานกลุ่มและผลงานกลุ่ม
ความทัวถึ
่ งในการตรวจสอบการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุก
คน ไม่สามารถทาได้ละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องมาจาก
งานทีม่ อบหมายไม่สามารถทาทีม่ หาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
วิ ธีการทวนสอบ
สรุปผล
นาผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมฯ
คณะกรรมการฯ ให้ประเมินการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
อย่างแท้จริงด้วย
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
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
-

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิ ชาครัง้ ที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนิ นการ
ปี การศึกษาที่ ผา่ นมา
จัดเตรียมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องไว้ให้เพียงพอและ
ดาเนินการเสร็จตามกาหนด
เหมาะสมกับสถานการณ์ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย 1
สัปดาห์
2. การดาเนิ นการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิ ชา
ประชุมอาจารย์ผสู้ อน เพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินภาคการศึกษาทีผ่ ่านมา
ตลอดจนถึงแผนการดาเนินการในภาคการศึกษาต่อไป

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 _____1 เมษายน 2557____________
อาจารย์ อภิชาติ หาจัตุรสั
ชื่ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร

ลงชื่อ
วันทีร่ บั รายงาน _____1 เมษายน 2557____________
อาจารย์วชิ ยั จิตต์ประสงค์

