แบบ มคอ ๕

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผ้ สู อนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรี ยนการสอน
ในวิชานัน้ ๆว่า ได้ ดาเนิ นการสอนอย่างครอบคลุมและเป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ ใ นรายละเอียดของ
รายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ต้ องให้ เหตุผลและข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
จัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครัง้ ต่อไป รายงานนีจ้ ะครอบคลุมถึงผลการเรี ยนของ
นักศึกษา จานวนนักศึกษาตังแต่
้ เ ริ่ มเรี ยนจนสิ ้นสุด ปั ญหาในด้ านการบริ หารจัดการและสิ่งอานวย
ความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาหรือผู้ประเมินภายนอก /หัวหน้ าภาค/
รวมทัง้ การสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ บัากิ ต การวางแผนและให้ ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงาน
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบด้ วย ๖ หมวด ดังนี ้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ข้ อมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
สรุ ปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุ ง

๑

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา
คาะศึกษาศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
EDTE1103 นวัตกรรมและสื่อสารการศึกษา
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่ อนรายวิชานี ้ (ถ้ามี)
๓. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรียน (section)
อาจารย์ ดร.าัฐญา นาคะสันต์
กลุม่ เรียน 101
๔. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิชา
1/2557
๕. สถานที่เรียน
คาะศึกษาศาสตร์

มคอ. ๕

มคอ. ๕

๒

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้ อ

แจกเค้ าโครงการบรรยาย อธิบาย
รายละเอียดวิชา อภิปรายประเด็น
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ในปัจจุบนั
บทที่ 1 นวัตกรรม
- ความหมายของนวัตกรรม
- ความสาคัญของนวัตกรรม
การศึกษา
- สาเหตุของการเกิดนวัตกรรม
การศึกษา
- กระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม
- ปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการยอมรับ
นวัตกรรมการศึกษา
- ปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิพลอันมีผลทา
ให้ เกิดนวัตกรรม
- องค์ประกอบและเกาก์ของการ
พิจาราานวัตกรรมการศึกษา
- ขอบข่ายของนวัตกรรม
- คุาลักษาะของนวัตกรรมที่มี
อิทธิพลต่อการยอมรับ

จานวนคาบ
จานวน
ตาม
คาบที่สอน
แผนการ
จริง
สอน

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่ าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่ างเกิน ๒๕%

1

1

-

2-4

2-4

-

มคอ. ๕

๓
หัวข้ อ

- คุาสมบัติและลักษาะของ
นวัตกรรมทางการศึกษาและ
อิทธิพลของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง

จานวนคาบ จานวน
ตาม
คาบที่สอน
จริง
แผนการ
สอน

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่ าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่ างเกิน ๒๕%

5-6

5-6

-

7

7

-

- การปฏิเสธและการยอมรับ
นวัตกรรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับ
เทคโนโลยีการศึกษา
- ผลกระทบของนวัตกรรมต่อสังคม
- ประเภทต่างๆ ของผลกระทบของ
นวัตกรรม
- นวัตกรรมทางด้ านหลักสูตรใน
ประเทศไทย
การใช้ นวัตกรรมการศึกษาด้ าน ต่างๆ ในประเทศไทย
บทที่ 2 ความหมาย หลักการ ทฤษฎี
การเผยแพร่นวัตกรรม
- ความหมายของการเผยแพร่
- ความหมายการเผยแพร่
(แพร่กระจาย) นวัตกรรมการศึกษา
(Diffusion of Innovation)
- ความสาคัญของการเผยแพร่
นวัตกรรมทางการศึกษาและความ
เป็ นมา

มคอ. ๕

๔

หัวข้ อ

จานวนคาบ จานวน
ตาม
คาบที่สอน
จริง
แผนการ
สอน

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่ าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่ างเกิน ๒๕%

- เหตุผลในการศึกษาทฤษฎีการ
เผยแพร่
- ทฤษฎีการเผยแพร่
- วิเคราะห์ทฤษฎีที่นาไปใช้ ในการ
เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา
- คุาลักษาะของผู้ยอมรับการเผยแพร่
สอบกลางภาค
บทที่ 3 เทคนิค วิธีการ
ขันตอน
้
การเผยแพร่
- ขันตอนในการเผยแพร่
้
นวัตกรรม
การศึกษา
- ตัวกลางการเผยแพร่นวัตกรรม
- ลักษาะที่ทาให้ ตวั กลางการเผยแพร่
ประสบความสาเร็จต่างกัน
- ลักษาะที่สาคัญบางประการของ
การแพร่กระจายนวัตกรรม
- รูปแบบการเผยแพร่นวัตกรรม
- การเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีของประเทศไทย
บทที่ 4 การเผยแพร่นวัตกรรม
การศึกษาในระบบโรงเรียน และนอก
ระบบโรงเรียน
การเผยแพร่นวัตกรรมกับการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน

8

8

-

9 - 10

9 - 10

-

11 – 12

11 - 12

มคอ. ๕

๕

หัวข้ อ
- การศึกษาในระบบโรงเรียน
- การเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
การศึกษานอกโรงเรียน
ลักษาะโครงการและกลุม่ เป้าหมาย ของการให้ บริการของงานผลิตเอกสาร
และเผยแพร่
- บทที่ การเผยแพร่นวัตกรรม 5
การศึกษาทางไกล
- ความหมายของการศึกษาทางไกล - -ความเป็ นมาของการศึกษาทางไกล
- - หลักการของการศึกษาทางไกล
- สื่อในการศึกษาทางไกล - - การจัดการศึกษาทางไกล
- ระบบการสื่อสารในการศึกษา ทางไกล
- การศึกษาทางไกลแบบการสื่อสาร ทางเดียว
- การศึกษาทางไกลแบบการสื่อสาร สองทาง
- ลักษาะการเชื่อมต่อในการสื่อสาร - ลักษาะสาคัญขอ -งการศึกษา
ทางไกล
- สื่อการสอนกับการศึกษาทางไกล

จานวนคาบ จานวน
ตาม
คาบที่สอน
จริง
แผนการ
สอน

13 – 14

13 - 14

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่ าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่ างเกิน ๒๕%

มคอ. ๕

๖

หัวข้ อ

บทที่ การประเมินผลการเผยแพร่ 6
นวัตกรรมการศึกษา
- วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
- จุดมุง่ หมายของการประเมินผล
- ประโยชน์ของการประเมินผล
-ความสาคัญของการประเมินผล

จานวนคาบ จานวน
ตาม
คาบที่สอน
จริง
แผนการ
สอน
15

15

16

16

- ประเภทของการประเมินผล
- หลักการประเมินผลที่ดี
- การวางแผนการประเมินผล
บทที่ วิธีการเผยแพร่นวัตกรรมทาง 7
การศึกษา
- การเกิด วิธีการเผยแพร่และการ
ยอมรับนวัตกรรมการศึกษา
- การเผยแพร่และการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย
- ประเภทของสื่อการสอน
คุาลักษาะของสื่อการเรียนการสอน

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่ าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่ างเกิน ๒๕%

มคอ. ๕

๗
๒. หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน

ระบุหวั ข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิ จารณานัยสาคัญของหัวข้อต่อผลการเรี ยนรู้ของ
รายวิ ชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนยั สาคัญให้เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ ามี)
ไม่มี

นัยสาคัญของหัวข้ อที่สอน
ไม่ ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี

แนวทางชดเชย
ไม่มี

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

คุาธรรม จริยธรรม

ความรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา
สอนโดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์และสอดแทรก
หรือยกตัวอย่างประกอบ
ในขณะที่สอนเนื ้อหาโดย
เน้ นเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม การเคารพสิทธิ
ทางปั ญญา การคิดและ
พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา ยกตัวอย่าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ทังของ
้
ไทยและต่างประเทศ
การบรรยาย อภิปราย
โดยเน้ นผู้เรียนเป็ น
ศูนย์กลาง ศึกษาค้นคว้ า
เพิ่มเติมจากแหล่งการ
เรียนรู้นอกห้ องเรียน

ประสิทธิผล
มี




ปั ญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ า
มี) พร้ อมข้ อเสนอแนะในการ
ไม่ มี
แก้ ไข
มีนกั ศึกษาบางส่วนไม่ช่วยงาน
กลุม่ แก้ ไขโดยให้ มกี ารประเมิน
เพื่อน และประเมินตนเอง

มีนกั ศึกษาบางส่วนที่ไม่คอ่ ยคิด
และร่วมแสดงความคิดเห็น
แก้ ไขโดยตังค
้ าถามเพื่อกระตุ้น
ผู้เรียนตลอดเวลา พร้ อมทังให้
้
คะแนนในการถามตอบ

๘
ผลการเรียนรู้

ทักษะทางปั ญญา

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา
งานเดีย่ ว
ศึกษาและวิเคราะห์
นวัตกรรมหรือสื่อการสอน
จากนิทรรศการสัมมนา
หลังฝึ กวิชาชีพครู 1
ที่สนใจ พร้ อมบอกเหตุผล
ที่เลือกสิ่งประดิษฐ์
ดังกล่าว วิเคราะห์ข้อดี
และข้ อจากัด
งานกลุม่
2) คิดนวัตกรรมฯ เพื่อ
นาไปใช้ จริงที่ รร.สาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ตามความ
ตามกระบวนการ
วิเคราะห์ และออกแบบ
โดยส่งงานในลักษณะ
รูปเล่ม ประเมินผล
นาเสนองานด้ วยการ
ประยุกต์ใช้ ใน
กระบวนการเรียนการ
สอนและการจัดการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย

มคอ. ๕
ประสิทธิผล ปั ญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ า
มี) พร้ อมข้ อเสนอแนะในการ
มี ไม่ มี
แก้ ไข


มคอ. ๕

๙

ผลการเรียนรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

งานเดี่ยว
เพื่อฝึ กความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และอภิปราย
เพื่อฝึ กการรับฟั งและ
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ให้ เวลาในการศึกษา
2 สัปดาห์
เพื่อฝึ กการทางาน
ประสานกับเพื่อน และฝึ ก
ความรับผิดชอบร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันให้ เวลาใน
การศึกษา 1 เดือน
นาเสนองานในชันเรี
้ ยน
ทักษะการวิเคราะห์เชิง สอนโดยการบรรยายและ
ตัวเลข การสื่อสาร และ ฝึ กปฏิบตั ิ และนามา
การใช้ เทคโนโลยี
อภิปรายในชันเรี
้ ยน
สารสนเทศ

ประสิทธิผล ปั ญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ า
มี ไม่ มี มี) พร้ อมข้ อเสนอแนะในการ
แก้ ไข

นักศึกษาบางส่วนไม่มีสว่ นร่วมใน
การทางานกลุม่ แก้ ไขโดยให้
นักศึกษาระบุการทางานของ
ตนเองประกอบการทางานกลุม่



นักศึกษาบางส่วนมีการใช้
ภาษาอังกฤษไม่ถกู ต้ อง แก้ ไขโดย
สอนเรื่องการออกเสียงสอดแทรก
ระหว่างการสอน

๔. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ผู้สอนควรมีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวิธีการสอน รวมทังเอกสารประกอบการสอนในแต่
้
ละหัวข้ อ

มคอ. ๕

๑๐

หมวดที่ ๓ สรุ ปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

31

คน

๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา

25

คน

๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

6

คน

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผ่ าน (P, S)
ไม่ ผ่าน (U)
ขาดสอบ

จานวน
0
3
8
10
2
0
1
0
1

ร้ อยละ
0.00
12.00
32.00
40.00
8.00
0.00
4.00
0.00
4.00

๕. ปั จจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
ไม่มนี กั ศึกษาได้ ระดับคะแนน A เนื่องจากนักศึกษาทาคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคได้
ค่อนข้ างต่า
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
ไม่มี

มคอ. ๕

๑๑
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ประชุมกรรมการพิจาราาผลการเรียนรายวิชา

เหตุผล
ไม่มี

สรุปผล
กรรมการมีมติรับทราบ

หมวดที่ ๔ ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
๑. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้ แหล่ งทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

ไม่มี

ไม่มี

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

ผลกระทบต่ อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ไม่มี

ไม่มี

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
งานที่ได้ รับมอบหมายจากผู้สอนมีเยอะเกินไป
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผ้ สู อนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๑.๑
ทาตามมาตรฐานคุรุสภา
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ นื
๒.๑ ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ นื
ไม่มี
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผ้ สู อนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๒.๑
ไม่มี

๑๒

มคอ.

๕

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุ ง
๑. ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผ่าน
มา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปี การศึกษาที่ผ่านมา
ไม่มี
ไม่มี
๒. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
๓. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้ ว
เสร็จ
ก่อนเปิ ดภาคเรียนที่ ๒

ผู้รับผิดชอบ

งานที่มอบหมายค่อนข้ างยาก ควรปรับ
อาจารย์ผ้ สู อน
รูปแบบของงานให้ เหมาะสม
๔. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ควรปรับข้ อสอบเพื่อไม่ให้ ยากเกินไป หรือ ใช้ รูปแบบการเก็บคะแนนย่อยร่วมด้ วย
ลงชื่อ: อาจารย์ ดร.าัฐญา

นาคะสันต์

อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........

