
เอกสารหมายเลข มคอ.5 
 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
SCM 1101 สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาเบือ้งต้น 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้ามี) 
ไมมี่ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
อาจารย์ ดร.สวุิทย์ คงสงค์  

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา   
 ภาคเรียนท่ี 1/2564 

5. สถานที่เรียน  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
                     

 
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวข้อ 
จน.ชม.
แผนการ
สอน 

จน.ชม.
ที่ได้
สอน
จริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผน การสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

แนะน ารายวิชา ขอบเขตและเนือ้หาของวิชา หลกั
สงัคมวิทยา และมอบหมายงาน (course outline) 

3 3  

บทท่ี 1 
–สงัคมวิทยาคือ อะไร 
ขระวตัิความเขา นมาของสงัคมวิทยา 
ยคุแรกเร่ิมของสงัคมวิทยา 
ก าเนิดสงัคมวิทยายคุใหม่ 

6 6  

1. บทท่ี 2  6 6  



 
หัวข้อ 

จน.ชม.
แผนการ
สอน 

จน.ชม.
ที่ได้
สอน
จริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผน การสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

2. วิทยาศาสตร์คืออะไร 
3. สงัคมวิทยาเขา นวิทยาศาสตร์หรือไม่ 

ขระโยชน์ของสงัคมวิทยา 
บทท่ี3 
บทน าและแหลง่ท่ีมาของสงัคมวิทยา 
แนวคิดทางสงัคมวิทยาและนกัสงัคมวิทยา 
   Auguste Comte สงัคมวิทยาเร่ิมต้น 
    Emile Durkheim ระเบียบสงัคมเกิดขึน้ได้อยา่งไร 
    Max Weber สกาวความทนัสมยั ลทัธิทนุนิยม 
    Georg Simmel ทวิสมัพนัธ์ ไตรสมัพนัธ์ และ 
บทบาทของผู้แขลกหน้า ฯลฯ. 
ทฤษฏีบทบาทและทฤษฎีขฏิบตักิารความสมัพนัธ์
นิยมเชิงสญัลกัษณ์ของมีด้ 
Talcott Parson, Robert K. Merton ทฤษฎี
โครงสร้างและหน้าท่ีนิยม สถาบนัทางสงัคมวิทยา 
Karl Marx ทฤษฎีความขดัแย้ง 

6 6  

กลุม่ทางสงัคม  
สถาบนัทางสงัคม 
วฒันธรรม 
การขดัเกลาทางสงัคม 

6 6  

กระบวนการทางสงัคม 
พฤตกิรรมรวมหมู ่
พฤตกิรรมเบี่ยงเบน 

6 6  

การเสียระเบียบทางสงัคม 
การเขล่ียนแขลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

3 3  

สรุขบทเรียนท่ีผา่นมา 3 3  
 



2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไมมี่ - - 
- - - 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด

รายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คณุธรรม จริยธรรม  - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งขระเดาน 
 คณุธรรม 

 - จริยธรรมของระบบสงัคม   
 เศรษฐกิจและการเมืองไทย 

 -อภิขรายกลุม่และก าหนดบทบาท 
  สมมติ 

/  การติดตามขระเมินผลรายบคุคล
ท าได้ยาก การอภิขรายกลุม่
นกัศกึษา แสดงความคิดเหานน้อย 
เน่ืองจากนกัศกึษาขาดการ
เตรียมการ 

ความรู้ 
 
 

-บรรยาย อภิขราย การท างานกลุม่  
การน าเสนอ รายงาน และการวิเคราะห์
กรณีศกึษา และมอบหมายให้ค้นคว้า
หาข้อมลู ท่ีเก่ียวข้อง โดยน ามาสรุขและ
เสนอการศกึษา โดยใช้ขัญหา และ
โครงงาน Problem – based learning 
ท่ีเน้นผู้ เรียน เขา นศนูย์กลาง  

/   

ทกัษะทางขัญญา - อภิขรายกลุม่ 

- ฝึกการคดิอยา่งเขา นระบบไตร่ตรองให้
แยบคายในขระเดานของระบบสงัคม
เศรษฐกิจและการเมืองไทย 

 
/ 

  



ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทกัษะ การ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  

- จัด กิจกรรมกลุ่ ม ในการวิ เคราะ ห์
กรณีศกึษา 

- มอบหมายรายงานกลุ่มและรายงาน
บคุคล 

- การน าเสนอ  

/  หากจ านวนนกัศกึษาในกลุม่มาก
เกินไขอาจเกิดการไมก่ระจายการ
ท างาน ท าให้มีการเล่ือมล า้ในการ
ท างานและสร้างความไมพ่อใจกบั
นกัศกึษาในกลุม่ อาจท าให้
ความสมัพนัธ์ไมดี่นกั และ
บางอย่างตกอยูใ่นเพ่ือนบางคน
เทา่นัน้ต้องท าข้อตกลงกนัไว้ถึง
ความรับผิดชอบของแตล่ะคนใน
แตล่ะหวัข้อ 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
        คณะฯ อาจต้องมีการลงทนุในการจดัเตรียมส่ือ และอขุกรณ์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ในการเรียนการสอนให้
ทนัสมยั และเพียงพอตอ่นกัศกึษา ตลอดจน ต ารา และวีดีโอ ขระกอบการเรียน เพ่ือให้นกัศกึษา เกิดความรู้ทกัษะ 
และน าไขขระยกุต์ใช้ได้ ในการขฏิบตังิานจริง  

 
 
 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                   37       คน 
2 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา                    37       คน 
3 จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                             -         คน 



4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
                    A 7 11.48 

 A- 12 19.67 
  B+ 19 31.15 

B 11 18.03 
 B- 5 8.20 

  C+ 3 4.92 
C 1 1.64 

 C-   
  D+   

D   
 D-   

ไมส่มบรูณ์ (i) 1 1.64 
ผา่น(P,S)   
ตก (U)   
ถอน (W)   

   

5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้ามี) 
ไมมี่ 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน วิเคราะห์เหตุผล 
  ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละหวัข้อ  อาจมากหรือน้อย  
กวา่ท่ีก าหนดไว้ 

- เน่ืองจากมีการน าเสนอและอภิขรายกลุ่มท่ีอาจควบคุม
เวลาได้ยาก 

6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การขระเมินผลจากการสงัเกตพฤติกรรมของ
นกัศกึษาไมส่ามารถท าได้ทกุคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคณุธรรมของ
นกัศกึษา แตล่ะคนไมเ่หมือนกนั 



7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ขระชมุกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา มีการเสนอขรับแนวการให้คะแนนรายงานกลุม่ให้น้อยลง  
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเดน็ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

 

 ขาดส่ือและอขุกรณ์ท่ีไมเ่อือ้ตอ่การเรียนการสอน   ท าให้นกัศกึษาขาดโอกาสในการเรียนรู้ท่ีเขา นจริง 
 

2. ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 ขัญหาการน านกัศกึษาไขศกึษานอกสถานท่ีโดย 
เฉพาะ งบขระมาณและยานพาหนะการเดินทาง 

ท าให้นกัศกึษาไมไ่ด้ศกึษาจากสภาพจริง 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
1.1.1 นกัศกึษาขระเมินความเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัดี 

       1.1.2 นกัศกึษามีความเหานควรไขศกึษาดงูานนอกสถานท่ี 
1.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
 1.2.1 แนะน าแหลง่เรียนรู้ให้กบันกัศกึษา มากขึน้ 
 1.2.2 ขรับเนือ้หาให้กระชบั 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
     จากการสอบถามนกัศกึษา พบวา่ นกัศกึษาไมมี่ทกัษะในการคดิวิเคราะห์ เพราะขาดการศกึษาและขฏิบตัิ 

     2.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
      นกัศกึษาควรมีการเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ได้มากกวา่เดมิ 

 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ท่ีผ่านมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

   ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

 



 เพิ่มการศกึษาดงูานนอกสถานท่ีและจดักิจกรรม
ภาคขฏิบตัโิดยเฉพาะการจดัโครงการ เพ่ือพฒันา
สงัคม  

ศกึษากรณีศกึษาและขฏิบตัิจริงโดยเฉพาะการจดัการ
โครงการเพ่ือการพฒันาสงัคม 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
ขรับวิธีการสอนให้นกัศกึษา ค้นคว้า และศกึษากรณีตวัอย่างจดัอภิขรายกลุม่ กระตุ้นให้เกิดความตัง้ใจ และเชิญ
วิทยากรพิเศษ ร่วมบรรยาย เพ่ือถ่ายทอดขระสบการณ์  
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
          

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

เชิญวิทยากรพิเศษให้ความรู้ใหม่ๆ  ด้านการ
บริหารโครงการ 

สขัดาห์ท่ี 10 - 11 อาจารย์ผ้สอน 

- - - 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 จดัให้นกัศกึษาทศันะศกึษานอกสถานท่ีตัง้ และลงมือขฏิบตั ิจริงนอกจากการเรียนในห้องเรียน 

 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 
ลงช่ือ   อาจารย์สวุิทย์ คงสงค์                                    วนัท่ีรายงาน  ..................................................... 
  
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  

ลงช่ือ ………………………………………….….      วนัท่ีรับรายงาน ………………………………....... 


