การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะ / ภาควิชา

คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
หมวดที่ 1
ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1231501 การเมืองและการปกครองไทยสําหรับครู (Thai Politics for Teacher)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและหมูเรียน (section)
อ.รัตติกาล โสภัคคศรีกุล อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยผูสอน
หมูเรียน 5811206
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
5. สถานที่เรียน
อาคารนวัตกรรม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวดที่ 2
การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
จํานวน
จํานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
แผนการ
สอนจริง
สอน
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา ทําความ
3
2
เขาใจวัตถุประสงคและเปาหมาย
การศึกษาของรายวิชา
ความหมายของการเมืองการ
3
3
ปกครอง รูปแบบ ลักษณะและลัทธิ
ลักษณะการปกครองและการเมือง
3
3
ในสมัยสุโขทัย-โกสินทรตอนตน

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน 25%

ลักษณะการปกครองและการเมือง
ในสมัยสุโขทัย-โกสินทรตอนตน
เหตุการณปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475
ลักษณะการปกครองและการเมือง
หลังเหตุการณปฏิวัติ 24 มิถุนายน
2475
- สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
- สมัยจอมพลสฤษฏิ์ ธนะรัช
ลักษณะการปกครองและการ
เมืองไทยในชวงป พ.ศ. 2500-2520
- สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร
- เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 และ
เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519
ลักษณะการปกครองและการ
เมืองไทยในชวง ทศวรรษ 2530
- สมัยพลเอกเปรม ติณสูรานนท
- สมัยนายสุจินดา คราประยูร
(เหตุการณพฤษภาทมิฬ)
ลักษณะการปกครองและการ
เมืองไทยในชวง ทศวรรษ 2540
การเกิดขึ้นของการปกครองสวน
ทองถิ่น
รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น
การเมืองทองถิ่น
การเมืองภาคประชาชน
กฎหมายรัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิ
หนาที่ ในฐานะพลเมืองไทย
ทบทวนความรู

3

3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3
3

3
3
3

3

3

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
แผน (ถามี)

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

ไมมี

ไมมี

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
ประสิทธิผลรายวิชา
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี ไมมี
คุณธรรม จริยธรรม - สอดแทรกประสบการณ

และเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น
ในชีวิต ระหวางการเรียนการ
สอน
- อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน
- ใหนักศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติ
- ใหนักศึกษาทํางานกลุม
และนําเสนอจาก
ประสบการณตรง
ความรู
- อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน

ในชั้นเรียน
- ใหนักศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติ
- ใหนักศึกษาทํางานกลุม
และนําเสนอจาก
ประสบการณตรง
- สอดแทรกประสบการณ
และเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น
ในชีวิต ระหวางการเรียนการ
สอน
ทักษะทางปญญา
- การมอบหมายชิ้นงานให
นักศึกษานําเสนอผลงานหนา 
ชั้นเรียน
- การอภิปรายกลุมในชั้น
เรียน
- การสะทอนผลการเรียนรู
ทักษะความสัมพันธ - ใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ระหวางบุคคลและ วิเคราะหกรณีศึกษา การทํา 
ความรับผิดชอบ
แบบฝกหัดรวมกัน
- มอบหมายการบานให
ผูเรียนกลับไปคนควา

หาขอมูลเพิ่มเติมหรือจาก
แหลงขอมูลที่ผูสอนแนะนํา
ทักษะการวิเคราะห -ใหนักศึกษาคนควา
เชิงตัวเลข การ
ฐานขอมูลออนไลนจาก
สื่อสารและการใช internet
เทคโนโลยี
-ใหนักศึกษาสามารถสงงาน
สารสนเทศ
ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ได
ทักษะการจัดการ
- จัดกิจกรรมกลุมในการ
เรียนรู
วิเคราะหตามหัวขอที่กําหนด
ในรูปแบบงานกลุมและงาน
เดี่ยว
- การจําลองสถานการณ





4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
พัฒนาเทคนิควิธีสอนที่สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน การกระตุนการคิด
วิเคราะห แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา โดยใชกิจกรรมกลุม เพื่อสรางความคุนเคยระหวางนักศึกษากับ
นักศึกษา และนักศึกษากับอาจารยผูสอนมากขึ้น อาจารยบรรยายนอยลงเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและ
การสรางองคความรูดวยตนเอง เนนการทํางานเปนทีมมากขึ้น
หมวดที่ 3
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
29 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
29 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
ไมมี
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C

จํานวน
20
7
2
-

คิดเปนรอยละ
68.97
24.14
6.90
-

D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

-

-

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมีวิธีการคือรอบแรก
ทวนสอบโดยอาจารยผูสอนและนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาสะทอนผลการเรียนรู(learning reflection)
หลังการสอนหมดรายหนวย และสรุปผลการเรียนรู
รวมกับนักศึกษาพรอมทั้งสะทอนผลการเรียนรู
(learning reflection)รวบยอดรายวิชา และ
อาจารยผูสอนมีการวัดผลการเรียนรูนักศึกษาราย
ภาคเรียนและมีการใหนักศึกษาประเมินอาจารย
ผูสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนเชนกัน พรอมกันนั้น
ประธานโปรแกรมวิชาไดทวนสอบอาจารยผูสอน
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
กอนนําเสนอคณบดีคณะครุศาสตร และนําเสนอ
ระดับมหาวิทยาตอไป

สรุปผล
จากการสะทอนผลการเรียนรูของนักศึกษา สวน
ใหญเสนอใหมีการทัศนะศึกษานอกสถานที่ และเนน
การสอนที่ใหนักศึกษาไดคนควา เรียนรูดวยตนเอง
มากกวาการบรรยาย

หมวดที่ 4
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
หนังสือที่ใชในการคนควาในหองสมุดไมเพียงพอ
ทําใหนักศึกษาไมสามารถคนควาขอมูลตางๆจาก
หนังสือไดอยางหลากหลาย และแยงกันใช
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5
การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
เพิ่มการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานหรือการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ไมมี
หมวดที่ 6
แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
- ฝกทักษะการคนควา การเลือกแหลงขอมูล และ - นักศึกษาสามารถคนควาขอมูลที่เหมาะสมและ
การทํางานเปนทีมใหมากขึ้น
อางอิงไดถูกตอง สามารถทํางานเปนทีมได
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไมมี

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
พัฒนาทักษะการเรียนรูการทํา
เดือนกันยายน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
โครงงานหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ
นํานักศึกษาศึกษานอกสถานที่
เดือนมีนาคม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรเพิ่มกิจกรรมการสัมมนาทางการเมือง เพื่อเพิ่มองคความรูใหกับนักศึกษาและสงเสริมใหนักศึกษา
ไดฝกการทําวิจัยหรือโครงงานและนําผลงานมานําเสนอ
ลงชื่อ.............................................................
อาจารยผูสอน
วันที่รายงาน 27 พฤศจิกายน 2559

ลงชื่อ.............................................................
ประธานโปรแกรมวิชา
วันที่รายงาน 30 พฤศจิกายน 2559

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
1012101U ความเปนครูและปรัชญาการศึกษา (Professional Teacher and
Philosophy of Education)
๒. จํานวนหนวยกิต ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมสังคมศึกษา
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยศรวัส ศิริ
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปที่ ๑
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน 25%

ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา ทําความเขาและ
เปาหมายการศึกษาของรายวิชา
ความหมาย หลักการ และความสําคัญ
ของความเปนครู

3

3

-

3

3

-

แนวคิดเกี่ยวกับความเปนครูในประเทศ
ไทย

3

3

-

แนวคิดเกี่ยวกับความเปนครูใน
ตางประเทศ
ระเบียบ กฎเกณฑ และกฎหมายที่ควรรู
เกี่ยวกับครู
สถานการณการศึกษา ในประเทศไทยใน
ปจจุบัน

3

3

-

3

3

-

3

3

-

หัวขอ

1

สอบกลางภาคเรียน
ปรัชญาการศึกษาในประเทศไทย
ธรรมะ ปรัชญา ของบุคคลที่มีชื่อเสียงตอ
อาชีพครู
ปรัชญาการศึกษาในตางประเทศ
แนวทางการใชปรัชญาเพื่อการศึกษาใน
โรงเรียน
ความสัมพันธระหวางปรัชญาการศึกษา
และความเปนครู
แลกเปลี่ยน มุมมองความเปนครูในทัศนะ
ของนักศึกษา ตางโปรแกรม
การเปนบุคคลแหงการเรียนรู และการ
เปนผูนําทางวิชาการ เกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู คุณธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู
ฝกปฏิบัติ
กลยุทธความเปนครูมืออาชีพ สังเคราะห
บทเรียนจากประสบการณ
หลักสิทธิมนุษยชนกับการอยูรวมกันใน
สังคมที่มีความแตกตางหลากหลายทาง
เชื้อชาติเผาพันธ
สรุปแนวทางการศึกษา และ สงเสริมสิทธิ
มนุษยชน
สอบปลายภาดเรียน

3
3

3
3

-

3
3

3
3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียด
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
ประสิทธิผล
มี
ไมมี
รายวิชา
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คุณธรรม จริยธรรม

-บรรยายพรอม
ยกตัวอยางกรณีศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
การเปนครูที่ดี
-อภิปรายกลุม
-กําหนดใหนักศึกษาหา
ตัวอยางที่เกี่ยวของ

√

การอภิปรายกลุม มักไมได
ความคิดเห็น เนื่องจาก นักศึกษา
ไมเตรียมมา และนักศึกษาสนใจ
แตประเด็นของกลุมตนเอง

ความรู

-บรรยายประกอบ
PowerPoint Media
-คนควาอิสระรายบุคคล
และกลุม
-นักศึกษานําเสนอ
ชิ้นงานในรูปแบบตางๆ
-การสืบคนจากแหลง
ความรูตางๆ เชน
•Website
•E-learning
•สํานักวิทยบริการ
•Field Trip
•หองสมุดคณะนิติศาสตร
-การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (บางเนื้อหา)
-วิดีทัศนดานสิทธิ
มนุษยชน
-การมอบหมายชิ้นงานให
นักศึกษา และนําเสนอ
ผลการศึกษา
-อภิปรายกลุม
-กิจกรรมจิตปญญา (การ
สะทอนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)
-จัดกิจกรรมกลุมในการ
วิเคราะหตามหัวขอที่
กําหนด
-มอบหมายงานรายกลุม
และรายบุคคล เชน การ

√

นักศึกษามีทักษะในการนําเสนอ
ต่ํา ไมเตรียมตัวในการนําเสนอ
เมื่อออกไปนําเสนองานหนาชั้น
เรียน จึงไมไดรับความสนใจจาก
เพื่อน

√

ไมพบปญหา

√

นักศึกษาในกลุมบางคนไมชวย
เพื่อนทํางาน การโยนงานใหเพื่อน
ทําคนเดียว สรางความไม
พอใจกับนักศึกษาคนอื่น อาจทํา
ใหเกิดความสัมพันธที่ไมดีนัก

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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คนควาขอมูลดานสิทธิ
มนุษยชนและบทความที่
เกี่ยวของกับรายวิชา
-การนําเสนอรายงาน
ทักษะการวิเคราะห -มอบหมายงานใหศึกษา
การสื่อสาร และการ คนควาดวยตนเอง จาก
ใช
website สื่อการสอน
เทคโนโลยี
e-learning
สารสนเทศ
นําเสนอโดยใชรูปแบบ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

√

นักศึกษาขาดทักษะการคิดหา
เหตุผล

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ควรใหนักศึกษาอานบทความที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนของไทยและโลก เพื่อเขาใจถึง
สถานการณในปจจุบัน
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
79 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
79 8o
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)

จํานวน
49
12
11
7
-

คิดเปนรอยละ
62.02
15.18
13.92
8.86
4

ถอน (W)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี

-

-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจไมตรงกับตาราง เนื่องจากบางครั้งตรงกับวันหยุดและกิจกรรมของ
ที่กําหนดไว
ทางมหาวิทยาลัย ทําใหตองมีการสอนเสริมในวัน
อื่นๆ
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
โอกาสในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค
นักศึกษาทําไดไมทั่วถึง
ของนักศึกษาแตละคนไมเหมือนกัน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- ปรึกษาหารือระหวางอาจารยผูสอนเพื่อกําหนด
แนวทาง และสอบทวนการประเมิน
- ตรวจสอบคะแนนทั้งระหวางภาคและปลายภาค
- ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนระหวางอาจารย
ผูสอนเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาในแตละคน
แตละหมูเรียน
- นําเสนอผลการประเมินเพื่อใหประธานโปรแกรม
ตรวจสอบ กอนนําเสนอคณบดีคณะครุศาสตร และ
นําเสนอระดับมหาวิทยาลัยตอไป

สรุปผล
ผูสอนไดทําการทวนสอบผลการสอบกลางภาคกับ
การเขาชั้นเรียนและการสงชิ้นงานพบวา นักศึกษา
บางคนสงงานลาชาและไมมีความกระตือรือรนใน
การติดตามงาน จึงไดดําเนินการโดยวางเงื่อนไขและ
เกณฑการประเมินชิ้นงานใหมีความเขมงวดมากขึ้น

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
สื่อการสอนไมหลากหลาย หนังสือมีจํานวนไม
เพียงพอตอการสืบคน หนังสือตําราไมทันสมัย

นักศึกษาขาดสื่อการสอนที่หลากหลาย
ขอมูลที่ไดจากการสืบคนไมเปนปจจุบัน
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2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
นักศึกษาเสนอวาใหมีการใชสื่อการสอนที่หลากหลาย และอยากศึกษาดูงานจากสถานที่จริง
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
อาจารยปรับปรุงเทคนิคการสอน และใชสื่อการสอนที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุนใหนักศึกษา
เกิดการใฝเรียนรู
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
การสอนโดยมีการนําสื่อวีดีทัศนเขามาใชในการเรียนการสอนทําใหนักศึกษาไดเห็นกรณีตัวอยาง
ทางดานสิทธิมนุษยชน
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ตองการใหนักศึกษาได ศึกษาแหลงขอมูลจริง
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาที่ผานมา

ผลการดําเนินการ

แบงกลุมนักศึกษาแตละกลุมใหมีความสามารถ
และคความรับผิดชอบของนักศึกษาเทาเทียมกัน

จัดกลุมโดยดูจากความรับผิดชอบและลักษณะนิสัย
ในการทํางาน
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2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนความากขึ้น
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ควรมีการจัดทําปฏิทินวันหยุด
กอนเริ่มเรียนในภาคการศึกษา
หรือ กิจกรรมประจําปการศึกษา นั้น
เพื่อผูสอนจะไดกําหนดเวลาใน
การสอนที่สอดคลองกัน

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดศึกษากรณีตัวอยางปญหาดานสิทธิมนุษยชนภายในชุมชน เพื่อใหเกิด
ประสบการณการเรียนรูโดยตรง

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยศรวัส ศิริ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยเลเกีย เขียวดี
คณบดี คณะครุศาสตร
วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะ / ภาควิชา

คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
หมวดที่ 1
ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1231501 ประวัติศาสตรไทยสําหรับครู (Thai History for Teacher)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและหมูเรียน (section)
อ.รัตติกาล โสภัคคศรีกุล อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยผูสอน
หมูเรียน 5911208
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
5. สถานที่เรียน
อาคารนวัตกรรม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หมวดที่ 2
การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
จํานวน
จํานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
แผนการ
สอนจริง
สอน
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา ทําความ
3
2
เขาใจวัตถุประสงคและเปาหมาย
การศึกษาของรายวิชา
วิธีการทางประวัติศาสตร
3
3
การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร
การนับชวงเวลาและการเทียบ
ศักราชที่สําคัญ
สมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดน
ไทยโดยสังเขป
อาณาจักรโบราณตางๆในประเทศ
ไทย
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
- การสถาปนาอาณาจักร (เหตุและ
ปจจัย)
- การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม และความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
วัฒนธรรม ภูมิปญญา บุคคลสําคัญ
และความเสื่อมของอาณาจักร
สุโขทัย
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
- การสถาปนาอาณาจักร (เหตุและ
ปจจัย)
- การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม และความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
เหตุการณสําคัญในสมัยอยุธยา
- การเสียกรุงครั้งที่ 1 และการกู
เอกราช

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน 25%

- การเสียกรุงครั้งที่ 2 ความเสื่อม
ของอาณาจักรอยุธยา
ชมภาพยนตรประวัติศาสตร
ราชวงศสําคัญในสมัยอยุธยา
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมสมัย
อยุธยา
การกอบกูเอกราชและการ
สถาปนากรุงธนบุรี
ประวัติและผลงานของพระเจาตาก
สิน
สภาพการเมือง สังคม วัฒนธรรม
และภูมิปญญาสมัยธนบุรี
ทบทวนความรู

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
แผน (ถามี)

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

ไมมี

ไมมี

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
ประสิทธิผลรายวิชา
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี ไมมี
คุณธรรม จริยธรรม - สอดแทรกประสบการณ

และเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น
ในชีวิต ระหวางการเรียนการ
สอน
- อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน

- ใหนักศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติ
- ใหนักศึกษาทํางานกลุม
และนําเสนอจาก
ประสบการณตรง
ความรู
- อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน
- ใหนักศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติ
- ใหนักศึกษาทํางานกลุม
และนําเสนอจาก
ประสบการณตรง
- สอดแทรกประสบการณ
และเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น
ในชีวิต ระหวางการเรียนการ
สอน
ทักษะทางปญญา
- การมอบหมายชิ้นงานให
นักศึกษานําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียน
- การอภิปรายกลุมในชั้น
เรียน
- การสะทอนผลการเรียนรู
ทักษะความสัมพันธ - ใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ระหวางบุคคลและ วิเคราะหกรณีศึกษา การทํา
ความรับผิดชอบ
แบบฝกหัดรวมกัน
- มอบหมายการบานให
ผูเรียนกลับไปคนควา หา
ขอมูลเพิ่มเติมหรือจาก
แหลงขอมูลที่ผูสอนแนะนํา
ทักษะการวิเคราะห -ใหนักศึกษาคนควา
เชิงตัวเลข การ
ฐานขอมูลออนไลนจาก
สื่อสารและการใช internet
เทคโนโลยี
-ใหนักศึกษาสามารถสงงาน
สารสนเทศ
ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ได
ทักษะการจัดการ
- จัดกิจกรรมกลุมในการ
เรียนรู
วิเคราะหตามหัวขอที่กําหนด











ในรูปแบบงานกลุมและงาน
เดี่ยว
- การจําลองสถานการณ
4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
พัฒนาเทคนิควิธีสอนที่สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน การกระตุนการคิด
วิเคราะห แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา โดยใชกิจกรรมกลุม เพื่อสรางความคุนเคยระหวางนักศึกษากับ
นักศึกษา และนักศึกษากับอาจารยผูสอนมากขึ้น อาจารยบรรยายนอยลงเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและ
การสรางองคความรูดวยตนเอง เนนการทํางานเปนทีมมากขึ้น
หมวดที่ 3
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
29 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
29 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
ไมมี
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
คิดเปนรอยละ
A
13
44.83
B+
13
44.83
B
2
6.90
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน

ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมีวิธีการคือรอบแรก
ทวนสอบโดยอาจารยผูสอนและนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาสะทอนผลการเรียนรู(learning reflection)
หลังการสอนหมดรายหนวย และสรุปผลการเรียนรู
รวมกับนักศึกษาพรอมทั้งสะทอนผลการเรียนรู
(learning reflection)รวบยอดรายวิชา และ
อาจารยผูสอนมีการวัดผลการเรียนรูนักศึกษาราย
ภาคเรียนและมีการใหนักศึกษาประเมินอาจารย
ผูสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนเชนกัน พรอมกันนั้น
ประธานโปรแกรมวิชาไดทวนสอบอาจารยผูสอน
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
กอนนําเสนอคณบดีคณะครุศาสตร และนําเสนอ
ระดับมหาวิทยาตอไป

เหตุผล
ไมมี
เหตุผล
ไมมี

สรุปผล
จากการสะทอนผลการเรียนรูของนักศึกษา สวน
ใหญเสนอใหมีการทัศนะศึกษานอกสถานที่ และเนน
การสอนที่ใหนักศึกษาไดคนควา เรียนรูดวยตนเอง
มากกวาการบรรยาย

หมวดที่ 4
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
หนังสือที่ใชในการคนควาในหองสมุดไมเพียงพอ
ทําใหนักศึกษาไมสามารถคนควาขอมูลตางๆจาก
หนังสือไดอยางหลากหลาย และแยงกันใช
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5
การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
เพิ่มการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานหรือการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ไมมี
หมวดที่ 6
แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
- ฝกทักษะการคนควา การเลือกแหลงขอมูล และ - นักศึกษาสามารถคนควาขอมูลที่เหมาะสมและ
การทํางานเปนทีมใหมากขึ้น
อางอิงไดถูกตอง สามารถทํางานเปนทีมได
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
พัฒนาทักษะการเรียนรูการทํา
เดือนสิงหาคม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
โครงงานหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ
นํานักศึกษาศึกษานอกสถานที่
เดือนธันวาคม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรเพิ่มกิจกรรมการสัมมนาทางประวัติศาสตร เพื่อเพิ่มองคความรูใหกับนักศึกษาและสงเสริมให
นักศึกษาไดฝกการทําวิจัยหรือโครงงานและนําผลงานมานําเสนอ
ลงชื่อ.............................................................
อาจารยผูสอน
วันที่รายงาน 27 พฤศจิกายน 2559

ลงชื่อ.............................................................
ประธานโปรแกรมวิชา
วันที่รายงาน 30 พฤศจิกายน 2559

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คณะ / ภาควิชา

คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
หมวดที่ 1
ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1231502 ประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทร Thai History for Teachers 2
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและหมูเรียน (section)
อ.รัตติกาล โสภัคคศรีกุล อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยผูสอน
หมูเรียน 5911208
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5. สถานที่เรียน
อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวดที่ 2
การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
จํานวน
จํานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
แผนการ
สอนจริง
สอน
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา ทําความ
3
2
เขาใจวัตถุประสงคและเปาหมาย
การศึกษาของรายวิชา
สมัยรัชกาลที่ 1
3
3
สมัยรัชกาลที่ 2
3
3
สมัยรัชกาลที่ 3
3
3
สมัยรัชกาลที่ 4
3
3
เหตุการณสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 4
3
3
สมัยรัชกาลที่ 5
3
3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน 25%

เหตุการณสําคัญสมัยรัชกาลที่ 5
สมัยรัชกาลที่ 6
เหตุการณสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 6
สมัยรัชกาลที่ 7
สมัยรัชกาลที่ 8
สมัยรัชกาลที่ 9
พระราชกรณียกิจที่สําคัญของ
รัชกาลที่ 9
ทบทวนความรู

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3

3

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
แผน (ถามี)

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

ไมมี

ไมมี

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
ประสิทธิผลรายวิชา
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี ไมมี
คุณธรรม จริยธรรม - สอดแทรกประสบการณ

และเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น
ในชีวิต ระหวางการเรียนการ
สอน
- อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน
- ใหนักศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติ
- ใหนักศึกษาทํางานกลุม
และนําเสนอจาก
ประสบการณตรง
ความรู
- อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน

ในชั้นเรียน
- ใหนักศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติ

- ใหนักศึกษาทํางานกลุม
และนําเสนอจาก
ประสบการณตรง
- สอดแทรกประสบการณ
และเหตุการณจริงที่เกิดขึ้น
ในชีวิต ระหวางการเรียนการ
สอน
ทักษะทางปญญา
- การมอบหมายชิ้นงานให
นักศึกษานําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียน
- การอภิปรายกลุมในชั้น
เรียน
- การสะทอนผลการเรียนรู
ทักษะความสัมพันธ - ใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ระหวางบุคคลและ วิเคราะหกรณีศึกษา การทํา
ความรับผิดชอบ
แบบฝกหัดรวมกัน
- มอบหมายการบานให
ผูเรียนกลับไปคนควา หา
ขอมูลเพิ่มเติมหรือจาก
แหลงขอมูลที่ผูสอนแนะนํา
ทักษะการวิเคราะห -ใหนักศึกษาคนควา
เชิงตัวเลข การ
ฐานขอมูลออนไลนจาก
สื่อสารและการใช internet
เทคโนโลยี
-ใหนักศึกษาสามารถสงงาน
สารสนเทศ
ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ได
ทักษะการจัดการ
- จัดกิจกรรมกลุมในการ
เรียนรู
วิเคราะหตามหัวขอที่กําหนด
ในรูปแบบงานกลุมและงาน
เดี่ยว
- การจําลองสถานการณ









4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
พัฒนาเทคนิควิธีสอนที่สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน การกระตุนการคิด
วิเคราะห แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา โดยใชกิจกรรมกลุม เพื่อสรางความคุนเคยระหวางนักศึกษากับ
นักศึกษา และนักศึกษากับอาจารยผูสอนมากขึ้น อาจารยบรรยายนอยลงเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและ
การสรางองคความรูดวยตนเอง เนนการทํางานเปนทีมมากขึ้น

หมวดที่ 3
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
29 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
29 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
ไมมี
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
คิดเปนรอยละ
A
24
82.76
B+
4
13.80
B
1
3.45
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมีวิธีการคือรอบแรก
ทวนสอบโดยอาจารยผูสอนและนักศึกษาที่เรียนใน

สรุปผล
จากการสะทอนผลการเรียนรูของนักศึกษา สวน
ใหญเสนอใหมีการทัศนะศึกษานอกสถานที่ และเนน

รายวิชาสะทอนผลการเรียนรู(learning reflection) การสอนที่ใหนักศึกษาไดคนควา เรียนรูดวยตนเอง
หลังการสอนหมดรายหนวย และสรุปผลการเรียนรู มากกวาการบรรยาย
รวมกับนักศึกษาพรอมทั้งสะทอนผลการเรียนรู
(learning reflection)รวบยอดรายวิชา และ
อาจารยผูสอนมีการวัดผลการเรียนรูนักศึกษาราย
ภาคเรียนและมีการใหนักศึกษาประเมินอาจารย
ผูสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนเชนกัน พรอมกันนั้น
ประธานโปรแกรมวิชาไดทวนสอบอาจารยผูสอน
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
กอนนําเสนอคณบดีคณะครุศาสตร และนําเสนอ
ระดับมหาวิทยาตอไป
หมวดที่ 4
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
หนังสือที่ใชในการคนควาในหองสมุดไมเพียงพอ
ทําใหนักศึกษาไมสามารถคนควาขอมูลตางๆจาก
หนังสือไดอยางหลากหลาย และแยงกันใช
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5
การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
เพิ่มการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานหรือการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ไมมี

หมวดที่ 6
แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
- ฝกทักษะการคนควา การเลือกแหลงขอมูล และ - นักศึกษาสามารถคนควาขอมูลที่เหมาะสมและ
การทํางานเปนทีมใหมากขึ้น
อางอิงไดถูกตอง สามารถทํางานเปนทีมได
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
พัฒนาทักษะการเรียนรูการทํา
เดือนสิงหาคม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
โครงงานหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ
นํานักศึกษาศึกษานอกสถานที่
เดือนธันวาคม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควรเพิ่มกิจกรรมการสัมมนาทางประวัติศาสตร เพื่อเพิ่มองคความรูใหกับนักศึกษาและสงเสริมให
นักศึกษาไดฝกการทําวิจัยหรือโครงงานและนําผลงานมานําเสนอ
ลงชื่อ.............................................................
อ.รัตติกาล โสภัคคศรีกุล
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

ลงชื่อ.............................................................
ประธานโปรแกรมวิชา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

มคอ.5
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครุศาสตร / โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1234504 ประวัติศาสตรนิพนธ (Historical Method and Philosophy)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
อ.รัตติกาล โสภัคคศรีกุล
หมูเรียน 5611207,5651202
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5. สถานที่เรียน
อาคารนวัตกรรม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวขอ
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
ปรัชญาประวัติศาสตร
- ความหมาย
- การแบงเวลาทางประวัติศาสตร
- การแบงยุคสมัยของประวัติศาสตร
สากล-ไทย
- การศึกษาทางประวัติศาสตรและวิธีการ
ทางประวัติศาสตร
หลักฐานทางประวัติศาสตร
- ประเภทของหลักฐาน / ความสําคัญ
- การวิพากษหลักฐานทางประวัติศาสตร

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน 25%

4
4

3
4

-

4

4

-

1

มคอ. 5
แนวคิดและการเขียนประวัติศาสตรนิพนธ
โลกตะวันตก
- การเขียนประวัติศาสตรสมัยกรีก-โรมัน

4

4

-

แนวคิดและการเขียนประวัติศาสตรนิพนธ
โลกตะวันตก (ตอ)
- การเขียนประวัติศาสตรสมัยยุคกลางเรเนซองค (ปฎิรูปศาสนา)
- การเขียนประวัติศาสตรยุคประจักษแจง
แนวคิดและการเขียนประวัติศาสตรนิพนธ
โลกตะวันตก (ตอ)
- การเขียนประวัติศาสตร สกุล
Historism
แนวคิดและการเขียนประวัติศาสตรนิพนธ
โลกตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 18-19
- เฟเดอริค เฮเกล (Friedrich Hegil:
1770-1831)
- คารล มารกซ (Karl Marx: 1818-1883)
- เลโอโปล รันเก (Leopold Ranke:
1795-1886)
-ประวัติศาสตรนิพนธสกุล Positivism
และแนววิทยาการ
ทดสอบระหวางภาคเรียน
พัฒนาการงานเขียนประวัติศาสตรนิพนธ
ไทย
 การศึกษาประวัติศาสตรไทยกอน
สมัยรัชกาลที่ 4
- การเขียนประวัติศาสตรแบบ
ตํานาน แบบจารีต/พื้น
- การเขียนประวัติศาสตรแบบ
จารึก
- การเขียนประวัติศาสตรแบบ
พงศาวดาร
 การศึกษาประวัติศาสตรสมัย
รัชกาลที่ 4 จนถึงการ
เปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4
4

4
4

-

2

มคอ. 5
พัฒนาการงานเขียนประวัติศาสตรนิพนธ
ไทย (ตอ)
 การศึกษาประวัติศาสตรไทย
ตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน
- แนวมารกซิสม
- แนวการเขียนประวัติศาสตร
ชาติไทย
- แนวเศรษฐศาสตรการเมือง
- วัฒนธรรมชุมชน
- แนวมานุษยวิทยา
- แนวสหวิทยาการ
แนวคิดและการเขียนประวัติศาสตร
ทองถิ่น
ศึกษางานเขียนทางประวัติศาสตร
(คนควาอิสระ)
ศึกษางานเขียนทางประวัติศาสตร
(คนควาอิสระ)
ศึกษางานเขียนทางประวัติศาสตร
(คนควาอิสระ)
นําเสนอและแลกเปลี่ยนความรู
นําเสนอและแลกเปลี่ยนความรู
สรุปความรู
สอบปลายภาค

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

4
4

4
4

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

-

-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียด
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
ประสิทธิผล
มี
ไมมี
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม - สอดแทรก
√
ประสบการณและ
เหตุการณจริงที่เกิดขึ้นใน
3
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ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ชีวิต ระหวางการเรียน
การสอน
- อภิปรายกรณีศึกษา
รวมกันในชั้นเรียน
- ใหนักศึกษาแสดง
บทบาทสมมุติ
- ใหนักศึกษาทํางานกลุม
และนําเสนอจาก
ประสบการณตรง
- อภิปรายกรณีศึกษา
รวมกันในชั้นเรียน
- ใหนักศึกษาแสดง
แสดงบทบาทสมมุติ
- ใหนักศึกษาทํางาน
กลุมและนําเสนอจาก
ประสบการณตรง
- สอดแทรก
ประสบการณและ
เหตุการณจริงที่เกิดขึ้น
ในชีวิต ระหวางการ
เรียนการสอน
- การมอบหมายชิ้นงาน
ใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน
- การอภิปรายกลุมในชั้น
เรียน
- การสะทอนผลการ
เรียนรู
- ใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การวิเคราะหกรณีศึกษา
การทําแบบฝกหัดรวมกัน
- มอบหมายการบานให
ผูเรียนกลับไปคนควา
หาขอมูลเพิ่มเติมหรือ
จากแหลงขอมูลที่ผูสอน
แนะนํา

√

√

√
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ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-ใหนักศึกษาคนควา
ฐานขอมูลออนไลนจาก
internet
-ใหนักศึกษาสามารถสง
งานผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสได
ดานทักษะการ
- จัดกิจกรรมกลุมในการ
จัดการเรียนรู ทักษะ วิเคราะหตามหัวขอที่
อาชีพ และทักษะ
กําหนดในรูปแบบงาน
การเรียนรู
กลุมและงานเดี่ยว
- การจําลองสถานการณ

√

√

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
-นักศึกษายังบกพรองเรื่องการอานเอกสาร เพื่อเก็บความและทําความเขาใจในประเด็นสําคัญ จึง
จําเปนตองใหนักศึกษาไดฝกอานและเขียนสรุปใจความ ใหมากขึ้น โดยตองปรับเปลี่ยนเกณฑการวัด
ประเมินผลในสวนที่เปนคะแนนเก็บชิ้นงานใหเพิ่มมากขึ้น
-จัดสัมนาหัวขอปญหาที่นักศึกษาสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและเปนการพัฒนานักศึกษาดาน
การคิดวิเคราะห ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร ฯลฯ
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
หมูเรียน 5611207 จํานวน 48 คน
หมูเรียน 5551202 จํานวน 30 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
หมูเรียน 5611207 จํานวน 48 คน
หมูเรียน 5551202 จํานวน 30 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
คิดเปนรอยละ
A
9
11.54
B+
35
44.87
B
25
32.05
C+
8
10.27
C
1
1.28
D+
5
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D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

-

-

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
โดยมี วิ ธี ก ารคื อ รอบแรกทวนสอบโดย
อาจารย ผู ส อนและนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในรายวิ ช า
สะท อ นผลการเรี ย นรู ( learning reflection) หลั ง
การสอนหมดรายหน ว ย และสรุ ป ผลการเรี ย นรู
ร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาพร อ มทั้ ง สะท อ นผลการเรี ย นรู
( learning reflection)ร ว บ ย อ ด ร า ย วิ ช า แ ล ะ
อาจารย ผู ส อนมี การวัด ผลการเรีย นรู นั กศึ กษาราย
ภาคเรี ย นและมี ก ารให นั ก ศึ ก ษาประเมิ น อาจารย
ผู ส อนหลั ง สิ้ น สุ ด ภาคเรี ย นเช น กั น พร อ มกั น นั้ น
ประธานโปรแกรมวิชาไดทวนสอบอาจารยผูสอนและ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กอน
นําเสนอคณบดีคณะครุศาสตร และนําเสนอระดับ
มหาวิทยาตอไป

เหตุผล
ไมมี

สรุปผล
ผูสอนไดทําการทวนสอบผลการสอบกลางภาคกับ
การเขาชั้นเรียนและการสงชิ้นงานพบวา นักศึกษา
บางคนสงงานลาชาและไมมีความกระตือรือรนใน
การติดตามงาน จึงไดดําเนินการโดยวางเงื่อนไขและ
เกณฑการประเมินชิ้นงานใหมีความเขมงวดมากขึ้น
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หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

-

-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- ไมมีการวิพากษการปรับปรุงดานการสอน
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
- ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
- ไมมี
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
ไมมี

-

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไมมีการดําเนินการ
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ไมมี
ไมมี

ผูรับผิดชอบ

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ

ลงชื่อ

อาจารยรัตติกาล โสภัคคศรีกุล
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ประธานหลักโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
1263701V สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับครูประถมศึกษา
Social Studies, Religious and Culture for Elementary Teachers
๒. จํานวนหนวยกิต ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมสังคมศึกษา
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.ศรวัส ศิริ, อ.ชูวิทย ไชยเบา ,อ.เลเกีย เขียวดี ,
อ.รัตติกาล โสภัคคศรีกุล ,อ.วรพรรณ ขาวประทุม
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปที่ ๔
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวขอ


- ปฐมนิเทศแนะนําวิธีการเรียน
- ลักษณะการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมหรับครูประถมศึกษา
-หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551- วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551
-ใหนศ.แบงกลุมคิดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจากตัวชี้วัด
เทคนิคและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สาระที่ 1 สาระการเรียนรูศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม
วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
-การคิด 10 วิธีตามหลักโยนิโสมนสิการ

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน 25%

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

1

การจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระ
ที2่ เศรษฐศาสตรแหงการเรียนรู
- แนวคิดและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3

3

-

การจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระที่ 2
หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมฯ
-สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ
หนาที่ของพลเมืองดี

3

3

-

การจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระที่ 3
ประวัติศาสตร

3

3

-

อาณาจักรอยุธยา
-พัฒนาการอยุธยาดานการเมืองการ
ปกครองสมัย ตอนตน ตอนกลาง ตอน
ปลาย
-ประวัติบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา
-การสถาปนากรุงศรีอยุธยา

3

3

-

-การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทรการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร
-พัฒนาการดานสังคมยุคปฏิรูปประเทศให
เปนแบบสมัยใหม
- ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญฯ

3

3

-

3

3

-



- วิธีการทางประวัติศาสตร
และ ความสําคัญของการศึกษา
ประวัติศาสตร
-การพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
-ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญใน
สมัยสุโขทัยประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยการ

- ภูมิปญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระที่
5ภูมิศาสตร
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร
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- แผนที่ชนิดตางๆ
.- การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร และ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
-- วิธีสอนประเภทตางๆ
-วิธีสอนที่ครูเปนศูนยกลาง
-วิธีสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง
-การเขียนแผนการจัดการเรียนรูและสื่อ
การสอน
การฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
-การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
จิตตปญญา
-การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
จิตตปญญา
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู
สอบปลายภาค

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3
3

3
3

-

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียด
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
ประสิทธิผล
มี
ไมมี
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม -บรรยายพรอม
√
การอภิปรายกลุม มักไมได
ยกตัวอยางกรณีศึกษา
ความคิดเห็น เนื่องจาก นักศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทาง
ไมเตรียมมา และนักศึกษาสนใจ
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
แตประเด็นของกลุมตนเอง
การเปนครูที่ดี
-อภิปรายกลุม
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-กําหนดใหนักศึกษาหา
ตัวอยางที่เกี่ยวของ
ความรู
-บรรยายประกอบ
PowerPoint Media
-คนควาอิสระรายบุคคล
และกลุม
-นักศึกษานําเสนอ
ชิ้นงานในรูปแบบตางๆ
-การสืบคนจากแหลง
ความรูตางๆ เชน
•Website
•E-learning
•สํานักวิทยบริการ
•Field Trip
•หองสมุดคณะนิติศาสตร
-การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (บางเนื้อหา)
-วิดีทัศนดานสิทธิ
มนุษยชน
ทักษะทางปญญา
-การมอบหมายชิ้นงานให
นักศึกษา และนําเสนอ
ผลการศึกษา
-อภิปรายกลุม
-กิจกรรมจิตปญญา (การ
สะทอนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)
ทักษะความสัมพันธ -จัดกิจกรรมกลุมในการ
ระหวางบุคคลและ วิเคราะหตามหัวขอที่
ความรับผิดชอบ
กําหนด
-มอบหมายงานรายกลุม
และรายบุคคล เชน การ
คนควาขอมูลดานสิทธิ
มนุษยชนและบทความที่
เกี่ยวของกับรายวิชา
-การนําเสนอรายงาน
ทักษะการวิเคราะห -มอบหมายงานใหศึกษา
การสื่อสาร และการ คนควาดวยตนเอง จาก
ใช
website สื่อการสอน

√

นักศึกษามีทักษะในการนําเสนอ
ต่ํา ไมเตรียมตัวในการนําเสนอ
เมื่อออกไปนําเสนองานหนาชั้น
เรียน จึงไมไดรับความสนใจจาก
เพื่อน

√

ไมพบปญหา

√

นักศึกษาในกลุมบางคนไมชวย
เพื่อนทํางาน การโยนงานใหเพื่อน
ทําคนเดียว สรางความไม
พอใจกับนักศึกษาคนอื่น อาจทํา
ใหเกิดความสัมพันธที่ไมดีนัก

√

นักศึกษาขาดทักษะการคิดหา
เหตุผล

4

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

e-learning
นําเสนอโดยใชรูปแบบ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ควรใหนักศึกษาอานบทความที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนของไทยและโลก เพื่อเขาใจถึง
สถานการณในปจจุบัน
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
85 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
85 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี

จํานวน
85
-

คิดเปนรอยละ
100
-
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจไมตรงกับตาราง เนื่องจากบางครั้งตรงกับวันหยุดและกิจกรรมของ
ที่กําหนดไว
ทางมหาวิทยาลัย ทําใหตองมีการสอนเสริมในวัน
อื่นๆ
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
โอกาสในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค
นักศึกษาทําไดไมทั่วถึง
ของนักศึกษาแตละคนไมเหมือนกัน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- ปรึกษาหารือระหวางอาจารยผูสอนเพื่อกําหนด
แนวทาง และสอบทวนการประเมิน
- ตรวจสอบคะแนนทั้งระหวางภาคและปลายภาค
- ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนระหวางอาจารย
ผูสอนเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาในแตละคน
แตละหมูเรียน
- นําเสนอผลการประเมินเพื่อใหประธานโปรแกรม
ตรวจสอบ กอนนําเสนอคณบดีคณะครุศาสตร และ
นําเสนอระดับมหาวิทยาลัยตอไป

สรุปผล
ผูสอนไดทําการทวนสอบผลการสอบกลางภาคกับ
การเขาชั้นเรียนและการสงชิ้นงานพบวา นักศึกษา
บางคนสงงานลาชาและไมมีความกระตือรือรนใน
การติดตามงาน จึงไดดําเนินการโดยวางเงื่อนไขและ
เกณฑการประเมินชิ้นงานใหมีความเขมงวดมากขึ้น

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
-

-

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
นักศึกษาเสนอวาใหมีการใชสื่อการสอนที่หลากหลาย และอยากศึกษาดูงานจากสถานที่จริง
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
อาจารยปรับปรุงเทคนิคการสอน และใชสื่อการสอนที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุนใหนักศึกษา
เกิดการใฝเรียนรู
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
การสอนโดยมีการนําสื่อวีดีทัศนเขามาใชในการเรียนการสอนทําใหนักศึกษาไดเห็นกรณีตัวอยาง
ทางดานสังคมระดับประถม
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ตองการใหนักศึกษาได ศึกษาแหลงขอมูลจริง
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาที่ผานมา

ผลการดําเนินการ

แบงกลุมนักศึกษาแตละกลุมใหมีความสามารถ
และคความรับผิดชอบของนักศึกษาเทาเทียมกัน

จัดกลุมโดยดูจากความรับผิดชอบและลักษณะนิสัย
ในการทํางาน

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนความากขึ้น
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ควรมีการจัดทําปฏิทินวันหยุด
กอนเริ่มเรียนในภาคการศึกษา
หรือ กิจกรรมประจําปการศึกษา นั้น
เพื่อผูสอนจะไดกําหนดเวลาใน
การสอนที่สอดคลองกัน

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน
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4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดศึกษากรณีตัวอยางปญหาดานสังคมภายในชุมชน เพื่อใหเกิดประสบการณการ
เรียนรูโดยตรง

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยศรวัส ศิริ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยเลเกีย เขียวดี
ประธานโปรแกรมสังคมศึกษา
วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๒๓๒๓๐๖W สิทธิมนุษยชนสําหรับครู (Human Rights For Teacher)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
อ.ศรวัส ศิริ
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2558
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน 25%

ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
การประเมินผล เนื้อหา ขอบเขต และ
แนวทางการศึกษา
ความหมาย หลักการ และความสําคัญ
ของหลักสิทธิมนุษยชน

3

3

-

3

3

-

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย

3

3

-

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธมนุษยชนใน
ตางประเทศ
กฎหมายที่ควรรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
สถานการณสิทธิมนุษยชนโลก
ทดสอบระหวางภาคเรียน

3

3

-

3
3
3

3
3
3

-

หัวขอ

1

บริบทสิทธิมนุษยชนโลกกับไทย
ประวัติศาสตรของขบวนการตอสูเพื่อสิทธิ
มนุษยชน
สถานการณสิทธิมนุษยชนทั่วไปใน
สังคมไทย
สิทธิและหนาที่ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
สถานการณเด็กและเยาวชนในสังคมไทย
กับหลักสิทธิมนุษยชน
องคกรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
หลักสิทธิมนุษยชนกับการอยูรวมกันใน
สังคมที่มีความแตกตางหลากหลายทาง
เชื้อชาติเผาพันธ
สรุปแนวทางการศึกษา และ สงเสริมสิทธิ
มนุษยชน

3
3

3
3

-

3

3

-

3

3

-

3
3

3
3

-

3
3

3
3

-

3

3

-

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียด
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
ประสิทธิผล
มี
ไมมี
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม -บรรยายพรอม
√
การอภิปรายกลุม มักไมได
ยกตัวอยางกรณีศึกษา
ความคิดเห็น เนื่องจาก นักศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทาง
ไมเตรียมมา และนักศึกษาสนใจ
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
แตประเด็นของกลุมตนเอง
การเปนครูที่ดี
-อภิปรายกลุม
-กําหนดใหนักศึกษาหา
ตัวอยางที่เกี่ยวของ
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ความรู

-บรรยายประกอบ
PowerPoint Media
-คนควาอิสระรายบุคคล
และกลุม
-นักศึกษานําเสนอ
ชิ้นงานในรูปแบบตางๆ
-การสืบคนจากแหลง
ความรูตางๆ เชน
•Website
•E-learning
•สํานักวิทยบริการ
•Field Trip
•หองสมุดคณะนิติศาสตร
-การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (บางเนื้อหา)
-วิดีทัศนดานสิทธิ
มนุษยชน
ทักษะทางปญญา
-การมอบหมายชิ้นงานให
นักศึกษา และนําเสนอ
ผลการศึกษา
-อภิปรายกลุม
-กิจกรรมจิตปญญา (การ
สะทอนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)
ทักษะความสัมพันธ -จัดกิจกรรมกลุมในการ
ระหวางบุคคลและ วิเคราะหตามหัวขอที่
ความรับผิดชอบ
กําหนด
-มอบหมายงานรายกลุม
และรายบุคคล เชน การ
คนควาขอมูลดานสิทธิ
มนุษยชนและบทความที่
เกี่ยวของกับรายวิชา
-การนําเสนอรายงาน
ทักษะการวิเคราะห -มอบหมายงานใหศึกษา
การสื่อสาร และการ คนควาดวยตนเอง จาก
ใช
website สื่อการสอน
เทคโนโลยี
e-learning
สารสนเทศ
นําเสนอโดยใชรูปแบบ

√

นักศึกษามีทักษะในการนําเสนอ
ต่ํา ไมเตรียมตัวในการนําเสนอ
เมื่อออกไปนําเสนองานหนาชั้น
เรียน จึงไมไดรับความสนใจจาก
เพื่อน

√

ไมพบปญหา

√

นักศึกษาในกลุมบางคนไมชวย
เพื่อนทํางาน การโยนงานใหเพื่อน
ทําคนเดียว สรางความไม
พอใจกับนักศึกษาคนอื่น อาจทํา
ใหเกิดความสัมพันธที่ไมดีนัก

√

นักศึกษาขาดทักษะการคิดหา
เหตุผล
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และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ควรใหนักศึกษาอานบทความที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนของไทยและโลก เพื่อเขาใจถึง
สถานการณในปจจุบัน
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
88 คน เปลี่ยน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
88 คน เปลี่ยน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี

จํานวน
44
4

คิดเปนรอยละ

-

-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
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ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจไมตรงกับตาราง เนื่องจากบางครั้งตรงกับวันหยุดและกิจกรรมของ
ที่กําหนดไว
ทางมหาวิทยาลัย ทําใหตองมีการสอนเสริมในวัน
อื่นๆ
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
โอกาสในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค
นักศึกษาทําไดไมทั่วถึง
ของนักศึกษาแตละคนไมเหมือนกัน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- ปรึกษาหารือระหวางอาจารยผูสอนเพื่อกําหนด
แนวทาง และสอบทวนการประเมิน
- ตรวจสอบคะแนนทั้งระหวางภาคและปลายภาค
- ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนระหวางอาจารย
ผูสอนเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาในแตละคน
แตละหมูเรียน
- นําเสนอผลการประเมินเพื่อใหประธานโปรแกรม
ตรวจสอบ กอนนําเสนอคณบดีคณะครุศาสตร และ
นําเสนอระดับมหาวิทยาลัยตอไป

สรุปผล
ผูสอนไดทําการทวนสอบผลการสอบกลางภาคกับ
การเขาชัน้ เรียนและการสงชิ้นงานพบวา นักศึกษา
บางคนสงงานลาชาและไมมีความกระตือรือรนใน
การติดตามงาน จึงไดดําเนินการโดยวางเงื่อนไขและ
เกณฑการประเมินชิ้นงานใหมีความเขมงวดมากขึ้น

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
สื่อการสอนไมหลากหลาย หนังสือมีจํานวนไม
เพียงพอตอการสืบคน หนังสือตําราไมทันสมัย

นักศึกษาขาดสื่อการสอนที่หลากหลาย
ขอมูลที่ไดจากการสืบคนไมเปนปจจุบัน

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
นักศึกษาเสนอวาใหมีการใชสื่อการสอนที่หลากหลาย และอยากศึกษาดูงานจากสถานที่จริง
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
อาจารยปรับปรุงเทคนิคการสอน และใชสื่อการสอนที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุนใหนักศึกษา
เกิดการใฝเรียนรู
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
การสอนโดยมีการนําสื่อวีดีทัศนเขามาใชในการเรียนการสอนทําใหนักศึกษาไดเห็นกรณีตัวอยาง
ทางดานสิทธิมนุษยชน
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ตองการใหนักศึกษาได ศึกษาแหลงขอมูลจริง
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาที่ผานมา

ผลการดําเนินการ

แบงกลุมนักศึกษาแตละกลุมใหมีความสามารถ
และคความรับผิดชอบของนักศึกษาเทาเทียมกัน

จัดกลุมโดยดูจากความรับผิดชอบและลักษณะนิสัย
ในการทํางาน

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนความากขึ้น
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ควรมีการจัดทําปฏิทินวันหยุด
กอนเริ่มเรียนในภาคการศึกษา
หรือ กิจกรรมประจําปการศึกษา นั้น
เพื่อผูสอนจะไดกําหนดเวลาใน
การสอนที่สอดคลองกัน

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน
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4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดศึกษากรณีตัวอยางปญหาดานสิทธิมนุษยชนภายในชุมชน เพื่อใหเกิด
ประสบการณการเรียนรูโดยตรง

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยศรวัส ศิริ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยเลเกีย เขียวดี
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
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มคอ.5
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครุศาสตร / โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1232503 วิชาอารยธรรมโลก (World Civilization)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
อ.รัตติกาล โสภัคคศรีกุล
หมูเรียน 5811206
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5. สถานที่เรียน
อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน 25%

ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
Pre-test
มนุษยกับอารยธรรม
- ความหมายและความเขาใจเกี่ยวกับ
อารยธรรม
- ชีวิตและคุณคาของมนุษย
- วิวัฒนาการของมนุษย
- การแบงยุคสมัยประวัติศาสตร
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

3

3

-

3

3

-

3

3

-

อารยธรรมอียิปต

3

3

-

อารยธรรมจีน

3

3

-

หัวขอ
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มคอ. 5
อารยธรรมอินเดีย

3

3

-

อารยธรรมกรีก
อารยธรรมโรมัน

3

3

-

อารยธรรมไบแซนไตน

3

3

-

อารยธรรมเปอรเซียและกลุมชนตางๆ ใน
ตะวันออกกลาง

3

3

-

อารยธรรมญี่ปุน

3

3

-

อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต

3

3

-

อารยธรรมอิสลาม

3

3

-

ระบบศักดินาสวามิภักดิ์
สงครามครูเสด
ทบทวนความรู

3
3
3

3
3
3

-

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียด
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
ประสิทธิผล
มี
ไมมี
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม - สอดแทรก
√
ประสบการณและ
เหตุการณจริงที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ระหวางการเรียน
การสอน
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ความรู

ทักษะทางปญญา

- อภิปรายบทความ
เกี่ยวกับอารยธรรมโลก
และเหตุการณโลก
ปจจุบันรวมกันในชั้น
เรียน
- ใหนักศึกษาทํางานกลุม
และนําเสนอจาก
ประสบการณตรง
- อภิปรายบทความ
เกี่ยวกับอารยธรรมโลก
และเหตุการณโลก
ปจจุบันรวมกันในชั้น
เรียน
- ใหนักศึกษาทํางานกลุม
และนําเสนอจาก
ประสบการณตรง
- วิเคราะหเนื้อหาความรู
ที่ไดจากการดูรายการ
สารคดีเกี่ยวกับอารย
ธรรมโลก
- นักศึกษานําเสนองาน
กลุมจากความรูที่ไดจาก
การสืบคนและถายทอด
ความรูใ หเพื่อนในชั้น
เรียน
- สอดแทรก
ประสบการณและ
เหตุการณจริงที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ระหวางการเรียน
การสอน
-การมอบหมายชิ้นงานให
นักศึกษา และนําเสนอ
ผลการศึกษา
-อภิปรายกลุม
-กิจกรรมจิตปญญา (การ
สะทอนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)

√

√
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มคอ. 5
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการ
เรียนรู

-จัดกิจกรรมกลุมในการ
วิเคราะหตามหัวขอที่
กําหนด
-มอบหมายงานรายกลุม
ไดแก การสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับมรดกอารยธรรม
โลกหรือบุคคลสําคัญใน
หัวขอที่รับผิดชอบ
-การนําเสนอรายงาน
-ใหนักศึกษาคนควา
ฐานขอมูลออนไลนจาก
internet
-ใหนักศึกษาสามารถสง
งานผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสได
- ทักษะในการนําเสนอ
รายงานโดยใชรูปแบบ
เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
- จัดกิจกรรมกลุมในการ
วิเคราะหตามหัวขอที่
กําหนดในรูปแบบงาน
กลุมและงานเดี่ยว

√

√

√

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ควรใหนักศึกษาอานหนังสือวิชาการ บทความวิเคราะหในสาขาวิชาประวัติศาสตรโลกเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มพูนความรูดานวิชาการและสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพไดในอนาคต
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
หมูเรียน 5811206 จํานวน 29 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
29 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
4

มคอ. 5
ระดับคะแนน
จํานวน
คิดเปนรอยละ
A
11
37.93
B+
10
34.48
B
7
3.69
C+
C
1
3.45
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
โดยมีวิธีการคือรอบแรกทวนสอบโดยอาจารย
ผูสอนและนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาสะทอนผลการ
เรียนรู(learning reflection) หลังการสอนหมดราย
หน ว ย และสรุ ป ผลการเรี ย นรู ร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษา
พ ร อ ม ทั้ ง ส ะ ท อ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู ( learning
reflection)รวบยอดรายวิ ช า และอาจารย ผู ส อนมี
การวั ด ผลการเรี ย นรู นั กศึ กษารายภาคเรี ย นและมี
การให นั กศึ กษาประเมิ น อาจารย ผู ส อนหลั ง สิ้ น สุ ด
ภาคเรียนเชนกัน พรอมกันนั้นประธานโปรแกรมวิชา
ไดทวนสอบอาจารยผูสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์

เหตุผล

สรุปผล
ผูสอนไดทําการทวนสอบผลการสอบกลางภาคกับ
การเขาชั้นเรียนและการสงชิ้นงานพบวา นักศึกษา
บางคนสงงานลาชาและไมมีความกระตือรือรนใน
การติดตามงาน จึงไดดําเนินการโดยวางเงื่อนไขและ
เกณฑการประเมินชิ้นงานใหมีความเขมงวดมากขึ้น
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มคอ. 5
ทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา ก อ นนํ า เสนอคณบดี
คณะครุศาสตร และนําเสนอระดับมหาวิทยาตอไป

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
สภาพหองไมเหมาะสมแกการเปดคลิปวีดีโอเนื่องจาก
สภาพหองมีแสงสวางเกินไป จึงใชงานไดไมเต็มที่

นักศึกษาเห็นภาพจากคลิปวีดีโอไมชัดเจน จึงทํา
ใหบรรยากาศในชั้นเรียนไมเอื้อการตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- ไมมีการวิพากษการปรับปรุงดานการสอน
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
- ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
- ไมมี
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มคอ. 5
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
ไมมี
ไมมี
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
-ควรเนนและกระตุนใหนักศึกษา ตลอดระยะเวลาการสอนในภาค อาจารยผูสอนและนักศึกษาที่
คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรู เรียนครั้งตอไป
ลงทะเบียนในรายวิชานี้
ที่หลากหลาย
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- การเสริมประสบการณนักศึกษาในการออกไปศึกษานอกสถานที่ เนนสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรทองถิ่น เพื่อใหเห็นความสําคัญทางประวัติศาสตรที่เปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรในภูมิภาค
อาเซียน หรือ ศึกษาดูงานในพื้นทีแ่ หลงอารยธรรมภายในประเทศที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมรวมในระดับ
ภูมิภาคเชน แหลงอารยธรรมบานเชียง หรือ ปราสาทหินในภาคอีสานที่ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมขอม
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหมีความกระชับมากขึ้น

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยรัตติกาล โสภัคคศรีกุล
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ.............................................................
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1233102
นวัตกรรมการเรียนการสอนทางสังคมศึกษา
(Modern Teaching Media for Social Studies)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
5. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
จํานวน
จํานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได แผนการสอนหากมีความแตกตาง
แผนการสอน
สอนจริง
เกิน 25%
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา ทํา
4
4
ความเขาและเปาหมาย
การศึกษาของรายวิชา
วิเคราะหหลักสูตรการศึกษา
4
4
ขั้นพื้นฐานกลุมสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วิเคราะหหลักสูตรการศึกษา
4
4
ขั้นพื้นฐานกลุมสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ความหมายของนวัตกรรม
4
4
และสื่อ

หัวขอ
ประเภทของนวัตกรรมและ
สื่อ
การวิเคราะหสื่อที่เหมาะสม
กับวัยของผูเรียน
หลักการเขียนแผนประกอบ
บทเรียนเพื่อการสรางสื่อ
หลักการเขียนแผนประกอบ
บทเรียนเพื่อการสรางสื่อ
(ตอ)
การผลิตสื่อที่เหมาะสมกับ
วัยของผูเรียนและระดับ
การศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การผลิตสื่อที่เหมาะสมกับ
วัยของผูเรียนและระดับ
การศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (ตอ)
การผลิตสื่อที่เหมาะสมกับ
วัยของผูเรียนและระดับ
การศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (ตอ)
การผลิตสื่อที่เหมาะสมกับ
วัยของผูเรียนและระดับ
การศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (ตอ)
นําเสนอนวัตกรรมพรอม
วิพากษ

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน
4

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน 25%

2

หัวขอ
นําเสนอนวัตกรรมพรอม
วิพากษ (ตอ)
สรุปทบทวนความรู

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน
4

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง
4

4

4

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน 25%

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
ประสิทธิผล
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี
ไมมี
รายวิชา
คุณธรรม
- การทํางานเปนทีม
√
จริยธรรม
ความรู
- บรรยาย
√
- การทํางานเปนทีม
- การนําเสนองาน , อภิปราย
กลุมรวมกัน
ทักษะทาง
- บรรยาย
√
ปญญา
- การทํางานเปนทีม
- การนําเสนองาน
- วิเคราะหอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทักษะ
- การทํางานเปนทีม
√
ความสัมพันธ
- สงงานใหครบตามกําหนด
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
- การจัดทําแผนการจัดการ
√
วิเคราะหเชิง
เรียนรู
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
3

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการ
- บรรยายใหจัดทําแผนการ
จัดการเรียนการ จัดการเรียนรู
สอน
- เรียนรูการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู

√

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ควรควบคุมเวลาในการสอน และควรประเมินผลตามสภาพจริงใหมาก
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
73 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
73 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
คิดเปนรอยละ
A
42
53.16
B+
29
36.70
B
0
0
C+
2
2.53
C
0
0
D+
0
0
D
0
0
F
0
0
ไมสมบูรณ (I)
0
0
ผาน (P,S)
0
0
ตก (U)
0
0
ถอน (W)
0
0
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
4

ไมมี

ไมมี

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- มีการทวนสอบจากการสอบถามและพูดคุยกับ
อาจารยผูสอนในโปรแกรมวิชาเปรียบเทียบผล
คะแนนของนักศึกษาในรายวิชานี้และวิชาอื่นๆ
- ใหประธานโปรแกรมตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน
วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

เหตุผล
ไมมี

สรุปผล
- จากการทวนสอบโดยการเปรียบเทียบผลคะแนน
ของนักศึกษาปรากฏวาในรายวิชาอื่นๆ มีลักษณะผล
การเรียนในระดับที่คลายคลึงกัน
- จากการทวนสอบโดยประธานโปรแกรมตรวจสอบ
การประเมินผลของนักศึกษา ไมมีคะแนนหรือ
พฤติกรรมที่มีความผิดปกติใดๆ

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
ไมมี

ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
กําลังดําเนินการทําตําราประกอบการสอน
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
- นักศึกษามีสวนรวมนอยมากในการอภิปรายกลุม
- นักศึกษายังคนหาขอมูล หรือขาดในสวนของความคิดสรางสรรค
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการอภิปรายกลุมมากกวานี้
- กระตุนใหนักศึกษาเกิดกระบวนการคิดสรางสรรคใหมากกวานี้
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
การเตรียมการสอนอยางเปนระบบโดยพิจารณาทั้ง
รายวิชาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของผลการเรียนรู
ทุกดาน มีการกําหนดวิธีการสอนที่หลากหลาย
ชัดเจนและมีสื่อการสอนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

บรรลุตามจุดมุงหมายในแงของการใชวิธีการสอนที่
หลากหลาย และมีสื่อการสอนที่เหมาะสม

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
พิจารณาผลการประเมินในปการศึกษาที่ผานมา นํามาเปนแผนการดําเนินการในปการศึกษานี้
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
- หานวัตกรรมที่สรางสรรคและ จัดเตรียมแลวเสร็จกอนเปดสอน อ.วรพรรณ ขาวประทุม
แปลกใหมเพื่อเปนการกระตุนให
นักศึกษาเกิดความคิดสรางสรรค
- การประเมินตามสภาพจริงให
มากยิ่งขึ้น
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ไมมี
ลงชื่อ.............................................................
ลงชื่อ.............................................................
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารยชูวิทย ไชยเบา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1234101 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมเบื้องตนสําหรับครู
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
5. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
จํานวน จํานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
ชั่วโมง ชั่วโมง
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
ตาม
ที่ได
เกิน 25%
แผนการ สอน
สอน
จริง
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา ทํา
4
4
ความเขาใจและเปาหมาย
การศึกษาของรายวิชา
กระบวนทัศนการวิจัย
4
4
ความหมาย จุดมุงหมาย
หลักของการวิจัย
ประเภทของการวิจัย การ
4
4
กําหนดปญหาการวิจัย
แหลงปญหาการวิจัย
หลักการเลือกหัวขอในการ
4
4
วิจัย หลักการตั้งชื่อเรื่อง
วิจัย
ความมุงหมาย ประโยชน
4
4
การทบทวนวรรณกรรม

หัวขอ

ตัวแปร กรอบแนวคิด และ
สมมติฐานการวิจัย
ประชากรและการสุม
ตัวอยาง
การสรางแบบสอบถาม,
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การเขียนรายงานการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย และ
ขอควรปฏิบัติ, ปญหา
อุปสรรคในการทําวิจัย
นักศึกษาเสนอรายงานการ
วิจัย

จํานวน จํานวน
ชั่วโมง ชัว่ โมง
ตาม
ทีไ่ ด
แผนการ สอน
สอน
จริง
4
4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน 25%
-

4

4

-

4

4

-

4
8

4
8

4
4

4
4

รายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลมีมาก รวมทั้ง
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและความสามารถ
ในการใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูล
-

4

4

-

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
ประสิทธิผล
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี
ไมมี
รายวิชา
คุณธรรม
- การทํางานเปนทีม
√
จริยธรรม
ความรู
- บรรยาย
√
- การทํางานเปนทีม
- การนําเสนองาน , อภิปราย
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ทักษะทาง
ปญญา
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุมรวมกัน
- บรรยาย
- การทํางานเปนทีม
- การนําเสนองาน
- วิเคราะหกระบวนการวิจัย
- การทํางานเปนทีม
- การทํางานวิจัยในชุมชน
โดยมีปฏิสัมพันธระหวางคน
ในชุมชนกับทีมวิจัย
- สงงานใหครบตามกําหนด
- วิเคราะหคาสถิติ
- วิเคราะหคาสถิติดวย
โปรแกรม SPSS
- ใชคอมพิวเตอรใน
กระบวนการวิเคราะหขอมูล
- หาขอมูล, แหลงขอมูล
อางอิง , แหลงขอมูลสถิติ
ตางๆ เพื่อมาใชในการวิจัย
จากอินเตอรเน็ต

√

-

√

-

√

-

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ควรควบคุมเวลาในการสอน และควรประเมินผลตามสภาพจริงใหมาก
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
78 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
78 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B

จํานวน
8
19
21

คิดเปนรอยละ
10.25
24.35
26.92
3

C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

25
5
0
0
0
0
0
0
0

32.05
6.41
0
0
0
0
0
0
0

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชในแตละหนวย อาจเปนมีความ
- ความสามารถของนักศึกษา
คลาดเคลื่อน
- เนื้อหาที่ยาก
- มีการคํานวณทางสถิติ อาจตองใชเวลาในการ
เรียนรู
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- มีการทวนสอบจากการสอบถามและพูดคุยกับ
อาจารยผูสอนในโปรแกรมวิชาเปรียบเทียบผล
คะแนนของนักศึกษาในรายวิชานี้และวิชาอื่นๆ
- ใหประธานโปรแกรมตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน
วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

เหตุผล
ไมมี

สรุปผล
- จากการทวนสอบโดยการเปรียบเทียบผลคะแนน
ของนักศึกษาปรากฏวาในรายวิชาอื่นๆ มีลักษณะผล
การเรียนในระดับที่คลายคลึงกัน
- จากการทวนสอบโดยประธานโปรแกรมตรวจสอบ
การประเมินผลของนักศึกษา ไมมีคะแนนหรือ
พฤติกรรมที่มีความผิดปกติใดๆ

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
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- การใชโปรแกรมคํานวณทางสถิติ คอมพิวเตอรที่ลง ไมครอบคลุมนักศึกษา
โปรแกรมมีไมเพียงพอ
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.1.1 อยากใหมีตําราประกอบการสอน
1.1.2 ตองการเวลาเรียนสถิติเพิ่มเติม
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
1.2.1 กําลังดําเนินการทําตําราประกอบการสอน
1.2.2 เพิ่มเติมเวลาเรียนสถิติใหมากขึ้น
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ไมมี
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
การเตรียมการสอนอยางเปนระบบโดยพิจารณาทั้ง
รายวิชาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของผลการเรียนรู
ทุกดาน มีการกําหนดวิธีการสอนที่หลากหลาย
ชัดเจนและมีสื่อการสอนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

บรรลุตามจุดมุงหมายในแงของการใชวิธีการสอนที่
หลากหลาย และมีสื่อการสอนที่เหมาะสม

5

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
พิจารณาผลการประเมินในปการศึกษาที่ผานมา นํามาเปนแผนการดําเนินการในปการศึกษานี้
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
มีตําราประกอบการสอน
จัดเตรียมแลวเสร็จกอนเปดสอน
เพิ่มเติมเวลาการสอนสถิติ
ปรับปรุงคอมพิวเตอรที่ใชสอนนักศึกษาให
เพียงพอกับนักศึกษาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

จัดเตรียมแลวเสร็จกอนเปดสอน
จัดเตรียมแลวเสร็จกอนเปดสอน

ผูรับผิดชอบ
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ไมมี

ลงชื่อ.............................................................
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยชูวิทย ไชยเบา
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
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มคอ.5
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะครุศาสตร/ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1263702 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับครู
ประถมศึกษา (The Learning Process Social Studies Religion and Culture for Elementary School
Teachers)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
จํานวน
จํานวน
ระบุสาเหตุที่การ
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได
สอนจริงตางจาก
แผนการสอน
สอนจริง
แผนการสอนหากมี
ความแตกตาง
เกิน 25%
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 หลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
วิเคราะหหลักสูตร

3

3

-

1

มคอ. 5
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษา :
1. นิยามความหมายของสังคมศึกษา
2. สังคมศาสตรกับสังคมศึกษา
3. จุดประสงคของสังคมศึกษา
4. ความรูในสังคมศึกษา
5. กระบวนการพัฒนาหรือการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนามโนทัศนในวิชาสังคมศึกษา
• การเรียนรูหลักการหรือการสรุปหลักการ
6. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษา

3

3

-

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
หลักการสําคัญในการบูรณาการ
ลักษณะการบูรณาการที่จะนําไปใชในหลักสูตร
แกนกลางฯ

3

3

-

การสรางบทเรียนแบบบูรณาการ
แนวคิด/มโนทัศนสําคัญที่สามารถนํามาบูรณาการ
ในหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3

3

-

การพัฒนาทักษะการคิด คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยม :
กรอบความคิดของการคิด
ทักษะการคิด
ลักษณะการคิด

3

3

-

ความหมายและความสําคัญของคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยม
หลักการและวิธีการพัฒนาจริยธรรม
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
กระบวนการคิด

3

3

-

การใชสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแหลงเรียนรู
สังคมศึกษา :
หลักการสําคัญในการออกแบบนวัตกรรม เทค
โนโลนี เพื่อใชในการเรียนการสอนสังคมศึกษา

3

3

-

ทดสอบระหวางภาคเรียน

2

มคอ. 5
การประเมินผลการเรียนรูสังคมศึกษา และการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน :
ลักษณะการประเมินผลการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพในกลุมสาระฯ
แนวคิดพื้นฐานในการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic
Evaluation) ในกลุมสาระฯ

3

3

-

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

3

3

-

การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา :
จุดมุงหมายของหลักสูตร
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
การจัดวางแผนการจัดการเรียนรู

3

3

-

การจัดการเรียนรูสาระเศรษฐศาสตร
การจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตร

3

3

-

การจัดการเรียนรูสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
การจัดการเรียนรูสาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม

3

3

-

การจัดการเรียนรูสาระภูมิศาสตร

3

3

-

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

3

3

-

สอบปลายภาค
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน

-

-

แนวทางชดเชย

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียด ประสิทธิผล
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
3

มคอ. 5
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม

-บรรยายพรอม
ยกตัวอยางกรณีศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
การเปนครูที่ดี
-อภิปรายกลุม
-กําหนดใหนักศึกษาหา
ตัวอยางที่เกี่ยวของ

ความรู

-บรรยายประกอบ
PowerPoint Media
-คนควาอิสระรายบุคคล
และกลุม
-นักศึกษานําเสนอชิ้นงาน
ในรูปแบบตางๆ
-การสืบคนจากแหลง
ความรูตางๆ เชน
•Website
•E-learning
•สํานักวิทยบริการ
•หองสมุดคณะครุศาสตร
-การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (บางเนื้อหา)

ทักษะทางปญญา

-การมอบหมายชิ้นงานให
นักศึกษา และนําเสนอผล
การศึกษา
-อภิปรายกลุม
-กิจกรรมจิตปญญา (การ
สะทอนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

-จัดกิจกรรมกลุมในการ
วิเคราะหตามหัวขอที่
กําหนด
-มอบหมายงานรายกลุม
และรายบุคคล
-การนําเสนอรายงาน

มี

ไมมี
√

√

การนําเสนอผลงานสวนใหญไมมี
การเตรียมตัวมา

√

√

-

-

นักศึกษาในกลุมบางคนไมชวย
เพื่อนทํางาน

4

มคอ. 5
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-มอบหมายงานใหศึกษา
คนควาดวยตนเอง จาก
website สื่อการสอน elearning
-นําเสนอโดยใชรูปแบบ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

√

นักศึกษาขาดเทคนิคในการสืบคน
ขอมูลที่จะมานําเสนอ ผูสอน
แนะนําวิธีการหาขอมูลใหมๆ เชน
สื่อโทรทัศน สิ่งพิมพ ตางๆ

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ไมมี
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
85 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
85 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
คิดเปนรอยละ
A

4

4.70

B+

61

71.76

B

20

23.52

C+

-

-

C

-

-

D+

-

-

D

-

-

F

-

-

ไมสมบูรณ (I)

-

-

5

มคอ. 5
ผาน (P,S)

-

-

ตก (U)

-

-

ถอน (W)

-

-

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี

ไมมี

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี

เหตุผล

ไมมี

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

ทวนสอบโดยอาจารยภายในโปรแกรมวิชา

-

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
ไมมี

ไมมี
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มคอ. 5
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ไมมี

7

มคอ. 5
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
ไมมี

ไมมี

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงานจริงมากขึ้น ไดศึกษาการสัมมนาในสถานการณจริง
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ชี้แจงงานใหนักศึกษาทราบอยาง ปการศึกษา พ.ศ.2560
ชัดเจน รวมทั้งขอกําหนดในการทํา
และไมใหทํา

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดไปศึกษา มีการศึกษาการสัมมนาในสถานการณจริง และมีสวนรวม

ลงชื่อ.............................................................
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยบุญลอม ดวงวิเศษ
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
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มคอ.5
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะครุศาสตร/ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1234106 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
(Teaching Behavior on Social Education in Secondary Education Level)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
จํานวน
จํานวน
ระบุสาเหตุที่การ
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได
สอนจริงตางจาก
แผนการสอน
สอนจริง
แผนการสอนหากมี
ความแตกตาง
เกิน 25%
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษา :
1. นิยามความหมายของสังคมศึกษา
2. สังคมศาสตรกับสังคมศึกษา
3. จุดประสงคของสังคมศึกษา
4. ความรูในสังคมศึกษา
5. กระบวนการพัฒนาหรือการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนามโนทัศนในวิชาสังคมศึกษา
• การเรียนรูหลักการหรือการสรุปหลักการ
6. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษา

3

3

-

1

มคอ. 5
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
หลักการสําคัญในการบูรณาการ
ลักษณะการบูรณาการที่จะนําไปใชในหลักสูตร
แกนกลางฯ

3

3

-

การสรางบทเรียนแบบบูรณาการ
แนวคิด/มโนทัศนสําคัญที่สามารถนํามาบูรณาการ
ในหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3

3

-

การพัฒนาทักษะการคิด คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยม :
กรอบความคิดของการคิด
ทักษะการคิด
ลักษณะการคิด

3

3

-

ความหมายและความสําคัญของคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยม
หลักการและวิธีการพัฒนาจริยธรรม
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
กระบวนการคิด

3

3

-

การใชสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแหลงเรียนรู
สังคมศึกษา :
หลักการสําคัญในการออกแบบนวัตกรรม เทค
โนโลนี เพื่อใชในการเรียนการสอนสังคมศึกษา

3

3

-

การประเมินผลการเรียนรูสังคมศึกษา และการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน :
ลักษณะการประเมินผลการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพในกลุมสาระฯ
แนวคิดพื้นฐานในการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic
Evaluation) ในกลุมสาระฯ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

3

3

-

3

3

-

ทดสอบระหวางภาคเรียน
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา :
จุดมุงหมายของหลักสูตร
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
การจัดวางแผนการจัดการเรียนรู

2

มคอ. 5
การจัดการเรียนรูสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
การจัดการเรียนรูสาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม

3

3

-

การจัดการเรียนรูสาระเศรษฐศาสตร
การจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตร
การจัดการเรียนรูสาระภูมิศาสตร

3

3

-

สอบการจัดการเรียนรู

3

3

-

สอบการจัดการเรียนรู

3

3

-

สอบการจัดการเรียนรู

3

3

-

สอบการจัดการเรียนรู

3

3

-

สอบปลายภาค
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน

-

-

แนวทางชดเชย

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียด ประสิทธิผล
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
รายวิชา
มี
ไมมี

3

มคอ. 5
คุณธรรม จริยธรรม

-บรรยายพรอม
ยกตัวอยางกรณีศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
การเปนครูที่ดี
-อภิปรายกลุม
-กําหนดใหนักศึกษาหา
ตัวอยางที่เกี่ยวของ

ความรู

-บรรยายประกอบ
PowerPoint Media
-คนควาอิสระรายบุคคล
และกลุม
-นักศึกษานําเสนอชิ้นงาน
ในรูปแบบตางๆ
-การสืบคนจากแหลง
ความรูตางๆ เชน
•Website
•E-learning
•สํานักวิทยบริการ
•หองสมุดคณะครุศาสตร
-การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (บางเนื้อหา)

ทักษะทางปญญา

-การมอบหมายชิ้นงานให
นักศึกษา และนําเสนอผล
การศึกษา
-อภิปรายกลุม
-กิจกรรมจิตปญญา (การ
สะทอนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

-จัดกิจกรรมกลุมในการ
วิเคราะหตามหัวขอที่
กําหนด
-มอบหมายงานรายกลุม
และรายบุคคล
-การนําเสนอรายงาน

√

√

การนําเสนอผลงานสวนใหญไมมี
การเตรียมตัวมา

√

√

-

-

นักศึกษาในกลุมบางคนไมชวย
เพื่อนทํางาน

4

มคอ. 5
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-มอบหมายงานใหศึกษา
คนควาดวยตนเอง จาก
website สื่อการสอน elearning
-นําเสนอโดยใชรูปแบบ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

√

นักศึกษาขาดเทคนิคในการสืบคน
ขอมูลที่จะมานําเสนอ ผูสอน
แนะนําวิธีการหาขอมูลใหมๆ เชน
สื่อโทรทัศน สิ่งพิมพ ตางๆ

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ไมมี
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
78 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
78 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
คิดเปนรอยละ
A

25

32.05

B+

41

52.56

B

12

15.38

C+

-

-

C

-

-

D+

-

-

D

-

-

F

-

-

ไมสมบูรณ (I)

-

-

5

มคอ. 5
ผาน (P,S)

-

-

ตก (U)

-

-

ถอน (W)

-

-

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชในการสอบการทดลองสอนของ
นักศึกษาใชเวลานาน

การสอบการทดลองสอนใชเวลานาน เพราะตองให
เห็นกระบวนการสอนทั้งหมด

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี

เหตุผล

ไมมี

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

ทวนสอบโดยใชแบบประเมินผลการทวนสอบตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

-

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
ไมมี

ไมมี
6

มคอ. 5

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ไมมี
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มคอ. 5
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
เพิ่มเติมชั่วโมงในการสอบการทดลองสอนใหมีมาก
ขึ้น

ไดดําเนินการเพิ่มเติมอีก 1 สัปดาห

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงานจริงมากขึ้น ไดศึกษาการสัมมนาในสถานการณจริง
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ชี้แจงงานใหนักศึกษาทราบอยาง ปการศึกษา พ.ศ.2560
ชัดเจน รวมทั้งขอกําหนดในการทํา
และไมใหทํา

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดไปศึกษา มีการศึกษาการสัมมนาในสถานการณจริง และมีสวนรวม

ลงชื่อ.............................................................
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยเลเกีย เขียวดี
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)
ภาคการศึกษา 1/2559

๑๒๓๑๒๐๓ ศาสนศึกษาสําหรับครู (Religious Studies for Teacher)

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6

หนา
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ
ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอน

1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะ ครุศาสตร
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๒๓๑๒๐๓ ศาสนศึกษาสําหรับครู (Religious Studies for
Teacher)
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยชูวิทย ไชยเบา
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา ทําความเขาและ
เปาหมายการศึกษาของรายวิชา
ความหมายของศาสนา
ความสําคัญของศาสนา

จํานวน ช.ม. จํานวน ช. ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
ตามแผนการ ม.ที่ไดสอน จากแผนการสอนหากมีความ
สอน
จริง
แตกตางเกิน 25 %
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.

3 ชม.
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หัวขอ/รายละเอียด
ประเภทของศาสนา
ศาสนาพุทธ
-ประวัติศาสดา
-ประวัติศาสนธรรม
ศาสนาพุทธ
-ศาสนพิธี
-ศาสนสถาน
ศาสนาพุทธ
-ศาสนิกชน นักบวช นิกาย
-เปาหมายสูงสุด
ศาสนาฮินดู
-ประวัติเทพเจาองคสําคัญ
-ประวัติศาสนธรรม
ทดสอบระหวางภาคเรียน
ศาสนาฮินดู
-ศาสนพิธี
-ศาสนสถาน
ศาสนาฮินดู
-ศาสนิกชน นักบวช นิกาย
-เปาหมายสูงสุด
ศาสนาอิสลาม
-ประวัติศาสดาและพระเจา
-ประวัติศาสนธรรม
ศาสนาอิสลาม
-ศาสนพิธี -ศาสนสถาน
ศาสนาอิสลาม
-ศาสนพิธี -ศาสนสถาน
ศาสนาคริสต
-ประวัติศาสดาและพระเจา
-ประวัติศาสนธรรม
ศาสนาคริสต
-ศาสนิกชน นักบวช นิกาย
-เปาหมายสูงสุด
สรุปทบทวนความรู
สรุปทบทวนความรู

จํานวน ช.ม. จํานวน ช. ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
ตามแผนการ ม.ที่ไดสอน จากแผนการสอนหากมีความ
สอน
จริง
แตกตางเกิน 25 %
3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.
3 ชม.

3 ชม.
3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.
3 ชม.

3 ชม.
3 ชม.
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน

หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
ตามแผน (ถามี)
ไมมี

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

1. คุณธรรม การเรียนรูผานประสบการณตรง เชน การ
จริยธรรม ทํากิจกรรมกลุม การปฏิบัติกิจกรรม การ
จัดกิจกรรมจิตอาสา ฝกการใชคุณธรรม
และจริยธรรมทีเกี่ยวของกับในรายวิชา
และสอดแทรกคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8
ประการของคนไทย คือ ขยัน ประหยัด
ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มี
น้ําใจ การเรียนรูจากตนแบบ เชน
ครูผูสอน เพื่อน บุคคลตัวอยางในสังคม
หรือ การเรียนรูผานกระบวนการวิเคราะห
และสะทอนความคิดและการเรียนรูเปน
รายบุคคลและรายกลุมสูการเขาใจตนเอง
ผานการบันทึกการเรียนรู จาก
ประสบการณการเรียนรู
2. ความรู
การนําเสนอภาพรวมความรูกอนเขาสู
บทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังจาก
การเรียนพรอมกับเชื่อมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชา
หนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การ
เลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ ใชการสอนหลากหลายรูปแบบตาม
เนื้อหาสาระเนนการเรียนการสอนที่เปน

ประสิทธิผล

มี





ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะใน
การแกไข

องคกรพึงรวมสรางสังคมแหง
การเรียนรู

การมอบหมายชิ้นงานอาจมี
การบูรณาการรวมกับวิชาอื่น
ที่เกี่ยวของ
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Active Learning การเรียนรูจากแหลง
เรียนรูในและนอกหองเรียน แหลงเรียนใน
ทองถิ่นและและจากสถานการณจริง การ
เรียนรูจากสถานการณจริงจากการฝก
ปฏิบัติกิจกรรมภาคสนามซึ่งเปน
ประสบการณตรงในบริบทของทองถิ่น
การเรียนรูผานกระบวนการวิจัยอยางงาย
จัดใหมีปฏิบัติการควบคูไปกับการเรียน
ภาคทฤษฏี ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การสอนที่เหมาะสมและทันสมัย
ใหนักศึกษาเรียนรูดวยการสืบคนองค
ความรูดวยตนเอง จัดใหมีเอกสารตํารา
และสื่อการเรียนการสอน

3. ทักษะ
การเรียนรูจากประสบการณจริง เชน
ทางปญญา กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ การ
แสดงบทบาทสมมุติ การศึกษานอก
สถานที่ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การ
สังเกตการสอน การสัมภาษณหรือพูดคุย
กับผูมีประสบการณการสอนในชั้นเรียน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem -based approach) เชน การ
ทําโครงการ การวิจัย การศึกษาคนขอมูล
จากแหลงเรียนรูแบบตางๆ และจากการใช
สื่อเทคโนโลยี การเรียนรูผาน
กระบวนการคิดเพื่อสงเสริมการคิด
วิเคราะห คิดสืบเสาะ คิดสังเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรม
ในลักษณะตางๆ เชน การอภิปรายกลุม
การวิเคราะหหรือแกปญหาในสถานการณ
จําลอง กิจกรรมการแกปญหา กิจกรรม
การวิเคราะหจากการมองตางมุมการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ และการวางแผน
งาน

4. ทักษะความ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนเนน
สัมพันธ
การเรียนรูแบบรวมมือ การทํางานเปน
ระหวางบุคคล กลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวาง
และความ
บุคคล จัดประสบการณการเรียนรูใน
รับผิดชอบ
ภาคปฏิบัติสอดแทรกความรับผิดชอบตอ

หาวิธีสงเสริมใหผูเรียนคิด
วิเคราะหและกลาแสดงออก
ในการวิพากษอยาง
สรางสรรค เนื่องจากผูเรียน
หลายคนยังขาดภาวะผูนํา
ทางวิชาการ

เนื่องจากเปนภาคการศึกษา
แรกผูเรียนบางคนอาจยังขาด
ทักษะการอุทิศเวลาเรียนรู
รวมกับเพื่อน ดังนั้นผูสอน
ควรใสใจสังเกตและใช
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ตนเอง บุคคลอื่น ทองถิ่นและสังคม การมี
มนุษยสัมพันธ การเขาถึงวัฒนธรรมของ
องคกร ฯลฯ
มอบหมายทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม
และสามารถแสดงออกทักษะการเปนผูนํา
และผูตามไดอยางเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ และมีจิตสาธารณะ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของ
กลุม
5. ทักษะการ จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะ 
วิเคราะหเชิง การสื่อสารทั้งการพูด การฟง การอาน
ตัวเลข การ
การเขียนระหวางผูเรียน ผูสอน และผูที่
สื่อสาร และการ เกี่ยวของอื่นๆ
ใชเทคโนโลยี จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมให
สารสนเทศ
ผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม
และจัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอ
ผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเหมาะสม

จิตวิทยาในการกระตุน
ผูเรียนใหผูเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชน
ของการเรียนรูแบบรวมมือ

ตองเพิ่มเติมทักษะการสืบคน
ที่เนนขอมูลจากแหลง
วิชาการที่นาเชื่อถือและ
ทักษะการนําเสนอที่มี
ประสิทธิภาพใหตั้งแต
ระยะแรก
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4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ในการสอนครั้งตอไปควรเพิ่มการพัฒนาทักษะภาวะผูนําทางวิชาการใหแกนักศึกษา
รายบุคคลใหทั่วถึงมากยิ่งขึ้นการทํางานเปนทีมเนื่องดวยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอย

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวนรวมทั้งสิ้น 57 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวนรวมทั้งสิ้น 57 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
- ไมมี 4. การกระจายของระดับคะแนน ( เกรด )
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (M, I)
ผาน (P, S)
ตก (U)
ถอน (W)

คารอยละ
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
0 – 49

จํานวน (คน)
39
12
6
-

คิดเปนรอยละ
68.42
21.05
10,52
-

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ ( ถามี )

6

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กําหนด ไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
7. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
1. ผูเรียนบันทึกคะแนนเก็บในแตละดาน
1.
ของตนไวทุกสัปดาหไวในแบบบันทึก
ผลที่ผูสอนแจกให และรวมคะแนนสง
กอนสอบปลายภาค
2. ผูสอนทบทวนคะแนนเก็บ และ
2.
คะแนนสอบปลายภาค และแจง
คะแนนเก็บ คะแนนสอบ และเกรดให
ผูเรียนทราบ

สรุปผล
ผู เ รี ย นทราบผลสั ม ฤทธิ์ ข องตนเองอย า ง
ตอเนื่องทุกระยะ และมีโอกาสปรับปรุง แกไข
พัฒนา
ผูเรียนทราบผลสัมฤทธิ์ปลายทางของตนเอง
ไดมีสวนในการตรวจสอบความถูกตอง และ
โปรงใสยุติธรรม

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถามี)

ผลกระทบ

หองเรียนมีแสงสวางมาก ทําใหเห็นจอภาพไมชัด สื่อเทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพสงผลตอบรรยากาศการ
ควรมีผามานที่ระดับสีสมดุลแสงในหองได
เรียนการสอน สื่อไมสามารถกระตุนความสนใจและ
กอใหเกิดความรําคาญแกผูเรียนและผูสอน
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร (ถามี)
-

-

ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินโดยวิธีอื่น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1.ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานรายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่
ผลการดําเนินการ
ผานมา
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา / ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
-ควรจัดการเรียนรูอยางนอย
สามชั่วโมง เนื่องเวลาในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูมี
นอยเกินไป

ผูรับผิดชอบ
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4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา / ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน)
(1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
ความรับผิดในการทํางาน การเขาเรียนชา
มากอนเวลา
เดียวดีมาก
(2) ดานความรู
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
นักศึกษามีประสบการณเดิม การอานเพิ่มเติมมีนอยนอย
ที่ดีมาก
ควรอานใหมากกวานี้
(3) ดานทักษะทางปญญา
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
ประการณเดิมผานปญหาการ การจัดการในการเรียนรูยัง
จัดการเรียนมาโดยตรงตรง ไมไดนาํ ไปใชเทาที่ควรอาศัย
นับวาเปนเองดี
ประสบการณเดิมจึงไมนําไปสู
การเปลี่ยนแปลง

แนวทางแกไข
กําหนดกิจกรรมใหอานมาก
ขึ้น
แนวทางแกไข
มีบันทึกกิจกรรมอยางนอย
หนึ่งเรื่อง วาไดนําผลการ
เรียนรูอันเกิดจากทักษะทาง
ปญญามาใชพัฒนา

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
นักศึกษามีสามัคคีกันดีใน
เวลาทํากิจกรรมไมคอยกลา ออกการเรียนรูใหทุกคนมี
การรวมทํากิจกรรม
เสนอความคิด ตามน้ําบอย บทบาทในกลุมมากขึ้น
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
ทั ก ษะการออกแบบรู ป แบบ เ ว ล า ทํ า กิ จ ก ร ร ม ก ลุ ม ไม งานกลุมควรออกแบบการเรียน
โปรแกรมประยุ ก ต ต า งๆให เหมาะกั บ การใช โ ปรแกรม ผานกิจกรรมรวมมือ เชน
มากกกวานี้
ประยุกตทําใหเกิดการมีสวน mindmap จะเห็นไดชัดมาก
รวมนอย
ระหวางใชโปรแกรมประยุกต
กับmanual ดังนั้น อ.ผูสอนจึง
ควรเก็บรายละใหดี
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ลงชื่อ.............................................................
ผูช วยศาสตราจารยชูวิทย ไชยเบา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ.....................................................
อาจารยเลเกียเขียวดี
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
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มคอ.5
การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุศาสตร์/โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1231401 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อ.เลเกีย เขียวดี อาจารย์ผู้สอน
หมู่เรียน 5911208
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได้
จากแผนการสอนหาก
หัวข้อ
แผนการสอน
สอนจริง
มีความแตกต่างเกิน 25%
ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา
การประเมินผล เนื้อหา ขอบเขต และ
แนวทางการศึกษา
ศึกษาความหมายและความสาคัญของ
วิชาเศรษฐศาสตร์
ระบบเศรษฐกิจ
อุปสงค์ อุปทาน และราคาดุลยภาพ
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน
ทฤษฎีการผลิต
ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค
ทดสอบระหว่างภาคเรียน
ตลาด
ทฤษฎีเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ รายได้
ประชาชาติ

3

3

-

3

3

-

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

-
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มคอ.5
การเงินการธนาคาร
การคลัง
การพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ
วิกฤติการณ์และสถานการณ์สาคัญทาง
เศรษฐกิจในระดับประเทศ
และโลก
-วิกฤติการณ์ต้มยากุ้ง
-วิกฤติการณ์แฮมเบอร์เกอร์
-วิกฤติการณ์ทางการเงินของกลุ่ม EU
-ความสาคัญของ Asian Economic
Community (AEC)
สรุปทบทวนความรู้
สอบปลายภาค

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

-

3
3

3
3

-

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
แผน (ถ้ามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
รายละเอียด
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ประสิทธิผล
มี
ไม่มี
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม -บรรยายพร้อม
√
การอภิปรายกลุ่ม มักไม่ได้
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ความคิดเห็น เนื่องจาก นักศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทาง
ไม่เตรียมมา และนักศึกษาสนใจ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
แต่ประเด็นของกลุ่มตนเอง
การเป็นครูที่ดี
-กาหนดให้นักศึกษาหา
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
ความรู้
-บรรยายประกอบ
√
นักศึกษามีทักษะในการนาเสนอ
PowerPoint Media
ต่า ไม่เตรียมตัวในการนาเสนอ
-ค้นคว้าอิสระรายบุคคล
เมื่อออกไปนาเสนองานหน้าชั้น
และกลุ่ม
เรียน จึงไม่ได้รับความสนใจจาก
2

มคอ.5
-นักศึกษานาเสนอ
เพื่อน
ชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ
-การสืบค้นจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ เช่น
•Website
•E-learning
•สานักวิทยบริการ
•ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
-การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ (บางเนื้อหา)
-วีดีทัศน์ด้านเศรษฐกิจ
ทักษะทางปัญญา
-การมอบหมายชิ้นงานให้
√
ไม่พบปัญหา
นักศึกษา และนาเสนอ
ผลการศึกษา
-อภิปรายกลุ่ม
-กิจกรรมจิตปัญญา (การ
สะท้อนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)
ทักษะความสัมพันธ์ -จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
√
นักศึกษาในกลุ่มบางคนไม่ช่วย
ระหว่างบุคคลและ วิเคราะห์ตามหัวข้อที่
เพื่อนทางาน การโยนงานให้เพื่อน
ความรับผิดชอบ
กาหนด
ทาคนเดียว สร้างความไม่
-มอบหมายงานรายกลุ่ม
พอใจกับนักศึกษาคนอื่น อาจทา
และรายบุคคล เช่น การ
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนัก
ค้นคว้าข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจประเทศไทย
และบทความที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา
-การนาเสนอรายงาน
ทักษะการวิเคราะห์ -มอบหมายงานให้ศึกษา
√
นักศึกษาขาดทักษะการคิด
เชิงตัวเลข การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
คานวณ
สื่อสาร และการใช้ website สื่อการสอน
เทคโนโลยี
e-learning
สารสนเทศ
-นาเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ควรให้นักศึกษาอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจของไทยและโลก เพื่อเข้าใจถึง
สถานการณ์ในปัจจุบัน
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
หมู่เรียน 5911208 จานวน 29 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
29 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี

จานวน
19
9
1
-

คิดเป็นร้อยละ
65.52
31.03
3.45
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจไม่ตรงกับตารางที่ เนื่องจากบางครั้งตรงกับวันหยุดและกิจกรรมของ
กาหนดไว้
ทางมหาวิทยาลัย ทาให้ต้องมีการสอนเสริมในวัน
อื่นๆ
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
โอกาสในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
นักศึกษาทาได้ไม่ทั่วถึง
ของนักศึกษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน
4

มคอ.5
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
- ปรึกษาหารือระหว่างอาจารย์ผู้สอนเพื่อกาหนด
จากการดาเนินงานพบว่า มีนักศึกษาบางคนมีผล
แนวทาง และสอบทวนการประเมิน
การสอบระหว่างภาคเรียนต่า จึงจัดกิจกรรมให้ทา
- ตรวจสอบคะแนนทั้งระหว่างภาคและปลายภาค
แบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติม
- ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์
ผู้สอนเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละคน
แต่ละหมู่เรียน
- นาเสนอผลการประเมินเพื่อให้ประธานโปรแกรม
ตรวจสอบ ก่อนนาเสนอคณบดีคณะครุศาสตร์ และ
นาเสนอระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- ไม่มี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
- ไม่มี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
ไม่มี
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
5
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1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ควรมีการจัดทาปฏิทินวันหยุด หรือ กิจกรรม
ผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ประจาปีการศึกษาเพื่อผู้สอนจะได้กาหนดเวลาใน
สัปดาห์ และชี้แจงภาระชิ้นงานแก่นักศึกษาล่วงหน้า
การสอนที่สอดคล้องกัน
เพื่อทาความเข้าใจร่วมกัน
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้ามากขึ้น
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
กาหนดให้ผู้เรียนเน้นการค้นคว้า ตลอดแผนการจัดการเรียนการ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่
สอนในรายวิชานี้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้
หลากหลายมากขึ้น เช่น ข่าว
เศรษฐกิจ บทความ วารสารที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์
ตลอดจนเน้นวิธีการอภิปราย
ความรู้ภายในชั้นเรียนให้มากขึ้น
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดให้นักศึกษาได้ศึกษากรณีตัวอย่างปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน เพื่อให้เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยตรง
ลงชื่อ.............................................................
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.............................................................
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
วิชา แผนที่และการแปลความหมายสาหรับครู
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1233602 แผนที่และการแปลความหมายสาหรับครู (Map and Map Interpretation for
Teacher)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อ.เลเกีย เขียวดี อาจารย์ผู้สอน
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
สาหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 จานวน 1 หมู่เรียน
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
จานวน
จานวน
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอน
สอนจริง
ชี้แจงคาอธิบายรายวิชาทา
4
4
ความเข้าใจและเป้าหมาย
การศึกษาของรายวิชา และ
ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
(Pre-test)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่
ความสาคัญ การนาไปใช้

4

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%
-

-

มคอ. 5
โลกและการหมุนของโลก
วงกลมใหญ่ ละติจูด ลองจิจูด
และเวลา
รายละเอียดประจาขอบ
ระวางแผนที่
สัญลักษณ์ในแผนที่
มาตราส่วนแผนที่
การย่อและขยายแผนที่
ทิศทาง
ความสูงและทรวดทรง
การกาหนดตาแหน่งในแผนที่
การคานวณพื้นที่ในแผนที่
เส้นโครงแผนที่
แผนที่ ลมฟ้าอากาศ แผนที่
ภูมิศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม
แผนที่ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
สรุปทบทวนความรู้ นาเสนอ
โครงการภาคสนาม

4

4

-

4

4

-

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
แผน (ถ้ามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

-

แนวทางชดเชย

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
รายละเอียด
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ประสิทธิผล
มี
ไม่มี
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม -บรรยายพร้อม
√
เนื่องจากแผนที่แผนที่เป็นเอกสาร
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ลับของทางราชการ นักศึกษาส่วน
เกี่ยวกับประเด็นทาง
ใหญ่ยังไม่เห็นคุณค่า ปล่อยปละ
2
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ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นครูที่ดี
-อภิปรายกลุ่ม
-กาหนดให้นักศึกษาหา
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
-บรรยายประกอบ
PowerPoint Media
-ค้นคว้าอิสระรายบุคคล
และกลุ่ม
-นักศึกษานาเสนอ
ชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ
-การสืบค้นจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ เช่น
•Website
•E-learning
•สานักวิทยบริการ
•Field Trip
•ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
-การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ (บางเนื้อหา)
-การมอบหมายชิ้นงานให้
นักศึกษา และนาเสนอ
ผลการศึกษา
-อภิปรายกลุ่ม
-กิจกรรมจิตปัญญา (การ
สะท้อนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)
- การสอนโดยการ
กาหนดเงื่อนไขให้คิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพ
ภูมิประเทศจริง
-จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
วิเคราะห์ตามหัวข้อที่
กาหนด
-มอบหมายงานรายกลุ่ม
และรายบุคคล เช่น การ
ค้นคว้าข้อมูลด้านการทา
แผนที่และการแปล

ละเลย และไม่ให้ความสาคัญ

√

นักศึกษามีทักษะในการค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมน้อย การได้รับ
ความรู้ส่วนใหญ่มาจากการสอน
ของครูมากกว่า การนาเสนอ
ผลงานส่วนใหญ่ไม่มีการเตรียมตัว
มา

√

นักศึกษาขาดความเอาใจใส่ในงาน
ที่มอบหมาย เมื่อทางานมาส่งก็
มักจะลอกเลียนแบบกัน

√

นักศึกษาในกลุ่มบางคนไม่ช่วย
เพื่อนทางาน การโยนงานให้เพื่อน
ทาคนเดียว สร้างความไม่
พอใจกับนักศึกษาคนอื่น อาจทา
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนัก
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความหมายจากแผนที่
หรือ อ่านบทความที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา
-การนาเสนอรายงาน
-มอบหมายงานให้
นักศึกษาได้คานวณ
ระยะทางในแผนที่ การ
คิดมาตราส่วนแผนที่
การอ่านค่าละติจูด
ลองจิจูด
-นาเสนอแผนที่ดิจิตอล
จากข้อมูลในอินเตอร์เน็ต

√

นักศึกษามีทักษะทางการคิด
คานวณตัวเลข ค่อนข้างต่าและ
ขาดการเอาใจใส่ในการเรียนด้าน
คานวณ

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
อาจารย์ควรนาเหตุการณ์ หรือสถานการณ์จริงที่ต้องใช้แผนที่ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ หรือ
ภาพถ่ายดาวเทียมมาให้นักศึกษาเรียนรู้ หรือลองวิเคราะห์เหตุการณ์ดูเพราะจะทาให้นักศึกษาเข้าใจถึง
ความสาคัญและการนาไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น
หมวดที่ 4 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
29 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
29 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
คิดเป็นร้อยละ
A
19
65.52
B+
7
24.14
B
3
10.34
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
4
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ถอน (W)

-

-

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
เป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก มีการใช้ทักษะการคานวณเยอะ ทาให้นักศึกษาที่ไม่มีความถนัดด้านการ
คานวณทาคะแนนได้ไม่ดีเท่าที่ควร
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจไม่ตรงกับตารางที่ เนื่องจากบางครั้งตรงกับวันหยุดและกิจกรรมของ
กาหนดไว้
ทางมหาวิทยาลัย ทาให้ต้องมีการสอนเสริมในวัน
และนอกเวลาอื่นๆ
6.4 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
โอกาสในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
นักศึกษาทาได้ไม่ทั่วถึง นักศึกษามีพื้นฐานความรู้
ของนักศึกษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน และพยายาม
ด้านการคานวณไม่เท่ากัน
สอดแทรกความรู้ด้านการคานวณให้แก่นักศึกษา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- ทวนสอบโดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชา สะท้อนผลการเรียนรู้(learning
reflection) หลังการสอนหมดรายหน่วย และ
สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาพร้อมทั้งสะท้อน
ผลการเรียนรู้(learning reflection)รวบยอด
รายวิชา
- อาจารย์ผู้สอนมีการวัดผลการเรียนรู้นักศึกษาราย
ภาคเรียนและมีการให้นัก ศึกษาประเมินอาจารย์
ผู้สอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนเช่นกัน
- ประธานโปรแกรมวิชาได้ทวนสอบอาจารย์ผู้สอน
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษา
ก่อนนาเสนอคณบดีคณะครุศาสตร์ และนาเสนอ
ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

สรุปผล
-ประธานโปรแกรมเสนอให้ปรับคะแนนสอบกลาง
ภาคและปลายภาคให้มากขึ้น เพื่อให้มีคะแนนจาก
ภาคปฏิบัติน้อยลง แต่เป็นวิชาที่ปฏิบัติค่อนข้างเยอะ
จึงต้องคงคะแนนระดับเดิม
- นักศึกษามีทักษะการนาเสนอ การคิดวิเคราะห์
เข้าใจคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้และการ
นาเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์
- ผลการเรียนนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ปกติ

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
5
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เรียนการสอน (ถ้ามี)
ขาดแผนที่ที่เป็นแผนที่เฉพาะ ด้านอื่นๆ
นักศึกษาไม่ช่วยกันดูแลรักษาแผนที่และอุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

นักศึกษาไม่ได้ศึกษาแผนที่ในรูปแบบอื่นๆ
แผนที่สูญหาย และเกิดการชารุด

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไม่มี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
ไม่มี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาแผนที่เน้นเรื่องการคานวณระยะทางจึงควรเน้นการสอนในส่วนนี้ให้
มากและให้นักศึกษาเข้าใจทุกคน และการสอนโดยมีการนาสื่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการทา
แผนที่จริง รวมถึงการได้ลงพื้นที่สารวจข้อมูลจริง มาใช้ในการเรียนการสอนทาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ
และได้เรียนรู้จากแผนที่จริง และเกิดความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น และเห็นคุณค่าของแผนที่มากขึ้น อีก
ทั้งยังเข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
นักศึกษาควรฝึกคานวณเกี่ยวกับแผนที่มากขึ้น ต้องการให้นักศึกษาได้ ได้สร้างแผนที่ในระดับชุมชน
หรือท้องถิ่น ของตนเอง เช่น แผนที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด แต่ก็อาจจะมีข้อจากัดในเรื่องงบประมาณและ
การเดินทางไปสารวจข้อมูล
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
-

-

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
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ปรับวิธีการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงมากขึ้น
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ควรมีการจัดทาปฏิทินวันหยุด
ก่อนเริ่มเรียนในภาคการศึกษานั้น อาจารย์ผู้สอน
หรือ กิจกรรมประจาปีการศึกษา
เพื่อผู้สอนจะได้กาหนดเวลาใน
การสอนที่สอดคล้องกัน
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษาพื้นที่จริง และได้ทาการสารวจข้อมูลและใช้เทคโนโลยีการทาแผนที่ และแปล
ความหมายข้อมูลจากแผนที่ สามารถจัดทาแผนที่และนาไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม และสามารถนาไปใช้ใน
ชุมชนของตนเองได้
ลงชื่อ.............................................................
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ........................................................
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
วิชา ภูมิศาสตร์กายภาพสาหรับครู
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1231601 ภูมิศาสตร์กายภาพสาหรับครู (Physical Geography for Teacher)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อ.เลเกีย เขียวดี อาจารย์ผู้สอน
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
สาหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 จานวน 1 หมู่เรียน
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
แผนการสอน
สอนจริง
เกิน 25%
ชี้แจงคาอธิบายรายวิชาทา
4
4
ความเข้าใจและเป้าหมาย
การศึกษาของรายวิชา และ
ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
(Pre-test)
โลกและจักรวาล ลักษณะ
4
4
รูปทรงของโลก การกาหนด
ตาแหน่งบนพื้นโลก
โครงสร้างภูมิประเทศ การ
4
4
เกิดดิน หิน แร่
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กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นผิวโลก
การผุพังอยู่กับที่และการ
เคลื่อนตัวของมวลสาร
โลกและจักรวาล ลักษณะ
รูปทรงของโลก การกาหนด
ตาแหน่งบนพื้นโลก
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิด
จากการแปรโครงสร้าง
บรรยากาศของโลกและ
องค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ
มวลอากาศ แนวปะทะ
อากาศและการเกิดพายุ
การแบ่งเขตภูมิอากาศของ
โลก
ลมและลักษณะภูมิประเทศที่
เกิดจากการกระทาของลม
การกระทาของลาน้า คลื่น
และกระแสน้า
ธารน้าแข็งและลักษณะภูมิ
ประเทศจากธารน้าแข็ง
ความชื้นในดินและน้าใต้ดิน
ทะเล มหาสมุทรและลักษณะ
ภูมิประเทศจากคลื่น
ลักษณะและสิ่งแวดล้อมของ
พืช

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4
4

4
4

-

4

4

-

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
แผน (ถ้ามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
รายละเอียด
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ประสิทธิผล
มี
ไม่มี
รายวิชา
2
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

-บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นครูที่ดี
-อภิปรายกลุ่ม
-กาหนดให้นักศึกษาหา
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
-การอธิบาย
ปรากฏการณ์ทาง
ภูมิศาสตร์แก่ชุมชนของ
ตนเอง
-บรรยายประกอบ
PowerPoint Media
-ค้นคว้าอิสระรายบุคคล
และกลุ่ม
-นักศึกษานาเสนอ
ชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ
-การสืบค้นจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ เช่น
•Website
•E-learning
•สานักวิทยบริการ
•Field Trip
•ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
-การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ (บางเนื้อหา)
- การศึกษาสภาพ
ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
-การมอบหมายชิ้นงานให้
นักศึกษา และนาเสนอ
ผลการศึกษา
-อภิปรายกลุ่ม
-กิจกรรมจิตปัญญา (การ
สะท้อนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)
- การสอนโดยการ

√

√

นักศึกษามีทักษะในการค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมน้อย การได้รับ
ความรู้ส่วนใหญ่มาจากการสอน
ของครูมากกว่า การนาเสนอ
ผลงานส่วนใหญ่ไม่มีการเตรียมตัว
มา การละเลยศัพท์เทคนิค
(Technical Term) ต่างๆ
เนื่องจากวิชานี้มีการใช้ศัพท์ทาง
ภูมิศาสตร์เยอะ ผู้สอนต้องให้
นักศึกษาท่องและอ่านคาศัพท์
เหล่านั้นขณะทาการสอน

√

นักศึกษาขาดความเอาใจใส่ในงาน
ที่มอบหมาย เมื่อทางานมาส่งก็
มักจะลอกเลียนแบบกัน
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กาหนดเงื่อนไขให้คิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพ
ภูมิประเทศจริง
-จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
วิเคราะห์ตามหัวข้อที่
กาหนด
-มอบหมายงานรายกลุ่ม
และรายบุคคล เช่น การ
ค้นคว้าข้อมูลด้านการ
จัดการข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ หรือเหตุพิบัติ
ภัยจากธรรมชาติ หรือ
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชา
-การนาเสนอรายงาน
-มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
website สื่อการสอน elearning
-นาเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

√

นักศึกษาในกลุ่มบางคนไม่ช่วย
เพื่อนทางาน การโยนงานให้เพื่อน
ทาคนเดียว สร้างความไม่
พอใจกับนักศึกษาคนอื่น อาจทา
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนัก

√

นักศึกษาขาดเทคนิคในการสืบค้น
ข้อมูลที่จะมานาเสนอ ผู้สอน
แนะนาวิธีการหาข้อมูลใหม่ๆ เช่น
สื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ต่างๆ

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
อาจารย์ควรพานักศึกษาออกศึกษาสภาพภูมิประเทศ และนาเหตุการณ์ หรือสถานการณ์จริงที่เกิด
จากกระบวนการธรรมชาติ เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ เหตุการณ์ที่สาคัญที่เกิดในโลก อันเป็นผลมาจากลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ มาให้นักศึกษาเรียนรู้ หรือลองวิเคราะห์เหตุการณ์ดูเพราะจะทาให้นักศึกษาเข้าใจถึง
ความสาคัญและการนาไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น และเข้าร่วมกับชุมชนในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
หมวดที่ 4 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
29 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
29 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จานวน
24
5
-

คิดเป็นร้อยละ
82.76
17.24
-

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจไม่ตรงกับตารางที่ เนื่องจากบางครั้งตรงกับวันหยุดและกิจกรรมของ
กาหนดไว้
ทางมหาวิทยาลัย ทาให้ต้องมีการสอนเสริมในวัน
อื่นๆ
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
โอกาสในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
นักศึกษาทาได้ไม่ทั่วถึง
ของนักศึกษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน นักศึกษาบางคน
ขาดการเอาใจใส่ในการเรียน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
- ทวนสอบโดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่เรียนใน -ประธานโปรแกรมเสนอให้ปรับคะแนนสอบกลาง
รายวิชา สะท้อนผลการเรียนรู้(learning
ภาคและปลายภาคให้มากขึน้ เพื่อให้มีคะแนนจาก
reflection) หลังการสอนหมดรายหน่วย และ
ภาคปฏิบัติน้อยลง แต่เป็นวิชาที่ปฏิบัติค่อนข้างเยอะ
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สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาพร้อมทั้งสะท้อน
ผลการเรียนรู้(learning reflection)รวบยอด
รายวิชา
- อาจารย์ผู้สอนมีการวัดผลการเรียนรู้นักศึกษาราย
ภาคเรียนและมีการให้นัก ศึกษาประเมินอาจารย์
ผู้สอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนเช่นกัน
- ประธานโปรแกรมวิชาได้ทวนสอบอาจารย์ผู้สอน
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษา
ก่อนนาเสนอคณบดีคณะครุศาสตร์ และนาเสนอ
ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงต้องคงคะแนนระดับเดิม
-นักศึกษามีทักษะการนาเสนอ การคิดวิเคราะห์
เข้าใจคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้และการ
นาเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์
- ผลการเรียนนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ปกติ

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
ขาดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาไม่ได้เห็น
ข้อมูลจากสถานที่จริง และปรากฏการณ์ทาง
ภูมิศาสตร์

นักศึกษาไม่เข้าใจถึงสภาพภูมิประเทศอย่างแท้จริง
เมื่อพบปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ไขได้

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไม่มี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
ไม่มี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ควรมีการตั้งโจทย์ให้นักศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ การเรียนภูมิศาสตร์กายภาพควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลในพื้นที่จริงโดยการลงสารวจเชิงพื้นที่ หรือสถานการณ์จริง และหา
เนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียนจากสื่อ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ มาให้นักศึกษาช่วยกัน
วิเคราะห์และใช้ระดับการคิดที่สูงขึ้น และในปีการศึกษาต่อไปมีการจัดโครงการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
ควรให้นกั ศึกษาพัฒนาการนาเสนอข้อมูลการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ การที่ผู้เรียนได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์จากเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและเข้าใจ ถึง
กระบวนการทางธรรมชาติที่ชัดเจนขึ้น รวมถึงพยายามดึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาคิดป้องกันภัยแก่ตนเอง
และครอบครัว รวมถึงคนรอบข้างและที่สาคัญควรให้นักศึกษาได้ลงศึกษาในพื้นที่จริง และนักศึกษามีโอกาส
นาความรู้ไปใช้กับชุมชนของตน
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
นักศึกษาไม่ได้มีโอกาสวิเคราะห์ เหตุการณ์ภัย
เมื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่
ธรรมชาติที่เกิดบนพื้นโลก จึงไม่ตระหนักถึง
เกิดบนพื้นโลก จากสื่อ วิดีทัศน์ ทาให้นักศึกษาได้
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
เห็นภาพและมีวิสัยทัศน์ในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงมากขึ้น ได้ศึกษาในภูมิประเทศจริง
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ควรมีการจัดทาปฏิทินวันหยุด
ก่อนเริ่มเรียนในภาคการศึกษานั้น อาจารย์ผู้สอน
หรือ กิจกรรมประจาปีการศึกษา
เพื่อผู้สอนจะได้กาหนดเวลาใน
การสอนที่สอดคล้องกัน
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษาพื้นที่จริง และได้ทาการสารวจข้อมูลและศึกษาข้อมูลในพื้นที่ เช่น ภูเขา
แม่น้า ภูมิอากาศในพื้นที่ ลักษณะดิน หิน แร่ ในพื้นที่ชุมชนของตนเองและนาความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนของ
ตนเอง
ลงชื่อ.............................................................
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ........................................................
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
วิชา ภูมิสารสนเทศสาหรับครู
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1233403 ภูมิสารสนเทศสาหรับครู (Geo – Informatics for Teacher)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อ.เลเกีย เขียวดี อาจารย์ผู้สอน
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
สาหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 จานวน 2 หมู่เรียน
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได้
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
แผนการสอน
สอนจริง
เกิน 25%
ชี้แจงคาอธิบายรายวิชาทา
4
4
ความเข้าใจและเป้าหมาย
การศึกษาของรายวิชา และ
ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
(Pre-test)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผน
4
4
ที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์
ความหมายและองค์ประกอบ
4
4
ของระบบสารสนเทศ

มคอ. 5
ภูมิศาสตร์
กระบวนการในการวิเคราะห์
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ปฏิบัติการ)
ประเภทข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
(ปฏิบัติการ)
การจัดการข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
(ปฏิบัติการ)
ความหมาย หลักการ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับ ระบบ
กาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
วิธีการหาพิกัดตาแหน่งโดยใช้
ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้น
โลก (ปฏิบัติการ)
การจัดการข้อมูลจากระบบ
กาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
(ปฏิบัติการ)
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ร่วมกับระบบกาหนด
ตาแหน่งบนพื้นโลก
(ปฏิบัติการ)
การนาเสนอข้อมูลแผนที่ใน
ระบบภูมิสารสนเทศ
(ปฏิบัติการ)
ความหมายและองค์ประกอบ
ของการสารวจข้อมูลจาก
ระยะไกล
(Remote Sensing)
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพจาก
ดาวเทียม (ปฏิบัติการ)
ภาพถ่ายทางอากาศและการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทาง
อากาศ (ปฏิบัติการ)
บทบาทและประโยชน์ของ
ภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-
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สรุปโครงงานการจัดทาข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ

4

4

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
แผน (ถ้ามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

-

-

แนวทางชดเชย

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
รายละเอียด
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ประสิทธิผล
มี
ไม่มี
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม -บรรยายพร้อม
√
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นครูที่ดี
-อภิปรายกลุ่ม
-กาหนดให้นักศึกษาหา
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- สอดแทรก
ประสบการณ์และ
เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต การนาเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศไปใช้จริง
ความรู้
-บรรยายประกอบ
√
นักศึกษาบางคนขาดเทคนิคและ
PowerPoint Media
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
-ค้นคว้าอิสระรายบุคคล
ทางภูมิสารสนเทศ ทาให้เข้าใจ
และกลุ่ม
บทเรียนได้ช้านักศึกษาไม่ใฝ่หา
-นักศึกษานาเสนอ
ความรู้เพิ่มเติมเท่าที่ควร
ชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ
-การสืบค้นจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ เช่น
•Website
3
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ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

•E-learning
•การปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ
•Field Trip
•ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
-การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ (บางเนื้อหา)
- การสารวจข้อมูล
ภาคสนาม
-การมอบหมายชิ้นงานให้
นักศึกษา และนาเสนอ
ผลการศึกษา
-อภิปรายกลุ่ม
-กิจกรรมจิตปัญญา (การ
สะท้อนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)
- การสอนโดยการ
กาหนดเงื่อนไขให้คิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพ
ภูมิประเทศจริงโดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
-จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
วิเคราะห์ตามหัวข้อที่
กาหนด
-มอบหมายงานรายกลุ่ม
และรายบุคคล เช่น การ
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย
โปรแกรมระบบภูมิ
สารสนเทศ หรือ อ่าน
บทความที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชา
-การสารวจข้อมูลเชิง
พื้นที่
-มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก

√

-

√

นักศึกษาในกลุ่มบางคนไม่ช่วย
เพื่อนทางาน การโยนงานให้เพื่อน
ทาคนเดียว สร้างความไม่
พอใจกับนักศึกษาคนอื่น อาจทา
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนัก บาง
งานเป็นงานส่วนบุคคล คนที่ไม่มา
เรียนภาคปฏิบัติก็ไม่สามารถทาได้
และไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้กับเพื่อน

√

นักศึกษาขาดเทคนิคในการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ขณะที่สอนก็
4
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สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

website สื่อการสอน elearning
-การใช้โปรแกรมใน
ระบบภูมิสารสนเทศ การ
ใช้อุปกรณ์ในการกาหนด
ตาแหน่งบนพื้นโลก การ
แปลความภาพถ่าย
ดาวเทียม ภาพถ่ายทาง
อากาศ

ไม่ตั้งใจเรียน จึงฟังไม่ทันและไม่
เข้าใจในโปรแกรม ผู้สอนแนะนา
วิธีการหาข้อมูลใหม่ๆ เช่น สื่อ
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ต่างๆ

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
อาจารย์ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศให้ถูกต้อง และครบถ้วน
เพราะเนื้อหาในรายวิชานี้เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างเป็นเรื่องแปลกใหม่ สาหรับสังคมไทย แต่มีความสาคัญต่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
ถ้าเป็นไปได้ควรมีการศึกษาการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรลงไปพัฒนาชุมชนต่างๆด้วยระบบ
ภูมิสารสนเทศด้วย
หมวดที่ 4 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
73 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
73 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
คิดเป็นร้อยละ
A
49
67.12
B+
15
20.55
B
8
10.96
C+
C
1
1.37
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
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5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
วิชานี้เป็นวิชาที่ต้องปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ นักศึกษาที่เข้าเรียนและปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างสม่าเสมอจึงได้คะแนนค่อนข้างดี เนื่องจากใช้การเก็บคะแนนในห้องเรียน ส่วนนักศึกษา
บางส่วนไม่เข้าเรียนและไม่ส่งกิจกรรมหรือส่งงานช้า จึงได้คะแนนไม่ดีเท่าที่ควร และนักศึกษาไม่ถนัดด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจไม่ตรงกับตารางที่ เนื่องจากบางครั้งตรงกับวันหยุดและกิจกรรมของ
กาหนดไว้
ทางมหาวิทยาลัย ทาให้ต้องมีการสอนเสริมในวัน
อื่นๆ
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
โอกาสในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
นักศึกษาทาได้ไม่ทั่วถึง
ของนักศึกษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน กิจกรรมบาง
กิจกรรมเป็นกิจกรรมกลุ่ม บางครั้งการประเมินอาจ
ไม่ครอบคลุมทุกคน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- ทวนสอบโดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชา สะท้อนผลการเรียนรู้(learning
reflection) หลังการสอนหมดรายหน่วย และ
สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาพร้อมทั้งสะท้อน
ผลการเรียนรู้(learning reflection)รวบยอด
รายวิชา
- อาจารย์ผู้สอนมีการวัดผลการเรียนรู้นักศึกษาราย
ภาคเรียนและมีการให้นัก ศึกษาประเมินอาจารย์
ผู้สอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนเช่นกัน
- ประธานโปรแกรมวิชาได้ทวนสอบอาจารย์ผู้สอน
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษา
ก่อนนาเสนอคณบดีคณะครุศาสตร์ และนาเสนอ
ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

สรุปผล
-ประธานโปรแกรมเสนอให้ปรับคะแนนสอบกลาง
ภาคและปลายภาคให้มากขึ้น เพื่อให้มีคะแนนจาก
ภาคปฏิบัติน้อยลง แต่เป็นวิชาที่ปฏิบัติค่อนข้างเยอะ
จึงต้องคงคะแนนระดับเดิม
- นักศึกษามีทักษะการนาเสนอ การคิดวิเคราะห์
เข้าใจคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้และการ
นาเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เครื่องมือใน
ระบบภูมิสารสนเทศ และการสารวจข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์เบื้องต้น
- ผลการเรียนนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ปกติ

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
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1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
เนื่องจากในการสารวจข้อมูลเชิงพื้นที่จาเป็นต้องใช้
งบประมาณมาก ทาให้นักศึกษามีโอกาสฝึกการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามได้น้อย และต้องสารวจในพื้นที่
จากัด

นักศึกษาไม่สามารถลงพื้นที่สารวจจริง จึงได้ข้อมูลที่
ไม่ถูกต้อง การปฏิบัติงานในห้องเรียนบางครั้งใช้
ข้อมูลสมมติ และหาตัวอย่างจากอินเทอร์เน็ต

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไม่มี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
ไม่มี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
งานด้านภูมิสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นจึงควรหาวิทยาการใหม่ๆมาสอนให้
นักศึกษาเสมอ การเรียนภูมิสารสนเทศ ต้องให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดข้อปัญหา ขึ้นมาเองและใช้กระบวน
ทางภูมิสารสนเทศเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นเพื่อให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์และใช้ระดับการคิดที่สูงขึ้น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
ผู้เรียนควรได้มีโอกาสศึกษาอิสระแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base
Learning) การที่ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์จากโครงการตัวอย่าง ที่มีผู้ใช้เทคนิคทางภูมิสารสนเทศมา
แก้ปัญหาเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการทางธรรมชาติที่
ชัดเจนขึ้น รวมถึงพยายามดึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาคิดป้องกันภัยแก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงคน
รอบข้าง
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
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นักศึกษามีทักษะในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปน้อย ให้นักศึกษาที่สนใจ สามารถนาโปรแกรมไปใช้และ
ทาให้ปฏิบัติการได้ไม่ดีเท่าที่ควร ขาดความเอาใจใส่ ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงมากขึ้น ได้ศึกษาสารวจข้อมูลภาคสนามจริง
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ควรมีการจัดทาปฏิทินวันหยุด
ก่อนเริ่มเรียนในภาคการศึกษานั้น อาจารย์ผู้สอน
หรือ กิจกรรมประจาปีการศึกษา
เพื่อผู้สอนจะได้กาหนดเวลาใน
การสอนที่สอดคล้องกัน
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษาพื้นที่จริง และได้ทาการสารวจข้อมูลและศึกษาข้อมูลในพื้นที่ เช่น การสารวจ
ข้อมูลของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง การจัดทาแผนที่ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญเพื่อการทา
แผนที่แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาคัญในจังหวัดเพื่อการทาแผนที่สถานที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่ วัด โรงเรียน
โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และได้ฝึกให้นักศึกษาทาแผนที่เฉพาะเรื่องมากขึ้นเช่น ร้านตัดผม ร้านซักรีด
ร้านเสริมสวย สัญญาณไฟจราจร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
ลงชื่อ.............................................................
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ........................................................
อาจารย์เลเกีย เขียวดี
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะครุศาสตร/ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1235103 สัมมนาสังคมศึกษา
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
อาจารยชูวิทย ไชยเบา
หมูเรียน 5651202, 5611207
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
จํานวน
จํานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
แผนการสอน
สอนจริง
เกิน 25%
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา
3
3
-

ความสําคัญของการสัมมนา
ความหมายของการสัมมนา
ประวัติของการสัมมนา
ความมุงหมายของการ
สัมมนา
- ประโยชนของการสัมมนา
ลักษณะการเรียนรูโ ดยวิธีการกลุม
ที่นํามาปรับใชในการสัมมนา
- ขั้นตอนของการเรียนการ
สอนโดยวิธีกระบวนการกลุม
- บทบาทของผูสอนและ
ผูเรียน
- ลักษณะกิจกรรมที่นํามาใช
ในกระบวนการกลุม

3

3

-

1
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-

รูปแบบตางๆของกิจกรรมที่
นํามาใชในกระบวนการกลุม
องคประกอบของการสัมมนา
- องคประกอบดานเนื้อหา
- องคประกอบดานบุคลากร
- องคประกอบดานสถานที่
เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
- องคประกอบดานเวลา
- องคประกอบดาน
งบประมาณ
บทบาทหนาที่ของบุคคลที่
เกี่ยวของกับการสัมมนาและ
จรรยาทางอาชีพของผูเขารวม
สัมมนา
- บทบาทหนาที่ของผูจัด
สัมมนา
- บทบาท หนาที่ของวิทยากร
- บทบาทหนาที่ของผูเขารวม
สัมมนา
- จรรยาทางอาชีพของ
ผูเขารวมสัมมนา
การจัดเอกสารที่เกีย่ วของกับการ
ประชุมกอนที่จะดําเนินการ
สัมมนา
- ความรูพื้นฐานของการเขียน
เอกสารที่เกีย่ วของกับการ
ประชุม
- การจดบันทึก
- หนังสือเชิญประชุม
การจัดทําเอกสารที่เกีย่ วของกับ
การสัมมนา
- โครงการสัมมนาและ
แผนปฏิบัติงาน
- เอกสารประกอบการสัมมนา
- เอกสารที่ตองจัดทํา
การจัดสถานที่สัมมนา
- การเตรียมเกี่ยวกับสถานที่
- รูปแบบการจัดหองสัมมนา
- การจัดหองรับประทาน
อาหาร
สอบกลางภาค
การดําเนินการจัดสัมมนา
- ขั้นตอนการจัดสัมมนา

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-
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สําหรับหนวยงาน
การประเมินผลโครงการจัด
สัมมนา
- ประโยชนของการ
ประเมินผลโครงการจัด
สัมมนา
- ประเภทของการประเมินผล
โครงการจัดสัมมนา
- ขั้นตอนของการประเมินผล
โครงการจัดสัมมนา
จัดสัมมนากลุม ยอย ครั้งที่ 1-2
จัดสัมมนา เต็มรูปแบบกลุมที่ 1-2
การประเมินผลโครงการจัด
สัมมนา
-ประเภท/ขั้นตอนของการ
ประเมินผลโครงการจัดสัมมนา
-ประโยชนของการประเมินผล
โครงการ
จัดสัมมนา
สรุปบทเรียนและสะทอนการ
เรียนรูในชั้นเรียน

3

3

-

3
3
3

3
3
3

-

3

3

-

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

-

แนวทางชดเชย

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียด
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
ประสิทธิผล
มี
ไมมี
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม -บรรยายพรอม
√ ยกตัวอยางกรณีศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
การเปนครูที่ดี
-อภิปรายกลุม
3
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ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-กําหนดใหนักศึกษาหา
ตัวอยางที่เกี่ยวของ
-บรรยายประกอบ
PowerPoint Media
-คนควาอิสระรายบุคคล
และกลุม
-นักศึกษานําเสนอ
ชิ้นงานในรูปแบบตางๆ
-การสืบคนจากแหลง
ความรูตางๆ เชน
•Website
•E-learning
•สํานักวิทยบริการ
•Field Trip
•หองสมุดคณะครุศาสตร
-การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (บางเนื้อหา)
-การมอบหมายชิ้นงานให
นักศึกษา และนําเสนอ
ผลการศึกษา
-อภิปรายกลุม
-กิจกรรมจิตปญญา (การ
สะทอนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)
-จัดกิจกรรมกลุมในการ
วิเคราะหตามหัวขอที่
กําหนด
-มอบหมายงานรายกลุม
และรายบุคคล
-การนําเสนอรายงาน
-มอบหมายงานใหศึกษา
คนควาดวยตนเอง จาก
website สื่อการสอน elearning
-นําเสนอโดยใชรูปแบบ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

√

การนําเสนอผลงานสวนใหญไมมี
การเตรียมตัวมา

√

นักศึกษาขาดความเอาใจใสในงาน
ที่มอบหมาย

√

นักศึกษาในกลุมบางคนไมชวย
เพื่อนทํางาน

√

นักศึกษาขาดเทคนิคในการสืบคน
ขอมูลที่จะมานําเสนอ ผูสอน
แนะนําวิธีการหาขอมูลใหมๆ เชน
สื่อโทรทัศน สิ่งพิมพ ตางๆ
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4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
อาจารยควรไดมีโอกาสพานักศึกษาชมการจัดสัมมนา ที่เปนสากลในโอกาสตางๆ เพื่อเสริม
ประสบการณแกนักศึกษา
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
78 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
78 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
คิดเปนรอยละ
A
77
98.72
B+
B
C+
C
D+
D
1
1.28
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจไมตรงกับตารางที่ เนื่องจากบางครั้งตรงกับวันหยุดและกิจกรรมของ
กําหนดไว
ทางมหาวิทยาลัย ทําใหตองมีการสอนเสริมในวัน
อื่นๆ
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6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
โอกาสในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค
นักศึกษาทําไดไมทั่วถึง
ของนักศึกษาแตละคนไมเหมือนกัน นักศึกษาบางคน
ขาดการเอาใจใสในการเรียน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
โดยวิธีการใหนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึกษา

สรุปผล
-

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
ไมมี
ไมมี
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ไมมี
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มคอ. 5
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติงานไดนอยเพราะกลุม จัดแบงกลุมใหมีขนาดเล็กลงเพื่อการทํางานไดทั่วถึง
คอนขางใหญ
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงานจริงมากขึ้น ไดศึกษาการสัมมนาในสถานการณจริง
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ควรมีการจัดทําปฏิทินวันหยุด
กอนเริ่มเรียนในภาคการศึกษานั้น อาจารยผูสอน
หรือ กิจกรรมประจําปการศึกษา
เพื่อผูสอนจะไดกําหนดเวลาใน
การสอนที่สอดคลองกัน
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดไปศึกษา มีการศึกษาการสัมมนาในสถานการณจริง และมีสวนรวม

ลงชื่อ.............................................................
ผูช วยศาสตราจารยชูวิทย ไชยเบา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยเลเกียเขียวดี
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)
ภาคการศึกษา 1/2559

1234201 พุทธวิธีการสอน

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6

หนา
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ
ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอน

1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะ ครุศาสตร
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
1234201 พุทธวิธีการสอน Buddha's Teaching
Methods
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต 3(2-2-5)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยชูวิทย ไชยเบา
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปที่ ๔
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา ทําความเขาและ
เปาหมายการศึกษาของรายวิชา
ความรูเกี่ยวกับพระพุทธเจาในฐานะพระบรม
ครู

จํานวน ช.ม. จํานวน ช. ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
ตามแผนการ ม.ที่ไดสอน จากแผนการสอนหากมีความ
สอน
จริง
แตกตางเกิน 25 %
3 ชม.
๓

๓

3 ชม.

1

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน ช.ม. จํานวน ช. ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
ตามแผนการ ม.ที่ไดสอน จากแผนการสอนหากมีความ
สอน
จริง
แตกตางเกิน 25 %

เปาหมายการศึกษาตามแนวพุทธ
ธรรมชาติผูเรียนตามแนวพุทธ
จริตนิสัยผุเรียนตามแนวจริตหก
และวิธีการปรับพฤติกรรม

3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.

3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.

ครูที่ดีตามแนวพุทธ
ทดสอบระหวางภาคเรียน

3 ชม.
3 ชม.

3 ชม.
3 ชม.

เทคนิคการสอนตามแนวพุทธ

3 ชม.

3 ชม.

การสอนแบบโยนิโสมนสิการ1
การสอนแบบโยนิโสมนสิการ2
การสอนแบบโยนิโสมนสิการ3
พุทธวิธีการสอนตามแนวแบบชาดก1

3
3
3
3

3
3
3
3

พุทธวิธีการสอนตามแนวแบบชาดก๒

3 ชม.

3 ชม.

พุทธวิธีการสอนแบบตามแนวธรรมบท 1
พุทธวิธีการสอนแบบตามแนวธรรมบท 2
สรุปทบทวนความรู

3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.

3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.

ชม.
ชม.
ชม.
ชม.

ชม.
ชม.
ชม.
ชม.
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน

หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
ตามแผน (ถามี)
ไมมี

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

1. คุณธรรม การเรียนรูผานประสบการณตรง เชน การ
จริยธรรม ทํากิจกรรมกลุม การปฏิบัติกิจกรรม การ
จัดกิจกรรมจิตอาสา ฝกการใชคุณธรรม
และจริยธรรมทีเกี่ยวของกับในรายวิชา
และสอดแทรกคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8
ประการของคนไทย คือ ขยัน ประหยัด
ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มี
น้ําใจ การเรียนรูจากตนแบบ เชน
ครูผูสอน เพื่อน บุคคลตัวอยางในสังคม
หรือ การเรียนรูผานกระบวนการวิเคราะห
และสะทอนความคิดและการเรียนรูเปน
รายบุคคลและรายกลุมสูการเขาใจตนเอง
ผานการบันทึกการเรียนรู จาก
ประสบการณการเรียนรู
2. ความรู
การนําเสนอภาพรวมความรูกอนเขาสู
บทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังจาก
การเรียนพรอมกับเชื่อมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชา
หนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การ
เลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ ใชการสอนหลากหลายรูปแบบตาม
เนื้อหาสาระเนนการเรียนการสอนที่เปน

ประสิทธิผล

มี





ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะใน
การแกไข

องคกรพึงรวมสรางสังคมแหง
การเรียนรู

การมอบหมายชิ้นงานอาจมี
การบูรณาการรวมกับวิชาอื่น
ที่เกี่ยวของ
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Active Learning การเรียนรูจากแหลง
เรียนรูในและนอกหองเรียน แหลงเรียนใน
ทองถิ่นและและจากสถานการณจริง การ
เรียนรูจากสถานการณจริงจากการฝก
ปฏิบัติกิจกรรมภาคสนามซึ่งเปน
ประสบการณตรงในบริบทของทองถิ่น
การเรียนรูผานกระบวนการวิจัยอยางงาย
จัดใหมีปฏิบัติการควบคูไปกับการเรียน
ภาคทฤษฏี ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การสอนที่เหมาะสมและทันสมัย
ใหนักศึกษาเรียนรูดวยการสืบคนองค
ความรูดวยตนเอง จัดใหมีเอกสารตํารา
และสื่อการเรียนการสอน

3. ทักษะ
การเรียนรูจากประสบการณจริง เชน
ทางปญญา กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ การ
แสดงบทบาทสมมุติ การศึกษานอก
สถานที่ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การ
สังเกตการสอน การสัมภาษณหรือพูดคุย
กับผูมีประสบการณการสอนในชั้นเรียน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem -based approach) เชน การ
ทําโครงการ การวิจัย การศึกษาคนขอมูล
จากแหลงเรียนรูแบบตางๆ และจากการใช
สื่อเทคโนโลยี การเรียนรูผาน
กระบวนการคิดเพื่อสงเสริมการคิด
วิเคราะห คิดสืบเสาะ คิดสังเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรม
ในลักษณะตางๆ เชน การอภิปรายกลุม
การวิเคราะหหรือแกปญหาในสถานการณ
จําลอง กิจกรรมการแกปญหา กิจกรรม
การวิเคราะหจากการมองตางมุมการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ และการวางแผน
งาน

4. ทักษะความ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนเนน
สัมพันธ
การเรียนรูแบบรวมมือ การทํางานเปน
ระหวางบุคคล กลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวาง
และความ
บุคคล จัดประสบการณการเรียนรูใน
รับผิดชอบ
ภาคปฏิบัติสอดแทรกความรับผิดชอบตอ

หาวิธีสงเสริมใหผูเรียนคิด
วิเคราะหและกลาแสดงออก
ในการวิพากษอยาง
สรางสรรค เนื่องจากผูเรียน
หลายคนยังขาดภาวะผูนํา
ทางวิชาการ

เนื่องจากเปนภาคการศึกษา
แรกผูเรียนบางคนอาจยังขาด
ทักษะการอุทิศเวลาเรียนรู
รวมกับเพื่อน ดังนั้นผูสอน
ควรใสใจสังเกตและใช
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ตนเอง บุคคลอื่น ทองถิ่นและสังคม การมี
มนุษยสัมพันธ การเขาถึงวัฒนธรรมของ
องคกร ฯลฯ
มอบหมายทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม
และสามารถแสดงออกทักษะการเปนผูนํา
และผูตามไดอยางเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ และมีจิตสาธารณะ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของ
กลุม
5. ทักษะการ จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะ 
วิเคราะหเชิง การสื่อสารทั้งการพูด การฟง การอาน
ตัวเลข การ
การเขียนระหวางผูเรียน ผูสอน และผูที่
สื่อสาร และการ เกี่ยวของอื่นๆ
ใชเทคโนโลยี จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมให
สารสนเทศ
ผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม
และจัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอ
ผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเหมาะสม

จิตวิทยาในการกระตุน
ผูเรียนใหผูเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชน
ของการเรียนรูแบบรวมมือ

ตองเพิ่มเติมทักษะการสืบคน
ที่เนนขอมูลจากแหลง
วิชาการที่นาเชื่อถือและ
ทักษะการนําเสนอที่มี
ประสิทธิภาพใหตั้งแต
ระยะแรก
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4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ในการสอนครั้งตอไปควรเพิ่มการพัฒนาทักษะภาวะผูนําทางวิชาการใหแกนักศึกษา
รายบุคคลใหทั่วถึงมากยิ่งขึ้นการทํางานเปนทีมเนื่องดวยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอย

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวนรวมทั้งสิ้น 73 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวนรวมทั้งสิ้น 73 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
- ไมมี 4. การกระจายของระดับคะแนน ( เกรด )
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (M, I)
ผาน (P, S)
ตก (U)
ถอน (W)

คารอยละ
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
0 – 49

จํานวน (คน)
27
13
16

คิดเปนรอยละ
36.98
17.80
21,92

9
8

12.32
10.95

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ ( ถามี )
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กําหนด ไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
7. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
1. ผูเรียนบันทึกคะแนนเก็บในแตละดาน
1.
ของตนไวทุกสัปดาหไวในแบบบันทึก
ผลที่ผูสอนแจกให และรวมคะแนนสง
กอนสอบปลายภาค
2. ผูสอนทบทวนคะแนนเก็บ และ
2.
คะแนนสอบปลายภาค และแจง
คะแนนเก็บ คะแนนสอบ และเกรดให
ผูเรียนทราบ

สรุปผล
ผู เ รี ย นทราบผลสั ม ฤทธิ์ ข องตนเองอย า ง
ตอเนื่องทุกระยะ และมีโอกาสปรับปรุง แกไข
พัฒนา
ผูเรียนทราบผลสัมฤทธิ์ปลายทางของตนเอง
ได มีสวนในการตรวจสอบความถูกตอง และ
โปรงใสยุติธรรม

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
หองเรียนมีแสงสวางมาก ทําใหเห็นจอภาพไมชัด สื่อเทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพสงผลตอบรรยากาศการ
ควรมีผามานที่ระดับสีมสมดุลแสงในหองได
เรียนการสอน สื่อไมสามารถกระตุนความสนใจและ
กอใหเกิดความรําคาญแกผูเรียนและผูสอน
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร (ถามี)
-

-

ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินโดยวิธีอื่น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1.ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานรายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่
ผลการดําเนินการ
ผานมา
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา / ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
-ควรจัดการเรียนรูอยางนอย
สามชั่วโมง เนื่องเวลาในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูมี
นอยเกินไป

ผูรับผิดชอบ

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา / ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน)
(1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม
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พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
ความรับ ผิดในการทํางาน การเขาเรียนชา
เดียวดีมาก

แนวทางแกไข
มากอนเวลา

(2) ดานความรู
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
นักศึกษามีประสบการณเดิมที่ การอานเพิ่มเติมมีนอยนอย
ดีมาก
ควรอานใหมากกวานี้

แนวทางแกไข
กําหนดกิจกรรมใหอานมาก
ขึ้น

(3) ดานทักษะทางปญญา
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
ประการณเดิมผานปญหาการ การจัดการในการเรียนรูยัง
จัดการเรียนมาโดยตรงตรง ไมไดนาํ ไปใชเทาที่ควรอาศัย
นับวาเปนเองดี
ประสบการณเดิมจึงไมนําไปสู
การเปลี่ยนแปลง

แนวทางแกไข
มีบันทึกกิจกรรมอยางนอย
หนึ่งเรื่อง วาไดนําผลการ
เรียนรูอันเกิดจากทักษะทาง
ปญญามาใชพัฒนา

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
นักศึกษามีสามัคคีกันดีในการ เวลาทํากิจกรรมไมคอยกลา ออกการเรียนรูใหทุกคนมี
รวมทํากิจกรรม
เสนอความคิด ตามน้ําบอย บทบาทในกลุมมากขึ้น
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
ทั ก ษะการออกแบบรู ป แบบ เว ล าทํ ากิ จ ก รรม ก ลุ ม ไม งานกลุมควรออกแบบการเรียน
โปรแกรมประยุ ก ต ต า งๆให เหมาะกั บ การใช โ ปรแกรม ผานกิจกรรมรวมมือ เชน
มากกกวานี้
ประยุกตทําใหเกิด การมีส วน mindmap จะเห็นไดชัดมาก
รวมนอย
ระหวางใชโปรแกรมประยุกต
กับmanual ดังนั้น อ.ผูสอนจึง
ควรเก็บรายละใหดี

ลงชื่อ.............................................................
ผูช วยศาสตราจารยชูวิทย ไชยเบา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.....................................................
อาจารยเลเกียเขียวดี
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
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รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)
ภาคการศึกษา 2/2559

1234205 ศาสนพิธีสําหรับครู Buddhist Ceremonies for Teacher

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6

หนา
ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอ
ในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอน

1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะ ครุศาสตร
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
1234205 ศาสนพิธีสําหรับครู Buddhist Ceremonies for
Teacher
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต 3(2-2-5)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยชูวิทย ไชยเบา
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปที่ ๓
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๑ เมษายน ๒๕๖๐

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา ทําความเขาและ
เปาหมายการศึกษาของรายวิชา
ความรูเกี่ยวกับศาสนพิธี
ประเภทของศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา

จํานวน ช.ม. จํานวน ช. ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
ตามแผนการ ม.ที่ไดสอน จากแผนการสอนหากมีความ
สอน
จริง
แตกตางเกิน 25 %
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.

3 ชม.
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หัวขอ/รายละเอียด
บุญพิธี
ทานพิธี
กุศลพิธี
ปกิณกะพิธี
การเตรียมสถานที่
การเตรียมอุปกรณ
การเตรียมบุคลากร
การเตรียมกําหนดการ
เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
-การเตรียมการและการปฏิบัติงานศาสนพิธี
การเตรียมการกอนการปฏิบัติงานศาสนพิธี
การปฏิบัติงานศาสนพิธี
แนวทางการจัดงานศาสนพิธีกับสถาบัน
พระมหากษัตริย
วันจักรี
วันปยมหาราช
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
การถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ทดสอบระหวางภาคเรียน
แนวทางการจัดงานมงคลพิธี
งานกุศลพิธี
พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ
งานบุญพิธี
พิธีทําบุญงานมงคลทั่วไป
พิธีทําบุญงานมงคลเฉพาะงาน
พิธีหลอพระพุทธรูป
พิธีพุทธาภิเษก
หรือมังคลาภิเษก
พิธีวางศิลาฤกษ
พิธีทําบุญขึ้นบานใหม
พิธีไหวบรรพบุรุษ
พิธีมงคลสมรส
พิธียกขันหมาก
พิธีสงฆเนื่องในพิธีมงคลสมรส

จํานวน ช.ม. จํานวน ช. ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
ตามแผนการ ม.ที่ไดสอน จากแผนการสอนหากมีความ
สอน
จริง
แตกตางเกิน 25 %
3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.
3 ชม.

3 ชม.
3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.
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หัวขอ/รายละเอียด
พิธีหลั่งน้ําพระพุทธมนตและประสาทพร
พิธีทําบุญวันเกิด
พิธีทําบุญอายุครบ ๖๐ ป
พิธีทําบุญครบรอบวันเกิดของผูวายชนม
การจัดงานมงคลและอวมงคลในโอกาสเดียวกัน
แนวทางการจัดงานอวมงคล
การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ
การขอพระราชทานเพลิงศพ
การขอพระราชทานดินฝงศพ
การเตรียมการและการปฏิบัติพิธีงานศพทั่วไป
การจัดพิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ
วันตายของผูวายชนม
การจัดทานพิธี
การถวายสังฆทาน
การถวายผากฐินหรือการทอดกฐิน
การถวายผาปา (สามัคคี)
การถวายทานตาง ๆ
คําบูชาพระและคําอาราธนา
สรุปทบทวนความรู

จํานวน ช.ม. จํานวน ช. ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
ตามแผนการ ม.ที่ไดสอน จากแผนการสอนหากมีความ
สอน
จริง
แตกตางเกิน 25 %
3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน

หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
ตามแผน (ถามี)
ไมมี

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

1. คุณธรรม การเรียนรูผานประสบการณตรง เชน การ
จริยธรรม ทํากิจกรรมกลุม การปฏิบัติกิจกรรม การ
จัดกิจกรรมจิตอาสา ฝกการใชคุณธรรม
และจริยธรรมทีเกี่ยวของกับในรายวิชา
และสอดแทรกคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8
ประการของคนไทย คือ ขยัน ประหยัด
ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มี
น้ําใจ การเรียนรูจากตนแบบ เชน
ครูผูสอน เพื่อน บุคคลตัวอยางในสังคม
หรือ การเรียนรูผานกระบวนการวิเคราะห
และสะทอนความคิดและการเรียนรูเปน
รายบุคคลและรายกลุมสูการเขาใจตนเอง
ผานการบันทึกการเรียนรู จาก
ประสบการณการเรียนรู
2. ความรู
การนําเสนอภาพรวมความรูกอนเขาสู
บทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังจาก
การเรียนพรอมกับเชื่อมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชา
หนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การ
เลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ ใชการสอนหลากหลายรูปแบบตาม
เนื้อหาสาระเนนการเรียนการสอนที่เปน

ประสิทธิผล

มี





ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะใน
การแกไข

องคกรพึงรวมสรางสังคมแหง
การเรียนรู

การมอบหมายชิ้นงานอาจมี
การบูรณาการรวมกับวิชาอื่น
ที่เกี่ยวของ
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Active Learning การเรียนรูจากแหลง
เรียนรูในและนอกหองเรียน แหลงเรียนใน
ทองถิ่นและและจากสถานการณจริง การ
เรียนรูจากสถานการณจริงจากการฝก
ปฏิบัติกิจกรรมภาคสนามซึ่งเปน
ประสบการณตรงในบริบทของทองถิ่น
การเรียนรูผานกระบวนการวิจัยอยางงาย
จัดใหมีปฏิบัติการควบคูไปกับการเรียน
ภาคทฤษฏี ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การสอนที่เหมาะสมและทันสมัย
ใหนักศึกษาเรียนรูดวยการสืบคนองค
ความรูดวยตนเอง จัดใหมีเอกสารตํารา
และสื่อการเรียนการสอน

3. ทักษะ
การเรียนรูจากประสบการณจริง เชน
ทางปญญา กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ การ
แสดงบทบาทสมมุติ การศึกษานอก
สถานที่ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การ
สังเกตการสอน การสัมภาษณหรือพูดคุย
กับผูมีประสบการณการสอนในชั้นเรียน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem -based approach) เชน การ
ทําโครงการ การวิจัย การศึกษาคนขอมูล
จากแหลงเรียนรูแบบตางๆ และจากการใช
สื่อเทคโนโลยี การเรียนรูผาน
กระบวนการคิดเพื่อสงเสริมการคิด
วิเคราะห คิดสืบเสาะ คิดสังเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรม
ในลักษณะตางๆ เชน การอภิปรายกลุม
การวิเคราะหหรือแกปญหาในสถานการณ
จําลอง กิจกรรมการแกปญหา กิจกรรม
การวิเคราะหจากการมองตางมุมการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ และการวางแผน
งาน

4. ทักษะความ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนเนน
สัมพันธ
การเรียนรูแบบรวมมือ การทํางานเปน
ระหวางบุคคล กลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวาง
และความ
บุคคล จัดประสบการณการเรียนรูใน
รับผิดชอบ
ภาคปฏิบัติสอดแทรกความรับผิดชอบตอ

หาวิธีสงเสริมใหผูเรียนคิด
วิเคราะหและกลาแสดงออก
ในการวิพากษอยาง
สรางสรรค เนื่องจากผูเรียน
หลายคนยังขาดภาวะผูนํา
ทางวิชาการ

เนื่องจากเปนภาคการศึกษา
แรกผูเรียนบางคนอาจยังขาด
ทักษะการอุทิศเวลาเรียนรู
รวมกับเพื่อน ดังนั้นผูสอน
ควรใสใจสังเกตและใช
5

ตนเอง บุคคลอื่น ทองถิ่นและสังคม การมี
มนุษยสัมพันธ การเขาถึงวัฒนธรรมของ
องคกร ฯลฯ
มอบหมายทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม
และสามารถแสดงออกทักษะการเปนผูนํา
และผูตามไดอยางเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ และมีจิตสาธารณะ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของ
กลุม
5. ทักษะการ จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะ 
วิเคราะหเชิง การสื่อสารทั้งการพูด การฟง การอาน
ตัวเลข การ
การเขียนระหวางผูเรียน ผูสอน และผูที่
สื่อสาร และการ เกี่ยวของอื่นๆ
ใชเทคโนโลยี จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมให
สารสนเทศ
ผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม
และจัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอ
ผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเหมาะสม

จิตวิทยาในการกระตุน
ผูเรียนใหผูเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชน
ของการเรียนรูแบบรวมมือ

ตองเพิ่มเติมทักษะการสืบคน
ที่เนนขอมูลจากแหลง
วิชาการที่นาเชื่อถือและ
ทักษะการนําเสนอที่มี
ประสิทธิภาพใหตั้งแต
ระยะแรก
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4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ในการสอนครั้งตอไปควรเพิ่มการพัฒนาทักษะภาวะผูนําทางวิชาการใหแกนักศึกษา
รายบุคคลใหทั่วถึงมากยิ่งขึ้นการทํางานเปนทีมเนื่องดวยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอย

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวนรวมทั้งสิ้น 73 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวนรวมทั้งสิ้น 73 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
- ไมมี 4. การกระจายของระดับคะแนน ( เกรด )
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (M, I)
ผาน (P, S)
ตก (U)
ถอน (W)

คารอยละ
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
0 – 49

จํานวน (คน)
10
7
14

คิดเปนรอยละ
13.69
9.58
19,17

17
24

23.28
32.87
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5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ ( ถามี )
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กําหนด ไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
7. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
1. ผูเรียนบันทึกคะแนนเก็บในแตละดาน
1.
ของตนไวทุกสัปดาหไวในแบบบันทึก
ผลที่ผูสอนแจกให และรวมคะแนนสง
กอนสอบปลายภาค
2. ผูสอนทบทวนคะแนนเก็บ และ
2.
คะแนนสอบปลายภาค และแจง
คะแนนเก็บ คะแนนสอบ และเกรดให
ผูเรียนทราบ

สรุปผล
ผู เ รี ย นทราบผลสั ม ฤทธิ์ ข องตนเองอย า ง
ตอเนื่องทุกระยะ และมีโอกาสปรับปรุง แกไข
พัฒนา
ผูเรียนทราบผลสัมฤทธิ์ปลายทางของตนเอง
ไดมีสวนในการตรวจสอบความถูกตอง และ
โปรงใสยุติธรรม

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถามี)

ผลกระทบ

หองเรียนมีแสงสวางมาก ทําใหเห็นจอภาพไมชัด สื่อเทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพสงผลตอบรรยากาศการ
ควรมีผามานที่ระดับสีไมสมดุลแสงในหองได
เรียนการสอน สื่อไมสามารถกระตุนความสนใจและ
กอใหเกิดความรําคาญแกผูเรียนและผูสอน
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร (ถามี)
-

-

ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินโดยวิธีอื่น

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1.ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานรายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่
ผลการดําเนินการ
ผานมา
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา / ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
-ควรจัดการเรียนรูอยางนอย
สามชั่วโมง เนื่องเวลาในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูมี
นอยเกินไป

ผูรับผิดชอบ

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา / ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน)
(1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม
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พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
ความรับผิดในการทํางาน การเขาเรียนชา
เดียวดีมาก
(2) ดานความรู
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
นักศึกษามีประสบการณเดิม การอานเพิ่มเติมมีนอยนอย
ที่ดีมาก
ควรอานใหมากกวานี้
(3) ดานทักษะทางปญญา
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
ประการณเดิมผานปญหาการ การจัดการในการเรียนรูยัง
จัดการเรียนมาโดยตรงตรง ไมไดนาํ ไปใชเทาที่ควรอาศัย
นับวาเปนเองดี
ประสบการณเดิมจึงไมนําไปสู
การเปลี่ยนแปลง

แนวทางแกไข
มากอนเวลา

แนวทางแกไข
กําหนดกิจกรรมใหอานมาก
ขึ้น
แนวทางแกไข
มีบันทึกกิจกรรมอยางนอย
หนึ่งเรื่อง วาไดนําผลการ
เรียนรูอันเกิดจากทักษะทาง
ปญญามาใชพัฒนา

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
นักศึกษามีสามัคคีกันดีใน
เวลาทํากิจกรรมไมคอยกลา ออกการเรียนรูใหทุกคนมี
การรวมทํากิจกรรม
เสนอความคิด ตามน้ําบอย บทบาทในกลุมมากขึ้น
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรสงเสริม
พฤติกรรมที่ควรแกไข
แนวทางแกไข
ทั ก ษะการออกแบบรู ป แบบ เ ว ล า ทํ า กิ จ ก ร ร ม ก ลุ ม ไม งานกลุมควรออกแบบการเรียน
โปรแกรมประยุ ก ต ต า งๆให เหมาะกั บ การใช โ ปรแกรม ผานกิจกรรมรวมมือ เชน
มากกกวานี้
ประยุกตทําใหเกิดการมีสวน mindmap จะเห็นไดชัดมาก
รวมนอย
ระหวางใชโปรแกรมประยุกต
กับmanual ดังนั้น อ.ผูสอนจึง
ควรเก็บรายละใหดี

ลงชื่อ.............................................................
ผูช วยศาสตราจารยชูวิทย ไชยเบา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.....................................................
อาจารยเลเกียเขียวดี
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครุศาสตร

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

รหัสวิชา 1005002
ชื่อรายวิชา ประมวลสาระความรูวชิ าเฉพาะ

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
อาจารยเลเกีย เขียวดี
อาจารยศรวัส ศิริ

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
2/2559 ชั้นปที่ 4 หมูเรียน 5611207, 5651202
5. สถานที่เรียน

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวขอ
แนะนํารายวิชา
ความหมายและขอบเขตของวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
จิตวิทยาสําหรับครู
- สรุปความรูวิชาภูมศิ าสตร
- สรุปความรูวิชาหนาที่พลเมือง
ทดสอบระหวางภาคเรียน
- สรุปความรูวิชาหนาที่พลเมือง
- สรุปความรูวิชาประวัติศาสตร
- สรุปความรูวิชาเศรษฐศาสตร
- สรุปความรูวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน 25%

3
3

3
3

-

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

-

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย

-

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียด
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
ประสิทธิผล
มี
ไมมี
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม -บรรยายพรอม
√
การอภิปรายกลุม มักไมได
ยกตัวอยางกรณีศึกษา
ความคิดเห็น เนื่องจาก นักศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทาง
ไมเตรียมมา และนักศึกษาสนใจ
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
แตประเด็นของกลุมตนเอง
การเปนครูที่ดี
-อภิปรายกลุม
-กําหนดใหนักศึกษาหา
ตัวอยางที่เกี่ยวของ
ความรู

ทักษะทางปญญา

-บรรยายประกอบ
PowerPoint Media
-คนควาอิสระรายบุคคล
และกลุม
-นักศึกษานําเสนอ
ชิ้นงานในรูปแบบตางๆ
-การสืบคนจากแหลง
ความรูตางๆ เชน
•Website
•E-learning
•สํานักวิทยบริการ
•Field Trip
•หองสมุดคณะนิติศาสตร
-การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (บางเนื้อหา)
-วิดีทัศนดานกฎหมาย
-การมอบหมายชิ้นงานให

√

นักศึกษามีทักษะในการนําเสนอ
ต่ํา ไมเตรียมตัวในการนําเสนอ
เมื่อออกไปนําเสนองานหนาชั้น
เรียน จึงไมไดรับความสนใจจาก
เพื่อน

√

ไมพบปญหา
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นักศึกษา และนําเสนอ
ผลการศึกษา
-อภิปรายกลุม
-กิจกรรมจิตปญญา (การ
สะทอนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)
ทักษะความสัมพันธ -จัดกิจกรรมกลุมในการ
ระหวางบุคคลและ วิเคราะหตามหัวขอที่
ความรับผิดชอบ
กําหนด
-มอบหมายงานรายกลุม
และรายบุคคล เชน การ
คนควาขอมูลดาน
กฎหมายและบทความที่
เกี่ยวของกับรายวิชา
-การนําเสนอรายงาน
ทักษะการวิเคราะห -มอบหมายงานใหศึกษา
การสื่อสาร และการ คนควาดวยตนเอง จาก
ใช
website สื่อการสอน
เทคโนโลยี
e-learning
สารสนเทศ
นําเสนอโดยใชรูปแบบ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

√

นักศึกษาในกลุมบางคนไมชวย
เพื่อนทํางาน การโยนงานใหเพื่อน
ทําคนเดียว สรางความไม
พอใจกับนักศึกษาคนอื่น อาจทํา
ใหเกิดความสัมพันธที่ไมดีนัก

√

นักศึกษาขาดทักษะการคิดหา
เหตุผล

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
นักศึกษาควรสรุปแผนผังการเรียนรูในแตละสาระวิชา ทั้ง 5 สาระใหครบถวน และผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนในการทบทวนแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ตลอด 16 สัปดาห
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
(หมูเรียนที่ 5611207, 5651202)
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
78 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
78 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี

จํานวน
6
10
49
13
-

คิดเปนรอยละ
7.69
12.82
62.82
16.66
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจไมตรงกับตารางที่ เนื่องจากบางครั้งตรงกับวันหยุดและกิจกรรมของ
กําหนดไว
ทางมหาวิทยาลัย ทําใหตองมีการสอนเสริมในวัน
อื่นๆ
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6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
โอกาสในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค
นักศึกษาทําไดไมทั่วถึง
ของนักศึกษาแตละคนไมเหมือนกัน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาที่ไดเกรด C+ โดย มีนักศึกษาไดเกรด C+ 13 คน สาเหตุเนื่องจาก
ศึกษาพฤติกรรมยอนหลังของนักศึกษากอนแลวนําไป ไมทบทวน และไมฝกทําขอสอบเพื่อใหเกิดความ
เทียบกับผลการเรียนวิชาอื่น และปรึกษากับคณาจารย ชํานาญ ซึ่งสอดคลองกับรายวิชาอื่นๆ
ทานอื่นๆถึงแนวทางแกไข
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
เปนวิชาที่ตองการความชํานาญของอาจารยหลายๆ
ทาน และการสรุปความคิดรวบยอดตลอดทั้ง 4 ป

นักศึกษาเกิดความสับสน เนื่องจากเนื้หาคอนขาง
เยอะ

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
-
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาที่ผานมา

ผลการดําเนินการ

-

-

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนความากขึ้น
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ควรมีการจัดทําปฏิทินวันหยุด
กอนเริ่มเรียนในภาคการศึกษานั้น
หรือ กิจกรรมประจําปการศึกษา
เพื่อผูสอนจะไดกําหนดเวลาใน
การสอนที่สอดคลองกัน

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดศึกษากรณีตัวอยางปญหาดานกฎหมายภายในชุมชน เพื่อใหเกิดประสบการณการ
เรียนรูโดยตรง
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อ. ศรวัส ศิริ
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน...1...มิ.ย. 2559......
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร: อ.เลเกีย เขียวดี
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน...1...มิ.ย. 2559......
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1232307 กฎหมายครอบครัว (Family Law)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
อ.ศรวัส ศิริ รหัสกลุมเรียน 5811206
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวขอ
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
การประเมินผล เนื้อหา ขอบเขต และ
แนวทางการศึกษา
ความหมาย ความสําคัญ และ ลักษณะ
ของครอบครัว
กฎหมายครอบครัวในต่างประเทศ
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายมรดก
ทดสอบระหว่างภาคเรี ยน
การสร้าง และปรับตัวของครอบครัวยุคใหม่
กฎหมายครอบครัว

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน 25%

3

3

-

3

3

-

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

-

-
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- การสมรส

กฎหมายครอบครัว
- หนาที่ของบิดา มารดา
- หนาที่ของบุตร
กฎหมายมรดก
- ความหมายของมรดก
- ผูมีสิทธิไดรับมรดก
กฎหมายมรดก
- การเสียสิทธิในการรับมรดก
- พินัยกรรม
กฎหมายครอบครัว และ
กฎหมายมรดก
- โทษของการทําผิดกฎหมาย
- แนวทางปองกัน และแกไขปญหา
ครอบครัว
ศึกษาเรียนรูจากสถานที่จริง ณ ศูนย
การศึกษาพิเศษ จังหวัดกําแพงเพชร
สรุปทบทวนบทเรียน

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียด
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
ประสิทธิผล
มี
ไมมี
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม -บรรยายพรอม
√
การอภิปรายกลุม มักไมได
ยกตัวอยางกรณีศึกษา
ความคิดเห็น เนื่องจาก นักศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทาง
ไมเตรียมมา และนักศึกษาสนใจ
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
แตประเด็นของกลุมตนเอง
การเปนครูที่ดี
-อภิปรายกลุม
-กําหนดใหนักศึกษาหา
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ตัวอยางที่เกี่ยวของ
ความรู

-บรรยายประกอบ
PowerPoint Media
-คนควาอิสระรายบุคคล
และกลุม
-นักศึกษานําเสนอ
ชิ้นงานในรูปแบบตางๆ
-การสืบคนจากแหลง
ความรูตางๆ เชน
•Website
•E-learning
•สํานักวิทยบริการ
•Field Trip
•หองสมุดคณะนิติศาสตร
-การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (บางเนื้อหา)
-วิดีทัศนดานกฎหมาย
ทักษะทางปญญา
-การมอบหมายชิ้นงานให
นักศึกษา และนําเสนอ
ผลการศึกษา
-อภิปรายกลุม
-กิจกรรมจิตปญญา (การ
สะทอนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)
ทักษะความสัมพันธ -จัดกิจกรรมกลุมในการ
ระหวางบุคคลและ วิเคราะหตามหัวขอที่
ความรับผิดชอบ
กําหนด
-มอบหมายงานรายกลุม
และรายบุคคล เชน การ
คนควาขอมูลดาน
กฎหมายและบทความที่
เกี่ยวของกับรายวิชา
-การนําเสนอรายงาน
ทักษะการวิเคราะห -มอบหมายงานใหศึกษา
การสื่อสาร และการ คนควาดวยตนเอง จาก
ใช
website สื่อการสอน
เทคโนโลยี
e-learning
-

√

นักศึกษามีทักษะในการนําเสนอ
ต่ํา ไมเตรียมตัวในการนําเสนอ
เมื่อออกไปนําเสนองานหนาชั้น
เรียน จึงไมไดรับความสนใจจาก
เพื่อน

√

ไมพบปญหา

√

นักศึกษาในกลุมบางคนไมชวย
เพื่อนทํางาน การโยนงานใหเพื่อน
ทําคนเดียว สรางความไม
พอใจกับนักศึกษาคนอื่น อาจทํา
ใหเกิดความสัมพันธที่ไมดีนัก

√

นักศึกษาขาดทักษะการคิดหา
เหตุผล
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สารสนเทศ

นําเสนอโดยใชรูปแบบ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ควรใหนักศึกษาอานบทความที่เกี่ยวของกับกฎหมายของไทยและโลก เพื่อเขาใจถึงสถานการณใน
ปจจุบัน
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
(หมูเรียนที่ 5811206)
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
39 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
39 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี

จํานวน
18
6
5
-

คิดเปนรอยละ
46.15
15.38
12.82
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
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ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจไมตรงกับตารางที่ เนื่องจากบางครั้งตรงกับวันหยุดและกิจกรรมของ
กําหนดไว
ทางมหาวิทยาลัย ทําใหตองมีการสอนเสริมในวัน
อื่นๆ
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
โอกาสในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค
นักศึกษาทําไดไมทั่วถึง
ของนักศึกษาแตละคนไมเหมือนกัน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- ปรึกษาหารือระหวางอาจารยผูสอนเพื่อกําหนด
แนวทาง และสอบทวนการประเมิน
- ตรวจสอบคะแนนทั้งระหวางภาคและปลายภาค
- ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนระหวางอาจารย
ผูสอนเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาในแตละคน
แตละหมูเรียน
- นําเสนอผลการประเมินเพื่อใหประธานโปรแกรม
ตรวจสอบ กอนนําเสนอคณบดีคณะครุศาสตร และ
นําเสนอระดับมหาวิทยาลัยตอไป

สรุปผล
ผูสอนไดทําการทวนสอบผลการสอบกลางภาคกับ
การเขาชั้นเรียนและการสงชิ้นงานพบวา นักศึกษา
บางคนสงงานลาชาและไมมีความกระตือรือรนใน
การติดตามงาน จึงไดดําเนินการโดยวางเงื่อนไขและ
เกณฑการประเมินชิ้นงานใหมีความเขมงวดมากขึ้น

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
สื่อการสอนไมหลากหลาย หนังสือมีจํานวนไม
เพียงพอตอการสืบคน หนังสือตําราไมทันสมัย

นักศึกษาขาดสื่อการสอนที่หลากหลาย
ขอมูลที่ไดจากการสืบคนไมเปนปจจุบัน

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

5

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
สอนดีเขาใจยกตัวอยาง เขาใจงาย
นักศึกษาเสนอวาใหมีการใชสื่อการสอนที่หลากหลาย และอยากศึกษาดูงานจากสถานที่จริง
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
อาจารยปรับปรุงเทคนิคการสอน และใชสื่อการสอนที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุนใหนักศึกษา
เกิดการใฝเรียนรู
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
การสอนโดยมีการนําสื่อวีดีทัศนเขามาใชในการเรียนการสอนทําใหนักศึกษาไดเห็นกรณีตัวอยาง
ทางดานกฎหมาย
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ตองการใหนักศึกษาได ศึกษาแหลงขอมูลจริง
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาที่ผานมา

ผลการดําเนินการ

แบงกลุมนักศึกษาแตละกลุมใหมีความสามารถและ
ความรับผิดชอบของนักศึกษาเทาเทียมกัน

จัดกลุมโดยดูจากความรับผิดชอบและลักษณะนิสัย
ในการทํางาน

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนความากขึ้น
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ควรมีการจัดทําปฏิทินวันหยุด
กอนเริ่มเรียนในภาคการศึกษานั้น
หรือ กิจกรรมประจําปการศึกษา
เพื่อผูสอนจะไดกําหนดเวลาใน
การสอนที่สอดคลองกัน

ผูร ับผิดชอบ
อาจารยผูสอน
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4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดศึกษากรณีตัวอยางปญหาดานกฎหมายภายในชุมชน เพื่อใหเกิดประสบการณการ
เรียนรูโดยตรง

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยศรวัส ศิริ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยเลเกีย เขียวดี
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๒๓๔๑๐๗ ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคม (English for Social Teacher)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
อ.ศรวัส ศิริ 5611207, 56511207
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2557
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวขอ
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
การประเมินผล เนื้อหา ขอบเขต และ
แนวทางการศึกษา
History
History

ทดสอบระหวางบทเรียน
Culture
Culture

ทดสอบระหว่างบทเรี ยน

Geography
Geography

ทดสอบระหว่างบทเรี ยน
National Symbols

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน 25%

3

3

-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

3
3
3
3
3

National Symbols

ทดสอบระหว่างบทเรี ยน

Religion in Thailand
Religion in Thailand
ทดสอบระหว่างบทเรี ยน

3
3
3
3
3

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
นัยสําคัญของหัวขอทีส่ อนไม
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
-

-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียด
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
ประสิทธิผล
มี
ไมมี
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม -บรรยายพรอม
√
การอภิปรายกลุม มักไมได
ยกตัวอยางกรณีศึกษา
ความคิดเห็น เนื่องจาก นักศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นทาง
ไมเตรียมมา และนักศึกษาสนใจ
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
แตประเด็นของกลุมตนเอง
การเปนครูที่ดี
-อภิปรายกลุม
-กําหนดใหนักศึกษาหา
ตัวอยางที่เกี่ยวของ
ความรู

-บรรยายประกอบ
PowerPoint Media
-คนควาอิสระรายบุคคล
และกลุม
-นักศึกษานําเสนอ
ชิ้นงานในรูปแบบตางๆ
-การสืบคนจากแหลง
ความรูตางๆ เชน
•Website
•E-learning
•สํานักวิทยบริการ

√

นักศึกษามีทักษะในการนําเสนอ
ต่ํา ไมเตรียมตัวในการนําเสนอ
เมื่อออกไปนําเสนองานหนาชั้น
เรียน จึงไมไดรับความสนใจจาก
เพื่อน
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•Field Trip
•หองสมุดมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกําแพงเพชร
-การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (บางเนื้อหา)
-วิดีทัศนดาน
ภาษาอังกฤษ
ทักษะทางปญญา
-การมอบหมายชิ้นงานให
นักศึกษา และนําเสนอ
ผลการศึกษา
-อภิปรายกลุม
-กิจกรรมจิตปญญา (การ
สะทอนแนวคิดจากการ
ประพฤติ)
ทักษะความสัมพันธ -จัดกิจกรรมกลุมในการ
ระหวางบุคคลและ วิเคราะหตามหัวขอที่
ความรับผิดชอบ
กําหนด
-มอบหมายงานรายกลุม
และรายบุคคล เชน การ
คนควาขอมูลดาน
ภาษาอังกฤษและ
บทความที่เกี่ยวของกับ
รายวิชา
-การนําเสนอรายงาน
ทักษะการวิเคราะห -มอบหมายงานใหศึกษา
การสื่อสาร และการ คนควาดวยตนเอง จาก
ใช
website สื่อการสอน
เทคโนโลยี
e-learning
สารสนเทศ
นําเสนอโดยใชรูปแบบ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

√

ไมพบปญหา

√

นักศึกษาในกลุมบางคนไมชวย
เพื่อนทํางาน การโยนงานใหเพื่อน
ทําคนเดียว สรางความไม
พอใจกับนักศึกษาคนอื่น อาจทํา
ใหเกิดความสัมพันธที่ไมดีนัก

√

นักศึกษาขาดทักษะการคิดหา
เหตุผล

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ควรใหนักศึกษาอานบทความที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษของไทยและโลก เพื่อเขาใจถึงสถานการณ
ในปจจุบัน
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
(หมูเรียนที่ 5611207, 56511207)
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
78 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
78 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี

จํานวน
42
12
10
3
4
7
-

คิดเปนรอยละ
53.84
15.38
12.82
3.84
5.12
8.94
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจไมตรงกับตารางที่ เนื่องจากบางครั้งตรงกับวันหยุดและกิจกรรมของ
กําหนดไว
ทางมหาวิทยาลัย ทําใหตองมีการสอนเสริมในวัน
อื่นๆ
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
โอกาสในการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค
นักศึกษาทําไดไมทั่วถึง
ของนักศึกษาแตละคนไมเหมือนกัน
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- ปรึกษาหารือระหวางอาจารยผูสอนเพื่อกําหนด
แนวทาง และสอบทวนการประเมิน
- ตรวจสอบคะแนนทั้งระหวางภาคและปลายภาค
- ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนระหวางอาจารย
ผูสอนเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาในแตละคน
แตละหมูเรียน
- นําเสนอผลการประเมินเพื่อใหประธานโปรแกรม
ตรวจสอบ กอนนําเสนอคณบดีคณะครุศาสตร และ
นําเสนอระดับมหาวิทยาลัยตอไป

สรุปผล
ผูสอนไดทําการทวนสอบผลการสอบกลางภาคกับ
การเขาชั้นเรียนและการสงชิ้นงานพบวา นักศึกษา
บางคนสงงานลาชาและไมมีความกระตือรือรนใน
การติดตามงาน จึงไดดําเนินการโดยวางเงื่อนไขและ
เกณฑการประเมินชิ้นงานใหมีความเขมงวดมากขึ้น

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
-

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
นักศึกษาเสนอวาใหมีการใชสื่อการสอนที่หลากหลาย และอยากศึกษาดูงานจากสถานที่จริง
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
อาจารยปรับปรุงเทคนิคการสอน และใชสื่อการสอนที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุนใหนักศึกษา
เกิดการใฝเรียนรู
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
การสอนโดยมีการนําสื่อวีดีทัศนเขามาใชในการเรียนการสอนทําใหนักศึกษาไดเห็นกรณีตัวอยาง
ทางดานกฎหมาย
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2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ตองการใหนักศึกษาได ศึกษาแหลงขอมูลจริง
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาที่ผานมา

ผลการดําเนินการ

แบงกลุมนักศึกษาแตละกลุมใหมีความสามารถและ
ความรับผิดชอบของนักศึกษาเทาเทียมกัน

จัดกลุมโดยดูจากความรับผิดชอบและลักษณะนิสัย
ในการทํางาน

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนความากขึ้น
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ควรมีการจัดทําปฏิทินวันหยุด
กอนเริ่มเรียนในภาคการศึกษานั้น
หรือ กิจกรรมประจําปการศึกษา
เพื่อผูสอนจะไดกําหนดเวลาใน
การสอนที่สอดคลองกัน

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดศึกษากรณีตัวอยางปญหาดานภาษาอังกฤษภายในชุมชน เพื่อใหเกิดประสบการณ
การเรียนรูโดยตรง

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยศรวัส ศิริ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.............................................................
อาจารยเลเกีย เขียวดี
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครุศาสตร/โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1233304 ทองถิ่นศึกษา (Local Studies)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
อ.รัตติกาล โสภัคคศรีกุล อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยผูสอน
หมูเรียน 5711207 และ 5751202
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
5. สถานที่เรียน
อาคารนวัตกรรม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน 25%

ชี้แจงคําอธิบายรายวิชาทําความเขาใจและ
เปาหมายการศึกษาของรายวิชา

4

2

ความสําคัญในการศึกษาทองถิ่น
แนวทางในการศึกษาทองถิ่นในมิติ
ประวัติศาสตร
พัฒนาการของการศึกษาประวัติศาสตร
ทองถิ่น
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชน
ขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น
แนวทางการศึกษาทองถิ่น(ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษา)

4
4

3
4

เนื่องจากเปนการทําความเขาใจ
และเปาหมายของรายวิชา จึงใช
เวลาในการอธิบายไมถึง 4 ชั่วโมง
-

4

4

-

4
4
4

4
4
4

-

หัวขอ

แนวทางการศึกษาทองถิ่น(ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษา)
กระบวนการศึกษาวิจัยในทองถิ่น
กระบวนการศึกษาวิจัยในทองถิ่น
กระบวนการศึกษาวิจัยในทองถิ่น
กระบวนการศึกษาวิจัยในทองถิ่น
กระบวนการศึกษาวิจัยในทองถิ่น
การนําเสนอผลงาน
การนําเสนอผลงาน

4

4

-

4
4
4
4

4
4
4
4

-

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอน
ตามแผน (ถามี)
ไมครอบคลุมตามแผน
ไมมี

ไมมี

แนวทางชดเชย
ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียด ประสิทธิผล
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
รายวิชา
มี
ไมมี
คุณธรรม จริยธรรม - สอดแทรกประสบการณ
√
และเหตุการณจริงที่
เกิดขึ้นในชีวิต ระหวางการ
เรียนการสอน
- อภิปรายกรณีศึกษา
รวมกันในชั้นเรียน
- ใหนักศึกษาแสดง
บทบาทสมมุติ
- ใหนักศึกษาทํางานกลุม
และนําเสนอจาก
ประสบการณตรง
ความรู
- แบงกลุมศึกษาการนิยาม
√
ความหมายของทองถิ่น
ศึกษา
- ใหนักศึกษาทํางานกลุม
โดยการลงพื้นที่และ
นําเสนอจากประสบการณ
ตรง
2

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการจัดการ
เรียนรู

- การมอบหมายชิ้นงานให
นักศึกษานําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน
- การอภิปรายกลุมในชั้น
เรียน
- การสะทอนผลการ
เรียนรู
- ใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การวิเคราะหกรณีศึกษา
เก็บขอมูลรวมกัน
- มอบหมายหัวขอให
ผูเรียนกลับไปคนควา หา
ขอมูลเพิ่มเติมหรือจาก
แหลงขอมูลที่ผูสอน
แนะนํา

√

-ใหนักศึกษาคนควา
ฐานขอมูลออนไลนจาก
internet
-ใหนักศึกษาสามารถสง
งานผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสได
- การทําโครงงาน

√

√

√

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
เพิ่มทักษะการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการลงพืน้ ที่ภาคสนาม เพื่อนํามาเขียนโครงงานให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาไปสูการทําวิจัยแบบคุณภาพ
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
หมูเรียน 5711207 จํานวน 37 คน
หมูเรียน 5751202 จํานวน 36 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
หมูเรียน 5711207 จํานวน 37 คน
หมูเรียน 5751202 จํานวน 36 คน
3

3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
ไมมี
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
38
15
15
5
-

คิดเปนรอยละ
52.05
20.55
20.55
6.85
-

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
โดยมี วิ ธี ก ารคื อ รอบแรกทวนสอบโดย
อาจารย ผู ส อนและนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในรายวิ ช า
สะท อ นผลการเรี ย นรู ( learning reflection) หลั ง
การสอนหมดรายหน ว ย และสรุ ป ผลการเรี ย นรู
ร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาพร อ มทั้ ง สะท อ นผลการเรี ย นรู
( learning reflection)ร ว บ ย อ ด ร า ย วิ ช า แ ล ะ

เหตุผล
ไมมี

สรุปผล
จากการสะทอนการเรียนรูของนักศึกษาพบวา
นักศึกษาสวนใหญชอบวิธีการสอนที่ใหนักศึกษาได
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองจากทองถิ่น และ
นํามาจัดทําเปนโครงงาน เพราะวาทําใหนักศึกษาได
รูจักทองถิ่นของตนเองมากขึ้น และไดประสบการณ
การทํางานภาคสนาม
4

อาจารย ผู ส อนมี การวัด ผลการเรีย นรู นั กศึ กษาราย
ภาคเรี ย นและมี ก ารให นั ก ศึ ก ษาประเมิ น อาจารย
ผู ส อนหลั ง สิ้ น สุ ด ภาคเรี ย นเช น กั น พร อ มกั น นั้ น
ประธานโปรแกรมวิชาไดทวนสอบอาจารยผูสอนและ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กอน
นําเสนอคณบดีคณะครุศาสตร และนําเสนอระดับ
มหาวิทยาตอไป
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
ไมมี

ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
ไมมี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
ไมมี
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
5

-

-

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
-

ผูรับผิดชอบ
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เสริมประสบการณใหนักศึกษาทํางานภาคสนามเพื่อพัฒนาจากโครงงานเปนงานวิจัย

ลงชื่อ

อาจารยรัตติกาล โสภัคคศรีกุล
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลงชื่อ

ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
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มคอ.5
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครุศาสตร/โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
หมวดที่ 1
ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1233505 ประวัติศาสตรยุโรป History of Europe
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section)
อ.รัตติกาล โสภัคคศรีกุล อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยผูสอน
หมูเรียน 5711207,5751202
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
5. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หมวดที่ 2
การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวขอ
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
พื้นฐานความรูเรื่องประวัติศาสตรยุโรป(ยุค
โบราณ) โดยสังเขป
พื้นฐานความรูประวัติศาสตรยุโรป(ยุคกลาง)
การฟนฟูศิลปวิทยาการและการปฏิรูป
ศาสนา
ยุโรปสมัยใหม (กําเนิดรัฐประชาชาติตางๆ)
ยุคภูมิธรรมและการปฏิวัติ (ลักษณะยุคภูมิ
ธรรม)

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได
สอนจริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน 25%

3
3

2
3

-

3
3

3
3

-

3
3

3
3

-

ยุคภูมิธรรมและการปฏิวัติ (การปฏิวัติ
ฝรั่งเศส)

3

3

-

ยุโรปในศตวรรษที่ 19 (ยุคนโปเลียนและ
คองเกรสแหงเวียนนา)
ยุโรปและสงครามโลกครั้งที่ 1 ค.ศ.18901920 (จักรวรรดินิยม)
ยุโรปและสงครามโลกครั้งที่ 1 (สาเหตุ
ชนวนเหตุ และผลของสงคราม)
ยุโรประหวางสงครามโลก (ค.ศ.1919 –
ทศวรรษที่ 1930)
สงครามโลกครั้งที่ 2
การลมลางจักรวรรดินิยม
ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามเย็น
และโลกที่สาม)
องคกรระหวางประเทศที่สําคัญ

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3
3
3

3
3
3

-

3

3

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุม
นัยสําคัญของหัวขอที่สอน
ตามแผน (ถามี)
ไมครอบคลุมตามแผน
-

-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายละเอียด ประสิทธิผล
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
รายวิชา
มี
ไมมี
คุณธรรม จริยธรรม - อธิบาย ใหความรู และ
√
วางกฎกติการวมกัน
- สอดแทรกประสบการณ
และเหตุการณจริงที่
เกิดขึ้นในชีวิต ระหวางการ
เรียนการสอน

2

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

- อภิปรายกรณีศึกษา
รวมกันในชั้นเรียน
- ใหแสดงแสดงบทบาท
สมมุติ
- ใหทํางานกลุมและ
นําเสนอจากประสบการณ
ตรง
- อภิปรายกรณีศึกษา
รวมกันในชั้นเรียน
- ใหแสดงบทบาทสมมุติ
- ทํางานกลุมและนําเสนอ
จากประสบการณตรง
- สอดแทรกประสบการณ
และเหตุการณจริงที่
เกิดขึ้นในชีวิต ระหวาง
การเรียนการสอน
- ใหนักศึกษาทํางานกลุม
และนําเสนอจาก
ประสบการณตรง
- อภิปรายกรณีศึกษา
รวมกันในชั้นเรียน
- ใหนักศึกษายกตัวอยาง
ประสบการณและ
เหตุการณจริงที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ระหวางการเรียนการ
สอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการ
วิเคราะหตามหัวขอที่
กําหนด
- มอบหมายงานรายกลุม
และรายบุคคล เชน การ
คนควาขอมูลทาง
ประวัติศาสตร หรืออาน
บทความที่เกี่ยวของกับ
รายวิชา
- การนําเสนอรายงาน

√

√

√

3

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการจัดการ
เรียนรู

- มอบหมายงานใหศึกษา
คนควาดวยตนเอง
จากเว็ปไซด
- นําเสนอผลงานโดยใช
รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
- จัดกิจกรรมกลุมในการ
วิเคราะหตามหัวขอที่
กําหนดในรูปแบบงานกลุม
และงานเดี่ยว
- การจัดทําฐานการเรียนรู

√

√

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
เพิ่มทักษะในการคนควาและการนําเสนอความรูในหองเรียน จัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน

หมวดที่ 3
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
หมูเรียน 5711207 จํานวน 37 คน
หมูเรียน 5751202 จํานวน 36 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี้)
หมูเรียน 5711207 จํานวน 37 คน
หมูเรียน 5751202 จํานวน 36 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B

จํานวน
11
17
15

คิดเปนรอยละ
15.07
23.29
20.55
4

C+
C
D+
D
E
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

17
13
-

23.29
17.81
-

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
-

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมีวิธีการคือรอบแรก
นักศึกษามีการเสนอใหเพิ่มคะแนนจากการทํา
ทวนสอบโดยอาจารยผูสอนและนักศึกษาที่เรียนใน กิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น
รายวิชาสะทอนผลการเรียนรู(learning reflection)
หลังการสอนหมดรายหนวย และสรุปผลการเรียนรู
รวมกับนักศึกษาพรอมทั้งสะทอนผลการเรียนรู
(learning reflection)รวบยอดรายวิชา และ
อาจารยผูสอนมีการวัดผลการเรียนรูนักศึกษาราย
ภาคเรียนและมีการใหนักศึกษาประเมินอาจารย
ผูสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนเชนกัน พรอมกันนั้น
ประธานโปรแกรมวิชาไดทวนสอบอาจารยผูสอนและ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กอน
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นําเสนอคณบดีคณะครุศาสตร และนําเสนอระดับ
มหาวิทยาตอไป

หมวดที่ 4
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
ไมมี

ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
ไมมี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
6

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
- เนนการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดรับ
ความรูมากที่สุด

- ดําเนินการออกแบบกิจกรรมการสอนที่ใหผูเรียน
ไดคนควาและเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูรวมกันมาก
ขึ้น เชน การออกแบบการทําฐานความรู

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เนนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองมากขึ้น
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ทําความเขาใจนักศึกษาเรื่อง
สัปดาหแรกของการเรียนการ
อาจารยผูสอน
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
สอน
21
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- จัดสัมมนากรณีหัวขอประวัติศาสตร เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลและเปนการพัฒนา
ทักษะการคนควา การนําเสนอความรูจากนักศึกษา
ลงชื่อ

อาจารยรัตติกาล โสภัคคศรีกุล
วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ลงชื่อ

ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 2 มิถุนายน 2559
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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
1233701 การวิจัยทางสังคมศาสตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะ / ภาควิชา คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1234101 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมเบื้องตนสําหรับครู (Social Science Research)
2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 กรกฎาคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับการทํารายงานการวิจัยทางสังคมศาสตร
ตลอดทั้งกระบวนการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหไดความรู และทักษะเกี่ยวกับการทํารายงานการวิจัยทางสังคมศาสตร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคและความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการตางๆ ในการวิจัยการ
ดําเนินการวิจัย การใชสถิติ แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การเขียนรายงาน การอานผลการวิจัย การเขียน
โครงการวิจัย การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงานฝกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยภาคสนามทุก
ขั้นตอน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
64 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
มีการฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาดวยตนเอง 16
ภาคสนาม
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุมกรณีนอกเหนือเวลาเรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณนักวิจัย เคารพใน
สิทธิสวนบุคคลมีความซื่อสัตยในวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
a) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
b) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
c) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
d) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
e) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
a) บรรยาย, พรอมยกตัวอยางงานวิจัย
b) อภิปรายกลุม
c) กําหนดใหนักศึกษาดําเนินการทํารายงานการวิจัยไปพรอมๆกับการบรรยายในแตละ
สัปดาห
1.3 วิธีการประเมินผล
a) สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
b) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอื่น
c) ความรับผิดชอบของความกาวหนาในการทํางานแตละสัปดาห
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ความรู เกี่ ย วกั บ ความหมายของการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร วิ ธี ก ารต า งๆ ในการวิ จั ย การ
ดําเนินการวิจัย การใชสถิติ แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การเขียนรายงาน การอานผลการวิจัย การเขียน
โครงการวิจัย การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงานฝกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยภาคสนามทุก
ขั้นตอน
2.2 วิธีการสอน
a)
b)
c)
d)

บรรยายประกอบ PowerPoint Media
คนควาอิสระรายบุคคลและกลุม
นักศึกษานําเสนอชิ้นงานในรูปแบบตางๆ
การสืบคนจากแหลงความรูตางๆ เชน

 Website
 E-learning
 สํานักวิทยบริการ
 Field Trip
 หองสมุด
e) การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
a) ตรวจชิ้นงาน
b) กิจกรรมในชั้นเรียน
c) ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
a) ทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผล และเปนระบบ
b) ความกลาคิดกลาแสดงออกอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
a) การมอบหมายชิ้นงานใหนักศึกษา และนําเสนอผลการศึกษา
b) อภิปรายกลุม
c) กิจกรรมจิตปญญา (การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ)
3.3 วิธีการประมวลผล
สอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
a) พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
b) พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
c) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวน
ตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
a) จัดทํารายงานการวิจัยเปนกลุม
b) มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล
c) การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
a) รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
b) รายงานการศึกษาดวยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
a) ทักษะการคิดคํานวณทางดานสถิติเบื้องตน
b) พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูล
c) พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
d) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การคน
ขอมูล ผานเว็ปไซตตางๆเชน google, Wikipedia ฯลฯ
e) ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
a) มอบหมายงานใหดําเนินการทํารายงานการวิจัยเปนกลุมตั้งแตขั้นตอนแรกกระทั่งทํา
รูปเลม
b) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
a) การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
b) การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ /รายละเอียด
ที่
1
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา ทํา
ความเขาใจและเปาหมาย
การศึกษาของรายวิชา
2

กระบวนทัศนการวิจัย
ความหมาย จุดมุงหมายหลัก
ของการวิจัย

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
4 บรรยาย, ตัวอยางการวิจัยทาง
ดร.วรพรรณ ขาวประ
สังคมศาสตรมานําเสนอ
ทุม
4

บรรยาย, อภิปรายกลุม

ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม

3

ประเภทของการวิจัย การ
กําหนดปญหาการวิจัย แหลง
ปญหาการวิจัย

4

บรรยาย, อภิปรายกลุม, มอบหมาย
งานใหกําหนดปญหาการวิจัย

ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม

4

หลักการเลือกหัวขอในการวิจัย
หลักการตั้งชื่อเรื่องวิจัย

4

ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม

5

ความมุงหมาย ประโยชน การ
ทบทวนวรรณกรรม

4

บรรยาย, อภิปรายในหองเรียน
เกี่ยวกับการเลือกหัวขอในการวิจัย,
มอบหมายงานใหตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย
จากปญหาที่พบ
บรรยาย, นําเสนอหัวขอการวิจัย,
อภิปรายรวมกัน, มอบหมายงาน
เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรม

6

ตัวแปร กรอบแนวคิด และ
สมมติฐานการวิจัย

4

ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม

7

ประชากรและการสุมตัวอยาง

4

8

ทดสอบระหวางภาคเรียน

4

บรรยาย, นําเสนองานการทบทวน
วรรณกรรมจากครั้งที่แลว, อภิปราย
รวมกัน, มอบหมายงานเกี่ยวกับตัว
แปร การสรางกรอบแนวคิด และ
ตั้งสมมติฐาน
บรรยาย, นําเสนอตัวแปรสมมติฐาน
การวิจัย และกรอบแนวคิด, อภิปราย
รวมกัน, มอบหมายงานเกี่ยวกับการ
กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
นําเสนอโครงรางงานวิจัย

9

การสรางแบบสอบถาม, การ
เก็บรวบรวมขอมูล

4

บรรยาย, มอบหมายงานใหสราง
แบบสอบถาม และเก็บรวบรวม
ขอมูล

10

การเก็บรวบรวมขอมูล

4

บรรยาย

ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม

11

การวิเคราะหขอมูล

4

12

การวิเคราะหขอมูล

4

บรรยาย, นําขอมูลที่เก็บมาวิเคราะห
ขอมูล
บรรยาย, นําขอมูลที่เก็บมาวิเคราะห
ขอมูล

ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม
ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม

13

การเขียนรายงานการวิจัย

4

บรรยาย, อภิปราย

14

จรรยาบรรณนักวิจัย และขอ
ควรปฏิบัติ, ปญหาอุปสรรคใน

4

บรรยาย, อภิปรายกลุม

ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม
ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม

ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม

ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม
ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม
ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม

การทําวิจัย
15

นักศึกษาเสนอรายงานการวิจัย

4

นําเสนอรายงานการวิจัย

16

นักศึกษาเสนอรายงานการวิจัย

4

นําเสนอรายงานการวิจัย

17

สอบปลายภาค

4

ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม
ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม
ดร.วรพรรณ ขาวประ
ทุม

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1

ผลการ
เรียนรู
1.1, 2.1,
3.1

2

1.1, 2.1,
3.1,
4.1, 5.1

3

1.1, 3.1

วิธีการประเมิน

สัปดาห ประเมิน

สอบกลางภาค (โครงรางการ
วิจัย)
สอบปลายภาค
ใบงาน
กิจกรรมกลุม
การนําเสนอผลงาน และ
กระบวนการคนควาหาความรู
คุณลักษณะนักศึกษาครูที่ดี

8
17

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%
40%

ตลอดปการศึกษา

30%

ตลอดปการศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารตําราหลัก
ศศิพัฒน ยอดเพชร. การวิจัยทางสังคมศาสตร. กรุงเทพฯ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
มาเรียม นิลพันธุ.(2553). วิธีวจิ ัยทางการศึกษา. นครปฐม : ศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 3.
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
3.เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซด ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน wikipedia คําอธิบายศัพท

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณสอน
- ผลงานของนักศึกษา
3. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในวิชาไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาในการเก็บ
ขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนมีการทวนสอบจากการสอบถามและพูดคุยกับอาจารยผูสอนในโปรแกรม
วิชาเปรียบเทียบผลคะแนนของนักศึกษาในรายวิชานี้และวิชาอื่นๆ
- ใหประธานโปรแกรมตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
4. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4

