มคอ 5

ตัวอยาง
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร/ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2716303 การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
2. รายวิชาทีต่ องเรียนกอนรายวิชานี้
2746290 พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู
3. อาจารยผูรบั ผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ตอนเรียนที่ 1
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพร วัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี สมบูรณ
อาจารย ดร.จินดา วิทยา
ตอนเรียนที่ 2
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร มีสุข
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรพล อนันต
ตอนเรียนที่ 3
รองศาสตราจารย ดร.สกลรักษ วงศรักษา
อาจารย ดร.พรรณี จีระพันธ
ตอนเรียนที่ 4
รองศาสตราจารย ดร.วัชรา หาญไพฑูรย
อาจารย ดร.ปรารถนา หิรญ
ั รักษ
ตอนเรียนที่ 5
รองศาสตราจารย ดร.กัญญา แวววาว
อาจารย ดร.มงคล อุทัย
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 (ปริญญาตรี ชั้นปที่ 3)
5. สถานทีเ่ รียน
คณะครุศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ

แนะนํารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และ
วิธีการวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษาของไทย: ประวัติความเปนมา
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี วิสัยทัศน และแผนพัฒนา
การศึกษาของไทย
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิดและศัพท
ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบของ
หลักสูตร และประเภทของหลักสูตร
กระบวนการและพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา
หลักสูตร
การวิเคราะหหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรทั้ง
กอนและหลังการใชหลักสูตร การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอยางหลากหลาย
ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
สอบกลางภาค
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ: กฎหมาย
การศึกษาฉบับแรกของไทย
วิทยากร บรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เวลา
16.00-18.00 น. ณ หอง 101 อาคาร 3
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระบุเหตุผลที่การ
สอนจริงตางจาก
จํานวนชัว่ โมง จํานวนชัว่ โมง
แผนการสอนหาก
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
มีความแตกตาง
เกินรอยละ 25
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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หัวขอ

วิทยากร บรรยายเรื่อง “หลักสูตรระดับทองถิ่นและ
หลักสูตรสถานศึกษา” เวลา 16.00-18.00 น.
ณ หอง 101 อาคาร 3
การจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่น การจัดทําหลักสูตร
และการมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: วิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมาย โครงสรางหลักสูตร การจัดทําโครงงาน
ทางวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: มาตรฐานการ
เรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น คําอธิบาย
รายวิชา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: หนวยการเรียนรู
การนําเสนอผลงานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
สอบปลายภาค

ระบุเหตุผลที่การ
สอนจริงตางจาก
จํานวนชัว่ โมง จํานวนชัว่ โมง
แผนการสอนหาก
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
มีความแตกตาง
เกินรอยละ 25
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แนวทางชดเชย
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาํ ใหเกิดผลการเรียนรูต ามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ปญหาของการใช
ประสิทธิผล
วิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะ
มี ไมมี
ในการแกไข

ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1. สอดแทรกระหวางการเรียนการสอนในทุก
ครั้ง
2. การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินัย
ใฝรู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบและ
ความมีน้ําใจ
3. การปฏิบตั ติ นอันเปนแบบอยางที่ดีของ
อาจารยผสู อน
1. มีการบรรยาย การอภิปราย การทํารายงาน
กลุมและรายงานเดี่ยว การนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การคนควาดวยตนเอง รวมทั้ง
เชิญวิทยากรมาบรรยาย
1. ใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย สะทอน
ความคิด การคิดวิเคราะหและสังเคราะห
การทําแฟมวิเคราะหขาวตลอดภาค
การศึกษา



1. ทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ ในชั้นเรียน



2. ทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ และนอก
ชั้นเรียน
1. การสอนโดยใช power point ประกอบ การ
บรรยาย การทํารายงานโดยคนควาขอมูล
จากอินเตอรเน็ต



ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา







การคิดวิเคราะหและ
สังเคราะหของนิสิต
สวนหนึ่งยังไมลึกซึ้ง
ทั้งนี้อาจารยประจํา
วิชาไดแนะนํา
แนวทางเพิ่มเติมและ
ใหแกไขงาน
การทํากิจกรรมนอก
หองเรียนนิสติ
บางคนไม
รับผิดชอบเทาที่ควร
อาจารยประจําวิชา
ตักเตือนและใหปรับ
พฤติกรรม
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4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
อาจารยประจํารายวิชามีการประชุมรวมกันมากขึ้นเพื่อวางแผนการสอนใหอยูในรูปแบบเดียวกัน และมี
มาตรฐานการสอนในทุกตอนเรียนเทาเทียมกัน

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
จํานวนนิสิตที่คงอยูเมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
จํานวนนิสิตที่ถอน (W)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
จํานวน
A
38
+
B
70
B
73
+
C
63
C
24
D+
10
D
5
F
I
ผาน (P, S)
ไมผาน (U)
-

300
283
17

คน
คน
คน

รอยละ
13.43
24.73
25.80
22.26
8.48
3.53
1.77
-

5. ปจจัยที่ทาํ ใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาํ หนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ตอนเรียนที่ 4 มีการเรียนชดเชย 1 ครั้ง
เนื่องจากเปนวันหยุดราชการ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสติ
วิธีการทวนสอบ
7.1 ประชุมผูส อนทุกกลุมเพือ่ ทวนสอบคะแนน
และเกรดของนิสิต
7.2 ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและ
เกรดกอนสงเกรดใหสํานักทะเบียนและ
ประเมินผล
7.3 กอนการสอบกลางภาคและปลายภาค จัด
ประชุมคณาจารยเพือ่ ออกขอสอบรวมกับการ
พัฒนาขอสอบเพื่อใหไดมาตรฐาน
7.4 คณาจารยประชุมรวมกันเพือ่ กําหนด
แนวทางในการจัดทํารายงานและการประเมินผล
รายงาน

เหตุผล
-

สรุปผล
7.1 ไมพบขอผิดพลาด
7.2 นิสิตพึงพอใจกับเกรดที่ไดรับ

7.3 ขอสอบมีความเที่ยงตรงและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
7.4 รายงานของนิสติ มีมาตรฐานเทาเทียมกัน ทั้ง
ในเรื่องของคุณภาพและการประเมินผล

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถามี)
1.1 หองเรียนไมเพียงพอเนื่องจากมีการกอสราง
อาคารเรียนใหม
1.2 เครือ่ งฉายภาพทึบแสงไมพอเพียงในชวง
วันที่มีการจัดการเรียนการสอนเต็มทั้งวัน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1.1 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนและการใช
หองเรียนในอาคารเรียนอื่นๆ
1.2 อาจารยไมสามารถใชสอื่ ได ทําใหการสอน
ไมมีประสิทธิภาพ
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2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ (แนบเอกสาร)
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 4.3 จาก 5
1.1 ขอวิพากษทสี่ ําคัญจากผลการประเมินโดยนิสติ
1) จุดแข็ง
มีการวางแผนการสอนและดําเนินการสอนอยางเปนระบบ การสอนมีทั้งการบรรยายและการ
อภิปรายทําใหนิสิตไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี หลักการและศึกษาสาระและปญหาที่สนใจจากการคนควาและ
อภิปรายอยางกวางขวาง การใหเกรดมีความยุติธรรม
2) จุดออน
(1) สื่อไมพอเพียง ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ชั้นเรียนมีขนาดใหญเกินไป ทําใหการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนในแตละครั้งใชเวลามาก
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
จากการประชุมของอาจารยผูสอน ใหความเห็นวาอาจารยผูสอนตองวางแผนรวมกันในการปรับ
เนื้อหาใหทันสมัย สวนในการอภิปราย เนื้อหาตองนาสนใจและทันสมัยเชนเดียวกัน สวนสื่อ ใหเสนอคณะ
ใหดําเนินการจัดหาสื่อใหพอเพียงในภาคการศึกษาตอไป
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากผูสอน 4.7 จาก 5.0
2.1 ขอวิพากษทสี่ ําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
จากการประเมินของคณะกรรมการสาขาวิชา
1) จุดแข็ง
เนื้อหาสาระของรายวิชาเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด
2) จุดออน
ชั้นเรียนมีขนาดใหญเกินไป แตไมสามารถแกไขปญหาไดเนื่องจากอาจารยมีจํานวนจํากัด และ
ไดเสนอปญหาดังกลาวใหคณะเพื่อดําเนินการปรับปรุงในภาคการศึกษาตอไป

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
1) แมเนื้อหาสาระจะตรงตามที่หลักสูตรกําหนดแตอาจารยผูสอนเห็นวาจะตองมีการปรับปรุง
เนื้อหาตลอดเวลา จึงตองมีการวางแผนและปรับปรุงเปนระยะ

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาครัง้ ที่ผา นมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
มีการปรับเนื้อหาใหทันสมัย
มีการดําเนินงานปรับเนื้อหาเปนระยะ
2. การดําเนินการอืน่ ในการปรับปรุงรายวิชา
มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรใหเหมาะสมกับสาระวิชามากขึ้น
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
3.1 ปรับตารางสอนในบางตอนเรียนให
เหมาะสมกับตารางเวลาเรียนของนิสติ
3.2 ควรมีการจัดกิจกรรมใหนิสิตไดศึกษา
ดูงานนอกสถานที่

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

กอนการเปดสอนครั้งตอไป

คณาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
เพิ่มอาจารยผสู อนและเพิ่มตอนเรียน เพือ่ ใหจํานวนนิสิตในแตละตอนเรียนไมเกิน 40 คน
ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัย มีสขุ
ลงชื่อ........................................ วันที่รายงาน 5 พฤศจิกายน 2552
ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร : รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ ธีรานิวฒ
ั น
ลงชื่อ........................................ วันที่รบั รายงาน 6 พฤศจิกายน 2552
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