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แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 59/2 และเคมี 56/1

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 9001204 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุม่ เรียน (Section)
ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง
4. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษา 2/2559
5. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการเรียน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
บทที่ 2 การพัฒนาบุคลิกภาพด้านร่างกาย
บทที่ 3 การพัฒนาและควบคุมอารมณ์
บทที่ 4 การสื่อสารกับภาษา
บทที่ 5 ศิลปะการพูดเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
บทที่ 6 การฝึกพูดและการพูดในที่สาธารณะ
บทที่ 7 มารยาททางสังคม
บทที่ 8 มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากล

จน.ชม.
แผนการ
สอน

จน.ชม.
ที่ได้สอน
จริง

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง
เกิน 25%

3
6
6
6
3
6
6
6

3
6
6
6
3
6
6
6

-
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้า นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม
มี)
ตามแผน
ไม่มีหัวข้อที่ไม่ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู้
1. นักศึกษามีความรูต้ ามหัวข้อที่
บรรยาย
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ตัวอย่างที่ผู้สอนกาหนดได้
3. นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม
ในเรื่องของจิตอาสา การมีจิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบ

4.

5.
6.

7.

8.

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

1. การบรรยายโดยยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการเรียน
2. ฝึกวิเคราะห์ตัวอย่างที่ผู้สอน
กาหนดให้
3. มอบหมายให้นักศึกษาร่วมกันคิด
และจัดกิจกรรมเพื่อเจ้าร่วม
โครงการจิตอาสา พัฒนาห้องสมุด
ของชมรม I love library โดย
สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาได้เสริมทักษะด้าน
4. กาหนดให้นักศึกษาสวดมนต์ นั่ง
คุณธรรม จริยธรรม จากการสวด
สมาธิ ประมาณ 5 นาที และ
มนต์ นั่งสมาธิ สนทนาธรรม
นาเสนอบทความ สนทนาธรรม
ร่วมแสดงความคิดเห็น ประมาณ
5 นาที ก่อนเริ่มการเรียนการสอน
มีงานกลุ่ม โดยให้ทากิจกรรมที่มี 5. กาหนดให้นักศึกษาได้ร่วมแสดง
ความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงจาก
ความคิดเห็นและอภิปรายกลุ่ม
บทเรียน
มีกรณีศึกษา (case study)
6. การบรรยาย การอภิปราย
การศึกษากรณีศึกษา ทางานและ
นาเสนองานกลุม่ ค้นคว้าอิสระ
โดยเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจใน 7. มอบหมายงานที่เกี่ยวกับการ
งานที่มอบหมาย จากการศึกษา
วิเคราะห์เป้าหมาย การวางแผน
เพิ่มเติมจากการเรียนการสอน
ชีวิต วิธีการการประสานงาน การ
ติดต่อสื่อสาร เพื่อมาวิเคราะห์
สังเคราะห์และอภิปรายกลุม่ โดย
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน 8. แทรกประสบการณ์ของอาจารย์
จากการแทรกประสบการณ์ใน
ในระหว่างสอนโดยผ่านการเล่า

มี


ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้า
มี) พร้อมข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข
-



-



-



-






-



-
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ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
มี

การสอนของอาจารย์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง
9. นักศึกษาได้เสริมทักษะจากการ
ถามตอบกับอาจารย์ผสู้ อน

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้า
มี) พร้อมข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข

เรื่องต่าง ๆ การยกตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องและมีความเชื่อมโยงใน
เนื้อหา

9. พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจาเป็น
ของทักษะต่าง ๆ และเพิ่มเติม
ทักษะในทุกคาบเรียน
10. นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน 10. เน้นการสอนที่ใช้ปัญหานา ทฤษฏี
มากขึ้นจากการได้ร่วมกันตอบ
ตาม การยกตัวอย่างทั้งจากเรื่อง
คาถามของอาจารย์ก่อนเข้า
จริงและเรื่องสมมติ โดยการ
บทเรียน
พัฒนาแนวคิดจากปัญหา จาก
ตัวอย่างเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์
สังเคราะห์ ค้นพบ ข้อสรุปหรือ
ทฤษฏีใหม่
11. นักศึกษาได้เพิม่ พูนความรู้จาก
11. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
การค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ หรือสื่อ
จากอินเตอร์เน็ต
การสอน e-Learning และทา
รายงาน โดยเน้นการอ้างอิง จาก
แหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และ
ถูกต้อง
12. นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในการ 12. นาเสนอโดยใช้รูปแบบและ
นาเสนองานหน้าชั้นเรียน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
13. นักศึกษาสามารถฝึกการแก้ไข
13. ท้าทายเชิงวิชาการต่อนักศึกษาใน
ปัญหาจากการตอบคาถามที่
ระหว่างการสอนโดยการตั้ง
อาจารย์ผู้สอนถามระหว่าง
คาถามที่มาจากปัญหาจริงใน
บทเรียน
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การ
บทความวิชาการ กรณีศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาฝึกคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหา



-



-



-



-



-

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในห้องสอนเพื่อให้มีความพร้อมและเอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แสง
สว่าง เครื่องปรับอากาศ เครื่องฉายสื่อการสอน เป็นต้น
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 37 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 37 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอด (W) – คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน (คน)
A
4
B+
5
B
23
C+
1
C
D+
D
F
4
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
-

คิดเป็นร้อยละ
10.81
13.51
62.16
2.70
10.82
-

เอกสารหมายเลข มคอ. 5

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล
ไม่มีความคลาดเคลื่อนในส่วนนี้

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มีความคลาดเคลื่อนในส่วนนี้
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ใช้การสอบแบบอัตนัย 2 ครั้ง คือ การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค

เหตุผล

สรุปผล
นักศึกษาสามารถผ่านการทดสอบได้เป็นส่วนมาก

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ผลกระทบ
(ถ้ามี)
ห้องเรียน 424 ที่อาคาร 4 มีสภาพไม่เอื้ออานวยต่อการเรียน
นักศึกษาอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและอาชีว
การสอน เนื่องจากแสงสว่างภายในห้องไม่เพียงพอ แผงควบคุม อนามัย ทาให้ศักยภาพและความสนใจในการเรียนของนักศึกษา
เครื่องปรับอากาศภายไม่มี ทาไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตาม ลดลง
ความเหมาะสม ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาไม่มสี มาธิในการเรียน
เท่าที่ควร
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มีปญ
ั หาในส่วนนี้
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
รอผลการประเมินจากมหาวิทยาลัยฯ
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
รอผลการประเมินจากมหาวิทยาลัยฯ
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1. ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
เป็นการประเมินจากการสังเกต สอบถาม พูดคุยจากกิจกรรมที่จดั ขึ้นในชั้นเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเรียน
การสอน การร่วมกิจกรรมรูปแบบกิจกรรม และการตั้งประเด็นการซักถาม
2.2. ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
เนื่องจากอาจารย์มีการเตรียมการสอน และรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องดึงความสนใจได้เป็นอย่างดี เช่น มคอ.3 เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน กิจกรรมประกอบการสอน ซึ่งทาให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียน

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ผ่าน
ผลการดาเนินการ
มา
เป็นการรายงานการเรียนการสอนครั้งแรก ยังไม่มีผลการปรับปรุงของครั้งก่อน
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
เรียนการสอน
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี

ผู้รับผิดชอบ
คณะฯ

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง
ลงชื่อ ..................................................................................... วันทีร่ ายงาน 27 ธันวาคม 2559
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร .........................................
ลงชื่อ ..................................................................................... วันทีร่ ายงาน .............................................................

