รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
Adolescence Guidance Psychology
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่ อนรายวิชานี ้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
๓. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรี ยน (Section)
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ
อาจารย์ ผ้ ูสอน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดรนิตยา เรอาแต้น. อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดรกลาอา กุลาล
อาจารย์ ารี ดา สามะอาลี.
อาจารย์จลั จลี ลิขิตถนอม
๔. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิชา
ภาคเรี ยนที่ 1/2557
๕. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมวดที่ ๒ การจัดการเรี ยนการสอนที่เปรี ยบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้ อ

จานวนชั่วโมงตาม จานวนชั่วโมงที่
แผนการสอน
สอนจริง

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่ าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่ างเกิน 25%

มคอ. ๕
1. ความเข้ าใจ
เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับ
จิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและ
การแนะแนว
ความหมายขอา จิตวิทยา
เด็กวัยรุ่นและการแนะแนว
สาขาขอาจิตวิทยาที่ เกี่ยวข้ อากับการศ้กาาเด็ก
วัยรุ่น
ความสำาคัาวน การศ้กาาเด็ก
วัยรุ่น
ตระ้ยชน์ที่ได้ จาก การศ้กาาเด็ก
วัยรุ่น
หลักการทาาจิตวิทยาวน การศ้กาา
เด็กวัยรุ่น
วิดีการศ้กาาเด็ก วัยรุ่น
2. ทฤษฎีพัฒนาการ
ความหมาย รักนาการ
ความแตกต่าาขอา รักนาการกับการ
เจริาเติบ้ต
หลักรักนาการ ทลาอีรก
ั นาการ ขอาHall

3

3

3

3

๑

มคอ. ๕
- ทลาอีรก
ั นาการ
ขอา Freud
- ทลาอีรก
ั นาการ
ขอา Sulliwan
ทลาอีรก
ั นาการ ขอาErikson
ทลาอีรก
ั นาการ ขอาPiaget
ทลาอีรก
ั นาการ ขอาKohlberg
ทลาอีรก
ั นาการ ขอาHavighurst
3. การเจริญเติบโต
และพัฒนาการด้ าน
ร่ างกายของเด็กวัยรุ่ น
- ความหมายขอา
รักนาการและการ
เจริาเติบ้ต
การเตลี่ยนแตลาที่ เกี่ยวข้ อากับการ
เจริาเติบ้ตและ
รักนาการ
การเตลี่ยนแตลาด้ าน ร่าากายขอาเด็กวัยรุ่น
-การเตลี่ยนแตลาด้ าน
ส่วนสูาและนำ ้าหนัก
การเตลี่ยนแตลาด้ าน สัดส่วน
การเตลี่ยนแตลา ลักาณะทาาเรศ

3

3

๒

มคอ. ๕
การส่าเสริมการ เจริาเติบ้ตและ
รักนาการด้ าน
ร่าากายขอาเด็ก
วัยรุ่น
4. พัฒนาการด้ าน
อารมณ์ ของเด็กวัยรุ่น
ความหมายและ ทลาอีที่เกี่ยวข้ อา
ทาาด้ านอารมณ์
สาเหตุขอา -การเกิด
อารมณ์ขอาเด็กวัยรุ่น
ตระเภทอารมณ์วนเด็ก วัยรุ่น
ลักาณะทาาอารมณ์ ขอาเด็กวัยรุ่น
การแสดาออกทาา อารมณ์กบั แราจูาวจ
และความต้ อาการ
แราจูาวจทาาจิตวิทยา แราจูาวจทาาด้ าน อารมณ์และสัาคม
ความต้ อาการขอาเด็ก วัยรุ่น
-การส่าเสริมรักนาการ
ทาาด้ านอารมณ์
ขอาเด็กวัยรุ่น
5. พัฒนาการด้ านสังคม
ของเด็กวัยรุ่น
- ลักาณะทาาสัาคมขอาเด็ก

3

3

3

3

๓

มคอ. ๕
วัยรุ่น
ความสัมรันด์ขอาเด็ก วัยรุ่นกับบุคคลวนสัาคม
กลุม่ และรลติกรรมทาา สัาคมขอา
เด็กวัยรุ่น
ตระ้ยชน์วนการรวมกลุม่ ทาาสัาคมขอาเด็กวัยรุ่น
-บทบาทขอาเด็กวัยรุ่นที่มี
ต่อสัาคม
การเกิดบทบาทขอาวัยรุ่นที่ ไม่รา้ ตระสาค์ตอ่ สัาคม
บทบาทขอาสัาคมและ ชุมชนที่มีตอ่
เด็กวัยรุ่น
การส่าเสริมรักนาการ ด้ านสัาคมขอาเด็กวัยรุ่น
6. พัฒนาการด้ าน
สติปัญญาของเด็กวัยรุ่น
ความหมายขอาสติตัาาา -คุณลักาณะรักนาการ
ทาาด้ านสติตัาาาขอาเด็ก
วัยรุ่น
รักนาการด้ านสติตัาาา กับรักนาการทาาภาาาขอา
เด็กวัยรุ่น
รักนาการด้ านสติตัาาา กับรักนาการทาาด้ าน
จริยดรรมขอาเด็กวัยรุ่น
- รักนาการด้ านสติตัาาา

3

3

๔

มคอ. ๕
กับ
รักนาการความคิด
สร้ าาสรรค์ขอาเด็กวัยรุ่น
- รักนาการด้ านสติตัาาา
กับ
รักนาการด้ านอาชีรขอา
เด็กวัยรุ่น
การส่าเสริมรักนาการด้ าน สติตัาาาขอาเด็กวัยรุ่น
7. บุคลิกภาพและการ
ปรับตัวของเด็กวัยรุ่น
ความหมายและ ความสัมรันด์ขอา
บุคลิกภารและการตรับตัว
ความสำาคัาขอาการ ตรับตัววนเด็กวัยรุ่น
ตั จจัยที่เกี่ยวข้ อากับการ ตรับตัว
ขอาเด็กวัยรุ่น
การตรับตัวและกลไกการ ต้อากันตัวขอาเด็กวัยรุ่น
สุขภารจิตกับการตรับตัว ขอาเด็ก
วัยรุ่น
การรักนาด้ านบุคลิกภาร กับการตรับตัวขอาเด็กวัยรุ่น
การสำารวจและสร้ าา เสริมบุคลิกภารขอา
ตนเอาวนเด็กวัยรุ่น
สอบกลางภาค

3

3

3

3
๕

มคอ. ๕
8. การจัดบริการแนะ
แนวในโรงเรียนแก่
เด็กวัยรุ่น
ความหมายขอาการ แนะแนว
ความสำาคัาและ ตระ้ยชน์การจัดบริ การ
แนะแนวแก่เด็กวัยรุ่น
ลักาณะการจัดบริการ แนะแนวแก่เด็กวัยรุ่น
หลักการจัดบริการ แนะแนวสำาหรับเด็ก
วัยรุ่น
- ตระเภทขอาการแนะ
แนว
การจัดบริ การแนะแนว 5บริการ
การแนะแนวกับการ ตระกันคุณภาร
การศ้กาา
การจัดและการบริหาราาน แนะแนววน้ราเรี ยน
9. การศึกษาสารวจ
เด็กวัยรุ่นเป็ น
รายบุคคล
- ความสำาคัาและ
ความหมาย
- ลักาณะขอาข้ อมูลที่
ควรรวบรวม
- หลักวนการรวบรวม

3

3

3

3

๖

มคอ. ๕
ข้ อมูล
กลวิดีและเคร่ อามอที่ วช้ วนการรวบรวม
ข้ อมูล
10. บริการสนเทศแก่
เด็กวัยรุ่น
- ความหมายบริการ
สนเทศ
- ตระเภทขอาบริการ
สนเทศ
- ความสำาคัาขอา
บริการสนเทศ
- ตระ้ยชน์ขอาบริการ
สนเทศ
- วัตถุตระสาค์ขอาการ
จัดบริการสนเทศแก่เด็ก
วัยรุ่น
- หลักการจัดบริการ
สนเทศ
ตระเภทและแหล่า ข้ อสนเทศ
กลวิดีวนการวห้ ข้ อสนเทศ
-รูตแบบวิดีการวห้
ข้ อสนเทศ
11. บริการให้
คาปรึกษาแก่ เด็ก
วัยรุ่น
- ความหมายขอาการวห้
คำาตร้กาา

3

3

3

3

๗

มคอ. ๕
- วัตถุตระสาค์ขอาการ
วห้ คำาตร้กาา
- ตรัชาาการวห้
คำาตร้กาา
- หลักการวห้ คำาตร้กาา
- รูตแบบวนการวห้
คำาตร้กาา
- กระบวนการขอาการ
วห้ คำาตร้กาา
- ทักาะการวห้
คำาตร้กาา
-คุณสมบัตแิ ละ
จรรยาบรรณขอา
การวห้ คำาตร้กาา
12. บริการจัดวางตัว
บุคคลแก่ เด็กวัยรุ่น
- ความสำาคัาขอา
บริการจัดวาาตัวบุคคล
- วัตถุตระสาค์วนการจัด
วาาตัวบุคคล
- ตระเภทขอาการจัด
วาาตัวบุคคล
- การดำาเนินาานการ
จัดบริการจัดวาาตัว
บุคคล
หน่วยาานและสถาบัน ทาาสัาคมที
วห้ ความช่วยเหลอาาน
จัดวาาตัว
บุคคล

3

3

๘

มคอ. ๕
13. บริการติดตามผล
- ความหมายขอา
บริการติดตามผล
- ความสำาคัาและ
จุดมุา่ หมายขอาการ
ติดตามผล
- หลักการวนการ
ติดตามผลและ
ตระเมินผล
- รูตแบบและลักาณะ
การติดตามผลวนาาน
แนะแนว
- เทคนิควิดีการติดตาม
ผล
- การดำาเนินาานติดตาม
ผล
- ขอบข่าย แนวทาาและ
หลักเกณา์การ
ตระเมินผล
- บุคคลที่ทำาหน้ าที่
ตระเมินผลบริการแนะ
แนว
การรายาานผล 14. ปั ญหาเด็กวัยรุ่ นและ
แนวทางการ
ช่ วยเหลือ
ลักาณะตั าหาขอาเด็ก วัยรุ่น
-สาเหตุขอารลติกรรมที่เต็ น
ตั าหา

3

3

3

3

๙

มคอ. ๕
ขอาเด็กวัยรุ่น
ตั าหาขอาเด็กวัยรุ่นวนสัาคมไทย
-เต้าหมายและบทบาทขอา
ผู้วหา่
วนการวห้ ความช่วยเหลอเด็ก
วัยรุ่น
ตัวอย่าาแนวทาาการ ช่วยเหลอเด็กวัยรุ่นตาม
ลักาณะขอาตั าหา
ตัวอย่าาการคัดกรอาเร่อต้อากันและ
แก้ ไขตั าหาสาร
เสรติดวนเด็กวัยรุ่น
๒. หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตาม
แผน
ไม่มี

นัยสาคัญของหัวข้ อต่ อผล
การเรี ยนรู้ ของรายวิชาและ
หลักสูตร
ไม่มี

แนวทางชดเชยกรณีมี
นัยสาคัญต่ อผลการเรี ยนรู้
ไม่มี

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ ตามที่ระบุในรายะเอียดของรายวิชา
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผ ปั ญหาของการใช้ วิธีสอน ถ้ า(
รายละเอียดของ
ล
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการ (มี
ผลการเรี ยนรู้
รายวิชา
แก้ ไข
มี ไม่ มี
- กรณีตวั อย่าา
/
1 . คุ ณ ธ ร ร ม
- วิเคราะห์
จริยธรรม
อภิตราย สรุต
1. ตฏิ บัติต นตาม
๑๐

มคอ. ๕
จรรยาบรรณวิช าชี ร ครู ที่
กำาหนด้ดยอาค์กรวิชาชีร
คอ คุรุสภา
2. รักนาตนเอาตาม
แนวรระราชดำาริ
เศราฐกิจรอเรียา
3. ดำาราตนวนสัาคม
รหุวก
ั นดรรมและร่วม
สร้ าาสัาคมตรอาดอาเร่อ
การอยูร่ ่วมกัน
อย่าาสันติสขุ
4 . มีคณ
ุ ดรรม
จริยดรรมและเต็ น
แบบอย่าาที่ดี สำาหรับครู
ภาาาอัากลา
2. ความรู้
1. มีความรู้
ความเข้ าวจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทลาอี
และการตฏิบตั ิ วนราย
วิชาชีรครูและวิชาเอก
อย่าากว้ าาขวาาและเต็ น
ระบบ ได้ แก่ มีความรู้
ความเข้ าวจเกี่ยวกับ
ตรัชาา แนวคิดและ
หลักการทาาการ
ตระถมศ้กาา ความรู้
เบ ้อาต้ นเกี่ยวกับ
สมรรถนะและคุณดรรม

เอกสารคำา -สอน
ส่อ -PowerPoint
ตระกอบการบรรยาย
กิจกรรมวบาาน อภิตรายกลุม่ วิเคราะห์ สัาเคราะห์
- ศ้กาาข้ อมูล
จริาวน้ราเรี ยน
- ค้ นคว้ าทำาเล่ม
รายาาน
- นำาเสนอ
รายาานหน้ า
ชันเรี
้ ยน
๑๑

/

มคอ. ๕
สำาหรับครูภาาาอัากลา
การจัดกิจกรรมรักนา
ผู้เรี ยน และทักาะชีวิต
สำาหรับครูภาาาอัากลา
นวัตกรรมการสอน การ
เรี ยนรู้ด้วยการบริ การ
สัาคม
2 . การแสดาออกถ้า
ความสามารถการบูรณา
การภายวนวิชาชีรครู
วิชาชีรครูกบั วิชาเอกตาม
มาตรฐานที่ครุ ุสภา
กำาหนด
3 . ความเข้ าวจ
เกี่ยวกับความก้ าวหน้ า
ขอาความรู้วนวิชาเอกและ
าานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อา
4 . การแสดาออกถ้า
ความสามารถวนการบูร
ณาการความรู้ การ
ตระยุกต์ความรู้ด้าน
ภาาาอัากลาที่ครอบคลุม
สาระการเรี ยนรู้

3. ทักษะทางปั ญญา เอกสารคำาสอน 1. แสดาออก
ถ้าความสามารถวนการ
คิดวิเคราะห์ สัาเคราะห์
ตระเมินค่า วนการนำา
ความรู้ด้านวิชาชีรครูและ
วิชาเอกไตวช้ วนการ

/

ส่อ -PowerPoint
ตระกอบการบรรยาย
กิจกรรมวบาาน อภิตรายกลุม่ วิเคราะห์ สัาเคราะห์
- ศ้กาาข้ อมูล
๑๒

มคอ. ๕
ตฏิบตั าิ านและการจัดการ
จริาวน้ราเรี ยน
เรี ยนรู้เร่อแก้ ตัาหาและ
- ค้ นคว้ าทำาเล่ม
รักนาผู้เรี ยน ได้ อย่าามี
รายาาน
ตระสิทดิภาร
นำาเสนอรายาานหน้ า
2มีความเต็ นผู้นำา . ชันเรี
้ ยน
ทาาตั าาาวนการคิด
รักนาการจัดการเรี ยนรู้
ด้ านภาาาอัากลา อย่าา
สร้ าาสรรค์และมีวิสยั ทัศน์
3. สามารถคิดค้ นหา
ข้ อเท็จจริ าทำาความเข้ าวจ
ตระเมินข้ อมูลสารสนเทศ
แ ล ะ แ น ว คิ ด จ า ก
แหล่าข้ อมูลที่หลากหลาย
เร่อวช้ วนการวินิจฉัยและ
วิจยั เร่อรักนาผู้เรี ยน
4 . ความสามารถวน
การวิจยั ต่อยอดอาค์
ความรู้ด้านภาาาอัากลา
เร่อตอบสนอาความ
ต้ อาการและสภารตั าหา
ขอาท้ อาถิ่นและสัาคม

4. ทัก ษะความสัม พันธ์ กิจกรรมวบาาน ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ อภิตรายกลุม่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ต้ อ ง วิเคราะห์ สัาเคราะห์
พัฒนา
- ศ้กาาข้ อมูล
1. แสดาออกถ้าการ
จริาวน้ราเรี ยน
มีความ สัมรันด์ที่ดี
- ค้ นคว้ าทำาเล่ม
๑๓

/

มคอ. ๕
สามารถทำาาานร่วม
กับผู้อ่นวนสัาคมรหุ
วักนดรรม มีความ
รับผิดชอบต่อผู้เรี ยน
ผู้ร่วมาาน ชุมชน ทัาด้
้ าน
เศราฐกิจ สัาคมและ
สิ่าแวดล้ อม
2.เติ ด้อกาสวห้

รายาาน
- นำาเสนอ
รายาานหน้ า
ชันเรี
้ ยน
- ซักถาม
ตระเด็นข้ อ
สาสัย

ผู้เรี ยนผู้ร่วมาาน
ผู้ตกครอา ชุมชน และนัก
สหวิชาชีรมีสว่ นร่วมวน
การจัดการเรี ยนรู้

3 .มีความไววนการรับรู้
คว า ม รู้ ส้ ก ข อ า ผู้ เ รี ย น
ความรู้ ส้ก เชิ า บวก มี วุกิ
ภาวะทาาอารมณ์ แ ละ
สัาคม เอาวจวส่วนการรับ
ั า แ ล ะ รั ก น า
ความสั ม รั น ด์ ระหว่ า า
บุ ค ค ล อ ย่ า า มี ค ว า ม
รับผิดชอบ
4 . มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อ การรัก นาการเรี ย นรู้
ขอาผู้เรี ยนอย่าาต่อเน่อา
5. ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ - มอบหมายาานวห้
เชิ งตั ว เลข การสื่ อสาร ศ้กาาค้ นคว้ าด้ วย
และการใช้ เ ทคโนโลยี ตนเอา จาก website

/

๑๔

มคอ. ๕
ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ต้ อ ง
พัฒนา
1. แสดาออกซ้า่
ความสามารถวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่
เต็ นตัวเลข ภาาารูด
ภาาาเขียน เร่อเข้ าวจ
ตั าหา การจัดการความรู้
และรักนาผู้เรี ยน
2.แสดาออกซ้า่
ความสามารถวนการวช้
เทค้น้ลยีสารสนเทศวน
การจัดการเรี ยนรู้และาาน
ที่รับผิดชอบ
3. มีความไววนการ
วิเคราะห์ สรุตความคิด
รวบยอด ข้ อมูลข่าวสาร
จากผู้เรี ยน
4 . สามารถส่ อสาร มี
ดุล ยริ นิ จ วนการเล อกวช้
แ ล ะ นำ า เ ส น อ ข้ อ มู ล
สารสนเทศสำาหรับผู้เรี ยน
อย่าาเหมาะสม

- วิเคราะห์ สัาเคราะห์
อภิตราย
นำาเสนอาานหน้ าชัน้ เรี ยน
- ซักถามตระเด็นข้ อ
สาสัย

6. ทั ก ษะการจั ด การ
เรี ยนรู้
1. แสดาออกซ้า่
ความสามารถวนการบูร
ณาการความรู้ด้าน

วิเคราะห์ สัาเคราะห์
อภิตรายนำาความรู้เชิา
ทลาอีตระยุกต์วช้ วน
การฝ้ กตระสบการณ์
วิชาชีรครูและการ
๑๕

/

มคอ. ๕
วิชาชีรครูไตวช้ วนการ
ทำาาาน
จัดการเรี ยนรู้เร่อรักนา
ผู้เรี ยนวห้ เต็มศักยภาร
2. แสดาออกซ้า่
ความสามารถวนการ
ออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ การวช้ แหล่าเรี ยนรู้
ที่หลากหลาย การวัดผล
ตระเมินผลและทำาวิจยั วน
ชันเรี
้ ยนเร่อแก้ ตัาหา
และรักนาผู้เรี ยนอย่าา
บูรณาการ
3. มีความเชี่ยวชาา
วนการจัดการเรี ยนรู้การ
ตระถมศ้กาา มีความ
หลากหลาย ทัารู้ ตแบบที่
เต็ นทาาการ ก้่าทาาการ
และไม่เต็ นทาาการได้
อย่าาสร้ าาสรรค์
4. มีความเชี่ยวชาาวน
การรักนานวัตกรรมการ
เ รี ย น รู้ ด้ า น ก า ร ส อ น
ภาาาอัากลา
๔. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุข้อเสนอเร่อการตรับตรุาวิดีสอน ซ้า่ ได้ จากตั าหาที่รบวนข้ อ ๓

หมวดที่ ๓ สรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
326 คน
๑๖

มคอ. ๕
๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
326 คน
๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
ไม่มี
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด(
เกรด

A
B+
B
C+
C
D
E
IM

จานวน

100
114
62
48
2

%
30.58
34.86
18.96
14.68
0.61

๕. ปั จจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ
ไม่มี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
ไม่มี
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ไม่มี
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ (ถ้ ามี(
ไม่มี
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผลการทวนสอบ
วนระหว่า ากระบวนการสอนรายวิ ช ามี มีการสอบเก็บคะแนนรายบท และทวนสอบ
การทวนสอบผลสั ม ลทดิ์ ว นรายหั ว ข้ อตามที่ ผลสัมลทดิ์้ดยการสอบตลายภาค ริจารณาการ
คาดหวัาวนการเรี ยนรู้ รายวิชาได้ จากการสอบถาม ตัดสินผลการเรี ยน้ดยอาจารย์ผ้ สู อน ผ่านตระดาน
นัก ศ้ก าาหร อการสุ่ม ตรวจผลาานขอานัก ศ้ก าา หลักสูตร และคณบดีตามลำาดับ
๑๗

มคอ. ๕
รวมถ้าริจารณาจากผลการทดสอบย่อยและหลัา นักศ้กาามีผลสัมลทดิ์ทาาการเรี ยนวนภารรวม
การออกผลการเรี ย นรายวิ ช า มี ก ารทวนสอบ อยูว่ นเกณา์ดี
ผลสัมลทดิ์้ดยรวมวนรายวิชาได้ ดาั นี ้
- การทวนสอบการวห้ คะแนนจากการ
สุม่ ตรวจผลาานขอานักศ้กาา้ดยอาจารย์ท่านอ่นที่
ไม่วช่อาจารย์ตระจำาหลักสูตร
- มีการตัาคณะกรรมการวนสาขาวิ
้
ชา
ตรวจสอบผลการตระเมินการเรี ยนรู้ ขอานักศ้กาา
้ดยตรวจสอบข้ อสอบ รายาาน วิดีการวห้ คะแนน
สอบและการวห้ คะแนนรลติกรรม
วห้ นกั ศ้กาาตระเมินการเรี ยนการสอน วนระดับรายวิชา
มี ค ณะกรรมการริ จ ารณาความ เหมาะสมขอาข้ อสอบวห้ เต็ นไตตามแผนการสอน
มีการตระเมินข้ อสอบ้ดย ผู้ทราคุณวุกิภายนอก

หมวดที่ ๔ ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
๑. ประเด็นด้ านทรั พยากรประกอบการเรี ยนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้ ทรัพยากรประกอบ
การเรียนการสอน (ถ้ ามี(
ไม่มี

ผลกระทบ
ไม่มี

๒. ประเด็นด้ านการบริ หารและองค์ กร
ปั ญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี(
นักศ้กาาชันตี
้ ที่ ต้ อาฝ้ กตระสบการณ์วิชาชีร 3
ครู
สัตดาห์ ณ ้ราเรี ยนหน่วยฝ้ ก ทำาวห้ การลา 2

ผลกระทบต่ อการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
อาจารย์ผ้ สู อนกำาหนดเรี ยนชดเชยนอกตาราา

๑๘

มคอ. ๕
เน ้อหาไม่เต็ นไตตามแผนตฏิทินการสอน

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๑.๑
ตระเด็นแรก เร่ อาการเคร่าครัดวนการตราต่อเวลาขอานักศ้กาา หลัาจากรยายามทำาเต็ น
แบบอย่าาและสุม่ เซ็คช่อนักศ้กาาที่ตราต่อเวลา แต่ยาั ไม่สามารถรักนาคุณลักาณะนี ้ได้
ตระเด็นขอาการฝ้ กวห้ ผ้ เู รี ยนแลกเตลี่ยน แสดาความคิดเห็น เต็ นสิ่าที่สำาคัาวนการรักนาผู้เรี ยน
จากความรยายามวนการฝ้ กคุณลักาณะนี ้ นักศ้กาาส่วนวหา่ได้ รก
ั นาดีข้ ้นและควรวห้ อาจารย์ผ้ สู อนวน
รายวิชาอ่น ๆ ช่วยกันรักนาร่วมกัน
๑๙

มคอ. ๕
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ ืน
๒.๑ ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ ืน
ไม่มี
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๒.๑
ไม่มี

หมวดที่ ๖ แผนการปรั บปรุ ง
๑. ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ ที่ผ่านมา
ยัาไม่มีแผนการตรับตรุา เรราะยัาไม่เจอตั าหา
๒. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
๓. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ไม่มี
๔. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรมีการตระสานาานกับฝ่ ายฝ้ กตระสบการณ์วิชาชีรครู วนการส่าส่านักศ้กาาออกฝ้ กสัาเกตการ
สอนไม่วห้ กระทบกับการเรี ยนการสอนวนรายวิชา ซ้า่ ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ ดำาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว และ
ฝ่ ายฝ้ กตระสบการณ์วิชาชีรได้ สา่ นศ.ออกฝ้ กตระสบการณ์วิชาชีรวนช่วาติ ดภาคเรี ยนขอามหาวิทยาลัย
ช่ออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ
ลาช่อ.................................................. วันที่รายาาน .............................................................
ช่ออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร: …………………………………………………………………………..
ลาช่อ.................................................. วันที่รับรายาาน .........................................................

๒๐

