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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มคอ. 5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ตามแผนการสอนของอาจารย์

ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556

ชื่อผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาพล บัวแก้ ว

ชื่อวิชา 1109101 นันทนาการเบือ้ งต้ นสาหรับครู
(Introduction to Recreation for Teachers )

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (พลศึกษา)
คณะครุ ศาสตร์
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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (Course Report)
ประกอบด้ วย 6 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

ข้ อมูลทั่วไป
การจัดการเรี ยนการสอนเปรี ยบเทียบกับแผนการสอน
สรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรั บปรุ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา...

คณะ / ภาควิชา ....คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1109101 นันทนาการเบื ้องต้ นสาหรับครู
(Introduction to Recreation for Teachers )
2. จานวนหน่ วยกิต หรื อจานวนชั่วโมง 2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา ครุศาสตร์ บณ
ั ฑิต 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2552 และเป็ นวิชาเนื ้อหา (บังคับเลือก)
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ อาพลบัวแก้ ว
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน ภาคเรี ยนที่ 2 / 2556 / ชันปี
้ ที่ 4
6. รายวิชาที่เรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี) 7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี) 8. สถานที่เรี ยน ห้ องเรี ยน 20 - 605 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา...
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9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด 1 พฤษภาคม 2554

หมวดที่ 2 การจัดการเรี ยนการสอนที่เปรี ยบเทียบกับแผนการสอน
รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้ อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จานวน ชั่วโมง แผนการสอน

แนะนารายวิชา
ความหมาย ขอบข่ าย ความมุ่งหมาย
และความสาคัญของนันทนาการ
ความสาคัญของนันทนาการต่ อ
ชีวิตประจาวัน
การจัดนันทนาการต่ างๆ สาหรับเด็ก
การจัดนันทนาการต่ างๆ สาหรับเด็ก
ประเภทของนันทนาการสาหรับเด็ก
ประเภทของนันทนาการสาหรับเด็ก
ความรับผิดชอบในการนันทนาการ
สาหรับตนเอง
ความรับผิดชอบในการนันทนาการ
สาหรับ ครอบครัว
ความรับผิดชอบในการนันทนาการ
สาหรับ โรงเรียนและชุมชน
สรุ ปวิเคราะห์ ถงึ ความรับผิดชอบใน
การนันทนาการ
ทดลองจัดนันทนาการต่ างๆ สาหรับ
เด็ก
ทดลองจัดนันทนาการต่ างๆ สาหรับ
เด็ก
ทดลองจัดนันทนาการต่ างๆ สาหรับ
เด็ก

ทบทวนและสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกัน

2. หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
-

จานวน ระบุสาเหตุท่ กี ารสอนจริงต่ างจากแผนการ
ชั่วโมง ที่ได้ สอนหากมีความแตกต่ างเกิน 25%
สอนจริง
3
3
3

-

3
3
3
3
3

-

3

-

3

-

3

-

3

-

3

-

3

-

3

-
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการ
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
ประสิทธิผล
ปั ญหาของการใช้ วิธีการสอน(ถ้ ามี)
เรี ยนรู้
รายวิชา
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
มี
ไม่ มี
คุณธรรม บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
/
จริยธรรม ประเด็นทางจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ในการนันทนาการสาหรับตนเอง
ครอบครัว โรงเรี ยนและชุมชนการ
แสดงออกความสนใจในการเรี ยน
ความรู้
/
บรรยาย มอบหมายให้ แก้ ปัญหาใน
ความรับผิดชอบในการนันทนาการ
สาหรับตนเอง มาค้ นคว้ าหาข้ อมูลที
เกี่ยวข้ อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ
การคิดวิเคราะห์ความรับผิดชอบในการ
นันทนาการสาหรับตนเอง และค้ นคว้ า
ทางอินเตอร์ เน็ต
ทักษะ
กิจกรรมกลุม่ ในการทางาน ร่วมกัน
ความสัมพั และการอภิปรายกลุม่ เป็ นการศึกษา
นธ์ ระหว่ าง โดยใช้ ปัญหา) และเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
บุคคลและ สาคัญ
ความ
รับผิดชอบ

/

นักศึกษาบางคนเกิดการเรี ยนรู้ ในแต่ละเรื่ อง
ของการวิเคราะห์ตวั เลขไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ ง
สอนย ้าในเนื ้อหาที่คอ่ นข้ างยาก

/

นักศึกษาบางคนในกลุม่ ขาดความ
รับผิดชอบ สร้ างความไม่พอใจกับสมาชิกใน
กลุม่ ดังนันจึ
้ งหมัน่ กาชับถึงความสาคัญ
ของการทางานเป็ นทีม และให้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการเป็ นคนมีความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ มอบหมายให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
วิเคราะห์
ตนเองเกี่ยวกับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ
เชิงตัวเลข
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ นันทนาการ
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

/

นักศึกษาบางคนในกลุม่ ขาดความ
รับผิดชอบส่งงานช้ ากว่ากาหนด จึงตัด
คะแนนบางส่วน

ทักษะทาง
ปั ญญา
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4. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
สอนย ้าในการฝึ กปฏิบตั ใิ นการจัดนันทนาการที่คอ่ นข้ างยาก

หมวดที่ 3 สรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 82 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน -

82 คน

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A (90-100)
B+ (85-89)
B (80-84)
C+ (70-79)
C (60-69)
D+ (55-59)
D (50-54)
E
W

จานวน

คิดเป็ นร้ อยละ
76

92.68

5

6.09

1

1.21

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00
0.00

5. ปั จจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี) 6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ (ถ้ ามี)

-
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
คณะกรรมการประชุมพิจารณาผลการเรี ยนรายวิชา ตามเสนอ

สรุปผล

หมวดที่ 4 ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ

1. ประเด็นด้ านทรั พยากรประกอบการเรี ยนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้ ทรัพยากรด้ านอาคารสถานที่และเครื่ องเสียงมีไม่พอกับการใช้ งานและผลกระทบ
การเรี ยนรู้ทาได้ ไม่เต็มที่

2. ประเด็นด้ านการบริ หารและองค์ กร

-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ ืน
2.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ ืน

2.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ 2.1

-
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หมวดที่ 6 แผนการปรั บปรุ ง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ ที่ผ่านมา
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่ผา่ นมาและอธิบายผลการดาเนินการ
ตามแผน ถ้ าไม่ได้ ดาเนินการหรื อไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ ระบุเหตุผล
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยเน้ นการสอนภาคปฏิบตั คิ อ่ นข้ างยากสาหรับภาคการศึกษา 1/ 2556
การใช้ สถานที่ ขอความอนุเคราะห์จากคณะและมหาวิทยาลัย
3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
การใช้ สถานที่ ขอความอนุเคราะห์และผู้รับผิดชอบคณะและมหาวิทยาลัยในภาคเรี ยนที่ 1/2556
4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดหาการใช้ สถานที่ ให้ เพียงพอกับความต้ องการใช้ และช่วงเวลาของการจัดชัว่ โมงไม่ควรอยูใ่ น
ช่วงเวลาเย็นและค่าเนื่องจากเป็ นวิชาที่มีการสอนภาคปฏิบตั ิ
ชื่ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา : 1109101 นันทนาการเบื ้องต้ นสาหรับครู
ลงชื่อ..
.

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาพล บัวแก้ ว)
วันที่รายงาน ..ตุลาคม 2556....

