แบบ มคอ ๕

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชา
นั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยา งครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่ ว างไวใ นรายละเอียดของรายวิช า
หรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก
การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนัก ศึกษา หรือ ผูประเมินภายนอก รวมทั้งการ/หัวหนาภาค/
สํา รวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง
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มคอ.5
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา
คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
PSYC2101 เครื่องมือวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
๓. อาจารยผูรบั ผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
อาจารยณฏั ฐชดุ า สุภาพจน กลุม 101
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ชั้นปที่ 2
สถานที่เรียน
หอง 15-1003 อาคารจันทรากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
หัวขอ
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน
1. อธิบายรายละเอียดรายวิชา การ
4
จัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล
- ทดสอบความรูจ ิตวิทยาเบือ้ งตน
2.ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับการวัด การ
4
ทดสอบทางจิตวิทยา สาระสําคัญ
เกี่ยวกับการทดสอบทางจิตวิทยา
ประวัตขิ องการทดสอบทางจิตวิทยา
3.การสรางแบบทดสอบทางจิตวิทยา
4
4. คุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดี
4
5.แหลงขอมูลที่เกี่ยวกับแบบทดสอบ
และเครือ่ งมือวัดทางจิตวิทยาชนิดตางๆ
จรรยาบรรณของผูใชแบบทดสอบ
6.การบริหารแบบทดสอบ
8
7.สอบกลางภาค
4
8.ฝกปฏิบัตกิ ารสรางแบบสอบถาม
4
9.แบบวัดเชาวนปญญา แบบวัดความ
4
ถนัด
10.แบบวัดบุคลิกภาพ
4
11.แบบสํารวจความสนใจและคานิยม
4
12.การใชการทดสอบทางจิตวิทยาใน
4
งานแนะแนว

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน ๒๕%

4

ไมมี

4

ไมมี

4
4

ไมมี
ไมมี
ไมมี

8
4
4
4

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

4
4
4

ไมมี
ไมมี
ไมมี
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หัวขอ

13.การใชการทดสอบทางจิตวิทยาใน
งานดานอุตสาหกรรมและองคการ
14.ฝกปฏิบัตกิ ารสรางแบบสอบถาม
รายบุคคล
15.สอบปลายภาค
. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ไมมี

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน
4

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน ๒๕%

4

ไมมี

4

4

ไมมี

4

4

ไมมี

หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แนวทางชดเชย
(ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
ไมมี
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามทีร่ ะบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนทีร่ ะบุในรายละเอียด ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายวิชา
มี
ไมมี พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
คุณธรรม จริยธรรม


1. บรรยาย พรอมยกตัวอยาง
ประเด็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา
2. อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูและความคิดเห็น ใน
ประเด็นที่กําหนด
3. ศึกษาคนควาดวยตนเองใน
ประเด็นที่สนใจ ในเรื่อ งที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิชา
4. ผูสอนประพฤติตนเปน
แบบอยางที่เหมาะสม

4
ผลการเรียนรู

วิธีสอนทีร่ ะบุในรายละเอียด
รายวิชา

ความรู

1. บรรยายและใช ก ารอภิ ป ราย
ระดมความคิ ด เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
เรียนรูซึ่งกันและกัน
2. การมอบหมายงานให ศึ ก ษา
คนควา
3. การทํางานเดี่ยวและงานกลุม
4. การนํ าเสนอรายงานหน าชั้ น
เรียน
ทักษะทางปญญา
1. เปดโอกาสใหนักศึกษาได
แสดงความคิดเห็นอยาง
กวางขวาง
2. การอภิปรายกลุม และการ
นําเสนอรายงาน
ทักษะความสัมพันธ
1. มอบหมายงานเป น รายบุ คคล
ระหวางบุคคลและความ และเปนกลุมยอย
รับผิดชอบ
2. เป ด โ อ ก าส ใ ห ผู เรี ย น ไ ด
แลกเปลี่ยนความคิด เห็ นและฝ ก
ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น
ทักษะการวิเคราะหเชิง 1. เรียนรูจากประสบการณตรง
ตัวเลข การสื่อสาร และ จากการสืบคนหาขอมูลจาก
การใชเทคโนโลยี
แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ และ
สารสนเทศ
สรุปผลทํารายงานและนําเสนอ
ดวยวิธีการและสื่อที่เหมาะสม
2. เรียนรูจากตนแบบในการใช
เทคโนโลยี เชน เพื่อน อาจารย
เปนตน

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ไมมี

ประสิทธิผล
มี








ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
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หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

31

คน

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

30

คน

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

0

คน

ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผาน (P, S)
ไมผาน (U)

จํานวน
1
1
8
6
5
5
4
1
0
0
0

รอยละ
3.23
3.23
25.81
19.35
16.13
16.13
12.90
3.23
0
0
0

๕. ปจจัยทีท่ ําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กาํ หนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
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๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจ
ผลงานโดยคณะกรรมการ
นําเสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตรตรวจสอบ
ผลการประเมินการเรียนรูข องนักศึกษา

เหตุผล

สรุปผล

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบ

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

ไมมี

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
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๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
ไมมี
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งทีผ่ านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
ไมมี

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไมมี

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ไมมี
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผรู บั ผิดชอบหลักสูตร

ลงชื่อ: อาจารยณฏั ฐชดุ า สุภาพจน
( อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน)
วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2558

ผูรบั ผิดชอบ

