มคอ.5
การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ / ภาควิชา

ครุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
 ไม่มี
 มี รายวิชา …………………………………………….……..
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์
อาจารย์ผู้สอน

1. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์
4. อาจารย์เฟรดาว สุไลมาน

4. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 3,4
5. สถานที่เรียน
5.1 กลุ่มที่ 1 ห้องเรียน 20-608 (สาขาคณิตศาสตร์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.2 กลุ่มที่ 3 ห้องเรียน 24-406 (สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา
5.3 กลุ่มที่ 4 ห้องเรียน 24-503 (สาขาภาษาไทย) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.4 กลุ่มที่ 5 ห้องเรียน 24-503 (สาขาสังคมศึกษา) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
5.5 กลุ่มที่ 6 ห้องเรียน 24-507 (สาขาคอมพิวเตอร์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
5.7 กลุม่ ที่ 8 ห้องเรียน 24-507 (สาขาการศึกษาปฐมวัย) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา
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5.8 กลุ่มที่ 9 ห้องเรียน 24-510 (สาขาการศึกษาปฐมวัย) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

จานวน ชั่วโมง
แผนการสอน

จานวน ชั่วโมง
ที่ได้สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การ
สอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน
25%

หัวข้อที่1 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้
- ความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
- ความสาคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
- แหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้
หัวข้อที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
- หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
- กระบวนการการสื่อความหมาย
- การนาวิธีระบบมาใช้ในการออกแบบ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
หัวข้อที่ 3 แหล่งการเรียนรู้ และเครือข่าย
การเรียนรู้
- แหล่งการเรียนรู้
- เครือข่ายการเรียนรู้

4

3

เนื้อหาบางส่วน
นักศึกษาเข้าใจเร็วขึ้น
เพราะให้กลับไป
เตรียมไว้ล่วงหน้า
ก่อนเรียน

4

3

นักศึกษาเข้าใจเร็วขึ้น
เพราะเคยเรียนมา
บ้างแล้ว (เวลาที่
เหลือให้เตรียมงาน
และอภิปราย)

4

4

3

หัวข้อที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
- การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
- ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
หัวข้อที่ 5 การเลือก การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้
- การเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้
(การศึกษาทางไกล, CAI, WBI, บทเรียนeLearning, Internet, e-Book ฯลฯ)
- การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้
(การศึกษาทางไกล, CAI, WBI, บทเรียนeLearning, Internet, e-Book ฯลฯ)
หัวข้อที่ 6 การออกแบบ การสร้าง การ
นาไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
- โสตวัสดุ
- ทัศนวัสดุ (วัสดุกราฟิก)
- โสตทัศนวัสดุ
หัวข้อที่ 7 ปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับชั้นเรียน 1
- ทักษะพื้นฐานในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน (เขียนตัวอักษร, การเขียนการ์ตูนบน
กระดานดา)
หัวข้อที่ 8 ปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับชั้นเรียน 1 (ต่อ)
- ทักษะพื้นฐานในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน (ผนึกภาพ เคลือบภาพ การตัดแต่ง การ
ใช้สี การใช้ภาพประกอบสื่อ)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

บางชิ้นงานผู้เรียนนา
กลับไปปฏิบัตินอก
ห้องเรียน ส่วนเวลา
ที่เหลือปฏิบัติงาน
อิสระ และศึกษา
เตรียมข้อมูลเพื่อ
เตรียมออกแบบสื่อใน
สัปดาห์ต่อไป

ทักษะการใช้เร็วขึ้น
เพราะนักศึกษามี
ประสบการณ์ใช้มา
ก่อนในบางรายวิชา
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หัวข้อที่ 9 ปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับชั้นเรียน 2
- ทักษะพื้นฐานการใช้โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่อง
เสียง เครื่องฉาย และอุปกรณ์ภาพและเสียง
ระบบคอมพิวเตอร์)
หัวข้อที่ 10 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่เหมาะสมในสภาพ
การเรียนรู้ในปัจจุบัน
- PowerPoint ในการเรียนการสอน
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- บทเรียน E-Learning และ e-Book
หัวข้อที่ 11 แนวโน้มของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่
เหมาะสมในสภาพการเรียนรู้ในอนาคต
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและขอบข่ายของ
สาระของเทคโนโลยีการศึกษา
- การเปลี่ยนแปลงจากยุคสู่ยุคของนัก
เทคโนโลยีการศึกษา
- แนวโน้มการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
ตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
- เทคโนโลยีการศึกษาตามทัศนะของนัก
เทคโนโลยีการศึกษา
- แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต

4

4

16

16

4

4

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
- การวิเคราะห์การใช้บทเรียน
- การประเมินผลการใช้สื่อ
- ขั้นตอนการวิเคราะห์และการ
วางแผนออกแบบบทเรียน

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
- เน้นการผลิตเป็นรายกลุ่ม
(ไม่สามารถควบคุมได้ทั่วถึง) เวลาให้
ปฏิบัติให้มากไป
- นักศึกษาส่งแบบร่างน้อยครั้ง

แนวทางชดเชย
- ควรปรับปรุงแผนการสอน
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3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

คุณธรรม
จริยธรรม

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

1. สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนในแต่ละ
ครั้งหรือขั้นตอนการนาเสนองานออกแบบ
(การเสนอแนวความคิดโดยไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น)
2. ความมีระเบียบวินัย ความสื่อสัตย์ ความรับผิด
ชอบ และการมีน้าใจต่อผู้อื่น
3. การปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีจากอาจารย์
ผู้สอน

ความรู้

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้กิจกรรมดังนี้
- การสังเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษาค้นคว้า และ
การตอบคาถามเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์ตามที่
กาหนด
- การบรรยายประกอบสื่อ PowerPoint
- การศึกษาบทเรียน e-Learning และการทา
แบบฝึกหัดในบทเรียน e-Learning แต่ละบท
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต
- การปฏิบัติงานต่าง ๆที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะทาง
ปัญญา

ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อเสนอแนวคิดและวางแผน
ก่อนสร้างชิ้นงาน

ด้านทักษะ
กระบวนการ

- การฝึกทักษะในการเขียนตัวอักษร การออกแบบสื่อ
กราฟิก และการผลิตสื่อที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนในปัจจุบัน เช่น การนาเสนอสื่อด้วยโปรแกรม
PowerPoint
- การจับคู่ หรือจับกลุ่มในการทาแบบฝึกหัดของ

ประสิทธิผล
มี
ไม่มี

ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน(ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข










ผลที่เกิดจากการใช้
ผลการวิจัยการใช้
บทเรียนe-Learning
ซึ่งพบว่านักศึกษาที่
เรียนด้วยบทเรียน eLearning ให้ผลการ
เรียนรู้ดีกว่าการสอน
ปกติ ทุกรายวิชา

การคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษายังไม่
ครอบคลุมจุดประสงค์
ส่วนข้อบกพร่องได้
แนะนาเพิ่มเติมพร้อม
ชี้แจงและหาแนว
ทางแก้ไข
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นักศึกษา
- การอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยววิชา
- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า และทา
แบบฝึกหัดในบทเรียนe-Learning
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งลักษณะ
offline และ online

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
4.1 เนื้อหารายวิชามีค่อนข้างมาก นักศึกษาต้องเข้าเรียนในบทเรียน e-Learning และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมให้มากกว่านี้
4.2 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนในบางเนื้อหา ร่วมกันตั้งคาถาม วิเคราะห์ วิจารณ์ใน
เนื้อหาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
270 คน
1.1 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
34 คน
1.2 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป กลุ่ม 3
38 คน
1.3 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย กลุ่ม 4
39 คน
1.4 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 5
26 คน
1.5 นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 6
35 คน
1.6 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ กลุ่ม 7
29 คน
1.7 นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 8
33 คน
1.8 นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 9
36 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
270 คน
2.1 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
34 คน
2.2 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป กลุ่ม 3
38 คน
2.3 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย กลุ่ม 4
39 คน
2.4 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 5
26 คน
2.5 นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 6
35 คน
2.6 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ กลุ่ม 7
29 คน
2.7 นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 8
33 คน
2.8 นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 9
36 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน(W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

- คน

7

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
IM
IF
รวม

จานวน
13
103
125
26
2
1
270

คิดเป็นร้อยละ
4.82
38.15
46.30
9.63
0.74
0.37
100

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
.........ไม่มี...............................................................................................................................
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
- ระยะเวลาการประเมินอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเหมาะสม
- ระยะเวลาที่ใช้แต่ละหัวข้อ อาจมากกว่าที่
กาหนดไว้

เหตุผล
- มีการหยุดเรียนในบางสัปดาห์
- เนื่องจากบางเนื้อหามีมาก แต่เวลาการปฏิบัติ
น้อย ทาให้การควบคุมเวลาทาได้ยาก
- เนื่องจากมีการนาเสนอ และอภิปรายกลุ่ม ที่
อาจควบคุมเวลาได้ยาก

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
- การนาเสนอไม่สามารถทาได้ครบทุกคน

เหตุผล
- เพราะเป็นระบบงานกลุ่มและนักศึกษามีจานวน
มาก
- การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
- เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมี
นักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไม่สามารถทา คุณธรรมของนักศึกษาแต่ละคน ไม่เหมือนกัน
ได้ทุกคน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
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วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
7.1 อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบคะแนนความ
7.1 รายงานผลของผู้เรียนมีมาตรฐานและมีความ
เหมาะสมของนักศึกษารายบุคคล (จากงานกลุ่ม/ ยุติธรรมมากขึ้น
และงานรายบุคคล)
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
1.1 การจัดการเรียนจาเป็นต้องใช้ห้องเรียนทีมี
ลักษณะกับเนื้อหารายวิชาที่มีความหลากหลาย
เช่น ห้องเรียนปกติ ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อกราฟิก
ห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการจัดตารางสอนเป็น
ห้องเรียนปกติ ที่มีระบบปรับอากาศซึ่งไม่สามารถ
นาวัสดุเข้าไปผลิตสื่อในห้องได้
1.2 ห้องปฏิบัติกิจกรรมไม่เพียงพอ
1.3 อุปกรณ์การปฏิบัติมีจานวนจากัด

ผลกระทบ
1.1 ส่งผลทาให้ผู้เรียนไม่สนใจเรียน
1.2 การปฏิบัติงานของนักศึกษาทาให้
ประสิทธิภาพลดน้อยลง
1.3 ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทุกคน
1.4 ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายมาในสถานที่ที่
เหมาะสม ปัญหา บ้างไม่มีห้องที่เหมาะสม
เสียเวลา การปฏิบัติงานล่าช้า การใช้บทเรียน eLearning ในห้องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ระบบ
อินเทอร์เน็ตช้ามาก

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

ไม่มี

ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
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เอกสารผลการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา (จาก Web site ของมหาวิทยาลัย)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
อาจารย์เฟรดาว สุไลมาน
1. สอนดี เข้าใจและเป็นกันเองมาก
2. อาจารย์น่ารัก ใจดี มีเหตุผลและสอนเข้าใจค่ะ
3. ชอบคะ อาจารย์เป็นคนที่เข้าใจนักเรียนดีมากคะ เรียนแล้วไม่เครียดคะ
4. อาจารย์น่ารักมากค่ะ รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา และมีเหตุผลมาก ขอบคุณที่
คอยให้ความรู้ ทั้งทางด้านโลก และทางธรรม ยาซากัลลอฮค่ะ
5. คุณครูสอนดีมากค่ะ
6. อาจารย์สอนดีเข้าใจง่าย ให้คาแนะนาหลายๆอย่าง พูดจาสุภาพ อ่อนโยน เป็นกันเอง
น่ารักมากค่ะ
7. อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ยอมรับความคิดเห็นและสอนได้ดีมากคะ
8. เรียนวิชานี้..กับอาจารย์คนนี้ มีความสุขมากๆเลยค่ะ หนูได้รับความรู้มากมายจากวิชา
นี้.ขอบคุณอาจารย์มากๆๆเลยค่ะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์
1. อาจารย์สอนได้ดีมาก เข้าใจเนื้อหา
2. มีการจัดการเรียนการสอนได้ครบถ้วนตามคาอธิบาย รายวิชา
3. อาจารย์สอนได้ดีมากคะ เรียนแล้วมีความสุขมากๆเลยคะ
4. มีการจัดการเรียนการสอนได้ครบถ้วนตามคาอธิบาย รายวิชาส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการตัดสินใจและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันมีบุคลิกภาพและพฤติกรรม
เหมาะสมกับความเป็นครู
5. หนูชอบการเรียนการสอนของอาจารย์มากค่ะ เพราะอาจารย์จะเน้นรูปแบบการสอนให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนอยู้ตลอดเวลา อาจจะมีการตั้งคาถาม ตอบคาถาม ซึ่งเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. การเรียนวิชานี้ถือว่าเรียนไปพร้อมกับแทรกสิ่งต่างๆ อทิเช่น คุณธรรมจริยธรรม
รูปภาพต่างๆ เช่น เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จนถึงภาพลวงตา เป็นต้น ซึงได้รับความรู้และความสนุกไป
พร้อมกัน สุดท้าย ขอบคุณค่ะที่สอนให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ขอบคุณจริงๆค่ะ
7. มีตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้นักศึกษาดูตลอด เวลาสอนก็มักจะให้ข้อคิด
เสมอ
8. อาจารย์มีความรับผิดชอบต่องานสอนดีมาก ทุกครั้งที่สอนสร้างความตื่นเต้นได้
ตลอดเวลา จากภาพ คา เกมส์ เป็นต้น ทาให้การเรียนการสอนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ทั้งนี้นับว่า
อาจารย์เป็นผู้ที่มีเทคนิค ใช้เทคนิคในการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาอุดมศึกษา เป็นครูต้นแบบได้
เลย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์
1. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. อาจารย์สอนดีมากค่ะ เข้าใจง่าย สอนให้เห็นภาพ สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. อยากให้อาจารย์อธิบายแบบไม่ง่วงนอนคะ

10

4. ชอบคะ
5. สอนดี สอนให้เข้าได้ความรู้จริงๆอย่างถ่องแท้
6. อาจารย์สอนดีค่ะ
7. อ.สกลสอนได้ดี สนุกไม่น่าเบื่อ สอนแล้วเข้าใจดี ชอบในการสอนของอาจาย์ สุดท้ายรัก
และเคารพอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง
8. ก็ดี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อที่ 1.1
..................เห็นด้วยและจะต้องนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนและความเหมาะสม
.........................................................................................................................................
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากการสอบถามนักศึกษา การศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงาน และการ
นาเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า พบว่า การสอนที่มีการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์
สังเคราะห์เนื้อหา การอภิปรายกลุ่ม และการทาการบ้านที่มอบหมาย ทาให้ได้รับความรู้นอก
ห้องเรียนและก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
อาจารย์ผู้สอนยังต้องเตรียมและหาข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ และมีการเสนอความคิดเห็นการ
วิเคราะห์สังเคราะห์จากการศึกษาค้นคว้า จากเนื้อหาในรายวิชา
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาที่ผ่านมา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุก 3 ปี หรือ ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะ ผลการตรวจสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์
- มีการสอนร่วม หรือเปลี่ยนแปลงผู้สอน เพื่อให้
เกิดคามหลากหลายทางแง่คิดและวิธีการ
ต่าง ๆ
- มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ กรณี
วิชาเดียวกันแต่มีอาจารย์ผู้สอนหลายคน
- ฝึกนักศึกษาให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า จากคาถามที่ตั้งขึ้น

ผลการดาเนินการ
- ยังไม่ครบระยะเวลา
- ไม่ได้ดาเนินการเพราะผู้สอนติดภาระและ
ชั่วโมงสอนเวลาเดียวกัน ไม่สามารถปรับเปลี่ยน
ได้
- ยังไม่ได้ดาเนินการ
- อาจารย์ผู้สอนยังต้องเตรียมและหาข้อมูลที่
ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษา
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2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน และกิจกรรมให้สอดคล้องเนื้อหาและความต้องการของผู้เรียน
- ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา /ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
- ปรับเนื้อหาให้สมบรูณ์มากขึ้น - ก่อนดาเนินการสอน
- อาจารย์ผู้สอนประจาวิชา
และสอดคล้องกับความต้องการ
- นักศึกษา
ของผู้เรียนตามความเหมาะสม
- ฝึก และเพิ่มการการบ้านใน - ทุกคาบเรียน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ควรมีกิจกรรมเสริมตามความเหมาะสม (การศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ การจัดอบรม เป็น
ต้น) เพื่อผู้เรียนจะได้ประสบการณ์มากขึ้น
- ควรจัดให้มีกรณีศึกษาที่หลากหลายเพื่อที่นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และ
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น ได้สร้ององค์ความรู้ด้วยตนเอง
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ลงชือ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์
ลงชื่อ
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด
ลงชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์
ลงชื่อ
นางสาวเฟรดาว สุไลมาน
วันที่รายงาน 7 มิถุนายน 2559
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลงชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์
ลงชื่อ
นางฟาร่า สุไลมาน
ลงชื่อ
นางสาวนูรฮัสวานี บอตอ
ลงชื่อ
นางสาวสาวิตรี มะดอมะ
ลงชื่อ
นางสาวเฟรดาว สุไลมาน
ลงชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์
วันที่รายงาน 7 มิถุนายน 2559
หมายเหตุ
1. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นชิ้นงาน แจกคืนนักศึกษา เช่น แผ่น CD การผลิตสื่อ e-Book
2. บทเรียน e-Learning วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
URL : http://elearning.yru.ac.th/elearning/course/view.php?id=84
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ตัวอย่างไฟล์การบ้าน
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ตัวอย่างการประเมินการบ้าน และการให้คะแนน
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3. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
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