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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา(มคอ.5)
Course Report
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพื ้นฐานการศึกษา

หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
Thinking Skill Development
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่ อนรายวิชานี ้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรี ยน (section)
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ อาจารย์กอเดช อ้ าสะกะละ
อาจารย์ผ้ สู อน
อาจารย์หสั นีย๊ะ นดารานิง
อาจารย์ปนัดดา เรื องสงค์
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิชา
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558
5. สถานที่เรี ยน
อาคาร 24 ตึกสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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หมวดที่ 2 การจัดการเรี ยนการสอนที่เปรี ยบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวนชัว่ โมง จานวน ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
สัปดาห์
หัวข้ อการสอน
ตามแผน ชัว่ โมงที่ได้ ต่างจากแผนการสอน หาก
การสอน
สอนจริง มีความแตกต่างเกิน 25%
6
1-2 บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับการคิดของ
6
มนุษย์
- ความหมายของการคิด
- แนวความคิดของนักจิตวิทยากลุม่ ต่างๆ

3-4

บทที่ 2 ทักษะและความสามารถของ

6

6

-

6

6

-

9

9

-

มนุษย์ (Skills and competency)
- ความหมายของcompetency
- ความหมายของทักษะ
- การพัฒนาทักษะ

5-6

บทที่ 3 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับการคิด
- ทฤษฏีการจาและการลืม
- ทฤษฏีโครงสร้ างของสมอง

7-9

- ทฤษฏีของ Atkinson and Shiffrin
บทที่ 4 การคิดรูปแบบต่างๆ
- การคิดแบบเอกนัย
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-3- การคิดแบบอเนกนัย
- การคิดแบบใคร่ครวญ
- การคิดแบบสร้ างสรรค์
- การคิดแบบวิเคราะห์
- การคิดแบบสังเคราะห์
10
11-13
14-15

16
17

- การคิดแบบวิทยาศาสตร์
สอบกลางภาค
บทที่ 5 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิด
รูปแบบต่างๆ
บทที่ 6 การออกแบบและการจัดการเรี ยนรู้
ที่สง่ เสริมความคิด
และการประเมินผลความคิด
บทที่7 การประเมินผลการคิด
สอบกลางภาค
รวมจานวนชั่วโมงตลอด
ภาคการศึกษา

2. หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ ามี)
-

3
9

3
9

-

6

6

-

3

3

-

48

48

นัยสาคัญของหัวข้ อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรี ยนรู้
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล ปั ญหาของการใช้ วิธีสอน (ถ้ ามี) พร้ อม
รายละเอียดรายวิชา
ข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
มี ไม่มี
/
คุณธรรม จริยธรรม -สอดแทรกในกรณี
เกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรม

-4- การมีสว่ นร่วมอภิปราย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
ความรู้
- บรรยาย
- นาเสนอในระบบ
ออนไลน์
- การทางานกลุม่
- การนาเสนอรายงาน
- การทางานระบบ
ออนไลน์
ทักษะทางปั ญญา - บรรยาย ปฏิบตั ิ
- วิเคราะห์ อภิปราย
- การทางานกลุม่
- การนาเสนอรายงาน
- การทางานในระบบ
ออนไลน์
- เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
- การสะท้ อนแนวคิดจาก
การประพฤติ
ทักษะความสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมกลุม่ ในการ
ระหว่างบุคคลและ วิเคราะห์อภิปราย
ความรับผิดชอบ
- กรณีศกึ ษา
- การนาเสนอรายงาน

ทักษะการวิเคราะห์ - มอบหมายงานให้ ศกึ ษา
เชิงตัวเลข การสื่อ ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จาก
สาร และการใช้
website แหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
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/

การคัดลอกงานจากอินเทอร์ เน็ต

/

การทางานกลุม่ ยังไม่นา่ พอใจ ผู้สอน
ควรเสริมทักษะการทางานกลุม่ ให้
ผู้เรี ยน มีการติดตามกากับ

/

มีนกั ศึกษาในกลุม่ ไม่รับผิดชอบ อาจ
เกิดการไม่กระจายการทางาน ทาให้ มี
ความเหลื่อมล ้าในการทางาน และ
สร้ างความไม่พอใจให้ กบั นักศึกษาใน
กลุม่ อาจทาให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
นัก ควรให้ สมาชิกในกลุม่ มีการประเมิน
เพื่อนสมาชิกด้ วยกัน
นักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้ าถึง
ระบบอินเทอร์ เน็ตได้ จากที่พกั จึงทาให้
การทางานล่าช้ า

/
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-5เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เช่นงานวิจยั บทความ ใน
การนาเสนอรายงานการ
เรี ยนรู้โดยเน้ นการอ้ างอิง
จากแหล่งที่มาของข้ อมูลที่
น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้ รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

4. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรั บปรุงวิธีสอน
การทาความรู้จกั และเข้ าใจธรรมชาติความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรี ยน การสร้ างความไว้ วางใจ
ความเป็ นกันเองจะช่วยให้ บรรยากาศในชันเรี
้ ยนมีการปฏิสมั พันธ์ที่ดี มีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ ้น

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
221 คน

1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
(จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี ้)

- คน

3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D

221 คน

จานวน
57
82
63
18
1
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
25.79
37.10
28.51
8.14
0.45
0.00
0.00

E
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (S)
ไม่ผา่ น (U)
ถอน (W)

-60
221
-
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0.00
100
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ ในแต่ละหัวข้ อ อาจมากหรื อน้ อย - เนื่องจากเวลาในการเรี ยนแต่ละเนื ้อหาต่างกัน
กว่าที่กาหนดไว้
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลด้ านทักษะทางปั ญญาของ
จากการสังเกตนักศึกษาบางคนไม่สามารถสื่อสาร
นักศึกษาบางคนไม่ชดั เจน
แนวคิดของตนเองให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
1. การทวนสอบการให้ คะแนน จากการสุ่มตรวจ อาจารย์ในหลักสูตรสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา
ผลงานของนัก ศึก ษาโดยอาจารย์ ใ นหลัก สูต ร
และผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง มิ ใ ช่ อ าจารย์
ผู้สอน
2. มี ก ารตัง้ คณะกรรมการของคณะ ในการ
ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบ รายงาน วิ ธี ก ารให้ ค ะแนนสอบ
และการให้ คะแนนพฤติกรรม
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หมวดที่ 4 ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้ แหล่ งทรั พยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ ามี)
ระบบอินเทอร์ เน็ตของอาคารที่สอนไม่มีความเสถียร ทาให้ นกั ศึกษาอาจมองไม่เห็นภาพในกิจกรรม
และนักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้ าระบบในที่พกั
นันๆ
้
อาศัย
2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปั ญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี)
-

ผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
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1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 1.1
- การบวนการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามเวลาในตารางเรี ยน นักศึกษาเข้ าเรี ยน ก่อนเวลาหรื อ ตรงต่อ
เวลา มีบางคนที่เข้ าสายบ้ างแต่น้อยมาก
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ ืน
2.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ ืน
ข้ อวิพากษ์ ที่สาคัญ จากการสอบถามนักศึกษา มีนกั ศึกษาบางส่วนให้ ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการ
เพิ่มเวลาในการนาเสนองานให้ มากขึ ้นเพื่อฝึ กทักษะการพูด
2.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1
อาจารย์ผ้ สู อนเห็นว่า การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนมีสว่ นร่วมในการเสนอความคิดเห็น อภิปราย
ต่างๆ จะช่วยให้ บรรยากาศในชันเรี
้ ยน การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น และอาจต้ องปรับแผนการ
สอนใหม่ เพื่อให้ มีเวลาในการฝึ กปฏิบตั มิ ากขึ ้น
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุงการเรี ยนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผ่าน
มา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปี การศึกษาที่ผา่ นมา
ส่งเสริมรูปแบบการจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยนใน
เพิ่มแนวคิดสร้ างสรรค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
หลากหลายมากขึ ้น และเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษา
ได้ แสดงความคิดและศักยภาพของตนเองมากขึ ้น

-10-

มคอ.5

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้ นกั ศึกษาได้ ค้นคว้ ามากขึ ้น ฝึ กปฏิบตั ใิ ห้ มากขึ ้น กระตุ้นให้ เกิดความ
ตังใจเรี
้ ยน ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้ วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ปรับแผนการฝึ กปฏิบตั ใิ ห้
ก่อนการสอน 2 สัปดาห์
อาจารย์ผ้ สู อน
เหมาะสมกับช่วงเวลา

4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
-

หมวดอื่นๆ
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)
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