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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มคอ.5

สาขาวิชา โภชนาการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
2. รายวิชาบังคับก่ อน (ถ้ ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผ้สู อนและจํานวนกลุ่มเรียน
อ. ทิฐิมา ภาคภูมิ จํานวน 1 กลุ่มเรี ยน กลุ่มเรี ยน K1
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 / ปี การศึกษา 2555
5. สถานทีเ่ รียน
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริ งเทียบกับแผนการสอน
หัวข้ อ
จํานวน ช.ม. ตาม จํานวน ช.ม. ที่
ระบุสาเหตุทกี่ ารสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอน
ได้ สอนจริง
แผนการสอนหากมีความแตกต่ างเกิน
25 %
แนะนํารายวิชา สรุ ปขอบเขต
3
3
เนื้อหาและรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล
ความสําคัญของเทคโนโลยี
3
3
สารสนเทศและการสื่ อสาร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
12
12
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หัวข้ อ

จํานวน ช.ม. ตาม
แผนการสอน

จํานวน ช.ม. ที่
ได้ สอนจริง

เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
อินเตอร์ เน็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการเรี ยนรู ้
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอนาคต
สรุ ปเนื้อหาการบรรยายและ
รวบยอดความคิด

6

6

6
3

6
3

3

3

3

3

3

3

3

3

2. หัวข้ อทีส่ อนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อทีท่ าํ การสอนไม่ ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ ามี)

นัยสํ าคัญของหัวข้ อทีส่ อนไม่
ครอบคลุมตามแผน

ระบุสาเหตุทกี่ ารสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ างเกิน
25 %

แนวทางชดเชย

3. ประสิ ทธิผลของวิธีสอนที่ทาํ ให้ เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิ ทธิผล ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
มี ไม่ มี (ถ้ ามี) พร้ อมข้ อเสนอแนะ
ในการแก้ไข
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรมที่
ต้ องพัฒนา

1) อาจารย์กาํ กับดูแลอย่างจริ งจังจนเกิด
เป็ นนิสัย
2) มอบหมายให้คน้ คว้าและเขียนรายงาน

ความรู้

1) สอนแบบบรรยาย
2) มอบหมายให้คน้ คว้าและเขียนรายงาน
3) จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์
แก้ไขปั ญหา
2) มอบหมายให้คน้ คว้าและเขียนรายงาน
3) จัดกิจกรรมอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น
1) มอบหมายให้คน้ คว้าและเขียนรายงาน
2) จัดกิจกรรมอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น

ประสิ ทธิผล ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน
มี ไม่ มี (ถ้ ามี) พร้ อมข้ อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

นักศึกษาส่ งงานไม่ถึง
ครึ่ งหนึ่งของจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรี ยน
ข้อเสนอแนะ ต้องตั้งกฎที่
เข้มงวดในการส่ งงาน เพื่อ
เป็ นการบังคับให้ส่งงาน




ยากที่จะวัดได้อย่างชัดเจน
เพราะนักศึกษาบางคนไม่
แสดงออก



นักศึกษาบางส่ วนเข้าเรี ยน
ไม่ตรงเวลา และส่ งงาน
ไม่ครบตรงตามกําหนด
แนวทางแก้ไข กํากับดูแล
รวมถึงจูงใจให้มีความ
รับผิดชอบและตรงต่อ
เวลาโดยใช้ระบบการให้
คะแนนพฤติกรรม
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่ อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) สอนแบบบรรยาย
2) มอบหมายให้คน้ คว้าและเขียนรายงาน
3) จัดกิจกรรมอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น

ประสิ ทธิผล ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน
มี ไม่ มี (ถ้ ามี) พร้ อมข้ อเสนอแนะ
ในการแก้ไข

นักศึกษายังขาดทักษะการ
วิเคราะห์ในเชิงตรรกะ
แนวทางแก้ปัญหา ให้
การบ้านเพิ่ม และระหว่าง
สอนให้แนะการคิด
วิเคราะห์เข้าไปด้วย

4. ข้ อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชานี้
41
คน
2. จํานวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
1
คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ไม่มีสิทธ์สอบ
0
คน
4. จํานวนนักศึกษาคะแนนไม่สมบูรณ์
0
คน
5. จํานวนนักศึกษาที่เพิกถอน ( W )
0
คน
4. การกระจายของระดับคะแนน ( เกรด )
ช่ วงคะแนน
จํานวน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
0 – 49

1
1
18
4
13
3
0
0

ร้ อยละ

สั ญลักษณ์

2.5
2.5
45
10
32.5
7.5
0
0

A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมายเหตุ

5

5. ปัจจัยทีท่ าํ ให้ ระดับคะแนนผิดปกติ ( ถ้ ามี )
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลทีก่ าํ หนด ไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลือ่ นด้ านกําหนดการประเมิน
ความคลาดเคลือ่ น
เหตุผล
กําหนดการและระยะเวลาการสอนในแต่ละ
หัวข้ออาจไม่ตรงกับแผนการสอนที่วางไว้

เนื่องจากเป็ นห้องบรรยายรวม มีนกั ศึกษาหลายตอนเรี ยน
ในห้องเดียวกัน นักศึกษาบางส่ วนไม่มีวนิ ยั ในการเดินเข้า
ออกห้องเรี ยน และคุยเล่นกันเสี ยงดัง ทําให้อาจารย์ตอ้ ง
เสี ยเวลาตักเตือน และกําหนดบทลงโทษ ทําให้เวลาใน
การสอนคลาดเคลื่อนไปได้

6.2 ความคลาดเคลือ่ นด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลือ่ น
เหตุผล
การประเมินผลด้านคุณธรรม จริ ยธรรมทําได้
นักศึกษามีเป็ นจํานวนมาก และพฤติกรรมที่แสดงถึง
ยาก
คุณธรรมและจริ ยธรรมของแต่ละคนแตกต่างกันไป
7. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุ ปผล
ปรึ กษากับคณาจารย์ผสู ้ อนท่านอื่น
ผลการประเมินและประเด็นที่พบระหว่างการจัดการเรี ยน
การสอนมีความคล้ายคลึงกัน
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่ งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน ( ถ้ ามี )
การเรี ยนรวมกันหลายตอนเรี ยนในห้องบรรยาย นักศึกษาขาดสมาธิ และความตั้งใจเรี ยน เพราะนัง่ อยูห่ ่าง
รวม (การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน)
อาจารย์
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2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
อุปสรรคด้ านการบริ หาร (ถ้ ามี)
-

ผลกระทบต่ อการเรียนรู้ ของนักศึกษา
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ทสี่ ํ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผู้สอนต่ อข้ อวิพากย์ตามข้ อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
2.1 ข้ อวิพากษ์ ทสี่ ํ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
2.2 ความเห็นของอาจารย์ ผู้สอนต่ อข้ อวิพากย์ตามข้ อ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1.ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรี ยนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรี ยน/ปี การศึกษาที่
ผลการดําเนินการ
ผ่านมา
-ควรมีกิจกรรมเสริ มให้ มากกว่านี ้
-ได้ ดําเนินกิจกรรมทังในชั
้ นเรี
้ ยน และผ่านทางเว็บไซต์
มากขึ ้น
2. การดําเนินการอืน่ ๆ ในการปรับปรุ งรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อยตามความสนใจของ
นักศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน กระตุน้ ให้เกิดความตั้งใจเรี ยน รวมถึงทักษะการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และแก้ปัญหา
3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสํ าหรับภาคการศึกษา / ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู ้ใหม่ ๆ สัปดาห์ที่ 10-11 ของการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
จัดการเรี ยนการสอน
- ปรับการทํางานผ่านทางออนไลน์
ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ
- อาจารย์ผสู ้ อนประสานงานติดต่อ
วิทยากร
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4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา/ ต่ ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
-ควรจัดวิทยากร และอาจารย์พิเศษมาบรรยายให้ความรู ้กบั นักศึกษา ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน
2

ชื่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อ. ทิฐิมา ภาคภูมิ

ลงชื่ อ _______________________________________________________
วันที่รายงาน 17 ตุลาคม 2555
ชื่ อผู้รับผิดชอบหลักสู ตร ดร. จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
1

ลงชื่ อ _______________________________________________________
วันที่รายงาน __________________________________________________

