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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา(มคอ.5) 

Course Report  
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพืน้ฐานการศกึษา 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
           1100102     การพฒันาทกัษะการคดิ 

                 Thinking  Skill  Development 

 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้ามี) 
          ไมมี่ 
 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
         อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ        อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ 
         อาจารย์ผู้สอน                อาจารย์หสันีย๊ะ นดารานิง 
                                              อาจารย์ปนดัดา เรืองสงค์    

                               
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
          ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี ภาคการศกึษาท่ี 2  ปีการศกึษา 2558 
 
5. สถานที่เรียน 
          อาคาร 24 ตกึสงัคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
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หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

สปัดาห์ 
 

หวัข้อการสอน 
จ านวนชัว่โมง
ตามแผน 

การสอน 

จ านวน
ชัว่โมงท่ีได้
สอนจริง 

ระบสุาเหตท่ีุการสอนจริง
ตา่งจากแผนการสอน หาก
มีความแตกตา่งเกิน 25% 

1-2 บทท่ี 1  แนวความคดิเก่ียวกบัการคดิของ

มนษุย์ 

- ความหมายของการคดิ 

- แนวความคดิของนกัจิตวิทยากลุม่ตา่งๆ 

 

6 6 - 

3-4 บทท่ี 2 ทกัษะและความสามารถของ

มนษุย์ (Skills  and  competency) 

- ความหมายของcompetency 

- ความหมายของทกัษะ 

- การพฒันาทกัษะ 

 

6 6 - 

5-6 บทท่ี 3 ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัการคิด 

- ทฤษฏีการจ าและการลืม 

- ทฤษฏีโครงสร้างของสมอง 

- ทฤษฏีของ Atkinson and  Shiffrin 

6 6 - 

7-9 บทท่ี 4 การคิดรูปแบบตา่งๆ  

- การคดิแบบเอกนยั 

9 9 - 
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- การคดิแบบอเนกนยั 

- การคดิแบบใคร่ครวญ 

- การคดิแบบสร้างสรรค์ 

- การคดิแบบวิเคราะห์ 

- การคดิแบบสงัเคราะห์ 

- การคดิแบบวิทยาศาสตร์ 
10 สอบกลางภาค 3 3  

11-13 บทท่ี 5 การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิด
รูปแบบตา่งๆ 

9 9 - 

14-15 บทท่ี 6 การออกแบบและการจดัการเรียนรู้
ท่ีสง่เสริมความคดิ 
และการประเมินผลความคดิ 

6 6 - 

   16 บทท่ี7 การประเมินผลการคิด 3 3 - 
17 สอบกลางภาค    

รวมจ านวนช่ัวโมงตลอด 
ภาคการศึกษา 

48 48  

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หวัข้อท่ีสอนไมค่รอบคลมุตามแผน (ถ้ามี) นยัส าคญัของหวัข้อท่ีสอนไม่ 

ครอบคลมุตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - - 
 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบใุน

รายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) พร้อม

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไมมี่ 
คณุธรรม จริยธรรม -สอดแทรกในกรณี

เก่ียวกบัประเดน็ทาง
จริยธรรม 

/  - 
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- การมีสว่นร่วมอภิปราย 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แสดง
ความคดิเห็นในชัน้เรียน 

ความรู้ - บรรยาย  
- น าเสนอในระบบ
ออนไลน์  
- การท างานกลุม่  
- การน าเสนอรายงาน  
- การท างานระบบ
ออนไลน์ 

/ 
 

 การคดัลอกงานจากอินเทอร์เน็ต 

ทกัษะทางปัญญา - บรรยาย  ปฏิบตัิ  
- วิเคราะห์ อภิปราย  
- การท างานกลุม่  
- การน าเสนอรายงาน  
- การท างานในระบบ
ออนไลน์ 
-  เน้นผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลาง 
- การสะท้อนแนวคดิจาก
การประพฤติ 

/ 
 

 การท างานกลุม่ยงัไมน่า่พอใจ  ผู้สอน
ควรเสริมทกัษะการท างานกลุม่ให้
ผู้ เรียน  มีการติดตามก ากบั 

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและ 
ความรับผิดชอบ 

- จดักิจกรรมกลุม่ในการ
วิเคราะห์อภิปราย 
 - กรณีศกึษา 
- การน าเสนอรายงาน 

/  มีนกัศกึษาในกลุม่ไมรั่บผิดชอบ อาจ
เกิดการไมก่ระจายการท างาน ท าให้มี
ความเหล่ือมล า้ในการท างาน และ
สร้างความไมพ่อใจให้กบันกัศกึษาใน
กลุม่ อาจท าให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีไมดี่
นกั ควรให้สมาชิกในกลุม่มีการประเมิน
เพ่ือนสมาชิกด้วยกนั 

ทกัษะการวิเคราะห์ 
เชิงตวัเลข การส่ือ 
สาร และการใช้ 

- มอบหมายงานให้ศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก 
website แหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 

/  นกัศกึษาบางคนไมส่ามารถเข้าถึง
ระบบอินเทอร์เน็ตได้จากท่ีพกั  จงึท าให้
การท างานล่าช้า 
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เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เชน่งานวิจยั บทความ ใน
การน าเสนอรายงานการ
เรียนรู้โดยเน้นการอ้างอิง 
จากแหลง่ท่ีมาของข้อมลูท่ี
นา่เช่ือถือ 
- น าเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 
 

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
     การท าความรู้จกั และเข้าใจธรรมชาติความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน การสร้างความไว้วางใจ 
ความเป็นกนัเองจะชว่ยให้บรรยากาศในชัน้เรียนมีการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี มีการแลกเปล่ียนกนัมากขึน้  
 

 
 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                              221   คน 
 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา             221   คน 
    (จ านวนนกัศกึษาท่ีสอบผ่านในรายวิชานี)้ 
 

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)                                    -    คน 
 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A  57 25.79 

B+  82 37.10 
B  63 28.51 

C+  18 8.14 
C  1 0.45 

D+  0 0.00 
D  0 0.00 
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E 0 0.00 
ไมส่มบรูณ์ (I) - - 
ผา่น (S) 221 100 
ไมผ่า่น (U) - - 
ถอน (W) - - 

 

 

 
 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ระยะเวลาท่ีใช้ในแตล่ะหวัข้อ อาจมากหรือน้อย 
กวา่ท่ีก าหนดไว้ 

- เน่ืองจากเวลาในการเรียนแตล่ะเนือ้หาตา่งกนั 
 

    6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลด้านทกัษะทางปัญญาของ
นกัศกึษาบางคนไมช่ดัเจน 

จากการสงัเกตนกัศกึษาบางคนไมส่ามารถส่ือสาร
แนวคิดของตนเองให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 
 

 
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
1. การทวนสอบการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจ
ผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ในหลักสูตร 
และผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งมิใช่อาจารย์
ผู้สอน 
2. มีการตัง้คณะกรรมการของคณะ ในการ
ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา 
โดยตรวจสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ 
และการให้คะแนนพฤตกิรรม 

อาจารย์ในหลกัสตูรสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา  
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หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1. ประเดน็ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

 
ระบบอินเทอร์เน็ตของอาคารท่ีสอนไมมี่ความเสถียร
และนกัศกึษาบางคนไมส่ามารถเข้าระบบในท่ีพกั
อาศยั 

ท าให้นกัศกึษาอาจมองไมเ่ห็นภาพในกิจกรรม
นัน้ๆ  

 

 
2. ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 
 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 

 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

 
                            

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
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  1.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
           - การบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามเวลาในตารางเรียน นกัศกึษาเข้าเรียน ก่อนเวลาหรือ ตรงตอ่
เวลา มีบางคนท่ีเข้าสายบ้างแตน้่อยมาก  
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
 

    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
          ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญั จากการสอบถามนกัศกึษา มีนกัศกึษาบางสว่นให้ข้อเสนอแนะวา่  ควรมีการ
เพิ่มเวลาในการน าเสนองานให้มากขึน้เพ่ือฝึกทกัษะการพดู 
 

    2.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
          อาจารย์ผู้สอนเห็นวา่ การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทกุคนมีสว่นร่วมในการเสนอความคดิเห็น อภิปราย
ตา่งๆ จะชว่ยให้บรรยากาศในชัน้เรียน การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และอาจต้องปรับแผนการ
สอนใหม ่เพ่ือให้มีเวลาในการฝึกปฏิบตัมิากขึน้ 
 

 
 
 
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ท่ีผ่าน
มา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศกึษา/ 
ปีการศกึษาท่ีผา่นมา 

 

ผลการด าเนินการ 

สง่เสริมรูปแบบการจดักิจกรรมในชัน้เรียนใน
หลากหลายมากขึน้ และเปิดโอกาสให้นกัศกึษา
ได้แสดงความคิดและศกัยภาพของตนเองมากขึน้ 

เพิ่มแนวคดิสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรมตา่งๆ 
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2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
     ปรับวิธีการสอน เพิ่มตวัอยา่ง ให้นกัศกึษาได้ค้นคว้ามากขึน้ ฝึกปฏิบตัใิห้มากขึน้ กระตุ้นให้เกิดความ
ตัง้ใจเรียน สง่เสริมการมีสว่นร่วม 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้ รับผิดชอบ 
ปรับแผนการฝึกปฏิบตัใิห้
เหมาะสมกบัชว่งเวลา 

ก่อนการสอน 2 สปัดาห์ อาจารย์ผู้สอน 

 
 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     - 

 

 

 

หมวดอ่ืนๆ 
  

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    (Integrating research process or innovation to teaching and learning process)  
 

 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
     (Integrating academic services to teaching and learning process) 
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