การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
พล. 031053 ทักษะและวิธีการสอนกีฬาว่ายน้้า
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
นายนพดล ปัญญาจักร
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ส้าหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/56
5. สถานที่เรียน
สระว่ายน้้า 50 เมตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวข้อ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการว่ายน้้า
2. ทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้้า
3. การว่ายน้้าท่าวัดวา (Crawl Stroke)
4. การว่ายน้้าท่ากรรเชียง (Back Crawl Stroke)
5. การว่ายน้้าท่ากบ
6. การว่ายน้้าท่าผีเสื้อ
7. การว่ายน้้าแบบผสม
8. หลักและวิธีการสอนกีฬาว่ายน้้า
9.กฎกติกาการแข่งขันกีฬาว่ายน้้า

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน
3
6
6
6
6
6
6
3
3

จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงที่ได้ ต่างจากแผนการสอนหากมี
สอนจริง
ความแตกต่างเกิน 25%
3
6
6
6
6
6
6
3
3
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
แผน (ถ้ามี)
ครอบคลุมตามแผน
ปัญหาและอุปสรรคทางการ
ศึกษา

ปัญหาในการฝึกปฏิบัติจริงในด้าน
ทักษะ

แนวทางชดเชย

มอบหมายให้นักศึกษาฝึกทักษะ
การว่ายนอกเวลาเรียน โดยผู้สอน
เป็นที่ปรึกษาแนะน้า

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
ประสิทธิผล
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
รายวิชา
มี
ไม่มี
คุณธรรม
มีความตรงต่อเวลา ในการ
จริยธรรม
เข้าเรียนอย่างสม่้าเสมอ ใน
ระหว่างการเรียนมีน้าใจใน
/
การช่วยสอนเพื่อนที่ยังว่าย
น้้าไม่เก่ง และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
ความรู้
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะและวิธีการ
/
สอนกีฬาว่ายน้้า และ
สามารถว่ายน้้าท่าต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง
ทักษะทาง
วิเคราะห์ความแตกต่าง และ
ปัญญา
ความยากง่ายของการว่าย
/
น้้าท่าต่างๆ และสามารน้า
ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้อื่นและน้าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ้าวัน
ได้อย่างเหมาะสม
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

- จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม
และรายบุคคล เช่น การ
ค้นคว้า เกี่ยวกับ ทักษะและ
วิธีการสอนกีฬาว่ายน้้า
- การน้าเสนอรายงาน
ทักษะการ
- มอบหมายงานให้ศึกษา
วิเคราะห์เชิง
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ตัวเลข การ
- น้าเสนองานโดยใช้รูปแบบ
สื่อสาร และการ ที่เหมาะสม
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

/

หากจ้านวนนักศึกษาในกลุ่มมากไป
อาจเกิดการไม่กระจายการท้างาน ท้า
ให้มีความเหลื่อมล้้าในการท้างาน และ
สร้างความไม่พอใจกับนักศึกษาในกลุ่ม
อาจท้าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนัก

/

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
คณะฯ อาจต้องมีการลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ ควรจัดหา วิดีโอ สาธิตวิธีการฝึกทักษะเพื่อให้นักศึกษาเกิด
แนวคิดและความรู้ในการประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อม

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
จ้านวน 352 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จ้านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้)
จ้านวน 326 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
ไม่มี
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จานวน
39
67
97
47
46
0
0
26
30
0
0
0

คิดเป็นร้อยละ
11.08
19.03
27.56
13.35
13.07
0.00
0.00
7.39
8.52
0
0
0

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิช า
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก้าหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากหรือน้อยกว่า - เนื่องจากมีเวลาสอนเป็นไปตามสภาพสระว่ายน้้า
ที่ก้าหนดไว้
ท้าให้อาจควบคุมการประเมินได้ยาก
- เนื่องจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกว่าที่คาด
ไว้
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ นศ.
เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรม
เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไม่สามารถท้าได้ทุกคน
ของนักศึกษาแต่ละคน ไม่เหมือนกัน
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา

สรุปผล
มีการเสนอให้ปรับคะแนนรายงานกลุ่มให้น้อยลง

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
น้้าสกปรกเนื่องจากอุปกรณ์ช้ารุด(เครื่องกรอง)
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)

ผลกระทบ

ผู้เรียนไม่สามารถฝึกทักษะได้อย่างเต็มที่

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

บุคลากรในสถาบันมีน้อยท้าให้ผู้สอนมีภาระงานมาก สอนได้ไม่เต็มเวลาหรือไปประชุมราชการ

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส้าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ผลจากการประเมินจากนักศึกษา 20 ตัวบ่งชี้ โดยเฉลี่ย = 4.36 ผู้สอนด้าเนินการสอนได้เหมาะสม
ระดับ มาก และมีความเห็น
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
มีความสุขและภาคภูมิใจในการสอนที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส้าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
ไม่มี
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
การฝึกทักษะไม่พอ

ควรเพิ่มตัวอย่างทักษะที่ถูกต้องมากขึ้น

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
เพิ่มการสาธิตในห้องเรียนโดยใช้วิดีทัศน์ พร้อมอธิบายโดยผู้สอน และฟังข้อซักถามของนักศึกษาที่ไม่
เข้าใจในทักษะนั้นๆ
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
มีห้องฉายวิดิทัศน์ที่สระว่ายน้้า
สัปดาห์ที่ 3-4
อาจารย์ผู้สอน
จัดนักศึกษาเป็นกลุ่มฝึกโดยมีผู้ที่ถูก
สัปดาห์ที่ 6-8
อาจารย์ผู้สอน
คัดเลือกเป็นตัวอย่างเป็นหัวหน้ากลุ่ม
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษานอกสถานที่ และจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับการสอน หรือเพิ่มบุคลากรการ
สอน
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: นายนพดล ปัญญาจักร
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน

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

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: นายนพดล ปัญญาจักร
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน...................................................
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การรายงานผลการดาเนินการสอนรายวิชา (มคอ.5)
พล. 031053 ทักษะและวิธีการสอนกีฬาว่ายน้า

นายนพดล ปัญญาจักร

คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ภาคเรียนที่ 1/2556
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ภาคผนวก

