
มคอ.5 

รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา1153509 กจิกรรมโฮมรูม 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา คณะครุศาสตร์/กลุ่มวชิาจิตวทิยาและการแนะแนว 

 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา 

 รหสัวชิา 1153509 

   (ช่ือวชิา ภาษาไทย) กิจกรรมโฮมรูม 

    (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ) Home Room Activity 

2.  รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้(ถ้าม)ี  

 ……..  

3.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 

 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 

  ผศ.เจษฎา  บุญมาโฮม 

              ผูเ้รียน 

                    นกัศึกษาหมู่เรียน 55/33 

4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 

 สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษา ท่ี2 

5.  สถานทีเ่รียน 

 คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
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หมวดที ่2  การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทยีบกบัแผนการสอน  

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผนการ

สอน 

จํานวนช่ัวโมง

ทีไ่ด้สอนจริง 

ระบุสาเหตุทีก่ารสอนจริงต่าง

จากแผน การสอนหากมีความ

แตกต่างเกนิ 25% 

ความหมายกิจกรรมโฮมรูม 2 2  

-  แนวคิดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมโฮม

รูม(ประวติั ความสาํคญั 

รูปแบบการแนะแนว  ประเภทและ

หลกัการโฮมรูม 

 

4 4  

ธรรมชาติและพฒันาการผู้เรียน 4 4  

หลกัการเขียนแผนการจดักิจกรรมโฮม

รูม 

            

6 6  

สอบกลางภาค 2 2  

การจัดกจิกรรมโฮมรูมกบัระบบดูแล

ช่วยเหลอื 

 

2 2  

การฝึกจดักิจกรรมโฮมรูมใน

สถานศึกษา 
6 6  

การนําเสนอผลการจัดกกิจรรมโฮมรูม 

 
4 4  

 

2.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หวัขอ้ท่ีสอนไม่ครอบคลุม

ตามแผน (ถา้มี) 

นยัสาํคญัของหวัขอ้ท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

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

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

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

................................................ ................................................ ................................................ 
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3.  ประสิทธิผลของวธีิสอนทีท่าํให้เกดิผลการเรียนรู้ตามทีร่ะบุในรายละเอยีดของรายวชิา  

ผลการเรียนรู้ 
วธีิสอนทีร่ะบุใน ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน (ถ้าม)ี 

รายละเอยีดรายวชิา ม ี ไม่ม ี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง

กรณีศึกษาประเด็นทาง

จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พฤติกรรมท่ีสร้างปัญหา

ของวยัรุ่น  

- กาํหนดใหน้ศ.ศึกษา

ตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

- อภิปรายกลุ่ม และกาํหนด

บทบาทสมมุติ 

/  นกัศึกษาตระหนกัถึงความสาํคญั

ของพฤติกรรมของวยัรุ่นกบั

จริยธรรมทางสงัคม 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ 
วธีิสอนทีร่ะบุใน ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน (ถ้าม)ี 

รายละเอยีดรายวชิา ม ี ไม่ม ี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

ความรู้ 

 

 

- บรรยาย อภิปราย การ

ทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอ

รายงาน การวเิคราะห์

กรณีศึกษา และมอบหมาย

ใหค้น้ควา้หาขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยนาํมาสรุป

และนาํเสนอ การศึกษา

โดยใชปั้ญหาและ

โครงงาน Problem-based 

learning ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง 

/  ผูส้อนใชว้ธีิการใหน้กัคึกษาไดล้ง

ศึกษาคน้ควา้และแสวงหาขอ้มูล

เก่ียวกบัปัญหาและแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาของวยัรุ่น  ในลกัษณะ

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ให้

นกัศึกษาอ่าน/ศึกษาแลว้เิคราะห์

ปัญหาวยัรุ่นจากกรณีศึกษาจริงใน

สงัคม จึงทาํใหน้กัศึกษาใหค้วาม

สนใจเป็นอยา่งยิง่ 

ทกัษะทางปัญญา - อภิปรายกลุ่ม 

- วเิคราะห์กรณีศึกษา  

- การสะทอ้นแนวคิดจาก

การประพฤติ 

  การจดักิจกรรมเป็นลกัษณะการคิด

วเิคราะห์ จึงอาจไม่ถึงกระบวนการ

ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ

- จดักิจกรรมกลุ่มในการ

วเิคราะห์กรณีศึกษา 

/  นกัศึกษาใหค้วามร่วมมือต่อการ

ปฏิบติักิจกรรมเป็นอยา่งดี  แต่อาจมี
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ความรับผิดชอบ - มอบหมายงานรายกลุ่ม 

และรายบุคคล  

- การนาํเสนอรายงาน 

ความรับผิดชอบไม่สมบูรณ์ทุกคน 

ทกัษะการวเิคราะห์ 

การส่ือสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- มอบหมายงานใหศึ้กษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก 

website ส่ือการสอน        

e-learning และทาํรายงาน 

โดยเนน้การนาํตวัเลข หรือ

มีสถิติอา้งอิง จากแหล่ง 

ท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

- นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบ

 

/  

ึงประสงคไ์ม่

มากนกั  

 

 

4.  ข้อเสนอการดําเนินการเพือ่ปรับปรุงวธีิสอน 

 ควรใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสฝึกจดักิจกรรมโฮมรูมในสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

หมวดที ่3  สรุปผล  การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

 

1.  จํานวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน           40   คน                          

2.  จํานวนนักศึกษาทีค่งอยู่เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา        40 คน 

3.  จํานวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                            -   คน  

4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

A 6 15.00 

B+ 7 17.50 

B 8 20.00 

C+ 13 32.50 

C 5 12.50 

D+ 1 2.50 

D - - 
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E - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) - - 

ผา่น (PD, P) - - 

ไม่ผา่น (F) - - 

ถอน (W) - - 

 

5.  ปัจจัยทีท่าํให้ระดับคะแนนผดิปกติ (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

 

 

6.  ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่าํหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 

 6.1  ความคลาดเคล่ือนดา้นกาํหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นแต่ละหวัขอ้ อาจมากหรือ

นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดไว ้

-  เน่ืองจากมีการนาํเสนอ และอภิปรายกลุ่ม  

    ท่ีอาจควบคุมเวลาไดย้าก 

 

 

6.2  ความคลาดเคล่ือนดา้นวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 

การประเมินผลจากการสงัเกตพฤติกรรมของ 

นกัศึกษาเก่ียวกบัจริยธรรมวชิาชีพ ไม่สามารถ

ทาํไดทุ้กคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมี

คุณธรรมของนกัศึกษาแต่ละคน ไม่เหมือนกนั 

 

 

7.  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 

สอบทานการใหร้ะดบัผลการเรียนโดยผู ้

ประสานงานกลุ่มวชิาจิตวทิยา 

เห็นชอบตามผูส้อน 
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หมวดที ่4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

 

1.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 

การเรียนการสอน (ถ้าม)ี 
ผลกระทบ 

ไม่มี  

2.  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี  

 

หมวดที ่5  การประเมินรายวชิา 

 

1.  ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

 1.1  ขอ้วพิากษท่ี์สาํคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

  ผลการประเมินจากนกัศึกษาอยูใ่นระดบัดี คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.63  นกัศึกษา

คิดเห็นวา่อาจารยส์อนใหน้กัศึกษาคิดวเิคราะห์  จดักิจกรรมไม่น่าเบ่ือ  ไดมี้ส่วนร่วมในการแสวงหา

ความรู้จากปัญหาผูเ้รียน 

 1.2  ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อผลการประเมินตามขอ้ 1.1 

  อาจารยผ์ูส้อนเห็นวา่สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน 

2.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอืน่ 

 2.1  ขอ้วพิากษท่ี์สาํคญัจากผลการประเมินโดยวธีิอ่ืน โดยใหน้กัศึกษาเขียนบนัทึกการ

เรียนรู้ท่ีมีต่อรายวชิา  

  ขอ้วพิากษท่ี์สาํคญั จากการสอบถาม นกัศึกษา พบวา่  นกัศึกษาไดเ้รียนรู้หลกัการโฮม

รูมท่ีถูกตอ้ง รายวชิาอ่ืนไม่เคยใหป้ฏิบติั   

 2.2  ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อผลการประเมินตามขอ้ 2.1 

  อาจารยผ์ูส้อนเห็นวา่ควรจดัการเรียนการสอนในลกัษณะน้ีต่อไป  
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หมวดที ่6  แผนการปรับปรุง 

 

1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/      

ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการดําเนินการ 

 

การจดักิจกรรมในรายวชิาน้ีในภาคเรียนก่อนๆ 

ใชก้ารบรรยายประกอบการซกัถาม  และการ

มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้ทาํ

รายงาน 

นกัศึกษาใหค้วามสนใจในระดบัหน่ึง  โดย

นกัศึกษาช้ีแจงวา่เน้ือหาเก่ียวกบัการแนะแนวเคย

เรียนมาแลว้ในรายวชิาหลกัการแนะแนว  

การเรียนคร้ังน้ีจึงคลา้ยเรียนซํ้ าประสบการณ์เดิม 

 

2.  การดําเนินการอืน่ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

 ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่ง ใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้

ใหเ้กิดความตั้งใจเรียน และการเชิญวทิยากรภายนอกมาถ่ายทอดประสบการณ์  

3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กาํหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

เชิญอาจารยพ์ิเศษมามาให้

ความรู้ใหม่ ๆ ดา้นวธีิการจดั

กิจกรรมโฮมรูม 

สัปดาห์ท่ี 11 -13 ระหวา่งการ

จดักิจกรรมโฮมรูมใน

สถานศึกษา 

อาจารยผ์ูส้อนติดต่อ เลขา

หลกัสูตรประสานงาน 

 

4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี เช่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บางเขน 

 

 

      ลงช่ือ................................................................  

                                   (นายเจษฎา      บุญมาโฮม)  

                อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน  

           วนัท่ี 10   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
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