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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/สาขาวิชาภาษาไทย

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1 รหัสและชือรายวิชา
9001102 การอ่านภาษาไทยเพื*อการเรี ยนรู ้
Reading Thai Language for Learning

2 รายวิชาทีต ้ องเรียนก่ อนรายวิชานี1 (ถ้ ามี)
ไม่มี

3 อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน รายวิชาศึกษาทัว* ไป หมู่ 1,2

4 ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ ปิ ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที* 2/2559

5 สถานทีเ รียน
ห้อง 43002, 43001 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
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1

หมวดที 2 การจัดการเรียนการสอนทีเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1 รายงานชัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้ อ

ความรู ้ทว*ั ไปเกี*ยวกับงานเขียนและงาน
ประพันธ์
หลักการอ่านจับใจความสําคัญ หลักการ
อ่านวิเคราะห์ และหลักการอ่านวิจารณ์ :
ทฤษฎี
งานเขียนแนวบันเทิงคดี : ทฤษฎี
ฝึ กปฏิบตั ิการอ่านงานเขียนแนวบันเทิงคดี
งานเขียนแนวสารคดี : ทฤษฎี
และฝึ กปฏิบตั ิการอ่านงานเขียนแนวสาร
คดี
งานเขียนแนววิชาการ : ทฤษฎี
ฝึ กปฏิบตั ิการอ่านงานเขียนแนววิชาการ
ฝึ กปฏิบตั ิการอ่านงานเขียนทัMง 3 แนว
ปฏิบตั ิการอ่านเพื*อรวบรวมความรู ้ความคิด
สุ นทรี และบันเทิง และเพื*อนํามาพัฒนา
ชีวิต

จํานวน
ชัวโมงตาม
แ นกา
รสอน

จํานวนชั ว
โม ทีใช้
สอนจริง

3

3

6

6

6
6

6
6

6

6

3
6
6

3
6
6

3

3

ระบุสาเหตุทีการสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน 25 %

2 หัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
นัยสํ าคัญของหัวข้อทีส อน
ม่ ครอบคลุมตามแผน

หัวข้ อทีสอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ ามี)
-
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แนวทางชดเชย

2

3 ประสิ ทธิผลของวิธีสอนทีท าํ ให้ เกิดผลการเรียนรู้ตามทีร ะบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนทีระบุในรายละเอียดรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม - สอนโดยการสอดแทรกคุณธรรมและ
จริ ยธรรมเรื* องความขยันและอดทน ความ
เป็ นไทย และการมีวนิ ัย ในเนืM อหาวิชาเรี ยน
เช่น
ให้นักศึกษาเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
การจัดกิจกรรมในชัMนเรี ยนหรื อนอกชัMนเรี ยน
อาทิ ให้นกั ศึกษาร่ วมกันทํากิจกรรมกลุ่ม
แบ่งหน้าที*ศึกษาค้นคว้าหาอ่านเรื* อง
วัฒนธรรมการไหว้จากแหล่งข้อมูลหลา
หลาย แล้วนํามาวิพากษ์วิจารณ์เปรี ยบเทียบ
กับวัฒนธรรมการสัมผัส (จับ) มือ โดยแต่ละ
คนจะต้องหาอ่านข้อมูลมาทัMง อง
วัฒนธรรมและจากแหล่งข้อมูลไม่นอ้ ยกว่า
หนึ* ง
ความรู้

- สอนหลายรู ปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร
ได้แก่ การบรรยายอภิปราย การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เช่น
การบรรยายอภิปรายในเรื* องการรับสาร
ในสังคมปั จจุบนั ที*มาจากทิศทางหลากหลาย
ข้ามชาติภาษาและวัฒนธรรมอันเป็ นผลมา
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื* อสาร
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที*ให้นกั ศึกษา
ได้ฝึกทักษะการรับสาร ได้แก่ การอ่าน เพื*อ
วิเคราะห์วิจารณ์เปรี ยบเทียบ ตีความ ประเมิน
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ประสิ ทธิผล
มี ไม่ มี

ปัญหาของการใช้ วิธีสอน (ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข

/

/

กรณี การให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง พบว่า นักศึกษาบางคนไม่ได้
ทํามา บางคนทํามาแต่ทาํ ไม่ดี (สัก
แต่ว่าทําส่ ง ๆ) ทัMงนีM อาจเป็ นผลมา
จากนักศึกษาไม่ได้ให้เวลาและความ
สนใจเท่าที*ควรกับการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง จึงควรมีวิธีจูงใจตลอด
ทัMงข้อกําหนดให้นกั ศึกษาเหล่านีM ได้
ตระหนักถึงความสําคัญของการให้
เวลาและความสนใจกับการทํางาน
ส่ ง เช่น มีการให้คะแนนสู งแก่ผสู ้ ่ ง
3

ค่า เลือกสรรสาระหรื อสิ* งเป็ นประโยชน์ มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับตนเองและ
สังคม
การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย
มอบหมายให้คน้ คว้าหาความรู้เกี*ยวกับความ
เปลี*ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที*ส่งผลต่อการอ่าน
ในสังคมและวัฒนธรรมไทย
-สอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และเน้นการ
ทักษะทางปัญญา
แก้ปัญหา ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
สัมมนา การแลกเปลี*ยนความรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยน เช่น
มอบหมายงานในหัวข้อการอ่านเพื*อ
วิเคราะห์วิจารณ์ โดยให้นกั ศึกษาไปศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ
ห้องสมุด สํานักพิมพ์ ชุมชน จากสื* อ
หลากหลายประเภท เป็ นต้นว่า นิ ตยสาร
วารสาร หนังสื อพิมพ์ ตํารา อินเทอร์เน็ต วีดิ
ทัศน์ ภาพยนตร์ เพื*อนํามาเขียนเป็ นรายงาน
นําเสนอทัMงในรู ปแบบรายงานเดี*ยวและ
กิจกรรมกลุ่ม
ทักษะความสั มพันธ์ -สอนโดยเน้นการทํางานเป็ นกลุ่ม และเป็ น
ระหว่ างบุคคล งานเพื*อสาธารณะประโยชน์ เช่น
การแบ่งกลุ่มร่ วมกันทํารายงานเกี*ยวกับ
และความ
การอ่านเพื*อพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์
รับผิดชอบ
สังคม โดยให้มีการนําหนังสื อบันเทิงคดี อาทิ
นิยาย นิ ทาน การ์ตูน สารคดีการท่องเที*ยว ไป
อ่านให้เด็กเร่ ร่อน ยากจน หรื อไร้การศึกษา
ฟัง
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งานและทํางานได้ดี และผูไ้ ม่ส่งงาน
หรื อส่ งงานไม่ดี ให้ตกหรื อให้ 0
คะแนน

/

กรณี การแลกเปลี*ยนความรู ้
ระหว่างผูเ้ รี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยนหลาย
คนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็ น
แลกเปลี*ยนกัน ทัMงนีM อาจเนื* องจาก
ผูเ้ รี ยนเองมีพMืนฐานการเรี ยนรู ้แบบ
ไม่ได้ฝึกให้เป็ นคนกล้าแสดงความ
คิดเห็นมาเท่าที*ควร จึงควรเน้น
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนการ
แสดงความคิดเห็น

/

กรณี การทํางานเป็ นกลุ่ม พบว่า
สมาชิกนักศึกษาบางกลุ่มไม่ร่วมมือ
กันทํางานเท่าที*ควร ทัMงนีM อาจเพราะ
การแจกจ่ายแบ่งงานกันทําไม่ชดั เจน
สมากชิกในกลุ่มบางคนจึงไม่รู้ว่าตน
ต้องทําอะไร รวมทัMงสมาชิกบางคน
ยังไม่เห็นความสําคัญของงานกลุ่ม
เหตุนM ี จึงควรกําชับนักศึกษาแต่ละ
4

กลุ่มให้มีการแบ่งงานกันให้ชดั เจน
ให้สมาชิกในกลุ่มตระหนักถึง
บทบาทหน้าที*ตนและสํานึ ก
รับผิดชอบต่อกลุ่มด้วย
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-สอนผ่านสื* ออิเล็กทรอนิ กส์ เช่น
เปิ ดวีดิทศั น์ให้นักศึกษาอ่านเพื*อจับ
ประเด็นสําคัญ ตีความ วิเคราะห์ และ
วิพากษ์วิจารณ์
-ให้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านระบบสารสนเทศ
เช่น
ให้นกั ศึกษาค้นคว้าอ่านข่าวสารจาก
อินเทอร์ เน็ตแล้วนํามาเขียนวิพากษ์วจิ ารณ์

/

4 ข้ อเสนอการดําเนินการเพือ ปรับปรุงวิธีสอน
- อาจารย์ผสู้ อนพิจารณาทบทวนวิธีการสอนในรายวิชานีM วิธีการสอนที*ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วพบว่า นักศึกษา
บางคนไม่ได้ทาํ มา หรื อบางคนทํามาแต่ทาํ ไม่ดี ควรมีวิธีจูงใจตลอดทัMงข้อกําหนดให้นกั ศึกษาเหล่านีM ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการให้เวลาและความสนใจกับการทํางานส่ ง ส่ วนวิธีการสอนที*ให้นักศึกษาสนทนาแลกเปลี*ยน และ
ร่ วมกันทํากิจกรรมกลุ่ม ผูส้ อนควรจัดให้มีกิจกรรมเหล่านีM เสมอ และควรมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
- อาจารย์ผสู้ อนนําวิธีการสอนและปัญหาที*พบในรายวิชานีMเข้าร่ วมพิจารณาในที*ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร

หมวดที 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1 จํานวนนักศึกษาทีล งทะเบียนเรียน
61 คน

2 จํานวนนักศึกษาทีค งอยู่เมือสิ1นสุ ดภาคการศึกษา (จํานวนนักศึกษาที*สอบผ่านในรายวิชานีM)
57 คน (สอบผ่าน 57 คน)
3 จํานวนนักศึกษาทีถ อน (W)
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-

4 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B

จํานวน

คิดเป็ นร้ อยละ

2
7

3.50
12.28

7

12.28

C+

12

21.05

C

10

17.54

D+

10

17.54

D

9

15.78

F

0

0

ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (U,S)
ถอน (w)

5 ปัจจัยทีท าํ ให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
ไม่มี

6 ความคลาดเคลือ นจากแผนการประเมินทีก ําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลือ นด้ านกําหนดเวลาการประเมิน
เหตุผล
ความคลาดเคลือ น
ระยะเวลาที*ใช้ในส่ วนการนําเสนอรายงาน
เพราะการนําเสนอรายงานหน้าชัMนเป็ นเรื* อง
กลุ่มหน้าชัMนอาจมากหรื อน้อยกว่าที*กาํ หนดไว้ ของการปฏิบตั ิและเทคนิ ค เช่น การจัดเตรี ยม
อุปกรณ์ต่างๆ เวลาจึงอาจคลาดเคลื*อนตาม
สภาพและปั ญหาที*เกิดในขณะนัMน
6.2 ความคลาดเคลือ นด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลือ น
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เหตุผล
6

การประเมินผลจากการเรี ยนรู ้กระบวนการ
กลุ่ม ไม่สามารถทําอย่างตายตัว ต้องมีความ
ยืดหยุน่ พอสมควร

เพราะแต่ละกลุ่มก็มีรายละเอียดของการเรี ยนรู ้
แตกต่างกันไป เช่น บางกลุ่มเรี ยนรู ้ถึงความ
รับผิดชอบจากการที*ทุกคนร่ วมกันทํางาน
ขณะที*บางกลุ่มเรี ยนรู ้ถึงความรับผิดชอบจาก
การที*บางคนไม่ช่วยทํางาน

7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ[ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรตรวจสอบ
ผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาโดยการ
ตรวจสอบข้อสอบ แผนการประเมินผลการเรี ยนรู ้
ผลการศึกษา และแบบประเมินรายวิชา

สรุปผล
เนื*องจากรายวิชานีMเป็ นวิชาศึกษาทัว* ไป ที
หลักสู ตรจัดการเรี ยนการสอนให้สาขาวิชา
อื*นๆ ในมหาวิทยาลัย จึงมีมติให้ยกรายวิชานีM
ไปพิจารณาเพื*อทวนสอบผลสัมฤทธิZในปี
การศึกษาต่อๆ ไป หลังทวนสอบรายวิชา
เฉพาะด้านของหลักสู ตรได้ครบถ้วนแล้ว

หมวดที 4 ปัญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ
1 ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ งอํานวยความสะดวก
ผลกระทบ

ปัญหาในการใช้ แหล่งทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้ ามี)
ไม่มี

2 ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปัญหาด้ านการบริหารและองค์กร (ถ้ ามี)

ผลกระทบต่ อผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา

ไม่มี

หมวดที 5 การประเมินรายวิชา
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1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ทสี ํ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- ผลการประเมินอาจารย์ผสู ้ อนประจํารายวิชา พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ คะแนน
4.37 โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที* 1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน ได้คะแนนอยูใ่ นระดับ
มากที*สุด คือ 4.43 ส่ วนที* 2 ความพึงพอใจต่อสิ* งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ได้คะแนนอยูใ่ นระดับมาก คือ 4.30
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้อ 1.1
- จากผลการประเมินอาจารย์ผสู ้ อนประจํารายวิชา ผูส้ อนเห็นว่า ถ้าพิจารณารายละเอียด ส่ วนที* 1 ความพึง
พอใจต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนมีระดับคะแนนตัMงแต่ 4.32 ถึง 4.56 โดยระดับคะแนนสู งสุ ด 4.56 เป็ นด้าน
ความตรงต่อเวลา ส่ วนระดับคะแนนตํ*าสุ ด 4.32 เป็ นด้านจัดเนืMอหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้ รี ยน
ส่ วนที* 2 ความพึงพอใจต่อสิ* งสนับสนุนการเรี ยนรู ้มีระดับคะแนนตัMงแต่ 4.25 ถึง 4.37 โดยระดับคะแนน
สูงสุ ด 4.37 เป็ นด้านความเพียงพอของอุปกรณ์ที*ใช้ในห้องเรี ยน/ห้องปฏิบตั ิการ ส่ วนระดับคะแนนตํ*าสุ ด 4.25 เป็ น
ด้านความเพียงพอของตํารา/หนังสื อ และสิ*งพิมพ์ในห้องสมุด
จากผลการพิจารณารายละเอียดเหล่านีM ทําให้ทราบความพึงพอใจในระดับมากที*สุดนัMน ในส่ วนที* 1 เป็ นความ
พึงพอใจที*เด่นในเรื* อง ความตรงต่อเวลา ในส่ วนที* 2 เด่นในเรื* อง ความเพียงพอของอุปกรณ์ที*ใช้ในห้องเรี ยน/
ห้องปฏิบตั ิการ

2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื
2.1 ข้ อวิพากษ์ ทสี ํ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื
ผลการประเมินการสอน โดยการสอบ การฝึ กปฏิบตั ิ จิตพิสัย การจัดทําและนําเสนอรายงานของนักศึกษา
พบว่านักศึกษาได้คะแนนในระดับ C+ เป็ นกลุ่มใหญ่ คือ 12 คน รองลงมาคือ ระดับ C และ D+ จํานวนกลุ่มละ
10 คน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1
จากผลการประเมินดังกล่าว ผูส้ อนเห็นว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนรู ้รายวิชานีM ทM งั 5 ด้านอยูใ่ น
ระดับอ่อนถึงดีพอใช้

หมวดที 6 แผนปรับปรุง
1 ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ สนอในรายงาน/รายวิชาครั1งทีผ ่านมา
แผนการปรับปรุ งทีเสนอในภาคการศึกษา/
ปี การศึกษาทีผ่านมา
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- การประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
- การเชิญผูเ้ ชี*ยวชาญที*มีความรู ้ ประสบการณ์
ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื* อง หรื อ
การศึกษาดูงาน การสัมมนา

คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรได้พิจารณาเรื* องการเชิญ
ผูเ้ ชี*ยวชาญที*มีความรู ้ ประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื* อง หรื อการศึกษาดูงาน การสัมมนา ใน
รายวิชานีMว่ายังต้องเลื*อนไป เนื*องจากมีงบประมาณจํากัด
และวิชานีM เป็ นรายวิชาศึกษาทัว* ไป

2 การดําเนินการอืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
จัดให้มีกิจกรรมหรื อโครงการที*ช่วยให้นักศึกษาได้มีนิสัยรักการอ่าน

3 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
จัดให้มีกิจกรรมหรื อโครงการที*ช่วย
ให้นักศึกษาได้มีนิสัยรักการอ่าน

กําหนดเวลาทีแ ล้ วเสร็จ
สัปดาห์ที* 6-8, 10, 12-15 ที*เป็ นช่วงการฝึ ก
ปฏิบตั ิ

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผสู ้ อน

4 ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
จัดให้มีกิจกรรมหรื อโครงการที*ช่วยให้นักศึกษาได้มีนิสัยรักการอ่าน

ชื ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา : …………………………………………………………..
(อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน)
วันที*รายงาน
วันที* 19 พฤษภาคม 2560

ชื ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร : ………………………………………………………….
(อาจารย์ปราโมทย์ ระวิน)
…………………………………………………………..
(อาจารย์ดร. วาสนา บุญสม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา (19 พฤษภาคม 2560)
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…………………………………………………………..
(อาจารย์รัตนชัย ปรี ชาพงศ์กิจ)
…………………………………………………………..
(อาจารย์สุวฒั ชัย คชพต)
…………………………………………………………..
(อาจารย์วรางคณา ปั ญญามี)
…………………………………………………………..
(อาจารย์ดาราพร ศรี ม่วง)
วันที*รายงาน
วันที* 19 พฤษภาคม 2560
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