มคอ.5
การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ....มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.................................................................
คณะ / ภาควิชา ....ครุศาสตร์ ภาควิชาพื ้นฐานการศึกษา.........................................................
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovation and Educational Information Technology)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่ อนรายวิชานี ้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรี ยน (Section)
อ.สกล สมจิตต์
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิชา
ภาคเรี ยนที่ 2/2557 ชันปี
้ การศึกษาที่ 2 (กลุม่ ที่ 08 และกลุม่ ที่ 09)
5. สถานที่เรี ยน
อาคาร 20 (ห้ อง 20-606/1 และ20-902) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้ อ

จานวน ชั่วโมง จานวน ชั่วโมง
แผนการสอน ที่ได้ สอนจริง

ปฐมนิเทศและชี ้แจงและวางแผนการเรี ยน
การสอนให้ สอดคล้ องกับคาอธิบายรายวิชา

2

2

หัวข้ อที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
- ความหมาย ความสาคัญของนวัตกรรม
เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
- แหล่งเรี ยนรู้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ
จัดการเรี ยนรู้

8
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- หัวข้ อที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้ องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กระบวนการการสื่อความหมาย
- วิธีระบบ การนาวิธีระบบมาใช้ ในการ
ออกแบบการเรี ยนการสอน

8

8

ระบุสาเหตุท่ กี าร
สอนจริงต่ างจาก
แผนการสอนหาก
มีความแตกต่ าง
เกิน 25%

เนื ้อหาบางส่วน
นักศึกษาเข้ าใจเร็ ว
ขึ ้น
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- หัวข้ อที่ 3 ปั ญหาการใช้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ข้ อเสนอแนะในการแก้ ปัญหาการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4
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- หัวข้ อที่ 4 การออกแบบ การสร้ างการ
นาไปใช้ การประเมิน นวัตกรรม
การศึกษา
- ขันการออกแบบ
้
- กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้
- การศึกษาเนื ้อหาและวิเคราะห์เนื ้อหา
- กาหนดนวัตกรรมที่เหมาะสม
- ขันตอนการสร้
้
างนวัตกรรมการศึกษา
- การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
- การนาไปใช้ และการประเมิน

8

8

- หัวข้ อที่ 5 การเลือก การใช้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรี ยนรู้
- การเลือกใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู้
- การใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู้

8

8

- หัวข้ อที่ 6 การออกแบบ การสร้ าง
การนานวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ที่เหมาะสมกับชัน้ เรี ยน
- วัสดุกราฟิ ก
- โสตวัสดุ

8

8
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- ทักษะการใช้ โสตทัศนูปกรณ์
- ทักษะการผลิตสื่อการเรี ยนการสอน (การ
สร้ างโปสเตอร์ การนาเสนอสื่อด้ วยโปรแกรม
POWERPOINT ฯลฯ)
- หัวข้ อที่ 7 แนวโน้ มของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมในสภาพ
การเรี ยนรู้ ในอนาคต
- พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550-2554
- แนวโน้ มการวิจยั ทางเทคโนโลยีการศึกษา
ตามนโยบายและแผน ที่เกี่ยวข้ อง
- การเปลี่ยนแปลงจากยุดสูย่ ดุ ของนัก
เทคโนโลยีการศึกษา
- เทคโนโลยีการศึกษาตามทัศนะของนัก
เทคโนโลยีการศึกษา
- แนวโน้ มของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
- นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT 2010 :
e-THAILAND
รวม

8

8

54

53

2. หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตาม
แผน(ถ้ ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้ อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-
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3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ ตามที่ระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา
ผลการเรี ยนรู้

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปั ญญา

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

1. สอดแทรกระหว่างการเรี ยนการสอนในแต่ละ
ครัง้ หรื อขันตอนการน
้
าเสนองานออกแบบสื่อการ
สอน (การเสนอแนวความคิดโดยไม่
ลอกเลียนแบบผู้อื่น)
2. ความมีระเบียบวินยั ความสื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ
3. การปฏิบตั ิตนอันเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ เพื่อนร่วม
ชันเรี
้ ยน
1. มีการบรรยาย การอภิปรายผลงาน ให้ ทา
รายงานกลุม่ (ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง) เพื่อนาเสนอ
แนวคิดและออกแบบ
1. ใช้ กระบวนการกลุม่ เพื่อเสนอแนวคิด และ
วางแผนก่อนสร้ างชิ ้นงาน

ประสิทธิผล
มี
ไม่ มี

ปั ญหาของการใช้
วิธีการสอน(ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะ
ในการแก้ ไข

●

●
●
●

●

การคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษายังไม่
ครอบคลุมจุดประสงค์
ส่วนข้ อบกพร่องได้
แนะนาเพิ่มเติมพร้ อม
ชี ้แจงและหาแนว
ทางแก้ ไข

4. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
...........ปรับรูปแบบและกิจกรรมการสอนให้ สอดคล้ องกับเวลา ชี ้แจงจุดประสงค์การสอนให้
นักศึกษาเข้ าใจมากขึ ้น (บางรายที่ไม่คอ่ ยรับผิดชอบหรื อมีปัญหา).............................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

43 คน (กลุ่มที่ 08)

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา 43 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

- คน

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
IF
รวม

จานวน
6
31
6
43

คิดเป็ นร้ อยละ
13.95
72.09
13.95
100

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

31 คน (กลุ่มที่ 09)

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา 31 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

- คน
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ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
IF
รวม

จานวน
6
19
6
31

คิดเป็ นร้ อยละ
19.35
61.29
19.35
100

5. ปั จจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
.........ไม่มี...............................................................................................................................
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ระยะเวลาการประเมินอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเหมาะสม

เหตุผล
มีการหยุดเรี ยนในบางสัปดาห์

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
ความคลาดเคลื่อน
การนาเสนอ (แบบร่างและชิ ้นงาน) ไม่สามารถ
ทาได้ ครบทุกคน

เหตุผล
เพราะเป็ นระบบงานกลุม่ และนักศึกษามี
จานวนมาก
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
อาจารย์ผ้ สู อนตรวจสอบคะแนนความ
เหมาะสมของนักศึกษารายบุคคล (จากงาน
กลุม่ /และงานรายบุคคล)

สรุปผล
รายงานผลของผู้เรี ยนมีมาตรฐานและมีความ
ยุตธิ รรมมากขึ ้น

หมวดที่ 4 ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
1. ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้ แหล่ งทรั พยากร
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้ ามี)
-

ผลกระทบ
-

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

ผลกระทบต่ อการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา

-

-
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
เอกสารผลการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา (จาก Web site ของ
มหาวิทยาลัย)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
การสอนสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ จากการสอนนาไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ และเป็ นวิชาที่มีเนื ้อหาซับซ้ อน
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อที่ 1.1
เห็นด้ วยและจะต้ องนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับสภาพชันเรี
้ ยนที่พบจริง
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ ืน
2.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ ืน
ยังไม่ดาเนินการ
2.2 ความเห็นชอบของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1
ไม่มี
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุงการเรี ยนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่
ผ่ านมา
แผนการปรับปรุ งที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปี การศึกษาที่ผ่านมา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุก 3 ปี หรื อ ปฏิบตั ิ
ตามข้ อเสนอแนะ ผลการตรวจสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์
- มีการสอนร่วม หรื อเปลี่ยนแปลงผู้สอน เพื่อให้
เกิดคามหลากหลายทางแง่คิดและวิธีการต่างๆ
- มีการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู้
กรณีวิชาเดียวกันแต่มีอาจารย์ผ้ สู อนหลายคน

ผลการดาเนินการ
-
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2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับเปลี่ยนเนื ้อหาบางส่วนและกิจกรรมให้ สอดคล้ องเนื ้อหาและความต้ องการของผู้เรี ยน
3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา /ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้ วเสร็จ
ปรับเนื ้อหาให้ สมบรูณ์มากขึ ้น ก่อนดาเนินการสอน
และสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้เรี ยนตามความ
เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ
- อาจารย์ผ้ สู อนประจาวิชา
- นักศึกษา

4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรมีกิจกรรมเสริมตามความเหมาะสม (การศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ การจัดอบรม
เป็ นต้ น) เพื่อผู้เรี ยนจะได้ ประสบการณ์มากขึ ้น
ชื่ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา
นายสกล สมจิตต์
ลงชื่อ .................................................... วันที่รายงาน .....18 มิถนุ ายน 2558.......................
ชื่ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร .......ผศ.สิทธิชยั แพงทิพย์.................................................
ลงชื่อ ...................................................... วันที่รายงาน .......................................................

