มคอ. ๕

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา : คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที ๑ ข้ อมูลทัวไป
๑. รหัสและชือรายวิชา
1500132 ภาษาจีนเพื"อการสื" อสาร (Chinese Language for Communication)
๒. รายวิชาทีต้องเรียนก่ อนรายวิชานี- (ถ้ ามี)
๓. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรียน (section)
อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบ อาจารย์กิตติ*ธเนศ วิวรรธน์โชติ
อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์Zhang Jue
หมู่ 2
๔. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเปิ ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที" 2 ปี การศึกษา 2559
๕. สถานทีเรี ยน
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

หมวดที ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชัวโมงการสอนจริ งเทียบกับแผนการสอน
จํานวนชั วโมง
หัวข้ อ
ตามแผนการ
สอน

จํานวน
ชัวโมงที
สอนจริง

ปฐมนิเทศรายวิชา

3

3

บทที" 1 你好

3

3

บทที" 2 你身体好吗？

3

3

บทที" 3 你工作忙吗？

3

3

บทที" 4 您贵姓？

3

3
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ระบุเหตุผลทีการสอนจริงต่ าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่ างเกิน ๒๕%

๑

มคอ. ๕
บทที" 5 我介绍一下儿？

3

บททวนบทเรี ยน 1-5
复习第一到第五课

3

สอบกลางภาคภาคปฏิบตั ิ

3

3

บทที" 6 晚上你做什么？

3

3

บทที" 7 你家有几口人？

3

3

บทที" 8 现在几点？

3

3

บทที" 9 邮局在哪里？

3

3

ฟังบรรยายวัฒนธรรมจีน

3

3

3

3

3

3

บททวนบทเรี ยน 6-10

复习第六到第十课
สอบปลายภาคภาคปฏิบตั ิ

3
3

๒. หัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ ามี)

นัยสํ าคัญของหัวข้ อทีสอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

๓. ประสิ ทธิผลของวิธีสอนทีทําให้ เกิดผลการเรียนรู้ ตามทีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิ ทธิผล
ปัญหาของการใช้ วิธีสอน (ถ้ ามี)
วิธีสอนทีระบุใน
ผลการเรียนรู้
รายละเอียดรายวิชา
มี
ไม่ มี
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
- การสอนที"เน้นการ
สอดแทรกคุณธรรมและ
คุณธรรม จริ ยธรรม

จริ ยธรรมในเนื3อหาวิชา
เรี ยน
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๒

มคอ. ๕
ความรู ้

- การสอนหลายรู ปแบบ
ในรายวิชาตามหลักสู ตร
ได้แก่การบรรยาย การ
อภิปราย การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ การให้
นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง
ทักษะทางปั ญญา
- การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ และการสอนที"
เน้นการแก้ไขปั ญหา
ทักษะความสัมพันธ์
- มอบหมายการบ้าน
ระหว่างบุคคลและ
- การฝึ กสนทนาภาษาจีน
ความรับผิดชอบ
ในห้องเรี ยนกับเพื"อน
ทักษะการวิเคราะห์เชิง - การบรรยายพร้อม
ตัวเลข การสื" อสาร และ ยกตัวอย่างประกอบ
การใช้เทคโนโลยี
- การฝึ กพูดสนทนา
สารสนเทศ
ภาษาจีนกับเพื"อนใน
ห้องเรี ยนโดยอาจารย์จะ
เป็ นผูส้ ุ่ มฝึ กสนทนาเป็ น
รายบุคคล









๔. ข้ อเสนอการดําเนินการเพือปรับปรุ งวิธีสอน
1.เพิ"มกิจกรรมการอ่านซํ3าเพื"อให้นกั ศึกษาสามารถจดจําประโยคในบทเรี ยนได้ดียง"ิ ขึ3น พร้อมไปกับการทํา
แบบฝึ กหัดในบทเรี ยน
2. เพิ"มกิจกรรมฝึ กฝนการสนทนา
3. เพิ"มแบบฝึ กหัดในบทเรี ยน เพื"อให้นกั ศึกษามีความเข้าใจด้านไวยากรณ์มากยิง" ขึ3น
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๓

มคอ. ๕

หมวดที ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยน 37 คน
๒. จํานวนนักศึกษาทีคงอยู่เมือสิ-นสุ ดภาคการศึกษา 35
๓. จํานวนนักศึกษาทีถอน (W) 2 คน

คน

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
จํานวน
ร้ อยละ
A
5
14.3
B+
3
8.6
B
7
20
+
C
7
20
C
5
14.3
+
D
6
17
D
1
2.8
F
1
2.8
I
ผ่าน (P, S)
ไม่ผา่ น (U)
๕. ปัจจัยทีทําให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
นักศึกษาที"ได้ F เป็ นเพราะเข้าเรี ยนแค่ 2 ครั3งหลังจากนั3นก็ไม่เคยเข้ามาเรี ยนอีกเลย อีกทั3งอาจารย์ไม่
สามารถติดต่อนักศึกษาได้
๖. ความคลาดเคลือ นจากแผนการประเมินทีกาํ หนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลือ นด้ านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือ น
-

เหตุผล
-

๖.๒ ความคลาดเคลือ นด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

๔

มคอ. ๕
ความคลาดเคลือ น
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ;ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
1．การสอบภาคทฤษฏีท3 งั กลางภาคและปลาย
ภาค และการสอบเก็บคะแนนการฟัง

2．คะแนนพฤติกรรมการเข้าเรี ยนและการ
เรี ยน

3．การจัดทํารายงานกลุ่มในหัวข้อการ
เปรี ยบเทียบวัฒนธรรมไทยและจีน

4．คะแนนการสอบพูดและคะแนนการบ้าน

เหตุผล
สรุปผล
นักศึกษาที"เข้าเรี ยนเป็ นประจําสามารถทําคะแนน
ออกมาได้ดี แต่นกั ศึกษาไม่มีความกระตือรื อล้นใน
การเรี ยน ไม่ท่องคําศัพท์ผลคะแนนไม่คอ่ ยดี ซึ" งผล
คะแนนที"ออกมาแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างนักเรี ยนที"ต3 งั ใจเรี ยนและไม่ต3 งั ใจเรี ยน
ลําดับคะแนนของนักศึกษาเป็ นไปตามความตั3งใจ
เรี ยนและการเข้าเรี ยนของนักศึกษา นักเรี ยนที"เข้า
เรี ยนทุกครั3งและมีความตั3งใจเรี ยนก็จะได้คะแนนมาก
นักเรี ยนที"เข้าเรี ยนแต่ไม่ต3 งั ใจและไม่ให้ความร่ วมมือ
ในระหว่างการเรี ยนการสอนก็ได้คะแนนอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ส่ วนนักศึกษาที"ได้คะแนนตํ"าจะเป็ น
นักศึกษาที"ขาดเรี ยนบ่อยโดยไม่ช3 ีแจงเหตุผล
นักศึกษามีความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนมากยิง" ขึ3น
และสามารถทํางานกลุ่มกับเพื"อนต่างสาขาได้อย่างดี
แต่เนื"องจากเนื3อหาวัฒนธรรมจีนที"สอนค่อยข้างไกล
จากชีวิตประจําวันดังนั3นในส่ วนของการเปรี ยบเทียบ
นั3น นักศึกษาไม่สามารถทําได้ออกมาดีเท่าที"ควร
นักศึกษาส่ วนใหญ่ส่งการบ้านครบ ส่ วนการสอบพูด
นั3นนักศึกษายังทําออกมาได้ไม่ดีเท่าที"ควร ส่ วนหนึ"ง
อาจจะเป็ นเพราะยังขาดการฝึ กฝน

หมวดที ๔ ปัญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ
๑. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิงอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่งทรัพยากรประกอบการเรี ยน
การสอน (ถ้ ามี)
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ผลกระทบ
๕

มคอ. ๕

๒. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์ กร(ถ้ ามี)
-

ผลกระทบต่ อผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
-

หมวดที ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้ อวิพากษ์ ทีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๑.๑

๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอืน
๒.๑ ข้ อวิพากษ์ ทีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๒.๑

หมวดที ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้ าของการปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนตามทีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั-งทีผ่านมา
แผนการปรับปรุ งทีเสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปี การศึกษาทีผ่านมา
ไม่มี
ไม่มี
๒. การดําเนินการอืน ๆ ในการปรับปรุ งรายวิชา
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๖

มคอ. ๕
๓. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสําหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
กําหนดเวลาทีแล้ วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
1. กระตุน้ ความสนใจในระหว่างการเรี ยน
การสอน โดยการแชร์ ประสบการณ์ดา้ น
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมให้แก่
นักศึกษา ทําให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้
วัฒนธรรมจีนไปด้วยในระหว่างการเรี ยน
2. เพิ"มกิจกรรมการอ่านซํ3าเพื"อให้นกั ศึกษา
1/2560
Zhang Jue
สามารถจดจําประโยคในบทเรี ยนได้ดี
ยิง" ขึ3น พร้อมไปกับการทําแบบฝึ กหัดใน
บทเรี ยน
3. เพิ"มกิจกรรมฝึ กฝนการสนทนา
4. เพิ"มแบบฝึ กหัดในบทเรี ยน เพื"อให้
นักศึกษามีความเข้าใจด้านไวยากรณ์มาก
ยิง" ขึ3น
๔. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
-

ลงชื"อ:
(Zhang Jue)
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ ายงาน
1/June/ 2560
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๗

