มคอ.5
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชามนุษยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1.รหัสและชื่ อรายวิชา
080303501 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
อาจารย์ศรี สุวรรณ น้อยพิทกั ษ์
อาจารย์อมร ไชยจา
กลุ่มเรี ยน
: 080303501 Sec. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
4.ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558
5. สถานทีเ่ รียน
สนามบาสเกตบอล ชั้น 7 อาคาร 40 ปี มจพ.
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (ปราจีน)

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
เพิม่ ขึ้น 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 โดยเพิม่
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
503
คน
2.จานวนนักศึกษาที่คงอยูเ่ มื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา
503
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
66
219
201
17
-

คิดเป็ นร้อยละ
13.1
43.5
40
3.4
-

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
การสอน (ถ้ ามี)
ไม่มี

ผลกระทบ
-

2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปัญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่ อการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1.ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
ปี การศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา 080303501 ชื่ อวิชา Basketball ตอน 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
สอนโดย อ.วิโรจน์ น้อยใหญ่ (VNY) อ.ศรี สุวรรณ น้อยพิทกั ษ์ (SNP) อ.อมร ไชยจา (AMCHA)
นักศึกษาทั้งหมด 520 คน นักศึกษาที่ประเมินแล้ว 412 คน คิดเป็ น 79.23 %
แบบประเมินการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2558
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
3.77
3.63
3.67
Mean
3.73
3.64
3.42
3.43
3.38
Mean
3.73
3.55
3.43
3.50
3.47
Mean
3.56
3.67
3.63
3.61
3.55
3.58

S.D
1.22
1.20
1.26
S.D
1.22
1.28
1.35
1.34
1.33
S.D
1.22
1.30
1.31
1.32
1.31
S.D
1.31
1.23
1.29
1.28
1.34
1.29

1.1 วิพากษ์ที่สาคัญจากการประเมินโดยนักศึกษา
- ผละการประเมิน รหัสวิชา 080303501 Basketball พบว่า การประเมินการเรี ยนการสอนระดับ
มหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.58 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าด้านแผนการ
สอนและอุปกรณ์การสอนในข้อแผนการสอนครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักสู ตร
อยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.77) รองลงมาคือ ด้านอาจารย์ผสู ้ อน คือ ด้านความรู ้และความสามารถของผูส้ อน ด้านวิธีการ
สอนคือด้านเนื้อหาที่สอนครอบคลุมเนื้ อหาที่กาหนดในรายวิชา อย่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.73) ส่ วนผล

การประเมินที่ต่าที่สุด คือข้อที่วา่ ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ในข้อมีช่องทางในการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย = 3.38)
1.2 ความเห็นข้ออาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
- ไม่มี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
แสดงความคิดเห็น
1. ว่านักศึกษาอย่างไม่เหมาะสม ซึ่ งเหตุเกิดจากการอธิ บายไม่ชเั จนของตัวอาจารย์เอง
2. อาจารย์ควรพูดจากับนักเรี ยนให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ใส่ แต่อารมณ์อย่างเดียว
3. คนนี้ตอ้ งเรี ยกว่า ครู คะ ดูแลเด็กทุกอย่าง เป็ นระเบียบสุ ดๆ ตรงเวลามากๆ เรี ยนบาสแบบได้
หลักการที่สุด
4. อยากให้อาจารย์ทาท่าประกอบให้ดูให้มากกว่านี้อะค่ะ ไม่ใช่วา่ ชี้ๆ พูดๆ ตอนแรกๆก็ยงั ดีที่มีท่าประ
กอ หลังๆที่ตอ้ งเริ่ มวิง่ เริ่ มคิดภาพตามไม่ออกแล้วค่ะ อยากให้ช่วยพิจารณาตรงนี้ให้นิดหนึ่ง แล้ว
อยากให้เวลาพูดขอให้พูดดังๆกว่านี้นะคะ นัง่ อยูข่ า้ งหลังแล้วมันไม่ได้ยนิ อะไรเลยค่ะ
5. ผูส้ อนไม่เปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม และสามารถอธิ บายคาตอบได้อย่างชัดเจน ไม่รับฟั งความ
คิดเห็นของผูเ้ รี ยน ไม่มีความเมตตตาสาหรับอาชีพครู ซึ่ งเป็ นอาชีพที่ตอ้ งสั่งสอนเพื่อผลิตให้
นักศึกษามีศกั ยภาพ หากครู ไม่มีความเมตตาเด็กจะมีทศั นคติเชิงลบกับวิชานั้น จากที่รู้สึกสนุกและ
อยากเรี ยน อาจทาให้รู้สึกเป็ นวิชาที่น่าเบื่อและรู ้สึกเหนื่อยที่ตอ้ งตื่นมาเรี ยนแล้วโดนบ่น มนุษย์คน
หนึ่งมีขอ้ ผิดพลาดในตัวเอง ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ หากมีแต่คนที่คอยหาแต่ขอ้ จับผิดคนอื่นอยู่
ตลอดเวลา คงไม่ทาให้มีการพัฒนาการที่ดีข้ ึน อาจจะทาให้เกิดการต่อต้านด้วยซ้ า หากสอนโดยใช้
คาพูดแบบผิดๆ ควรกลัน่ กรองสิ่ งที่ตนเองพูดให้มากๆ เพราะเป็ นแม่พิมพ์ของนักศึกษา อย่าทาตัว
เป็ นกระดาษที่พยายามจะขัดเกลาให้คนอื่นเรี ยบแต่ตวั เอง “หยาบ”
6. อยากให้อาจารย์สอนให้สนุก และทาให้วชิ านี้น่าสนใจและมีความกระตือรื นร้นอยากจะเรี ยนด้วย
ค่ะ
7. เนื่องจากมีนกั ศึกษามา ทาให้มีลูกบาสไม่เพียงพอ
8. แย่มาก
9. อ.ค่ะ หนูมาเรี ยนเพื่อให้รู้จกั การเล่นบาสมากขึ้น มาเรี ยนบาสเพื่อให้มีการนักกีฬาบาสมากขึ้นไม่ใช้
ให้รู้สึกไม่อยากเรี ยนบาส และหนูไม่ได้คดั เป็ นนักกีฬาบางทีไม่ตอ้ งใช้หลักเกณฑ์โหดมากก็ได้ค่ะ
หักที5 คะแนน ก่อนจะทาได้หนูพยายามมากนะค่ะ ทาผิดจิงหักแค่คะแนนก็เสี ยใจมากละค่ะ
10. ห่วย
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 ศึกษาได้แสดงทักษะและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้น
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..............................

