แบบ มคอ ๕

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนิ นการของรายวิ ชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาเมื!อสิน" ภาคเรียนเกี!ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการ
สอนในวิชานัน" ๆว่า ได้ดําเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็ นไปตามแผนที!วางไว้ในรายละเอียด
ของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็ น ไปตามแผนที!วางไว้ ต้องให้เ หตุ ผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครัง" ต่อไป รายงานนี"จะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตัง" แต่เริม! เรียนจนสิน" สุด ปญั หาในด้านการบริหารจัดการ
และสิง! อํานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาหรือผู/้ หัวหน้ าภาค/
ประเมินภายนอก รวมทัง" การสํารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต การวางแผนและให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่อผูป้ ระสานงานหลักสูตรเพื!อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

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

ข้อมูลทัวไป

การจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนิ นการ
การประเมิ นรายวิ ชา
แผนการปรับปรุง

๑

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื!อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที! ๑ ข้ อมูลทั!วไป
๑. รหัสและชื!อรายวิชา ๑๕๐๐๑๒๐ จริ ยธรรมกับชีวติ (Moral and Life)
๒. รายวิชาที!ต้องเรียนก่ อนรายวิชานี (ถ้ ามี)
ไม่มี
๓. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรียน (section)
นายเฉลิมพล พลมุข
๔. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที!เปิ ดสอนรายวิชา
๒ / ๒๕๕๙
๕. สถานที!เรี ยน
ห้อง ๓๐๒๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

มคอ. ๕

๒

มคอ. ๕

หมวดที! ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชั!วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวข้ อ

ความรู้ เบือ งต้ นเกีย! วกับชี วิต
-

-

-

๗

ต้องปรับพืFนฐานในเรืH องของ
ระบบจักรวาล – โลก – ชีวิต
ให้นักศึกษาเรี ยนรู ้เพิHมขึFน

๖

๗

ความรู ้พFืนฐานของแต่ละศาสนา
ของนักศึกษามีค่อนข้างน้อย

๓

๔

นักศึกษาบางคนยังไม่ทราบ
เป้ าหมายและคุณค่าของตนเองอย่าง
แท้จริ ง

๖

๗

นักศึกษาบางคนยังไม่ได้เรี ยนรู ้
สภาพสังคมไทยได้อย่างแท้จริ ง

พืFนฐานของคุณค่าชีวิต
เป้ าหมายของชีวิตทีHแท้จริ ง
เกณฑ์ตดั สิ นทางจริ ยศาสตร์

จริยธรรมชีวติ ในสังคมไทย
-

๖

พุทธศาสนา
คริ สต์ศาสนา
อิสลาม
พราหมณ์ -ฮินดู

เป้าหมายและคุณค่าของชีวติ
-

จํานวน
ชั! วโมงที!
สอนจริง

ความหมายของชีวิต
การกําเนิ ดโลกและชีวิต
ชีวิตในทัศนะวิทยาศาสตร์
โครงสร้างของชีวิต

ชีวติ ตามหลักการจริยธรรม
-

จํานวน
ชั! วโมงตาม
แผนการ
สอน

สังคมไทยในอดีต
ปั จจุบนั – อนาคต
ทางออกของปั ญหาสังคม
ระบบการเมืองไทย
ปั ญหาสังคมในยุคข้อมูล
ข่าวสาร

ระบุเหตุผลที!การสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน ๒๕%

๓

มคอ. ๕

หลักการด้านจริยธรรม
- ตามหลักพุทธธรรม
- หลักการของคริ สต์ศาสนา
- หลักการของอิสลาม
- หลักการของพราหมณ์-ฮินดู
- หลักการของเต๋ า-ขงจืPอ
- หลักการของลัทธิต่าง ๆ
ศาสนธรรมกับหลักการจริ ยธรรม
-

๖

๖

๓

๓

๓

๓

ความหมายของการพัฒนา
ชีวิตตามหลักการของศาสนา
พุทธ คริ สต์ อิสลาม
พราหมณ์-ฮินดู และลัทธิต่าง
ๆ

การดําเนินชีวติ ามหลักจริ ยธรรม
- ดําเนินชีวิตตามหลักการของ
พุทธศาสนา คริ สต์ อิสลาม
พราหมณ์-ฮินดู และลัทธิต่าง
ๆ

หลักการจริ ยธรรมกับการแก้ ปัญหา
ชีวติ
- ทัศนะสุ ขนิ ยม ปั ญญานิ ยม
วิมุตตินิยม อัตถิภาวนิยมและ
มนุษยนิ ยม
- วิธีสร้างความสุ ขในชีวิต
- ชีวิตทีHมีจริ ยธรรมและ
สันติภาพ

๔

มคอ. ๕

๒. หัวข้ อที!สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
หัวข้ อที!สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ ามี)

นัยสํ าคัญของหัวข้ อที!สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

๓. ประสิ ทธิผลของวิธีสอนที!ทําให้ เกิดผลการเรียนรู้ ตามที!ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
๑.คุณธรรม จริยธรรม

วิธีสอนที!ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา
๑.๑ บรรยายเนืF อหาของ
รายวิชาพร้อมกรณี
ตัวอย่างประกอบ
๑.๒ ให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์งานในเนืFอหา

ประสิ ทธิผล
มี

ไม่ มี
-

ปัญหาของการใช้ วิธีสอน (ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข

๕

มคอ. ๕

๒. ความรู้

๒.๑ บรรยายเนืF อหา
พร้อมให้นกั ศึกษาได้
เสนอแนะความคิดเห็น
๒.๒ อธิบายถึงการนํา
หลักการความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
๒.๓ ใช้ Power Point
เป็ นสืH อประกอบการ
สอน

- นักศึกษาบางคนใช้
โทรศัพท์ระหว่างการเรี ยน
การสอน
- แนะนําถึงวินัย มารยาท
สิH งทีHควรปฏิบตั ิของ
นักศึกษา

๓. ทักษะทางปัญญา

๓.๑ ฝึ กให้เขียนวิเคราะห์
จากเอกสาร / ตํารา /
บทความทีHสําคัญ
๓.๒ ให้นักศึกษารู ้จกั
วิธีการแก้ปัญหาในการ
คิดวิเคราะห์
๔.๑ จัดกิจกรรมศึกษาดู
งานนอกพืFนทีH อาทิ
พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
๔.๒ ใช้สืHอ
ประกอบด้วย Power
Point และการดู VCD
สารคดีทีHเกีHยวข้อง

- นักศึกษาส่ วนหนึHงยังไม่
เข้าใจหลักการของการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ

๔.ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๖
๕.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื! อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. ๕

๕.๑ ฝึ กให้นกั ศึกษาคิด
วิเคราะห์ สืH อสารทัFงการ
พูด การเขียน การอ่าน

๔. ข้ อเสนอการดําเนินการเพื!อปรับปรุงวิธีสอน
- ปรับวิธีการสอนเพืHอให้นักศึกษาได้ตืHนรู ้ ติดตามเนืFอหาสาระ องค์ความรู ้ ให้เหมาะสมกับเวลา

หมวดที! ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที!ลงทะเบียนเรี ยน

๗๒

คน

๒. จํานวนนักศึกษาที!คงอยู่เมื!อสินสุ ดภาคการศึกษา

๗๑

คน

๓. จํานวนนักศึกษาที!ถอน (W)

๑

คน

๗

มคอ. ๕

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผ่ าน (P, S)
ไม่ ผ่าน (U)
๕. ปัจจัยที!ทําให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)

จํานวน
๒
๒๑
๑๗

ร้ อยละ
-

๑๗
๑๑
๑
๑
๑

๖. ความคลาดเคลือ! นจากแผนการประเมินที!กาํ หนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลือ! นด้ านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือ! น
เหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลือ! นด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลือ! น
นักศึกษาบางคนไม่ส่งงานตามกําหนด
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิWของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
นําผลการประเมินตามเกณฑ์และประเมินผลของ

เหตุผล

สรุปผล
กรรมการทวนสอบประเมิน

๘

มคอ. ๕

รายวิชาพร้อมกับข้อสอบนําเสนอต่อกรรมการ
ทวนสอบเพืHอประเมิน

หมวดที! ๔ ปัญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ
๑. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ! งอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่งทรัพยากรประกอบการเรี ยน
การสอน (ถ้ ามี)

ผลกระทบ
-

-

๒. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์ กร(ถ้ ามี)

ผลกระทบต่ อผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา

-

-

หมวดที! ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้ อวิพากษ์ ที!สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ควรจะมีรายวิชาทีHใกล้เคียงกับวิชานีF ในภาคการศึกษาต่อไป
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๑.๑
นักศึกษาบางคนมีความรู ้ในเรืH องสืH อออนไลน์ได้เป็ นอย่างดี
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื!น
๒.๑ ข้ อวิพากษ์ ที!สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื!
ได้ซักถามความเห็นของนักศึกษา การเรี ยนการสอนทีHน่าติดตาม
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๒.๑
ให้นักศึกษามีส่วนร่ วม เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนการสอน

๙

มคอ. ๕

หมวดที! ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้ าของการปรั บปรุงการเรี ยนการสอนตามที!เสนอในรายงาน/รายวิชาครั งที!ผ่านมา
ผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุ งที!เสนอในภาคการศึกษา/
ปี การศึกษาที!ผ่านมา
ได้ ดาํ เนิ นตามแผน เสร็ จสมบูรณ์
๑.๑ เตรี ยมการสอนตามเนืF อหาสาระวิชา
๑.๒ มีสืHอการสอนตามแผนการสอน
๑.๓ มีการศึกษาดูงาน กรณี ตวั อย่างประกอบ

๒. การดําเนินการอืน! ๆ ในการปรับปรุ งรายวิชา
ปรั บปรุ ง ปรั บเปลียนวิธีการสอนสําหรั บภาคการศึ กษา/ปี การศึกษานี ( การใช้ อุปกรณ์ การสอน
แบบใหม่
๓. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสําหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
๓.๑ ห้องเรี ยนม่านบังตาชํารุ ด
๓.๒ ควรมีการทําสี หอ้ งเรี ยนใหม่

กําหนดเวลาที!แล้ วเสร็จ
ให้เสร็ จก่อนเปิ ดภาค
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ผูบ้ ริ หารคณะฯ
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย

๔. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ควรมีการสํารวจห้องสอนให้เป็ นมาตรฐาน

ลงชืHอ: _________________________________________
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ ายงาน

๑๐
๕
วันทีH ....... เดือน..................พ.ศ. ...........

มคอ.

