แบบ มคอ ๕

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิช า
นั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม
และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับ ปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาดังกลา วในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวน
นัก ศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญ หาในดา นการบริห ารจัดการและสิ่งอํา นวยความสะดวก การ
วิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาหรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํา รวจ/หัวหนาภาค /
ความคิดเห็นของผูใ ชบณ
ั ฑิต การวางแผนและใหขอ เสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนารายวิชา

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง

๑

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา
คณะศึกษาศาสตร / สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
EAED 1101 การศึกษาปฐมวัย
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
วาที่ ร.ต.กฤตธตฤณน ตุหมาด
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
๕. สถานที่เรียน
คณะศึกษาศาสตร หอง 434 จษ.

กลุม 101 ,102

มคอ. ๕

มคอ. ๕

๒

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน ๒๕%

- ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชา การศึกษา
ปฐมวัย
- ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด
หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาปฐมวัย
- นโยบาย จุดมุง หมายของการศึกษา
ปฐมวัย
- ประวัตคิ วามเปนมาของการศึกษา
ปฐมวัยในตางประเทศ ประวัติความ
เปนมาของการศึกษาปฐมวัยของไทย
- รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ไทย และนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย

9

9

-

3

3

-

3

3

-

6

6

-

- หนวยงานทีจ่ ัด ลักษณะการ
ดําเนินงานและแนวโนมทางการศึกษา
ปฐมวัย

9

9

-

- การจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็ก
แบบองครวม

6

6

-

หัวขอ

- สรุปองคความรู

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)
-

นัยสําคัญของหัวขอทีส่ อนไม
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

มคอ. ๕

๓

๓. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา
- กําหนดใหนกั ศึกษาตอง
เคารพและถือปฏิบัติใน
ขอกําหนดของการเรียน
รายวิชานี้โดยจะตองไมมี
การทุจริตในการสอบและ
ลอกผลงาน ถาพบวา
นักศึกษาทุจริตหรือ
พยายามที่จะกระทําทุจริต
จะถูกปรับตกในรายวิชานี้
- นักศึกษาตองตรงเวลา
เขาเรียนอยางสม่าํ เสมอ
และรับผิดชอบในงานที่
มอบหมาย
- เปนการสอนที่เนนการลง
มือปฏิบัติโดยใหนักศึกษา
นําความรูภ าคทฤษฏีไปลง
มือปฏิบัติกจิ กรรมตางๆ
- ในการสอนนั้นจะมีสอื่
ประกอบการสอน
ประกอบการอภิปราย โดย
ผูสอนจะใชคําถามกระตุน
ใหนักศึกษาคิด โดยใชสื่อ
ประกอบคําถามให
นักศึกษามีสว นรวมในการ
เรียนรู

ประสิทธิผล
มี

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข

๔

ทักษะทางปญญา

- ฝกใหนักศึกษาคิด
วิเคราะหปญหาตางๆ โดย
ผูสอนแนะวิธีการคิด
วิเคราะหปญหางายๆ และ
คอยเพิ่มระดับความยาก
ขึ้น
- ชี้ใหนักศึกษามองเห็นถึง
ปรากฏการณใน
ชีวิตประจําวันเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฏีแลว
พยายามใหนักศึกษา
เชื่อมโยงไปยัง
ปรากฏการณใหมที่
นักศึกษาเคยพบเห็น
มาแลว
ทักษะความสัมพันธ
- มอบหมายงานให
ระหวางบุคคลและความ นักศึกษาทําเปนกลุม และ
รับผิดชอบ
นําเสนอหนาชั้นเรียนทั้งนี้
ผูสอนจะใหคาํ แนะนํา
อยางใกลชิด
ทักษะการวิเคราะหเชิง - ในการนําเสนอรายงาน
ตัวเลข การสือ่ สาร และ ผูสอนจะคอยแนะนําใน
การใชเทคโนโลยี
การใชภาทีถ่ ูกตอง
สารสนเทศ
- กําหนดใหนกั ศึกษา
คนควาผานสือ่ อินเตอรเน็ต
ที่เปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- กําหนดใหนกั ศึกษา
นําเสนอรายงานโดยใช
ระบบสารสนเทศประกอบ

มคอ. ๕

มคอ. ๕

๕

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
วิธีการสอนที่ใชนั้น อยูในระดับดีเพราะนักศึกษาไดศึกษาเด็กจากสถานศึกษาจริงทําใหนักศึกษาเขาใจ
เด็กแตละชวงอายุ นักศึกษาสวนมากมีความเขาใจและมีมาตรฐานผลการเรียนรูอยูในระดับที่ดี อยางไรก็ตามก็
ยังมีนักศึกษาสวนหนึ่งมีผลการเรียนในมาตรฐานไมดีนัก เชน ความสัมพันธระหวางบุคคลนั้นอาจแกไขโดยการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมานอกเหนือหลักสูตรใหมากขึ้น เพราะกิจกรรมจะทําใหทักษะดานนี้ได
ดีกวาการพัฒนาในชั้นเรียน

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

67

คน

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเ มือ่ สิ้นสุดภาคการศึกษา

67

คน

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

-

คน

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผาน (P, S)
ไมผาน (U)

จํานวน
11
22
27
6
1
-

รอยละ
16.42
32.84
40.30
8.96
1.49
-

๖

มคอ. ๕

๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กาํ หนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลือ่ นดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
- ขอสอบที่ใชสอบ สอบกลางภาค และปลายภาค ผลสัมฤทธิ์ทอี่ อกมานั้นเปนไปตามมาตรฐานที่
ไดผานการตรวจสอบความถูกตองของแบบทดสอบ กําหนด
และการใหคะแนนแบบทดสอบ จะมีการตรวจ
พิสูจนโดยอาจารยในสาขา ซึ่งก็เปนการยืนยันวาผล
การเรียนรูดา นที่ประเมินจากแบบทดสอบนั้น
ผลสัมฤทธิ์เปนที่นา เชือ่ ถือ
- สําหรับการเรียนรูดานอื่น เชน ดานคุณธรรม
ผลสัมฤทธิ์ทอี่ อกมานั้นเปนไปตามมาตรฐานที่
จริยธรรม ดานความสัมพันธระหวางบุคคล จะมี
กําหนด
การประเมินจากการมีสว นรวมของนักศึกษาในขณะ
เรียน และการเขาสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา

มคอ. ๕

๗

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถามี)
- สิ่งอํานวยความสะดวกยังมีปญหาบาง กลาวคือ
หองเรียนที่มคี วามพรองดานอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลกระทบ
- ผลกระทบนอย แตหากคณะสามารถจัดใหเพียงพอ
ก็อาจจะทําใหประสิทธิภาพการสอนดีขึ้น

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

ไมมี

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
อาจารยวางแผนการสอนไดดี ใจดี สอนสนุก และมีวธิ สี อนทีท่ ําใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาไดเปนอยาง
ดี งานเยอะไปหนอยแลคอนคางยาก
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
เปนความจําเปนที่ตองใหงานมากและเข็มงวด ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษามาตรฐานของสาขาและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกบั นักศึกษา
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
๒.๑ ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
ไดมีการใหนักศึกษาไปสังเกตเด็กปฐมวัยที่สถานศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตางๆ ทําใหนักศึกษาเรียนรู
พฤติกรรมเด็กและเขาใจเด็กปฐมวัยมากยิง่ ขึ้น
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑
รับทราบ และขอชื่นชมในความตั้งใจของนักศึกษา

๘

มคอ. ๕

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผา นมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผา นมา
ไมมี
๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
จากที่ดาํ เนินการสอนพบวา งานที่มอบหมายใหนักศึกษาทําอาจยากไปสําหรับนักศึกษาบางคน
ดังนั้นในการสอนครัง้ ตอไป จะตองมีการทดสอบพื้นฐานความรู เพื่อจะไดมอบหมายงานใหเหมาะสมกับ
ความสามารถและศักยภาพของแตละบุคคล
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

1. จัดทําแบบทดสอบความรูพื้นฐาน
13 มิถุนายน 2558
อ.กฤตธตฤณน ตุหมาด
2. จัดทําหัวขอพรอมขอบขายงานที่จะ
20 กรกฎาคม 2558
มอบหมายใหนกั ศึกษาทํา
3. ติดตามการขอใชทรัพยากรประกอบการ
30 กรกฎาคม 2558
จัดการเรียนการสอน และสิ่งอํานวยความ
สะดวก
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาควรแนะนําใหคณะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากขึ้น โดยขอใหลดกิจกรรมหรือจัดใหไมตรง
กับวัน เวลาทีส่ อนเพื่อจะไมกระทบตอการเรียนการสอน

ลงชื่อ:

วาที่ ร.ต. กฤตธตฤณน ตุหมาด
อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ ...30.... เดือน........ธันวาคม..........พ.ศ. ....2557.......

