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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        พระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

083 104 กีฬาศึกษา (Sport Education) 

2.  จ านวนหน่วยกิต     
 3 (2-2-5) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 เป็นวิชา หมวดวิชาเลือก 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ทุกคณะ ทุกชั้นปี 

6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8.  สถานที่เรียน 
เรียนออนไลน์ (e-Learning) 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  ธันวาคม 2563 
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หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ไม่มี
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/ 
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนินการ ผลที่เกิดกับนักศกึษา 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO1 อธิบายเกี่ยวกับประวัติ  ประโยชน  
ทักษะเบื้องตนและวิธีการสอน การมีคุณธรรม
และจริยธรรมของการเปนผูเลนและผูดูที่ดี 
ระเบียบวินัย 
รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกิจกรรมพล
ศึกษา หลักของการออกกําลังกาย 
CLO3 สามารถวัดและประเมินผลในเกมการ
แขงขันกิจกรรมพลศึกษาได 
CLO5 สามารถทํางานรวมกับเพื่อนรวมช้ัน 
อาจารย ชุมชน หรือสังคมที่ เขาไปดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการได 
CLO6รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ในช้ันเรียน 
CLO7ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประ
โยชนตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมได 

เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active 
learning โด ย ให้ ผู้ เรี ย น ส าม ารถ
เช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้
เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
มีผู้สอนเป็นผู้แนะนํา กระตุ้น หรือ
อํานวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

การประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-
referenced Evaluation) โดยการนํา
ผลการสอบที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ที่
กําหนดไว ้

สามารถบรรลุ CLO 
และมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก 

ส ร้ า ง  Learning outcomes เ พื่ อ
กําหนดเนื้อหา วิธีการ กิจกรรมของ
หลักสูตร และประเมินด้วยตัววัดที่
สามารถใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ได้ 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        22  คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     22  คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    -  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 22 100 
B+ 0 0 
B 0 0 

C+ 0 0 
C 0 0 

D+ 0 0 
D 0 0 
F 0 0 
I 0 0 
S 0 0 
U 0 0 
W 0 0 
Au 0 0 

 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
        ไม่มี 
 
7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
วิธีการ  สรุปผล 
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หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................................................
............................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................  
 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. .............................................
.................................................................................................................................................................... ......
...................................................................................  
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    .........…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
 

1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
............................................................................................................................. ............................. 

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

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

............................................................................................................................. ........................................... 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


