รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา

มคอ. 5

ชื อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

1 รหัสและชื อรายวิชา

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป

9001408 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน (Science and Technology in Daily Life)

2 รายวิชาทีต้ องเรีย นก่ อนรายวิชานี (ถ้ ามี)
ไม่มี

3 อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรียน (section)
อาจารย์สุภาวิณี แสนทวีสุข

4 ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเปิ ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที 2/2559 (ศึกษาทัวไป หมู่ 1)

5 สถานทีเรีย น

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
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หมวดที การจัดการเรียนการสอนทีเปรีย บเทีย บกับแผนการสอน

1 รายงานชัวโมงการสอนจริงเทีย บกับแผนการสอน
หัวข้ อ/รายละเอียด

แนะนํารายวิชา
ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ กายภาพและการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนและการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
- พลังงานชีวมวล
- การอนุรักษ์พลังงาน
เคมีและการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
เท คโน โลยี ชี ว ภาพและการนํ า เท คโน โลยี ม า
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
เกษตรและการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
อาหารและโภชนาการและการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
สิ งแวดล้อมและการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
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จํานวน
ชัวโมงตาม
แผนการ
สอน
3

จํานวน
ชัวโมงทีใช้
สอนจริง

ระบุสาเหตุทการสอนจริ
ี
ง
ต่ างจากแผนการสอนหาก
มีความแตกต่ างเกิน 25 %

3

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

2

2 หัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ ามี)
ไม่มี

นัยสําคัญของหัวข้ อทีสอน
ไม่ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

3 ประสิ ทธิผลของวิธีสอนทีทําให้ เกิดผลการเรีย นรู้ตามทีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรีย นรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้
ทักษะทางปั ญญา

วิธีสอนทีระบุในรายละเอียด
รายวิชา

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาประเด็นทางจริ ยธรรม
ทีเกียวข้องกับการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
บรรยาย อภิปราย การทํางาน
กลุ่ม การนําเสนอรายงาน
อภิปรายกลุ่ม

ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

-มอบหมายงานรายกลุ่มและ
รายบุคคล เช่น อ่านบทความที
เกียวข้องกับรายวิชา -การ
นําเสนอรายงาน

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-มอบหมายงานให้ศีกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจาก website และทํา
รายงาน
-นําเสนอโดยใช้รูปแบบและ
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ประสิ ทธิผล
มี ไม่ มี


ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข








การติดตามประเมินผลรายบุคคล
ทําได้ยาก การอภิปรายกลุ่ม มัก
ไม่ได้ความคิดเห็น เนืองจาก
นักศึกษาไม่ได้เตรี ยมมา
หากจํานวนนักศึกษาในกลุ่มมาก
เกินไป อาจเกิดการไม่กระจายการ
ทํางาน ทําให้มีความเหลือมลําใน
การทํางาน และสร้างความไม่
พอใจกับนักศึกษาในกลุ่มทําให้
เกิดความสัมพันธ์ทีไม่ดีนกั
- นักศึกษาส่ งงานครบแต่ขาด
ทักษะในการสรุ ปหรื อแปรผล
ข้อมูล
ข้ อเสนอแนะ

3

เทคโนโลยีทีเหมาะสม

- เพือให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
แท้จริ ง ควรให้ส่งรายงานทาง
electronic mail และสุ่ มสอบถาม
นักศึกษาถึงขันตอนการค้นคว้า

4 ข้ อเสนอการดําเนินการเพือปรับปรุงวิธีสอน
ไม่มี

หมวดที สรุ ปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1 จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบีย นเรีย น
35 คน

2 จํานวนนักศึกษาทีคงอยู่เมือสิ นสุ ดภาคการศึกษา (จํานวนนักศึกษาทีสอบผ่านในรายวิชานี)
35 คน

3 จํานวนนักศึกษาทีถอน (W)
- คน

4 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B

จํานวน
1
2
10

คิดเป็ นร้ อยละ
2.86
5.74
28.57

C

9

25.71

C+
D+
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1

31.43
2.86

4

D

0

Fe

0

F

ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (U,S)
ถอน (w)

0

1

2.86

0

0

0
0

0
0
0

5 ปัจจัยทีทําให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
ไม่มี

6 ความคลาดเคลือนจากแผนการประเมินทีกําหนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลือนด้ านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือน
ไม่มี

6.2 ความคลาดเคลือนด้านวิธีการประเมินผลการเรีย นรู้
ความคลาดเคลือน
. การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษาเกียวกับคุณธรรม จริ ยธรรม ไม่
สามารถกระทําได้ทุกคน
. การทํางานกลุ่มและผลงานกลุ่ม

เหตุผล
เหตุผล
. เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมี
คุณธรรมของนักศึกษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน
. ความทัวถึงในการตรวจสอบการมีส่วนร่ วม
ของนักศึกษาทุกคนในการทํางานกลุ่มไม่
สามารถทําได้ร้อยเปอร์ เซ็นต์

7 การทวนสอบผลสั มฤทธิของนักศึกษา

สรุปผล
วิธีการทวนสอบ
1. การตรวจสอบการประเมิ น ผล 1. สุ ม นั ก ศึ ก ษ าม าจํ าน ว น 25 % ข อ งนั ก ศึ ก ษ าที่
สั ม ฤทธิ์ กั บ แผนการประเมิ น ผล
ลงทะเบียนเรียน แลวตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาวา
(มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
ไดมาจากการประเมินผลวิ ธีใดบาง จากการตรวจสอบ
พบวาไดจากการสอบกลางภาค (30%) การสอบปลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

5

ภาค (30%) การเข าชั้นเรียน การมีสวนรว ม อภิป ราย
เสนอความคิ ด เห็ น ในชั้ น เรี ย น (10%) การนํ า เสนอ
รายงาน การทํางานกลุมและผลงาน (20%) และแบบ
ฝกหัด (10%) พบวา การประเมินผลสัมฤทธิ์สอดคลอง
กับแผนการประเมินผล
2. ทวนสอบข อ สอบหรือ เกณฑ ก าร 2. การใหคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค การประเมิ น
การเขาชั้นเรียน รายงาน และแบบฝกหัด ไดตรวจตาม
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ (กรณี เป น
ผลการเรียนรูที่กําหนด
รายงานหรื อ อื่ น ๆ) ตรวจตามผล
การเรียนรูที่กําหนดหรือไม
3. การตั ด เกรดเป น ไปตามเกณฑ ที่ 3. การตั ด เกรดใช ก ารประเมิ น ผล อิ ง เกณ ฑ ตามที่
กําหนดหรือไม
คณะกรรมการบริห ารรายวิช ากําหนด โดยตรวจดูจาก
รายงานการตัดเกรดที่สงเขากรรมการบริหารรายวิชา

หมวดที ปัญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ

1 ประเด็นด้านทรัพ ยากรประกอบการเรีย นและสิ งอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่งทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้ ามี)
ไม่มี

2 ประเด็นด้ านการบริหารและองค์กร

ปัญหาด้ านการบริหารและองค์กร (ถ้ ามี)
ไม่มี
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ผลกระทบ

ผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา

6

หมวดที การประเมินรายวิชา

1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

1.1 ข้ อวิพากษ์ ทีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู ้ อนเฉลี ยอยูใ่ นระดับมาก
(4.21) โดยแยกเป็ นผลประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมาก (4.22) และ ผล
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก (4.17)
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผ้สู อนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 1.1
ไม่มี

2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอืน

2.1 ข้ อวิพากษ์ ทีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอืน
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1
ไม่มี
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หมวดที แผนปรับปรุง

1 ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรีย นการสอนตามทีเสนอในรายงาน/รายวิชาครังทีผ่านมา
แผนการปรับปรุ งทีเสนอในภาคการศึกษา/
ปี การศึกษาทีผ่านมา
ไม่มี

ผลการดําเนินการ

2 การดําเนินการอืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

ประชุ มอาจารย์ผสู ้ อนเพือรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในปี การศึกษาทีผ่านมา
ตลอดถึงแผนการดําเนินการในปี การศึกษานี

3 ข้อเสนอแผนการปรั บปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
ปรับปรุ งวิธีการสอน เพิมตัวอย่าง
ให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้ามากขึน จัด
อภิปรายกลุ่มย่อย กระตุน้ ให้เกิด
ความตังใจเรี ยน

กําหนดเวลาทีแล้ วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จัดเตรี ยมให้แล้วเสร็ จก่อนเปิ ด อาจารย์สุภาวิณี แสนทวีสุข
สอน 4 สัปดาห์

4 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ไม่มี เนืองจากแผนการเรี ยนการสอนแบบเดิมมีความเหมาะสมดีอยูแ่ ล้ว

ชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ……………………………………
(อาจารย์สุภาวิณี แสนทวีสุข)

วันทีรายงาน วันที 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร : ……………………………………
(อาจารย์สุภาวิณี แสนทวีสุข)
วันทีรายงาน วันที 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
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ผลการประเมินอาจารยผูสอนประจํารายวิชา: 9001408 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน 2/2559
สุภาวิณี แสนทวีสุข
ผลการวิเคราะหรายขอ

คาเฉลี่ย

SD

ผลการ
วิเคราะห

4.34
4.32
4.27
4.28
4.28
4.20
4.14
4.20
4.16
4.18
4.17

0.70
0.71
0.73
0.71
0.72
0.77
0.77
0.75
0.75
0.74
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.18 0.73

มาก

4.19

0.74

มาก

4.22 0.74

มาก

4.16
4.18
4.16
4.19

0.79
0.75
0.76
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก

4.17 0.76

มาก

ประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
1. บุคลิกภาพและการแตงกายของผูสอน
2. ความตรงตอเวลา
3. การเตรียมการสอน
4. ความตั้งใจและความกระตือรือรนในการสอน
5. ความครบถวนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา
6. ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
7. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
8. สงเสริมใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล
9. ใหขอมูล ชี้แนะ แหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติม
10. จัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
11. ใชสื่อการสอนที่สงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสม
12. มีการประเมินผลหลายรูปแบบ ผูเรียนทราบวิธีการประเมิน และมีสวนรวมในการกําหนดสัดสวน
คะแนน
13. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุน เนนความรวมมือ ผูเรียนมีความสุขในการเรียน

รวม
ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. ความเพียงพอของอุปกรณที่ใชในหองเรียน/หองปฏิบัติการ
2. ความเหมาะสมของอุปกรณที่ใชในหองเรียน/หองปฏิบัติการ
3. ความเพียงพอของตํารา/หนังสือ และสิ่งพิมพในหองสมุด
4. ความเหมาะสมของตํารา/หนังสือ และสิ่งพิมพในหองสมุด

รวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
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