มคอ.5
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชามนุษยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1.รหัสและชื่ อรายวิชา
080303501 (835350) Basketball
2.รายวิชาทีต่ ้ องเรียนก่อนวิชานี้
ไม่มี
3.อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ สู อนและกลุ่มผู้เรี ยน
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ :อาจารย์วโิ รจน์ น้อยใหญ่
อาจารย์ผสู ้ อน
: อาจารย์วโิ รจน์ น้อยใหญ่
อาจารย์ฐิตาภัทร์ รัศมี
อาจารย์พิศาล บุตรชาติ
อาจารย์สิทธิพนั ธ์ ปล้องประภา
กลุ่มเรี ยน
: 080303501 Sec. 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13
: 835350 Sec. 1,2,3,4
4.ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
5. สถานทีเ่ รียน
สนามบาสเกตบอล ชั้น 7 อาคาร 40 ปี มจพ.

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
1.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้ อ
จานวน
จานวน
ระบุเหตุผลทีก่ ารสอนจริงต่ างจาก
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ แผนการสอนหากมีความแตกต่ างเกิน
แผนการสอน สอนจริง
25%
1.ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับบาสเกตบอล
2
1
เพื่อให้ นศ. ได้มีเวลาในการฝึ กทักษะ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทักษะการส่ งลูก
2.ทักษะเบื้องต้น การเคลื่อนไหว
2
2
และ นศ.สามารถศึกษาเรื่ องความรู ้
3.การครอบครองบอล
4
4
เบื้องต้นเพื่มเติมได้จากเอกสารที่
เกี่ยวข้องนอกเวลาเรี ยน
4.ทักษะการยิงประตูประเภทต่างๆ
4
6
5.ทักษะการทาประตูแบบ 2 คนและ 3 คน
2
2
6.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2
1
การปฐมพยาบาลและการบาดเจ็บใช้
ผสมผสานความรู ้ในขณะแข่งขันและ
7.กฎ กติกาการแข่งขันบาสเกตบอล
2
2
นศ.สามารถศึกษาเพื่มเติ่มจากเอกสาร
8.เทคนิคการเล่นและการแข่งขัน
6
6
ที่เกี่ยวข้องนอกชั้นเรี ยน โดยเพิ่ม
บาสเกตบอล
ระยะเวลาการแข่งขันให้เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจาก นศ.มีจานวนมาก
2.หัวข้ อทีส่ อนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อทีส่ อนไม่ ครอบคลุมตาม นัยสาคัญของหัวข้ อทีส่ อนไม่
แผน (ถ้ ามี)
ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
ไม่มี

แนวทางชดเชย
ไม่มี

3. ประสิ ทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรียนรู้ ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรี ยนรู ้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

1.สอดแทรกอยูใ่ นข้อปฎิบตั ิ
ในชั้นเรี ยนและกิจกรรมใน
การเรี ยนการสอน
ความรู ้
1.อธิบายประกอบการ
ยกตัวอย่างและการฝึ กปฎิบตั ิ
2.ประสบการณ์จากการ
แข่งขัน
ทักษะทางปัญญา 1.อธิ บายและยกตัวอย่าง
ประกอบ
2.สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรม
ระหว่างการเรี ยนการสอน
ทักษะ
1.การฝึ กทักษะการเล่นร่ วมกับ
ความสัมพันธ์
ผูอ้ ื่นในชั้นเรี ยน
ระหว่างบุคคลและ 2.การเล่นประเภทคู่และการมี
ความรับผิดชอบ
ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยน
3.ฝึ กการตัดสิ น
ทักษะการวิเคราะห์ 1.ให้นกั ศึกษาสังเกตุวธิ ีการ
เชิงตัวเลข การ
เล่นของเพื่อนคนอื่นๆ
สื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คุณธรรม
จริ ยธรรม

4. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อการปรับปรุ งวิธีการสอน
- ไม่มี

ประสิ ทธิผล ปัญหาของการใช้วธิ ีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการ
มี ไม่มี
แก้ไข

-



-



-



-



-

หมวดที่ 3 สรุ ปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
693
คน
2.จานวนนักศึกษาที่คงอยูเ่ มื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา
693
คน
3.จานวนนักศึกษาที่ถอน (w)
คน
4.การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
ตก (F)
ตกเนื่ องจากเวลาเรี ยนไม่พอ ไม่มีสิทธิ สอบ (Fa)
ตกเนื่องจากขาดสอบ (Fe)
การวัดผลโครงการพิเศษหรื อปริ ญญานิพนธ์ยงั ไม่สิ้นสุ ด(Ip)
ไม่สมบูรณ์ (I)
พอใจ (S)
ไม่พอใจ (U)
ขอถอนวิชาเรี ยนหลังกาหนด (W)
5.ปัจจัยทีท่ าให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
- ไม่มี

จานวน
41
316
301
35
-

คิดเป็ นร้อยละ
5.92
45.60
43.43
5.05
--

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ (ถ้ ามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
7. การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- ผูส้ อนทวนสอบโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
ระหว่างเรี ยน ตรวจสอบคะแนนจากการสอบปฎิบตั ิ
และงานที่มอบหมายเพื่อให้คะแนนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา
- คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาทวนสอบโดย
การประชุมพิจารณาผลการเรี ยนรายวิชาและการ
กระจายของระดับ(เกรด)โดยรวม

สรุ ปผล
-

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
1.ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
ผลกระทบ
การสอน (ถ้ ามี)
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริ หารและองค์กร
ปัญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี)
ผลกระทบต่ อการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
ไม่มี
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1.ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
ปี การศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา 835350 ชื่ อวิชา Basketball ตอน 1,2,3,4
สอนโดย อ.วิโรจน์ น้อยใหญ่ (VNY) อ.ฐิติภทั ร์ รัศมี (THRAT) อ.สิ ทธิพนั ธ์ ปล้องประภา (SIPLO)
นักศึกษาทั้งหมด 193 คน นักศึกษาที่ประเมินแล้ว 140 คน คิดเป็ น 72.54 %
แบบประเมินการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย ภาคเรี ยนที่ 1/2558
ด้ านแผนการสอนและ อุปกรณ์ การสอน
 แผนการสอนครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักสูตร
 เอกสาร และตาราประกอบการสอนมีความเหมาะสม
 อุปกรณ์ และสื่ อประกอบการสอนมีความเหมาะสม
ด้ านอาจารย์ ผ้สู อน
 ความรู ้ และความสามารถของผูส้ อน
 การตรงต่อเวลา และเข้าสอนโดยสม่าเสมอ
 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
 การวางตัวมีความเหมาะสม
 มีช่องทางในการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
ด้ านวีธีการสอน
 เนื้อหาที่สอนครอบคลุมเนื้อหาที่กาหนดในรายวิชา
 มีเทคนิคในการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา
 ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้มีการซักถามและสามารถอธิบายคาตอบได้อย่างชัดเจน
 การวัดและเกณฑ์การประเมินผลมีความเหมาะสม
 มีการแนะนาให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอื่นเพื่มเติ่ม
ด้ านผลลัพธ์ การเรียนรู้ของรายวิชา
 ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
 ด้านความรู ้ เนื้อหาในรายวิชา
 ด้านทักษะทางปั ญญา สามารถนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉลีย่ รวม

Mean

Mean

Mean
4.38
4.28
4.39
S.D
4.43
4.32
4.31
4.33
4.23
Mean
4.39
4.29
4.34
4.30
4.26
S.D
4.41
4.30
4.35
4.36
4.29
4.33

S.D
0.74
0.77
0.76
0.72
0.73
0.86
0.81
0.83
S.D
0.67
0.81
0.81
0.86
0.84
0.77
0.83
0.82
0.79
0.89
0.80

1.1 วิพากษ์ที่สาคัญจากการประเมินโดยนักศึกษา
- ผละการประเมิน รหัสวิชา 835350 Basketball พบว่า การประเมินการเรี ยนการสอนระดับมหาวิทยาลัย
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.33 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าด้านอาจารย์ผสู ้ อนมี
ความรู ้และความสามารถ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.43) รองลงมาคือ ด้านผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของรายวิชา
คือ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ส่ วนผลการประเมินที่ต่าที่สุด คือข้อที่วา่ ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ในข้อมีช่องทาง
ในการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา อยูใ่ นระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.23)

1.2 ความเห็นข้ออาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
- ไม่มี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
แสดงความคิดเห็น
1. อาจารย์ใจดี สอนอย่างเป็ นกันเอง และสอนดีมาก
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
- ไม่มี

ปี การศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา 080303501 ชื่ อวิชา Basketball ตอน 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13
สอนโดย อ.วิโรจน์ น้อยใหญ่ (VNY) อ.ฐิตาภัทร์ รัศมี (THRAT) อ.พิศาล บุตรชาติ (PIBUD)
นักศึกษาทั้งหมด 520 คน นักศึกษาที่ประเมินแล้ว 412 คน คิดเป็ น 79.23 %
แบบประเมินการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1/2558
ด้ านแผนการสอนและ อุปกรณ์ การสอน
 แผนการสอนครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักสูตร
 เอกสาร และตาราประกอบการสอนมีความเหมาะสม
 อุปกรณ์ และสื่ อประกอบการสอนมีความเหมาะสม
ด้ านอาจารย์ ผ้สู อน
 ความรู ้ และความสามารถของผูส้ อน
 การตรงต่อเวลา และเข้าสอนโดยสม่าเสมอ
 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
 การวางตัวมีความเหมาะสม
 มีช่องทางในการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
ด้ านวีธีการสอน
 เนื้อหาที่สอนครอบคลุมเนื้อหาที่กาหนดในรายวิชา
 มีเทคนิคในการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา
 ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้มีการซักถามและสามารถอธิบายคาตอบได้อย่างชัดเจน
 การวัดและเกณฑ์การประเมินผลมีความเหมาะสม
 มีการแนะนาให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอื่นเพื่มเติ่ม
ด้ านผลลัพธ์ การเรียนรู้ของรายวิชา
 ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
 ด้านความรู ้ เนื้อหาในรายวิชา
 ด้านทักษะทางปั ญญา สามารถนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉลีย่ รวม

Mean

Mean

Mean
4.25
4.13
4.24
S.D
4.29
4.10
4.10
4.15
4.04
Mean
4.27
4.18
4.10
4.13
4.07
S.D
4.18
4.20
4.18
4.19
4.07
4.16

S.D
1.00
1.01
0.93
0.97
1.04
1.09
1.08
1.12
S.D
0.97
1.03
1.13
1.06
1.07
1.03
1.01
1.00
1.05
1.07
1.04

1.1 วิพากษ์ที่สาคัญจากการประเมินโดยนักศึกษา
- ผละการประเมิน รหัสวิชา 080303501 Basketball พบว่า การประเมินการเรี ยนการสอนระดับ
มหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.16 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าด้านอาจารย์
ผูส้ อนมีความรู ้และความสามารถ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29) รองลงมาคือ ด้านวิธีการสอน คือ ด้านคุ
เนื้อหาที่สอนครอบคลุมเนื้อหาที่กาหนดในรายวิชา ส่ วนผลการประเมินที่ต่าที่สุด คือข้อที่วา่ ด้านอาจารย์
ผูส้ อน ในข้อมีช่องทางในการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา อยูใ่ นระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.04)
1.2 ความเห็นข้ออาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
- ไม่มี

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
แสดงความคิดเห็น
1. สุ ดยอดครับอาจารย์ สนุกมากครับ
2. อาจารย์มาเลทตลอด มีการใช้คาพูดที่ทาให้นกั ศึกษาอายเพื่อนๆ
3. ขอบคุณอาจารย์สาหรับคาแนะนาต่างๆ
4. อาจารย์มีทกั ษะที่ดี อธิ บายและยกตัวอย่างให้ชดั เจน บอกถึงลักษณะวิธิการและประโยชน์ได้ดี
5. อาจารย์ใจดีมากครับ ขอบคุณนะครับ
6. อาจารย์ใจดี
7. อาจารย์ใจดีค่ะ สอนดีดว้ ย อยากได้อาจารย์มาสอนแบตมินตัน Sec หนู ในเทมอหน้าด้วย
8. ขอบคุณนะครับ
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
- ไม่มี

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุ ง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่ ่ านมา
แผนการปรับปรุ งทีเ่ สนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินงาน
ปี การศึกษาทีผ่ ่านมา
2. การดาเนินงานอื่นๆในการปรับปรุ งรายวิชา
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาแสดออกทางด้านความคิดและศักยภาพของตนเอง โดยการปรับปรุ งวิธีการสอนโดย
เปิ ดโอกาศให้นกั ศึกษาได้แสดงทักษะและอภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นมากขึ้น
3. ข้ อเสนอแนะแผนการปรับปรุ งสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
-

ผู้รับผิดชอบ
-

4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาต่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
- ไม่มี
ชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์วโิ รจน์ น้อยใหญ่
ลงชื่อ
วันที่รายงาน............................................
ชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ลงชื่อ

วันที่รับรายงาน..............................

