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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุ ศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1500123 การคิดและการพัฒนาตน (Thinking Personal Growth )
2. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ สู อนและกลุ่มเรียน (Section)
อิศรา รุ่ งทวีชยั
4. ภาคการศึกษา / ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษา 2 ปี การศึกษา 2559
5. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 6 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการเรียน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จน.ชม.
หัวข้ อ
แผนการ
สอน
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
- แนวการสอน/เนื้ อหาสาระ
3
- กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- การวัดผลประเมินผล

จน.ชม.ที่
ได้ สอน
จริง

ระบุสาเหตุทกี่ ารสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ างเกิน
25%

3

1
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ธรรมชาติของการคิด ทักษะการคิดและ
ลักษณะการคิด สมองและการคิดของมนุษย์
หน้าที่ของสมองซีกซ้ายและซีกขวา ความคิด
นิยามและประเภทของความคิด องค์ประกอบ
ที่มีอิทธิ พลต่อการคิด การคิดโดยใช้ Question
Words
กระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิด
ประเภทต่างๆ ความคิดรวบยอด ความคิดทาง
ตรรกศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การตัดสิ นใจ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การตัดสิ นใจ จินตนาการ
สหัชญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแนว
ข้าง (Latteral Thinking) การคิดวิเคราะห์และ
ศิลปะในการตั้งคาถาม
หลักและทฤษฎีกระบวนการพัฒนา
ตนด้านพฤติกรรม ปั ญญาและจิตใจ
การติดต่อสื่ อสาร วิเคราะห์พฤติกรรม
ในการติดต่อสื่ อสารตามแนว TA ทดสอบ
บุคลิกภาพ P-C-A
แนวคิดและแนวทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น การพัฒนาพฤติกรรม
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม การทางาน
เป็ นทีม บุคลิกภาพความเป็ นผูน้ า การจัดการ
กับความขัดแย้ง
การดาเนินชีวิตอย่างมีความสุ ข
วิธีการคิด การพูด การเขียนและการปฏิบตั ิต่อ
กันเพื่อสร้างความสุ ข
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2. หัวข้ อทีส่ อนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อทีส่ อนไม่ ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ ามี)

นัยสาคัญของหัวข้ อทีส่ อนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

-

-

-

3. ประสิ ทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรียนรู้ ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา

ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริ ยธรรม

ความรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ประสิ ทธิผล
มี

ไม่ มี

ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)พร้ อม
ข้ อเสนอแนะในการแก้ไข

บรรยาย เชิงอภิปราย
พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
กรณี ศึกษา วิเคราะห์

สังเคราะห์กิจกรรมและ
มีการฝึ กปฏิบตั ิโดยทา
อนุทินปฏิบตั ิธรรม
บรรยาย อภิปราย
การทางานกลุม การ
นาเสนอรายงาน การ
วิเคราะห์ กรณึ ศึกษา ระดม 
สมองและมีการ สรุ ปพร้อม
นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
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ทักษะทางปญญา

อภิปรายกลุม วิเคราะห
กรณี ศึกษา รู้หลักทฤษฎีใน
การพัฒนาตนเอง การ
ติดต่อสื่ อสาร การสร้าง

มนุษย์สัมพันธ์และการ
ปฏิบตั ิเพื่อสร้างความสุ ขใน
สังคมและตนเอง

ประสิ ทธิผล
วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ผลการเรียนรู้

มี

ไม่ มี

ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)พร้ อม
ข้ อเสนอแนะในการแก้ไข

ทักษะความสัมพันธ
จัดกิจกรรมกลุม มอบหมาย
ระหวางบุคคลและ
งานรายกลุม และรายบุคคล

ความรับผิดชอบ
การนาเสนอรายงาน
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-



4. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุ งวิธีสอน
กาหนดประเด็นปัญหาให้ทนั สมัย เป็ นประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้ฝึกกระบวนการคิดอย่างรู ้เท่าทัน
ต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปให้มากขึ้นนอกเหนือจากการฝึ กในห้องเรี ยน
4
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หมวดที่ 3 สรุ ปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน 68 คน
2. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่เมื่อสิ้นสุ ดภาคการศึกษา 61 คน
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W) 7 คน

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
หมู่ 1
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่ สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จานวน
10
6
7
4
2
0
0
0
0
0
0
3

คิดเป็ นร้ อยละ
31.25
18.75
21.87
12.5
6.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.38
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หมู่ 2
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่ สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จานวน
0
3
9
5
13
2
0
0
0
0
0
4

คิดเป็ นร้ อยละ
0
8.33
25
13.89
36.11
5.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.11

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน (ถ้ ามี)
ไม่มี

ผลกระทบ
ไม่มี

2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปัญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
ไม่มี
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ทสี่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ สู อนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
2.1. ข้ อวิพากษ์ ทสี่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
2.2. ความเห็นของอาจารย์ ผ้ สู อนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุ ง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุ งทีเ่ สนอในภาคการศึกษา/ปี การศึกษา
ผลการดาเนินการ
ทีผ่ ่านมา
หาข้อมูลที่หลากหลายและเพิ่มแนวคิดในการดาเนิน นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถนาแนวคิดต่างๆมา
ชีวติ ให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้น
ประยุกต์ใช้ในการเรี ยนและการดาเนินชีวิต
2. การดาเนินการอืน่ ๆ ในการปรับปรุ งรายวิชา
ปรับวิธีการสอน หาข้อมูลที่หลากหลายและประเด็นปั ญหาต่างๆที่นามาใช้ในการทากิจกรรมให้เป็ นปั จจุบนั
มากขึ้น

3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ปรับรายงาน/ชิ้นงานในชั้นเรี ยนให้
เหมาะสมกับช่วงเวลา

ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์

ผูส้ อน
7
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4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
-

ชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์อิศรา รุ่ งทวีชยั
ลงชื่อ .....................................................................................
วันที่รายงาน 14 มิถุนายน 2560

ชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร …………………………………………………………….…………
ลงชื่อ .....................................................................................
วันที่รายงาน .............................................................
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