มคอ.5
การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
การศึกษาปฐมวัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ศษ 0117 ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
- สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)
3 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: นางปัทมา คุ้มแถว
3 2.อาจารย์ผู้สอน : นางปัทมา คุ้มแถว
3.3 กลุ่มผู้เรียน : นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น 12
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ชั้นปีที่ 2
5. สถานที่เรียน
หน่วยจัดการศึกษาอาเภอเมืองมุกดาหาร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

หน่วยที่ 1 เด็กปฐมวัยกับศิลปะ
- ความหมายของศิลปะ
- ความต้องการของเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับศิลปะ
- พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะใน
ชีวิตประจาวันของเด็กปฐมวัย
- ศิลปะกับพื้นฐานทางการศึกษา
- ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ในวัย
เด็ก
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จน.ชม.
แผนการสอน
5

จน.ชม.ทีไ่ ด้
สอนจริง
5

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน การ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
-

1

หัวข้อ

หน่วยที่3 การเรียนการสอนศิลปะ
สาหรับเด็กปฐมวัย
- ความมุ่งหมายในการสอนศิลปะเด็ก
ปฐมวัย
- บทบาทของครูศิลปะ
- ข้อควรคานึง ในการสอนศิลปะเด็ก
ปฐมวัย
- การเตรียมการสาหรับการสอน
ศิลปะเด็กปฐมวัย
- การเตรียมห้องเรียนศิลปะ
- ลาดับขั้นตอนการสอนศิลปะเด็ก
ปฐมวัย
- เทคนิควิธีสอนศิลปะเด็กปฐมวัย
หน่วยที่ 4 วัสดุ อุปกร์์ สาหรับงาน
ปฐมวัยศิลปะเด
- วัสดุที่ใช้กับงานศิลปะ
- อุปกร์์ที่ใช้กับงานศิลปะ
หน่วยที่ 5 กิจกรรมศิลปะสาหรับ
เด็กปฐมวัย
- การวาดรูปและระบายสี
- การวาดและระบายด้วยสีเทียน
- การใช้สีประเภทผสมน้า
- การพิมพ์
- การละเลงสีด้วยนิ้วมือ
- การปั้น
- งานกระดาษ
- ศิลปะประดิษฐ์สาหรับเด็กปฐมวัย
หน่วยที่ 6 เด็กกับการรับรู้จากการ
ทางานศิลปะ
- พัฒนาการรับรู้ทางวัตถุ
- พัฒนาการด้านความคิด
- พัฒนาการทางอารม์์และสังคม
- ความสัมพันธ์ของศิลปะกับ
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จน.ชม.
แผนการสอน
10

จน.ชม.ทีไ่ ด้
สอนจริง
10

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน การ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
-

5

5

-

20

30

5

5

เนื้อหาในหน่วย มีกิจกรรมการปฏิบัติ
ค่อนข้างเยอะทาให้เวลาในการเรียนปฏิบัติ
ต้องล่วงเลยเวลาทุกครั้ง

-

2

หัวข้อ

ประสบการ์์ด้านอื่น ๆ
- คุ์ค่าของศิลปะต่อเด็กปฐมวัย
หน่วยที่ 7 การประเมินผลงานศิลปะ
เด็กปฐมวัย
- การประเมินผลด้านผลงาน
- การประเมินผลด้านพฤติกรรม
- การให้คาชมเชย
- การวิจาร์์
- การแสดงผลงานศิลปะ

จน.ชม.
แผนการสอน

จน.ชม.ทีไ่ ด้
สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน การ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%

10

10

-

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย

-

-

-

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา

ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

1. คุ์ธรรม
จริยธรรม


1. ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2. จัดกิจกรรมเสริมประสบการ์์ให้กับ
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
3. การยกตัวอย่างกร์ีศึกษาและให้
อภิปรายร่วมกัน
4. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับ
วิทยาลัยฯและชุมชนของตนเอง

2. ความรู้

1. บรรยายร่วมอภิปราย
2. ทางานกลุ่ม งานรายบุคคล
3. การวิเคราะห์กร์ีตัวอย่าง
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ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมกับชุมชน ยังน้อยอยู่ ซึ่งเวลาที่จะ
ได้พบกับนักศึกษาเพื่อหาชุมชนที่จะไป
ดูงานหรือมีส่วนร่วมกับชุมชน ยังน้อย
อยู่มาก

-

3

ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

3. ทักษะทางปัญญา

1. กระบวนการสืบค้นด้วยตนเอง
2. การจัดสถานการ์์จาลอง
3. การมอบหมายงาน
4. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
5. การฝึกปฏิบัติการ
6. การเรียนแบบแก้ปัญหา
4. ทักษะ
1. การฝึกปฏิบัติการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2. การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วน
บุคคลและความ
ร่วม
รับผิดชอบ
3. การเรียนแบบร่วมมือ
4. การทางานเป็นกลุ่ม
5. ทักษะการ
1. มอบหมายงานโดยอาศัยกระบวนการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สืบค้น
การสื่อสาร และการ 2. การฝึกปฏิบัติการ
ใช้เทคโนโลยี
3. มอบหมายงาน นาเสนอผลงานใช้
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การทารายงานและนาเสนอผลงาน
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ปรับปรุงคุ์ภาพเนื้อหาการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ขึ้นอยู่ทุกปีการศึกษา หรือทุกภาคการศึกษาที่นาไปใช้
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ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข



การท างานที่ ม อบหมายและการ
นาเสนอผลงาน ยังขาดการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกภายในกลุ่ม



การฝึ ก ปฏิ บั ติ บ างชิ้ น งานใช้ เ วลา
ค่อนข้างเยอะและไม่เพียงพอในการฝึก
ฝึกปฏิบัติ



-

โดยปรับให้เหมาะสมกับสถานการ์์ปัจจุบันที่เกิด

4

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3 จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูร์์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

15 คน
15 คน
- คน
จานวน
3
6
3
1
1
1
-

คิดเป็นร้อยละ
20.00
40.00
20.00
6.66
6.66
6.66
-

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
- นักศึกษาติดภารกิจบ่อยครั้ง
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
- งานมอบหมาย

เหตุผล
- การส่งงานที่ได้มอบหมายไปล่าช้า

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การทางานกลุ่มและผลงานกลุ่ม
ความทั่วถึงในการตรวจสอบการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคน
ไม่สามารถทาได้ละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์
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5

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ประเมินการเรียนของนักศึกษา จะได้ผลการเรียนตามการสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ร่วม
คะแนนระหว่างภาคที่นักศึกษาได้มาในระหว่างจัดการเรียนการ
สอนตลอด ภาคเรียน
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ามี)
- สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน เป็นสถานที่ที่
เช่าของหน่วยงานอื่น บางครั้งมีการจัดงานต่าง ๆ ทา
ให้ต้องย้ายสถานที่ในการจัดการศึกษาอยู่เป็นประจา
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)

ผลกระทบ

- การสื่อสารในการย้ายสถานที่ของผู้ประสานงาน กับ
นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน ในเรื่องการเปลี่ยนสถานที่
จัดการเรียนการสอนไม่ทั่วถึง ทาให้เวลาเรียนต้องสูญเปล่า
ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

-

-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ในการอภิปรายกลุ่ม นักศึกษามีส่วนร่วมไม่ทั่วถึงทุกคน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
อาจารย์กากับควบคุมให้มีการหมุนเวียน เปลี่ยนกันในโอกาสต่อไป
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
-

-

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ประชุมอาจารย์ผู้สอน เพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินภาคการศึกษาที่ผ่านมา ตลอด
จนถึงแผนการดาเนินการในภาคการศึกษาต่อไป
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ให้เพียงพอและ ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย 1
เหมาะสมกับสถานการ์์
สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ
อ.ปัทมา คุ้มแถว

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ควรปรับปรุงเครื่องมือ สื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รายงาน _____ธันวาคม 2557______________
อ.ปัทมา คุ้มแถว
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ _______________________________ วันที่รับรายงาน _____________________

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ปี การศึกษา 2557
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