
มคอ.5 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ ครุศาสตร์  ภาควิชา  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
 1109202    ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น   
 

2.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   
  ไม่มี 

   มี     รายวชิา …………………………………………….…….. 
 

3.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  บัวแก้ว 

อาจารย์พิชามญช์  จันทุรส 

อาจารย์นุสรัน  เฮาะมะ 

อาจารย์มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร์ 
อาจารย์ฌัชสกร  คงชีวสกุล 

 
       
4.   ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 4 
 

5.   สถานที่เรียน   
     ห้องเรียน ห้องโรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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หมวดที ่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน  

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 
จ านวนชั่วโมงที่

สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกิน 25% 
1.แนะน ารายวิชา 3  ช่ัวโมง 3  ช่ัวโมง - 

2.ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุง
หมายของการฝึกอบรม 
กิจการของลูกเสสือ 
สาระส าคญัของการลูกเสือ 

3  ช่ัวโมง 
 

3  ช่ัวโมง 
 

- 
 
 

3.ภูมิหลังของการลูกเสือ
และกิจการขององค์การ
ลูกเสือโลก 

3 ช่ัวโมง 
 

3 ช่ัวโมง 
 

- 
 
 

4. กิจกรรมลูกเสือส ารอง 
วินั ย  ความ เป็นระ เบี ยบ
เรี ยบร้ อย ในกองลูก เสื อ
ส ารอง 
 

3 ช่ัวโมง 
 

3 ช่ัวโมง 
 

- 
 
 

5.การร้ อ ง เพลง  ประวั ติ
โครงสร้างลูกเสือไทย 

3 ช่ัวโมง 
 

3 ช่ัวโมง - 

6 . พี ธี ก า ร  แ น ว ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกอง
ไฟ 

3 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง  

7.การวางแผนก าหนดการ
ฝึกอบรม 

3 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง  

8.ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ 

3 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง - 

9.บทบาทของผู้ก ากับลูกเสื้อ
ส ารอง 

3ช่ัวโมง 
 

3 ช่ัวโมง 
 

- 

10. การเล่าเรืองที่เป็นคต ิ 3 ช่ัวโมง 
 

3ช่ัวโมง 
 

- 

11. การแสดงเงียบ 3 ช่ัวโมง 
 

3 ช่ัวโมง 
 

 

12. วิธีการบริหารในกอง
ลูกเสือส ารอง 

9 ช่ัวโมง 
 

9 ช่ัวโมง 
 

 

13.วิธีการบริหารในลูกเสือ
ส ารอง 
 

3ช่ัวโมง 
 

3ช่ัวโมง 
 

- 

14.ทบทวนและสรุป
บทเรียนร่วมกัน 

3ช่ัวโมง 
 

3ช่ัวโมง 
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2.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
นัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการ

เรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร 
แนวทางชดเชยกรณีมี

นัยส าคัญต่อผลการเรียนรู้ 
- - - 

 
3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายะเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุใน

รายละเอียดของรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี( 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
ด้านความรู้ 
 
 
 

บรรยาย มอบหมายให้
แก้ปัญหาในความ
รับผิดชอบในการ
วางแผนก าหนดการ
ฝึกอบรม มาค้นคว้าหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน า
สรุปและน าเสนอ 

√   

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ประเด็นทางจริยธรรม 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในกองลูกเสือ
ส ารองการแสดงออก
ความสนใจในการเรียน 

√   

ด้านทักษะกระบวนการ การวิเคราะห์ความ
รับผิดชอบในการเป็น
ผู้น าวิธีการบริหารในกอง
ลูกเสือส ารอง และ
ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  

√  นักศึกษาบางคนเกิดการเรียนรู้ใน
แต่ละเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลข
ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงสอนย่ าในเนื้อหา
ที่ค่อนข้างยาก 

ทักษะความส าพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กิจกรรรมกลุ่มในการ
ท างาน ร่วมกันและ
อภิปรายกลุ่ม เป็น
การศึกษาโดยปัญหา 
และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

√  นักศึกษาบางกลุ่มขาดความ
รับผิดชอบ สร้างความไม่พอใจกับ
สมาชิกในกลุ่ม ดังนั้นจึงหมั่นก าชับ
ถึงความส าคัญของการท างานเป็น
ทีม และตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเป็นคนมีความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มอบหมายให้นักศึกษา
ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองเกี่ยวข้องต่างๆที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ก ากับ
ลูกเสือส ารอง 

√  นักศึกษาบางคนในกลุ่มขาดความ
รับผิดชอบส่งงานช้ากว่าก าหนด จึง
ตัดคะแนนบางส่วน 
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4.   ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
  สอนย่ าในการฝึกปฏิบัตใินการจัดนันทนาการที่ค่อนข้างยาก 
 
 

หมวดที่  3      สรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
1.  จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  

 มีนักศึกษาจ านวน  260  คน 
 
 

2.  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
  จ านวน 260 คน 
 

3.  จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
  จ านวน - คน 

 
4.   การกระจายของระดับคะแนน (เกรด( 
 

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
A 238 98.00 
B+ 22 2.00 

B 4 18.18 

C+ 0 0.00 

C 0 0.00 

D 0 0.00 

E 0 0.00 

 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี( 

.................................................................................... ....................................................................................  

............................................................................................................................. ...........................................  

.............................................................................................................................. .......................................... 

........................................................................................ ................................................................................  
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6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3  หมวด 5  ข้อ 2) 

6.1   ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาประเมิน 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 
 

6.2   ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี( 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- 
 

- 

 
7.   การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผลการทวนสอบ 
คณะกรรมการประชุมพิจารณาผลการเรียนรายวิชา 

 
 

ตามเสนอ 

 
 
 

หมวดที ่ 4   ปญัหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 
1.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถ้ามี( 

ผลกระทบ 

ปัญหาในการใช้ทรัพยากรด้านอาคารสถานที่และ
เครื่องเสียงที่ไม่พอกับการใช้งานและผลกระทบการ
เรียนรู้ท าได้ไม่เต็มที่ 

- 

 
2.  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี( ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- - 
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หมวดที่    5  การประเมินรายวิชา 

 
1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)  

1.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา      

       - 
  
1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อที่ 1.1 

       - 

2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
                                         - 
2.2  ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
       - 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

ที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาท่ีผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตามแผน 
ถ้าไม่ได้ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล 

- 

 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยเน้นการสอนภาคปฏิบัติค่อนข้างยากส าหรับภาคการศึกษา 1/2557 การใช้
สถานที่ ขอความอนุเคราะห์จากคณะและมหาวิทยาลัย 
 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา /ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

การใช้สถานที่ ขอความ
อนุเคราะห์และความรับผิดชอบ
คณะและมหาวิทยาลัยในภาค
เรียน 1/2557 

- - 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จัดหาการใช้สถานที่ ให้เพียงพอกับความต้องการใช้และช่วงเวลาของการจัดชั่วโมงไม่ควรอยู่ใน 
ช่วงเวลาเย็นและค่ าเนื่องจากเป็นวิชาที่มีการสอนภาคปฏิบัติ 
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หมวดอื่นๆ  

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

............................................................................................................................. ........................................... 

................................................................................................................................................................... .....  

............................................................................................................................ ............................................ 

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

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ...........................................  

................................................................................ ........................................................................................  

............................................................................................................................. ...........................................  
 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  บัวแก้ว 
  
ลงช่ือ ...................................................... 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  บัวแก้ว)     
วันที่รายงาน  10 ธันวาคม  2557 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน  อาจารย์พิชามญช์  จันทุรส 
 
ลงช่ือ ......................................................  
    (อาจารย์พิชามญช์  จันทุรส)    
วันที่รายงาน  10 ธันวาคม  2557 
 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน  อาจารย์นุสรัน  เฮาะมะ 
 
ลงช่ือ ......................................................  
    (อาจารย์นุสรัน  เฮาะมะ)    
วันที่รายงาน  10 ธันวาคม  2557 
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ชื่ออาจารย์ผู้สอน  อาจารย์มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร์ 
 
ลงช่ือ ......................................................  
    (อาจารย์มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร์)    
วันที่รายงาน  10 ธันวาคม  2557 
 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ฌัชสกร  คงชีวสกุล 
 
ลงช่ือ ......................................................  
    (อาจารย์ฌัชสกร  คงชีวสกุล)    
วันที่รายงาน  10 ธันวาคม  2557 
 

 
 
 
 
 

 
 


