
เอกสารหมายเลข มคอ.5 
 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
SDM 3303  ปัญหาสงัคมและการเปล่ียนแปลลง 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้ามี) 
ไมมี่ 

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

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  
 ภาคเรียนท่ี 2/2564 

5. สถานที่เรียน  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา       

 
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวข้อ 
จน.ชม.
แผนการ
สอน 

จน.ชม.ที่
ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน 
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

ท ำควำมเข้ำใจขอบเขตและเนื้อหำของวิชำ 
ปัญหำสังคมและกำรเปลี่ยนแปลง และ
มอบหมำยงำน 

3 3  

1. บทที่ 1 
2. ปัญหำสังคมและกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 

ควำมน ำ ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ทัศนคติ
ของบุคคลต่อปัญหำสังคม 

6 6  

3. บทที ่2  
4. ปัญหำสังคมและกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่

ส ำคัญของโลก ปัญหำยำเสพติด ปญัหำกำร
ก่อกำรร้ำย ปัญหำควำมรุนแรง ปญัหำควำม
ยำกจน  

6 6  



 
หัวข้อ 

จน.ชม.
แผนการ
สอน 

จน.ชม.ที่
ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน 
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

 
บทที3่ 
ปัญหำที่ส ำคญัของสังคมไทย 

3 3  

บทท่ี 4  
ปัญหาการวา่งงาน กลา่วน า 
ความหมาย สาเหตขุองปัญหา ผลของ
ปัญหาการวา่งงาน 

6 6  

บทท่ี 5  
ปัญหาความยากจน กลา่วน า 
ความหมาย เกณฑ์การวดัความยากจน 
ผลความจนตอ่บคุคลและปัญหาสงัคม 
แนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

3 3  

บทท่ี 6 
ปัญหาครอบครัว สาเหตแุหง่ปัญหา 
รูปแบบของครอบครัวท่ีมีปัญหา ผล
ของปัญหาครอบครัว การยา่ร้าง ใน
สงัคมโลก และสงัคมไทย แนวทางการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาครอบครัว 

6 6  

บทที่ 7  
ปัญหำชุมชนแออดั สำเหตุกำรชุมชนแออัดใน
ต่ำงประเทศ ลักษณะทำงสังคมวิทยำของ
ชุมชนแออัดและสลัม สภำปัญหำชุมชนแออัด
ในกรุงเทพมหำนคร 

3 3  

บทที่ 8 
 ปัญหำประชำกร สถำนกำรณ์ปญัหำประชำกร 
ผลปญัหำประชำกร แนวคิด ทฤษฏี แนวทำง
ป้องกันและแก้ไขปัญหำประชำกร 

3   

บทที่ 9  
ปัญหำผูสู้งอำยุ ควำมแตกต่ำงของบุคคลในวัย  
50 60 70 ปัญหำสุขภำพผูสู้งอำย ุศูนย์ดูแล
ผู้สูงอำยุในต่ำงประเทศ กำรสรำ้งเสริม
สุขภำพจิตผู้สูงอำยุ สูงอำยุอย่ำงสง่ำงำม 

3   



 
หัวข้อ 

จน.ชม.
แผนการ
สอน 

จน.ชม.ที่
ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน 
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

สรุปบทเรียนที่ผ่ำนมำ 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 - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประเดน็ 
คณุธรรม  

- จริยธรรมของการส่ือสารเพ่ือการ  
พฒันา 
- อภิปรายกลุม่และก าหนดบทบาท 
  สมมติ 

/  การติดตามประเมินผลรายบคุคล
ท าได้ยาก การอภิปรายกลุม่
นกัศกึษา แสดงความคิดเห็นน้อย 
เน่ืองจากนกัศกึษาขาดการ
เตรียมการ 

ความรู้ 
 
 

- บรรยาย อภิปราย การท างานกลุม่ 
การน าเสนอ รายงาน และการ
วิเคราะห์กรณีศกึษา และมอบหมาย
ให้ค้นคว้าหาข้อมลู ท่ีเก่ียวข้อง โดย
น ามาสรุปและเสนอการศกึษา โดยใช้
ปัญหา และโครงงาน Problem – 
based learning ท่ีเน้นผู้ เรียน เป็น
ศนูย์กลาง  

/   



ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทกัษะทางปัญญา - อภิปรายกลุม่ 
- ฝึกการคดิอยา่งเป็นระบบไตร่ตรองให้
แยบคายในประเด็นการส่ือสารเพ่ือการ
พฒันา 

 
/ 

  

ทกัษะ การ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  

- จัด กิจกรรมกลุ่มในการวิ เคราะ ห์
กรณีศกึษา 

- มอบหมายรายงานกลุ่มและรายงาน
บคุคล 

- การน าเสนอ  

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

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
คณะฯ อาจต้องมีการลงทนุในการจดัเตรียมส่ือ และอปุกรณ์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ในการเรียนการสอนให้
ทนัสมยั และเพียงพอตอ่นกัศกึษา ตลอดจน ต ารา และวีดีโอ ประกอบการเรียน เพ่ือให้นกัศกึษา เกิดความรู้ทกัษะ 
และน าไปประยกุต์ใช้ได้ ในการปฏิบตังิานจริง  

 
 
 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                   28       คน 
2 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา                    28       คน 
3 จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                             -         คน 



4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
 A 12 23.53 
 A- 11 21.57 

  B+ 10 19.61 
B 11 21.57 

 B- 3 5.88 
  C+ 1 1.96 

C -  
 C- -  

  D+ -  
D -  

 D-   
ไมส่มบรูณ์ (i) - - 
ผา่น(P,S) - - 
ตก (U) - - 
ถอน (W) - - 

   
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้ามี) 

ไมมี่ 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน วิเคราะห์เหตุผล 
ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละหัวข้อ  อาจมากหรือน้อย
กวา่ท่ีก าหนดไว้ 

เน่ืองจากมีการน าเสนอและอภิปรายกลุ่มท่ีอาจควบคมุเวลา
ได้ยาก 

6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสงัเกตพฤติกรรมของ
นกัศกึษาไมส่ามารถท าได้ทกุคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคณุธรรมของ
นกัศกึษา แตล่ะคนไมเ่หมือนกนั 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  



วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ประชมุกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา มีการเสนอปรับแนวการให้คะแนนรายงานกลุม่ให้น้อยลง  

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเดน็ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

 

   ขาดส่ือและอปุกรณ์ท่ีไมเ่อือ้ตอ่การเรียนการสอน  ท าให้นกัศกึษาขาดโอกาสในการเรียนรู้ท่ีเป็นจริง 
 

2. ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ปัญหาการน านกัศกึษาไปศกึษานอกสถานท่ีโดย 
เฉพาะ งบประมาณและยานพาหนะการเดินทาง 

        ท าให้นกัศกึษาไมไ่ด้ศกึษาจากสภาพจริง 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
1.1.1 นกัศกึษาประเมินความเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัดี 

       1.1.2 นกัศกึษามีความเห็นควรไปศกึษาดงูานนอกสถานท่ี 
1.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
 1.2.1 แนะน าแหลง่เรียนรู้ให้กบันกัศกึษา มากขึน้ 
 1.2.2 ปรับเนือ้หาให้กระชบั 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
   จากการสอบถามนกัศกึษา พบวา่ นกัศกึษาไมมี่ทกัษะในการคดิวิเคราะห์ เพราะขาดการศกึษาและปฏิบตัิ 

     2.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
      นกัศกึษาควรมีการเสริมสร้างการคิดเชิงระบบ วิเคราะห์ และแยกแยะ ได้มากกวา่เดมิ 

 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ท่ีผ่านมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/      

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

 



 เพิ่มการศกึษาดงูานนอกสถานท่ีและจดักิจกรรม
ภาคปฏิบตัโิดยเฉพาะการจดัโครงการ เพ่ือพฒันา
สงัคม  

ศกึษากรณีศกึษาและปฏิบตัิจริงโดยเฉพาะการจดัการ
โครงการเพ่ือการพฒันาสงัคม 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
    ปรับวิธีการสอนให้นกัศกึษา ค้นคว้า และศกึษากรณีตวัอยา่งจดัอภิปรายกลุม่ กระตุ้นให้เกิดความตัง้ใจ และ 
เชิญวิทยากรพิเศษ ร่วมบรรยาย เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์  
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

เชิญวิทยากรพิเศษให้ความรู้ใหม่ๆ  ด้านการ
บริหารโครงการ 

สปัดาห์ท่ี 10 - 11 อาจารย์ผ้สอน 

- - - 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จดัให้นกัศกึษาทศันะศกึษานอกสถานท่ีตัง้ และลงมือปฏิบตั ิจริงนอกจากการเรียนในห้องเรียน 

 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
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