แบบ มคอ ๕

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชา
นั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยา งครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่ วางไวใ นรายละเอียดของรายวิช า
หรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา
จํานวนนักศึก ษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก
การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนัก ศึกษา หรือ ผูประเมินภายนอก รวมทั้งการ/หัวหนา ภาค /
สํา รวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

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 สาขาวิชาพลศึกษา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
PHED ๓๑๐๓ โภชนศาสตรเพื่อการพลศึกษา
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
๓. อาจารยผูรบั ผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
อาจารยคณิน ประยูรเกียรติ
กลุมเรียน ๑๐๑, ๑๐๒
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปที่ ๔
๕. สถานที่เรียน
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มคอ. ๕

มคอ. ๕

๒

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

๑. ปฐมนิเทศเกีย่ วกับการจัดการเรียน
การสอน
๒. ความรูพนื้ ฐานของโภชนศาสตร
- อาหาร
- โภชนาการ
- ภาวะสุขภาพ

๒

๒

อาหารหลัก 5 หมูแ ละขอปฏิบตั ิการกิน
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

๒

๒

ระบบทางเดินอาหาร

๒

๒

คารโบไฮเดรต

๒

๒

โปรตีน

๒

๒

ไขมัน

๒

๒

วิตามินและแรธาตุ

๒

๒

น้ํา

๒

๒

การคํานวนพลังงานจากอาหาร

๒

๒

โภชนศาสตรสําหรับบุคคลแตละวัย
-โภชนาการสําหรับคนตั้งครรภ
-โภชนาการสําหรับคนตั้งครรภ
-โภชนาการสําหรับเด็ก

๖

๖

หัวขอ

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน ๒๕%

มคอ. ๕

๓
-โภชนาการสําหรับวัยรุน
-โภชนาการสําหรับผูสูงอายุ
-โภชนาการสําหรับคนอวน ผอม
-โภชนาการสําหรับผูปวยโรคตางๆ
โภชนาการกับการออกกําลังกาย

๖

๖

สอบปลายภาค

๒

๒

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ไมมี
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามทีร่ ะบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู

วิธีสอนทีร่ ะบุใน
รายละเอียดรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

- อบรมพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ

ความรู

- บรรยาย
- ใชแบบบันทึกการเรียนรู
- ศึกษาคนควาความรูน อก
เวลา

ประสิทธิผล
มี
/
/

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข

- นักศึกษาหลายคนไมมีพนื้
ฐานความรูเดิม เชน การคิดคํานวณ
ทําใหการจัดการเรียนการสอนใน
บางเรือ่ งอาจชาไปเล็กนอย แกไข
โดยมีการทบทวนเนือ้ หาความรูเดิม
ใหทําแบบฝกหัด และมอบหมาย
งานเพิ่มเติม

มคอ. ๕

๔
ทักษะทางปญญา

- ใชวธิ กี ารสอนแบบกลุม
- ใชแบบฝกเสริมทักษะ
การคิด

/

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ใชกิจกรรมการสอน
แบบกลุม

/

- มอบหมายงานให
ทําการศึกษาคนควาขอมูล
ดวยตนเอง
-ใชแบบบันทึกกิจกรรม
การเรียนรูท ี่มีการคิดเชิง
ตัวเลข

/

-นักศึกษาบางสวนยังขาดทักษะ
การคิดแบบสรุปความและการคิด
เชิงเปรียบเทียบ วิธแี กไขในการ
เรียนการสอนคือ การใชแบบ
บันทึกกิจกรรมการเรียนรู แบบฝก
การจัดกิจกรรมเสริม และการใช
กิจกรรมกลุม

-นักศึกษาโดยมากจะใชวธิ กี าร
คัดลอกงานจากเว็บไซตตา งๆโดย
ไมไดทาํ การวิเคราะหวา
แหลงขอมูลที่ไดมาเชื่อถือได
เพียงใด ดังนั้นจึงควรใหนกั ศึกษา
คนควาจากแหลงขอมูลมากกวา ๒
แหลงขึ้นไปแลวนํามาเขียนสรุป
รายงาน
-นักศึกษาขาดการสือ่ สารทีด่ ี
เนื่องจากทักษะการฟงและพูดที่ใช
วิธกี ารนําเสนอหนาชั้นเรียนมีนอ ย
ทําใหนักศึกษาหลายคนยังไม
สามารถสือ่ สารไดดี ดังนัน้ อาจใช
วิธกี ารเรียนโดยแบงเปนกลุมยอย
ใหนักเรียนไดมกี ารฝกการสือ่ สาร
ในกลุมยอยกอน

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
- ควรมีเอกสารในเนื้อหารายวิชาใหนักศึกษาไดทบทวนและเกิดแนวคิดตางๆจากการเรียนการสอน

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

มคอ. ๕

๕
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

๙๘

คน

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

๙๕

คน

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

๓

คน

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

จํานวน
๔
๑
๑๒
๑๓
๑๗
๒๕
๑๖
๗
๐
๐
๐

รอยละ
๔.๒๑
๑.๐๕
๑๒.๖๓
๑๓.๖๘
๑๗.๘๙
๒๖.๓๑
๑๖.๘๔
๗.๓๖
๐
๐
๐

๕. ปจจัยทีท่ ําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
-การประเมินคุณธรรม จริยธรรมไมสามารถทําได -เนื่องจากนักศึกษามีจาํ นวนมากการสังเกต
ครอบคลุมกับนักศึกษาทุกคน
พฤติกรรมจึงไมครอบคลุม
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา

มคอ. ๕

๖
วิธีการทวนสอบ
ประชุมกรรมการประเมินผลการเรียนรายวิชา

สรุปผล
มีการนําเสนอปรับคะแนนรายงานกลุมใหนอ ยลง

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถามี)

ผลกระทบ

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
จากการสอบถามนักเรียนพบวา
- ผูสอนมีวธิ ีการสอนหลากหลาย มีกิจกรรมในชั้นเรียน เปดโอกาสใหนกั เรียนไดมีสว นรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามตลอดเวลา ทําใหเกิดความความเขาใจในเนือ้ หามากขึน้

๗

มคอ. ๕

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑
ควรปรับปรุงเทคนิคการสอนใหมีความนาสนใจ และเหมาะสมกับนักศึกษา นอกจากนีใ้ นการใช
เทคนิคการสอนตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน ฝกใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเองโดยครูเปนผู
คอยแนะนําและคอยชีแ้ นะ ฝกใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุมและรายบุคคลโดยใหนกั ศึกษาในการมีสวน
รวมในการพิจารณากิจกรรมและประเมินผล

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งทีผ่ านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ ป
ผลการดําเนินการ
การศึกษาที่ผานมา

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
- ปรับวิธีการสอนและเพิ่มเทคนิคการสอนใหมๆใหเหมาะสมมากขึ้น ทีก่ ระตุน ใหนักศึกษาเกิด
ทักษะทางปญญา
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรบั ผิดชอบ

-ใหนกั ศึกษาไดมโี อกาสนําเสนองานเปน
กอนเปดภาคเรียนในป
อาจารยผสู อน
รายบุคคลมากขึ้น
การศึกษาตอไป
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผรู บั ผิดชอบหลักสูตร
- จัดใหนักศึกษาไดมกี ารศึกษาดูงานหรือไดทดลองนําความรูไ ปปฏิบัตจิ ริง
ลงชื่อ: _________________________________________
อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........

