มคอ.5

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาควิชา พื ้นฐานการศึกษา

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชา
1101202 ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite( (ถ้ ามี(
 ไม่มี
 มี รายวิชา …………………………………………….……..
3. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ
ผศ.ดร. กฤษฏา กุณฑล
4. ภาคการศึกษา /ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ชันปี
้ ที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. สถานที่เรี ยน
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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หมวดที่ 2 การจัดการเรี ยนการสอนที่เปรี ยบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้ อ

จานวนชั่วโมงตาม จานวนชั่วโมงที่
แผนการสอน
สอนจริง

บทที่ 1 ความรู้
พืน้ ฐานเกี่ยวกับ
ปรัชญา
ความหมาย สาขาของ
ปรัชญา ปรัชญาพื ้นฐาน
ปรัชญาจิตนิยม ปรัชญา
วัตถุนยิ ม

8

8

บทที่ 2 ปรัชญา
การศึกษา
ความหมาย
ความสัมพันธ์ คุณค่า
ของปรัชญาการศึกษา

4

4

4

4

4

4

บทที่ 3 ปรัชญา
การศึกษากลุ่ม
อนุรักษ์ นิยม
ปรัชญาสาขาสารัตถ
นิยม ปรัชญาสาขานิ
รันตรนิยม
บทที่ 4 ปรัชญา
การศึกษากลุ่มเสรี
นิยม
ปรัชญาสาขาพิพฒ
ั น
นิยม ปรัชญาสาขา
ปฏิรูปนิยม

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่ าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่ างเกิน 25%
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บทที่ 5 ปรัชญา
การศึกษาไทย
ปรัชญากลุม่ อุดมคติ
นิยม กลุม่ ปั ญญานิยม
กลุม่ ปฏิบตั ินิยม
ปรัชญากลุม่ เทคโนโลยี
นิยม ปรัชญาในทาง
ปฏิบตั ิ
บทที่ 6 แนวคิดและ
ทฤษฎีทางการศึกษา
บทที่ 7
สภาพแวดล้ อมที่มี
อิทธิพลต่ อการศึกษา
ศาสนา เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม
บทที่ 8 การพัฒนาที
ยั่งยืน ความหมาย
หลักการและแนวคิด ตัว
บ่งชี ้การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ปั จจัยความสาเร็จของ
การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
บทที่ 9 การศึกษาเพื่อ
ความเข้ าใจระหว่ าง
วัฒนธรรม การฝึ ก
ปฏิบตั ิ การฝึ กปฏิบตั มิ ี
การจัดการศึกษาเพื่อ
ความเข้ าใจระหว่าง
วัฒนธรรม

8

8

4

4

8

8

12

12

8

8
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2. หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
นัยสาคัญของหัวข้ อต่ อผล
หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตาม
การเรี ยนรู้ ของรายวิชาและ
แผน
หลักสูตร
ไม่มี

ไม่มี

แนวทางชดเชยกรณีมี
นัยสาคัญต่ อผลการเรี ยนรู้
ไม่มี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ ตามที่ระบุในรายะเอียดของรายวิชา
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผ ปั ญหาของการใช้ วิธีสอน (ถ้ า
รายละเอียดของ
ล
มี( พร้ อมข้ อเสนอแนะในการ
ผลการเรี ยนรู้
รายวิชา
แก้ ไข
มี ไม่ มี
1. คุณธรรม จริยธรรม การเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและรับฟั งความ
คิดเห็นของนักศึกษา
/
2. ความรู้

3. ทักษะทางปั ญญา

บรรยาย อภิปราย การ
ค้ นคว้ าข้ อมูลด้ วย
ตนเองในหัวข้ อที่ได้ รับ
มอบหมาย
อภิปรายความรู้ใน
หัวข้ อต่าง ๆ และการ
นาไปใช้ ในสภาพจริง
อภิปรายรายบุคคล/ราย
กลุ่ ม ในประเด็ น การ
ประยุกต์ความรู้ ไปใช้ ใน
การเรี ยนการสอน
การสอนโดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน

การเชื่อมโยงทฤษฏีไปสู่ การ
วิเคราะห์ หรื อการนาไปใช้ จริ งยัง
ไม่สามารถทาได้ ในระดับที่น่า
พอใจ ต้ องเพิ่มกิจกรรมการสังเกต
งานของโรงเรี ยนในสภาพจริง
/

/
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ใ ช้ วิ ธี ก า ร ส อ น แ บ บ
ระหว่ างบุคคลและ
ร่วมมือ มอบหมายงาน
ความรับผิดชอบ
ก ลุ่ ม แ ล ะ ก า ห น ด
บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง
ประธาน เลขาและ
ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม อ ย่ า ง
ชัดเจน
จัดกิจกรรมนอกชัน้
เรี ยนในประเด็น
การศึกษากับการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี การนาเสนอข้ อมูลจาก
สารสนเทศ
การค้ นคว้ าทาง
อินเตอร์ เน็ต เพื่อเป็ น
ตัวอย่างให้ เห็น
ประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้ น

/

/

4. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุ งวิธีสอน
เพิ่มกิจกรรมการสังเกตงานของโรงเรี ยนแต่ละประเภทในสภาพจริง นาเสนอเพื่อการเปรี ยบเทียบ
ให้ เห็นความแตกต่างต่างของโรงเรี ยนที่มีปรัชญาการศึกษาต่างกัน
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หมวดที่ 3 สรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
จานวน 28 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
จานวน 28 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
จานวน - คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด(
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

จานวน
9
14
5
-

ร้ อยละ
32.14
50.00
17.86
-

5. ปั จจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี(
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 หมวด 5
ข้ อ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
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6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ (ถ้ ามี(
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผลการทวนสอบ
1. การทวนสอบการให้ คะแนน จากการสุ่ม ตรวจ ระดับความสอดคล้ องกับสภาพจริงในระดับที่นา่
ผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร พอใจ
ภาษาอัง กฤษและเทคโนโลยี ทางการศึกษา หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มิใช่อาจารย์ผ้ สู อน
2. มีการตังคณะกรรมการของคณะ
้
ในการ
ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และ
การให้ คะแนนพฤติกรรม

หมวดที่ 4 ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้ ทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถ้ ามี(
บางครัง้ ไม่สามารถใช้ อปุ กรณ์ เครื่ องมือที่มีในชัน้
การนาเสนองานของนักศึกษาไม่สมบูรณ์
เรี ยนได้ เนื่องจากระบบขัดข้ อง

2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปั ญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี(
ไม่มี

ผลกระทบต่ อการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา

1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อที่ 1.1
- การบวนการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามเวลาในตารางเรี ยน นักศึกษาเข้ าเรี ยน ก่อนเวลาหรื อ ตรงต่อเวลา มี
บางคนที่เข้ าสายบ้ างแต่น้อยมาก
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ ืน
2.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ ืน
ข้ อวิพากษ์ที่สาคัญ จากการสอบถามนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มองเวลาการฝึ กปฏิบตั มิ ีเวลาน้ อย
มาก ทาให้ ขาดทักษะ มีการประเมินผลการนาเสนองานด้ วยตนเอง เพื่อน และอาจารย์ ส่งผลให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง ซึง่ สอดคล้ องกับรายวิชา
2.2 ความเห็นชอบของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1
อาจารย์ผ้ สู อนเห็นว่า การส่งเสริมให้ นกั ศึกษาได้ คิดสร้ างสรรค์ โดยให้ กาลังใจ ให้ การแนะนาแนวทาง
และการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกผู้เรี ยนทุกคนมีสว่ นร่วมในการเสนอความคิดเห็น อภิปรายต่างๆ จะช่วยให้
บรรยากาศในชันเรี
้ ยน การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น และอาจต้ องปรับแผนการสอนใหม่ เพื่อให้ มี
เวลาในการฝึ กปฏิบตั มิ ากขึ ้น
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หมวดที่ 6 แผนการปรั บปรุ ง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุงการเรี ยนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุ งที่เสนอในภาคการศึกษา/ปี
ผลการดาเนินการ
การศึกษาที่ผ่านมา
สอนครัง้ แรก ยังไม่มีแผนปรับปรุงมาก่อน

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ยังไม่มีการดาเนินการใดๆเพราะใช้ สอนเป็ นครัง้ แรก
3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา /ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้ วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
เพิ่มกิจกรรมการสังเกต ร.ร
ประเภทต่างๆแล้ วนามาอภิปราย ก่อนใช้ สอนในภาคเรี ยน 1/2558 อ.กอเดช อ้ าสะกะละ

4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี

หมวดอื่นๆ (ถ้ ามี)
1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ กับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process)

2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ สังคมกับกระบวนการเรี ยนการสอน
(Integrating academic services to teaching and learning process)

10

