มคอ. 5

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
1223110 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาจีน
(Computer and Technology For Chinese Teaching)
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และเป็นวิชาเอกเลือก
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
อาจารย์ Zhuang Li Email:243785192@qq.com โทร 0638488492
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้นปีที่ 3 รหัส 5811208 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้อง 47305 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

มคอ. 5
หัวข้อ
- เสนอแนวการสอน
- การแนะนาตัวและการทักทาย
- ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ภาษาจีน
- บทที่ 1《计算机的基本知识》
- ความรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และ
การพิมพ์ภาษาจีน
-ทบทวนบทเรียนบทที่ 1

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน
8

จานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง
8

8

8

8

8

4

4

4

4

《计算机的基本知识》

- เรียนรู้บทที่ 2
《计算机软件和应用》

- บทที3่ 《介绍 windows》
อธิบายและเรียนรู้เกี่ยวระบบวินโดว์
ภาษาจีน
- บทที3่ 《介绍 windows》
- ทบทวนความรู้เกี่ยวระบบวินโดว์
- บทที3่ 《介绍 windows》
ทบทวนความรู้เกี่ยวระบบวินโดว์

สอบกลางภาค
8
8

- บทที4่ 《Excell》
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเอ็กเซลและ
วิธีการใช้เป็นภาษาจีน
- ทบทวนความรู้ในบทที่4《Excell》
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเอ็กเซลและ
วิธีการใช้เป็นภาษาจีน
-บทที่5 《Powerpoint》
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์
และวิธีการใช้เป็นภาษาจีน
-บทที่6

8

8

8

8

โปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน ๒๕%

มคอ. 5
《计算机使用注意事项及故障
维修》

ข้อควรระวังในการใช้คอมพิวเตอร์
ตลอดจนการซ่อมคอมพิวเตอร์ขั้น
พื้นฐานด้วยตนเอง
- สรุปและทบทวนเนื้อหาที่ได้ศึกษาผ่าน
มาทั้งหมด

4

4

สอบปลายภาค
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา
- บรรยายเนื้อหาและ
มอบหมายงาน โดยการ
สอดแทรกการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
- อภิปรายเป็นรายบุคคล
หรือเป็นรายกลุ่ม
- จัดกิจกรรมทาร่วมกันทั้ง
จับคู่ และเป็นกลุ่ม
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ประสิทธิผล
มี
/

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

มคอ. 5
ความรู้

- บรรยายและมอบหมาย
งาน
- การทดสอบก่อน-หลัง
การเรียนการสอน
- ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเป็น
สาคัญ จะเน้นให้ผู้เรียนมี
การปฏิบัติจริง รู้จริง ใช้
จริงกับเจ้าของภาษา
โดยตรง เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาจีนให้มี
คุณภาพ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ทักษะทางปัญญา
- การสอดแทรกปัญหา
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา การ
อภิปราย สอดแทรกการให้
คิดวิเคราะห์
- มีการสั่งงานให้กลับไป
ทาทั้งเป็นรายบุคคล และ
เป็นรายกลุ่ม แสดงความ
คิดเห็นและสามารถ
แก้ปัญหาที่ตัวเองสงสัยได้
ทักษะความสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
ระหว่างบุคคลและความ คิดวิเคราะห์ในประเด็นที่
รับผิดชอบ
ให้ไปศึกษา
- มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
- มอบหมายงานที่เป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม
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/

/

/

มคอ. 5
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- แสดงความคิดเห็น และ
คิดวิเคราะห์ในประเด็นที่
ให้ศึกษา
- นาเสนอผลงานใน
รูปแบบที่แตกต่าง โดยใช้
เทคโนโลยีในการนาเสนอ
- ให้ค้นคว้าหาข้อมูล โดย
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ทักษะการจัดการเรียนรู้ - ใช้วิธีการบรรยาย

/

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
-

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
31

คน

30

คน

1

คน

2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

โปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

มคอ. 5
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
I
ผ่าน (P, S)
ไม่ผ่าน (U)

ช่วงระดับคะแนน
80->>
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
0 >> - 49
<->
<->
<->

จานวน
6
2
4
5
5
8
-

ร้อยละ
20.00
6.66
13.33
16.66
16.66
26.66
-

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อยกว่า -เนื่องจากมีการหยุดเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ร่วม
ที่กาหนดไว้
กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยฯ เกินกว่าที่คาดไว้
การนัดเรียนชดเชยอาจได้จานวนชั่วโมงคลาดเคลื่อน
( แต่ไม่เกิน 25% )
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
พิจารณาผลการเรียนผ่านประธานโปรแกรมวิชา
นักเรียนทีเ่ ข้าเรียนสม่าเสมอ ส่งงานทุกครัง้ จะทา
ข้อสอบได้ดี

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
โปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

มคอ. 5

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ามี)
ขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยประกอบการเรียน
และสิ่งอานวยความสะดวก

ผลกระทบ
ทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรูไ้ ด้น้อย ตลอดจนขาด
โอกาสในการสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติม

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

-

-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา และประเมินจากผลการเรียนของ
นักศึกษา พบว่ากลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนทุกครั้ง ส่งงานทุกครั้งสามารถทาคะแนนสอบได้ดี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
ชี้นาให้นักศึกษานาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไม่มี
ไม่มี
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีสอน โดยอาจเพิ่มกรณีศึกษา หรือจาลองสถานกาณ์กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียนและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
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มคอ. 5
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ

กาหนดเวลาทีแ่ ล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

เพิม่ เติมเนื้อหาในการเรียนการสอนให้ทันสมัย
มากขึ้น

ก่อนการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนถัดไป

อาจารย์ผู้สอน

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนบางอย่างเพิ่มเติม เตรียมสาหรับกรณีที่มีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น

ลงชื่อ: ____________________________
( อาจารย์Zhuang Li )
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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