แบบ มคอ ๕

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน
ในวิชานั้น ๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปน ไปตามแผนที่ วางไวในรายละเอียดของ
รายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนทีว่ างไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของ
นักศึกษา จํา นวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดา นการบริหารจัดการและสิ่งอํานวย
ความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษาหรือผูประเมินภายนอก /หัวหนาภาค/
รวมทั้งการสํารวจความคิด เห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอ เสนอแนะตอผูประสานงาน
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง

มคอ. ๕

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา
คณะศึกษาศาสตร / สาขาวิชาจิตวิทยา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
PSYC3101 พลวัตกลุม
๒. รายวิชาทีต่ องเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
๓. อาจารยผรู ับผิดชอบ อาจารยผสู อนและกลุมเรียน (section)
อาจารยสาธร ใจตรง
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
๕. สถานที่เรียน
อาคาร 4 หอง 432 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มคอ. ๕

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

ระบุเหตุผลทีก่ ารสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน ๒๕%

แนะนําแนวการสอน

3

3

-

ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกลุม
- วิวัฒนาการของกลุม
- ปรัชญา ประเภท และคุณคาของกลุม
- พลวัตกลุม
- ระยะพัฒนาการของกลุม
- สภาพทีด่ ีของกลุม
การเปนผูนําและสมาชิกกลุม
- ความหมายและลักษณะการเปนผูนาํ
- บทบาทผูนําและสมาชิกกลุม
- สัมพันธภาพระหวางบุคคลภายใน
กลุม
หลักและเทคนิคเกี่ยวกับกลุม
- การอภิปรายกลุม
- การแสดงบทบาทสมมติ
- สังคมมิติ
- การใหคําปรึกษาแบบกลุม
- กิจกรรมกลุม
ฯลฯ
สอบกลางภาคเรียน

6

6

-

6

6

-

หัวขอ

-

6

6

3

3

-

มคอ. ๕

หัวขอ

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

ระบุเหตุผลทีก่ ารสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน ๒๕%

6

6

-

3

3

พฤติกรรมกลุม
- มนุษยสัมพันธ
- การสือ่ สาร
- การแกปญหากลุม
การเขาใจพฤติกรรมตนเองและ
ผูอื่น
- ความหมาย
- ทฤษฎีหนาตางโจฮารี่
การนําวิธีการการกลุมสัมพันธไปใช
- ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมกลุม
สัมพันธ
- แผนการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ
- ฝกปฏิบัติกจิ กรรมกลุมสัมพันธ
สอบปลายภาคเรียน

-

12

12

3

3

-

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม นัยสําคัญของหัวขอที่สอน
แนวทางชดเชย
แผน (ถามี)
ไมครอบคลุมตามแผน
๓. ประสิทธิผลของวิธกี ารสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามทีร่ ะบุไวในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธสี อน (ถา
รายละเอียดรายวิชา
มี) พรอมขอเสนอแนะในการ
มี ไมมี
แกไข
คุณธรรม จริยธรรม
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจสอบจากผลการ
ทํางานที่มอบหมาย

มคอ. ๕
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ความรู

- การนําเสนอผล
การศึกษาคนควา
- การสอบระหวางภาค
- แผนการจัดการพัฒนา
ตนเอง

ทักษะทางปญญา

- การบรรยายพรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- สังเกตการณนําเสนอ
ผลงาน
- การแสดงความคิดเห็น
องคความรูจ ากการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห
- แผนการจัดกิจกรรมกลุม
สัมพันธ
-สังเกตพฤติกรรมการมี
สวนรวมในกิจกรรม
-บทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบในการทํางาน
กลุม
- พฤติกรรมการอภิปราย
กลุม

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ประสิทธิผล

ปญหาของการใชวิธสี อน (ถา
มี) พรอมขอเสนอแนะในการ
แกไข

มคอ. ๕
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- สังเกตพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยี Power point ,
VDO Clip, Flip Album
- สังเกตพฤติกรรมการใช
ภาษา คําควบกล้าํ

ประสิทธิผล

ปญหาของการใชวิธสี อน (ถา
มี) พรอมขอเสนอแนะในการ
แกไข

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธสี อน
๔.๑ จัดหาเอกสารประกอบการสอนที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๔.๒ จัดหาวิทยากรที่มีความรู ประสบการณดา นจิตวิทยาบรรยาย ใหความรู
๔.๓ เพิ่มจํานวนคาบในการฝกปฏิบตั ิการดําเนินกิจกรรมกลุมสัมพันธทั้งรายกลุม และรายบุคคล

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

48 คน

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

46 คน

๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)

คน

มคอ. ๕
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผาน (P, S)
ไมผา น (U)

จํานวน
5
14
22
3
2
2
-

รอยละ
10.42
29.17
45.83
6.25
4.17
4.17
-

๕. ปจจัยที่ทาํ ใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินทีก่ ําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กาํ หนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
กําหนดการประเมินผลอาจคลาดเคลือ่ นกวาเดิมที่
มีวันหยุดราชการหลายวัน
กําหนดไว
-

มคอ. ๕
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบ ผลสัมฤทธิ์ทอี่ อกมานัน้ เปนไปตามมาตรฐานที่
ผลการเรียนของผูเรียน โดยตรวจขอสอบ รายงาน กําหนด
คะแนนพฤติกรรม การใหคะแนนสอบ

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถามี)

ผลกระทบ

- ทรัพยากรดานสารสนเทศ เอกสาร ตํารา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรายวิชาจิตวิทยายังมี
จํานวนไมเพียงพอตอความตองการในการจัดการ
เรียนการสอน
- สถานที่ หองเรียนไมเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาพลวัตกลุม

- ผลกระทบนอย แตหากคณะสามารถจัดให
เพียงพอก็อาจจะทําใหประสิทธิภาพการสอนดีขนึ้

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

มคอ. ๕

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา

๑.๒ ความเห็นของอาจารยผสู อนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
จัดหากิจกรรมกลุม เกม ที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา และตรงกับความสนใจ
โดยเนนการมีสว นรวมของผูเรียน
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผสู อนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑
รับทราบ และพยายามจะดําเนินการตอไป

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผา น
มา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผา นมา
ไมมี
๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
- ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ฝกกระบวนการคิดโดยผานการเรียนรูโ ดยกิจกรรม
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ

กําหนดเวลาทีแ่ ลว
เสร็จ

ผูรบั ผิดชอบ

มคอ. ๕
ควรเปดใหนกั ศึกษานอกสาขาวิชาไดเลือก
อ.สาธร ใจตรง
เรียนเปนวิชาเอก
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผรู บั ผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
ควรจัดสรรงบประมาณ ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ใหกับนักศึกษาจิตวิทยา เพื่อเพิ่มพูนความรู
ประสบการณ และเจตคติที่ดตี อวิชาชีพจิตวิทยา
ลงชื่อ: อาจารยสาธร ใจตรง
อาจารยผรู บั ผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน

