มคอ. 5

มคอ.5
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รายวิชา ทนก 461 สัมมนา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 461 สัมมนา
2. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ อาจารย์ผสู ้ อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ผู้สอน อ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ ดร.พัชรกมน หนูเอียด
อาจารย์สจุ ินดา จิตต์ใจฉ่า
อาจารย์ ดร.วาสินี จันทร์นวล
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา
อาจารย์ ดร.เฉลา เทพเฉลิม
กลุ่มเรียน AI42
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา :
ภาคการศึกษาที่ 2/ ปี การศึกษา 2557
5. สถานทีเ่ รียน
ณ ห้ องบรรยาย 15-121 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การ
ชัวโมงตาม
่
ชัวโมงที
่
่ได้ สอนจริงต่างจาก
แผนการสอน สอนจริง แผนการสอนหาก
มีความแตกต่าง
เกิน 25%
2
2
รายละเอียดของวิชาสัมมนา การรายงานหน้ าชั้นเรี ยน การ

เตรี ยมสัมมนา ข้ อ กาหนดต่ างๆ ของการสัมมนา การใช้
โปรแกรมที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การนาเสนอผลงานการ
ประเมินผลการเรียนและลาดับการให้ สมั มนา
พบอาจารย์ท่ปี รึกษา ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ค้ นคว้ าด้ วยตัวเอง
ค้ นคว้ าด้ วยตัวเอง
การให้ สมั มนาโดยนิสติ ครั้งที่ 1
สรุปการสัมมนา
การให้ สมั มนาโดยนิสติ ครั้งที่ 2
(ส่งรายงาน ครั้งที่ 1) สรุปการสัมมนา
การให้ สมั มนาโดยนิสติ ครั้งที่ 3
(ส่งรายงาน ครั้งที่ 2) สรุปการสัมมนา
การให้ สมั มนาโดยนิสติ ครั้งที่ 4
(ส่งรายงาน ครั้งที่ 3) สรุปการสัมมนา
การให้ สมั มนาโดยนิสติ ครั้งที่ 5
(ส่งรายงาน ครั้งที่ 4) สรุปการสัมมนา
การให้ สมั มนาโดยนิสติ ครั้งที่ 6
(ส่งรายงาน ครั้งที่ 5) สรุปการสัมมนา
การให้ สมั มนาโดยนิสติ ครั้งที่ 7
(ส่งรายงาน ครั้งที่ 6) สรุปการสัมมนา
การให้ สมั มนาโดยนิสติ ครั้งที่ 8
(ส่งรายงาน ครั้งที่ 7) สรุปการสัมมนา
การให้ สมั มนาโดยนิสติ ครั้งที่ 9
(ส่งรายงาน ครั้งที่ 8) สรุปการสัมมนา
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2. หัวข้อทีส่ อนไม่ครบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

-

-

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรูต้ ามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู ้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม 1.1 บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จรรยาบรรณ
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในขณะสอนปฏิบตั กิ าร
1.3 อภิปรายการนาเสนองาน โดยมี
การซักถามจากกลุ่มผู้เรียนในชั้น
ความรู้
2.1 บรรยายเนื้อหารายวิชาประกอบ
สื่อการสอนพาวเวอร์พอยต์/
มัลติมเี ดีย
2.2 ผู้เรียนศึกษาด้ วยตนเอง
ทักษะทางปัญญา
3.1 มอบหมายงานให้ ค้นคว้ าด้ วย
ตนเอง โดยให้ ผ้ เู รียนทาความเข้ าใจ
และสรุปผลข้ อมูลให้ อาจารย์ท่ปี รึกษา
ทักษะความสัมพันธ์ 4.1 การนาเสนอและอภิปรายโดยให้
ระหว่างบุคคลและ ผู้เรียนได้ แสดงความคิดเห็นในชั้น
ความรับผิดชอบ
เรียน
4.2 มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและ
งานรายกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์ 5.1 การนาเสนอและอภิปรายโดยให้
เชิงตัวเลข การ
ผู้เรียนได้ แสดงความคิดเห็นในชั้น
สื่อสาร และการใช้
เรียน
เทคโนโลยี
5.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
สารสนเทศ

ประสิทธิผล
มี
ไม่มี

ปั ญหาของการใช้วิธีสอน
(ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข










คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 3

มคอ. 5

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
4.1 เนื่องจากวิชาสัมมนาเป็ นวิชาที่ผ้ ูเรียนต้ องศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองเป็ นหลัก โดยมีอาจารย์ท่ป
ี รึกษา
เป็ นผู้ช้ ีแนะ ดังนั้น จึงมีการชี้แนะให้ ผ้ ูเรียนมีความกระตือรือร้ นในการค้ นคว้ าและไฝ่ หาความรู้
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

จานวนนิสิตทีล่ งทะเบียนเรียน
35 คน
จานวนนิสิตทีค่ งอยู่เมือ่ สิ้ นสุดภาคการศึกษา
35 คน
จานวนนิสิตทีถ่ อน
0 คน
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
A
19
B+
4
B
4
C+
1
C
1
D+
0
D
3
E
3
I
S
U
W
-

คิดเป็ นร้อยละ
54.3
11.4
11.4
2.9
2.9
0.0
8.6
8.6
-

5. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้ อ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคาดเคลือ่ น
-

เหตุผล
-
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6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ความคาดเคลือ่ น
-

เหตุผล
-

7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ความคาดเคลือ่ น
-

เหตุผล

-

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

-

-

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปั ญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
-

ผลกระทบต่อการเรียนรูข้ องนิสิต
-

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 5

มคอ. 5

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ด้ านการจัดการเรียนการสอนและด้ านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

จุดแข็ง
จุดอ่อน
(ประเมินจากคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก)
(ประเมินจากคะแนนตา่ สุด 2 อันดับแรก)
1. อาจารย์ผ้ ูสอนมีความรู้ความสามารถใน
1. อาจารย์ผ้ ูสอนมีการส่งเสริมให้ นิสติ ใช้
เนื้อหาวิชาที่สอน
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียน
2. อาจารย์ผ้ ูสอนมีความตั้งใจและมีการเตรียมการ
การสอน เช่น อินเทอร์เนต A- tutor
สอนมาเป็ นอย่างดี
2. อาจารย์ผ้ ูสอนมีการใช้ ส่อื และเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
ควรมีการมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนสร้ างเสริมทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่
ผ่านมา

ผลการดาเนินการ

ไม่มี เนื่องจากเป็ นการจัดการเรียนการสอนเป็ นครั้ง
แรกของหลักสูตร

-

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ควรมีการเพิ่มแรงจู งใจให้ ผ้ ูเรียน การสอนครั้งถัดไป

ผูร้ บั ผิดชอบ

อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบและอาจารย์
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มี ค วาม ก ร ะตื อ รื อ ร้ น ใน ก าร
ค้ นคว้ าและเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่ม
มากขึ้น

ที่ปรึกษา 2/58

3. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
เสนอแนะให้ มีการปรับปรุงอุปกรณ์ส่อื โสตภายในห้ องเรียน เช่น การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และระบบ
เสียง เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ดี ีข้ นึ
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ............................................................
(ดร.พัชรกมน หนูเอียด)
วันที่รายงาน 19 มิถุนายน 2558

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ............................................................
(อาจารย์ สุจินดา จิตต์ใจฉ่า)
วันที่รายงาน มิถุนายน 2558
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