มคอ.5
การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ...... มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ........................................................................
คณะครุศาสตร์ ..................................................................................................................................
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
...... 1102304 การจัดการเรี ยนรู้ ....................................................................................................
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่ อนรายวิชานี ้ (ถ้ ามี)
................... 1102202 การพัฒนาหลักสูตร................................................. ....................................
3. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรี ยน (Section)
..........กลุม่ เรี ยน 01, 02, 03 อ. ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข
.......................................................................................
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิชา
........... ภาคเรี ยนที่ 1 / 2557 ..............................................................................................................
5. สถานที่เรี ยน
ห้ อง 20-601, ห้ อง 20-604, ห้ อง 502
หมวดที่ 2 การจัดการเรี ยนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้ อ
จานวน ชั่วโมง จานวน ชั่วโมง ระบุสาเหตุท่ กี ารสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอน ที่ได้ สอนจริง แผนการสอนหากมีความแตกต่ างเกิน
25%
1. ปฐมนิเทศแนวการจัด
4
4
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร
วัดผลประเมินผล
2. สอบก่อนเรี ยน
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หัวข้ อ

จานวน ชั่วโมง จานวน ชั่วโมง ระบุสาเหตุท่ กี ารสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอน ที่ได้ สอนจริง แผนการสอนหากมีความแตกต่ างเกิน
25%
3. ทฤษฎีการเรี ยนรู้และ
8
8
การสอน
4. การจัดการเรี ยนรู้แบบ
4
4
ยึดผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
5. เทคนิคและวิทยาการ
8
8
การจัดการเรี ยนรู้
6.การพัฒนารูปแบบการ
4
4
_
เรี ยนการสอน
7. การบูรณาการเนื ้อหา
4
4
ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
8. การบูรณาการการ
4
4
_
เรี ยนรู้แบบเรี ยนรวม
9. การออกแบบการจัด
8
8
ประสบการณ์การเรี ยนรู้
10. การใช้ และการผลิต
4
4
สื่อ/นวัตกรรมการเรี ยนรู้
11. การประเมินผลการ
4
4
เรี ยนรู้
12. ฝึ กการจัด
8
8
ประสบการณ์การเรี ยนรู้
13. สัปดาการสอน
4
4
ชดเชย
14. สัปดาห์สอบปลาย
1.50
1.50
ภาค
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2. หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตาม
แผน(ถ้ ามี)

นัยสาคัญของหัวข้ อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

ไม่มี

_

-

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการ
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผล
เรี ยนรู้
รายวิชา
มี ไม่ มี
ด้ านความรู้ - บรรยายประกอบสื่อ มอบหมายให้ 
ค้ น คว้ า อภิ ป รายกลุ่ ม และน าเสนอ
รายงาน โดยเน้ นผู้ เรี ยนเป็ นส าคั ญ
ตลอดจนซักถามตามความเข้ าใจ

ปั ญหาของการใช้ วิธีการสอน(ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
นักศึกษาขาดทักษะในการนาเสนองาน
และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ (ไม่ ช อบ
ซักถาม) อาจต้ องให้ ทางสาขาวิชา จัด
อบรมเสริมทักษะในด้ านนี ้โดยเฉพาะ


ด้ านคุณธรรม - ศึกษาค้ นคว้ าจากแหล่งเรี ยนรู้
จริยธรรม
-อภิปรายกลุม่ ย่อย และนาเสนอผลงาน

นัก ศึ ก ษาขาดทัก ษะในการแสวงหา
ค ว า ม รู้ จ ะ ยึ ด ศึ ก ษ า จ า ก เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนเป็ นหลัก ครู ผ้ ูส อน
ต้ อ งฝึ กให้ ผู้ เรี ย นใฝ่ เรี ย นรู้ โดยบอก
แหล่ ง เรี ยนรู้ ในช่ ว ง แรกๆ แล้ วให้
รายงานผลอย่างสม่าเสมอ
-

ด้ านทักษะ
กระบวนการ

- การศึกษาค้ นคว้ าโดยกลุม่
- การฝึ กปฏิบตั กิ ารสอน

4. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
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ทางคณะครุ ศาสตร์ ควรมี การจัดอบรมให้ แก่นักศึกษาเกี่ ยวกับทักษะพื น้ ฐานในการประกอบ
วิชาชีพครู หรื อทักษะสาหรับการเป็ นครู มืออาชีพ เพื่อให้ นกั ศึกษานาไปใช้ ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
ต่อไป
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
... 131 ....... คน

1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา ... 131 ....... คน
......-..... คน

3. จานวนนักศึกษาที่ถอน(W) /ขาดสอบ

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
กลุ่ม 01
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
IM
IF

จานวน
7
15
15
6
-

คิดเป็ นร้ อยละ
16.28
34.88
34.88
13.95
-

5

กลุม่ 02
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
IM
IF

จานวน
4
19
16
5
-

คิดเป็ นร้ อยละ
9.09
43.18
36.36
11.36
-

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
IM
IF

จานวน
6
14
20
3
1
-

คิดเป็ นร้ อยละ
13.64
31.82
45.45
6.82
2.27
-

กลุ่ม03
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5. ปั จจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
.................................. ไม่มี .................................................................................................................
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ ในแต่ละหัวข้ อ อาจมากหรื อน้ อยกว่า เนื่องจากบางเนือ้ หามีมากกว่า และต้ องฝึ กปฏิบัติ
ที่กาหนดไว้
จริง ทาให้ ควบคุมเวลาได้ ยาก
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
-ประชุมอาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตร อภิปรายปั ญหา
อุปสรรคในการจัดการเรี ยนการสอน และพิจารณา
ผลการประเมินผู้สอนจากนักศึกษา
-ให้ นกั ศึกษาประเมินตนเอง

สรุปผล
ส่วนใหญ่นกั ศึกษาจะประเมินผู้สอนในระดับดีมาก
และการสอนในรายวิชาการจัดการเรี ยนรู้นกั ศึกษา
ไม่ผา่ นการเรี ยนรายวิชาหลักสูตร ฯ ซึง่ เป็ นปั ญหาใน
การเชื่อมโยงหลักสูตรสูก่ ารจัดการเรี ยนรู้

หมวดที่ 4 ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
1. ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้ แหล่ งทรั พยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถ้ ามี)

ผลกระทบ
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2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปั ญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี)
_

ผลกระทบต่ อการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
_

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา(แนบเอกสาร)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
...........................................................................................................................................................
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อที่ 1.1
...........................................................................................................................................................
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ ืน
2.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ ืน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.2 ความเห็นชอบของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุงการเรี ยนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุ งที่เสนอในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาที่ผ่านมา
-

ผลการดาเนินการ
-
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2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรั บ ปรุ ง เอกสารประกอบการสอนให้ ส อดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงของหลัก สูต ร เพิ่ มให้ มี
แบบฝึ กหัดในทุกบท และเชิญวิทยากร (ในสถานศึกษา) มาถ่ายทอดประสบการณ์
3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา /ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
เชิญวิทยากรมาสาธิตการสอนใน
รายวิ ช าที่ ต รงกั บ วิ ช าเอกของ
นักศึกษา

กาหนดเวลาที่แล้ วเสร็จ
สัปดาห์ที่ 12

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผ้ สู อน

4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการวิชาชีพครู
ลงชื่อ ........................................................ วันที่รายงาน ........ 5 มกราคม 2558..........................
ชื่ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร .......อาจารย์ชจู ิตต์ เหล่าเจริญสุข
ลงชื่อ ...................................................... วันที่รายงาน .... 5 มกราคม 2558
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