มคอ.5
การรายงานผลการดําเนิ นการของรายวิ ชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
คอมพิ วเตอร์ธรุ กิ จ
หมวดที ( ข้อมูลโดยทั วไป

1. รหัสและชือรายวิชา
ศท  การพัฒนาตน
2. รายวิชาทีต้องเรียนก่อนรายวิชานี3 (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบ อาจารย์ผ้สู อนและกลุ่มเรียน (Section)
นายอภิศกั ดิ $ วรรณไกรศรี
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเปิ ดสอนรายวิชา
ภาคเรียนที( /5+6
5. สถานทีเรียน
หน่ วยจัด วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
หมวดที A การจัดการเรียนการสอนทีเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั วโมงการสอนจริ งเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
หน่วยที่ 1 พฤติกรรมมนุษย์
1.1 องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์
1.2 พฤติกรรมของมนุษย์
1.3 วิธีการศึกษาพฤติกรรม
1.4 แนวคิดของนักจิตวิทยาในการศึกษา
พฤติกรรม
หน่วยที่ 2 กระบวนการเกิดตน
2.1 กระบวนการศึกษาตนเอง
2.2 การยอมรับตนเอง
2.3 การยอมรับผู้อื่น
2.4 การศึกษาตนเองและบุคคลอื่นด้วย
วิธีการทางจิตวิทยา
2.5 การกําหนดเป้าหมายในการพัฒนา

จน.ชม.ที่ได้
จน.ชม.
แผนการสอน สอนจริง
6
6

6

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา )ŝ ตุลาคม 2552(

9

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
-

มีการอภิปราย ซักถามใช้เวลานานกว่าที่
คาดการณ์ไว้และมีการสอบถามบุคคลอื่น
ที่อยู่ที่บ้าน

1

หัวข้อ
ตน
2.6 พฤติกรรมคนไทยและลักษณะของ
คนที่สมบูรณ์
หน่วยที่ 3 กระบวนการพัฒนาตน
1.1 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตน
1.2 ความหมายและความสําคัญของ
กระบวนการพัฒนาตน
1.3 หลักการพัฒนาตน
1.4 การพัฒนาตนเชิงพุทธศาสตร์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.5 เทคนิคการพัฒนาตนเอง
หน่วยที่ 4 มนุษยสัมพันธ์
4.1 ความหมายและความสําคัญของพฤติกรรม
มนุษย์
4.2 หลักการและทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์
4.3 หลักปรัชญาและศาสนาในการสร้างมนุษย
สัมพันธ์
4.4 เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์
4.5 ประโยชน์ของการสร้างมนุษยสัมพันธ์
หน่วยที่ 5 การทํางานเป็นทีม
1.1 ความหมายและความสําคัญ
1.2 ลักษณะสําคัญของทีมงาน
1.3 องค์ประกอบของทีมงานและประเภทของ
ทีมงาน
1.4 ขั้นตอนการสร้างทีมงาน
1.5 เทคนิคการทํางานเป็นทีม
1.6 ความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้ง
หน่วยที่ 6 การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์
5.1 การบริหารกาย และจิตใจ
5.2 การบริหารเวลา
5.3 การสร้างกําลังใจ
5.4 การกล้าแสดงออก
2

จน.ชม.
จน.ชม.ที่ได้
แผนการสอน สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%

15

15

-

6

6

-

6

6

ใช้เวลาศึกษาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนเพื่อนํามาเป็นกรณีศึกษา

6

6

มีการบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนทุกหัวข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จน.ชม.
จน.ชม.ที่ได้
แผนการสอน สอนจริง

หัวข้อ

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
-

นัยสําคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย

-

-

-

-

3. ประสิ ทธิ ผลของวิ ธีสอนที ทาํ ให้เกิ ดผลการเรียนรู้ตามที ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนทีระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

3

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนทีระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

. คุณธรรม
จริยธรรม

. ความรู้

สอนโดยใช้วธิ กี ารยกตัวอย่าง กรณีศกึ ษา
ทีเ( ป็ นปรากฏการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม
ในปั จจุบนั

. บรรยายร่วมอภิปราย
. ทํางานกลุม่ งานรายบุคคล
B. การวิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
B. ทักษะทางปั ญญา
1. อภิปรายกลุม่
2. วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. สะท้อนความคิดเห็น
D. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
+. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ( สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ





ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ใช้เวลานานในการวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะ
ค ว บ คุ ม ป ร ะ เด็ น เนื? อ ห า ที( มี
ความสําคัญ ตรงประเด็น
-



การสะท้ อ นความคิด เห็น อาจารย์
ผู้ ส อนต้อ งควบคุ ม เวลาให้ เป็ นไป
ตามแผนการสอน

. มอบหมายรายงานกลุ่ ม กรณี ศึก ษา 
ร่วมกันเก็บข้อมูลพืน? ที(
. ให้ ง านค้ น คว้า บทความด้ว ยตนเอง
นําเสนอวิจารณ์ประเด็นสําคัญ
. มอบหมายงานให้ศ ึก ษาและค้น คว้า 
จ า ก เว็ บ ไซ ต์ แ ล ะ นํ า เส น อ โด ย ใช้
เทคโนโลยีทเ(ี หมาะสม

ใช้เวลาในการวิจารณ์นานเกินไป
ข้อเสนอแนะ
อาจารย์ผสู้ อนสรุปประเด็นให้กระชับ
ชัดเจนเร็วยิง( ขึน?
-

4. ข้อเสนอการดําเนิ นการเพือปรับปรุงวิ ธีสอน
ปรับปรุงคุณภาพเนื?อหาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ โดยปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ที(
เกิดขึน?
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หมวดที D สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
1 จํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรียน
D( คน
2 จํานวนนักศึกษาทีคงอยู่เมือสิ3 นสุดภาคการศึกษา
B คน
3 จํานวนนักศึกษาทีถอน (W)
- คน
F. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
A
15
B+
7
B
5
C+
1
C
2
D+
D
1
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
-

คิ ดเป็ นร้อยละ
48.38
22.58
16.13
3.23
6.45
3.23
-

H. ปัจจัยทีทาํ ให้ระดับคะแนนผิ ดปกติ (ถ้ามี)
I. ความคลาดเคลือนจากแผนการประเมิ นทีกาํ หนดไว้ในรายละเอียดรายวิ ชา
I.1 ความคลาดเคลือนด้านกําหนดเวลาการประเมิ น
ความคลาดเคลือน
เหตุผล
คะแนนจากการสังเกตอาจไม่ตรงตามความจริง ผูป้ ระเมินไม่สามารถดูการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาได้
ตลอดเวลาและไม่ท ั (วถึงทุกคน
I.A ความคลาดเคลือนด้านวิธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลือน
เหตุผล
การทํางานกลุ่มและผลงานกลุ่ม
ความทั (วถึงในการตรวจสอบการมีสว่ นร่วมของนักศึกษาทุก
คน ไม่สามารถทําได้ละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์
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J. การทวนสอบผลสัมฤทธิL ของนักศึกษา
วิ ธีการทวนสอบ
สรุปผล
นําผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการฯ ให้ประเมินการมีสว่ นร่วมของนักศึกษา
อย่างแท้จริงด้วย
หมวดที F ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนิ นการ
(. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ งอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
-

-

A. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

-

-

หมวดที H การประเมิ นรายวิ ชา
1. ผลการประเมิ นรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
(.( ข้อวิพากษ์ทีสาํ คัญจากผลการประเมิ นโดยนักศึกษา
(.A ความเห็นของอาจารย์ผ้สู อนต่อผลการประเมิ นตามข้อ (.(
2. ผลการประเมิ นรายวิชาโดยวิ ธีอืน
A.( ข้อวิพากษ์ทีสาํ คัญจากผลการประเมิ นโดยวิ ธีอืน
ในการอภิปรายกลุม่ นักศึกษามีสว่ นร่วมไม่ท ั (วถึงทุกคน
A.A ความเห็นของอาจารย์ผ้สู อนต่อผลการประเมิ นตามข้อ A.(
อาจารย์กํากับควบคุมให้มกี ารหมุนเวียน เปลี(ยนกันในโอกาสต่อไป
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หมวดที I แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเสนอในรายงาน/รายวิ ชาครัง3 ทีผ่านมา
แผนการปรับปรุงทีเสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนิ นการ
ปี การศึกษาทีผ่านมา
2. การดําเนิ นการอื นๆ ในการปรับปรุงรายวิ ชา
ประชุมอาจารย์ผสู้ อน เพือ( รับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินภาคการศึกษาทีผ( ่านมา
ตลอดจนถึงแผนการดําเนินการในภาคการศึกษาต่อไป
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้อเสนอ

กําหนดเวลาทีแล้วเสร็จ

จัดเตรีย มเอกสารที(เกี(ย วข้อ งไว้ให้เพีย งพอ ก่อนเปิ ดสอนอย่างน้ อย 
และเหมาะสมกับสถานการณ์
สัปดาห์

ผู้รบั ผิ ดชอบ
อ.อภิศกั ดิ $ วรรณไกรศรี

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบหลักสูตร
ควรปรับปรุงเครือ( งมือ สื(อการสอนให้มปี ระสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ

ชืออาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชา
ลงชื(อ _______________________________ วันทีร( ายงาน _____Y ตุลาคม_++Z______________
(นายอภิศกั ดิ $ วรรณไกรศรี)
ชืออาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบหลักสูตร
ลงชื(อ _______________________________ วันทีร( บั รายงาน _____________________
(จ่าสิบเอก ดร.วิเชียร สําราญพรหม)
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