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แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ภาควิชาสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
9001307 สือ มวลชนกับสังคม (Mass Media and Society)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุม่ เรียน (Section)
นายอิทธิเทพ หลีนวรัตน์
4. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา .
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2559
5. สถานที่เรียน
อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการเรียน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
1. ความหมายและคุณลักษณะของสื่อมวลชน
2. บทบาทหน้าที่และความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีต่อปัจเจกบุคคลสังคม
และวัฒนธรรม การบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยเรื่องภาพลักษณ์
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกิดจากข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทย โดย ผศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ (2559)
3. บทบาทหน้าที่และความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีต่อเศรษฐกิจและ
การเมือง
4. รูปแบบการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนเพื่อการเมือง
5. การใช้สื่อมวลชนเพื่องานสื่อสารการตลาด สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา
6. อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน
7. อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน
8. สอบกลางภาค
9. องค์กรสื่อมวลชน

จน.ชม.
ระบุสาเหตุที่การสอน
จน.ชม.
แผน
จริงต่างจากแผนการ
ที่ได้
การ
สอนหากมีความแตกต่าง
สอนจริง
สอน
เกิน 25%
3
3

3

3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
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10. ผู้รับสาร
11. การรู้เท่าทันสื่อ
12. การรู้เท่าทันสื่อ (ต่อ) การบูรณาการการบริการวิชาการเรื่อง
“เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ” ของคณาจารย์สาขาวิชานิทศศาสตร์ เข้ากับการ
สร้างภูมิคุ้มกันด้านสื่อให้เยาวชน
13. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อมวลชน
14. หลักความรับผิดชอบ จริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
15. ปัญหาที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนและสังคม และแนวทางการแก้ไข
16. การฝึกวิพากษ์สื่อมวลชนในชีวิตประจําวัน
17. สอบปลายภาค

3
3

3
3

3
3
3
3
3
-

3
3
3
3
3
-

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)

นัยสําคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

-

-

-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิพล
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
มี

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถาน
การณ์จริง จัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือ
นอกชั้นเรียน
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลาก
หลายรูปแบบ
2) การสืบค้นและการนําเสนอรายงาน
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้น
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่า
2) ฝึกให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน
3) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทํา
รายงาน และอภิปราย
1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
2) เน้นกิจกรรมที่ให้มีการแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลีย่ นเรียนรู้

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

มี

มี

มี
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ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
1) ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี 2) การสืบค้นและการนําเสนอรายงาน
สารสนเทศ

มี

4. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
อาจารย์ผู้สอนควรใช้กิจกรรมในการเรียนการสอนเพื่อทําให้นักศึกษาเข้าใจ การทํางานของสื่อมวลชนที่มีผลกระทบต่อสังคม
ในด้านต่างๆ หาตัวอย่างที่อยู่ในความสนใจของสังคมมาใช้กับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเกิดความสนใจและเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเร้าให้นักศึกษาสนใจและเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่มีรายชื่อ
39 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
38 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอด (W) / นักศึกษาไม่ลงทะเบียน 1 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
Fe
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
3
6
4
4
16
3
1
1
1

คิดเป็นร้อยละ
7.69
15.38
10.26
10.26
41.02
7.69
2.56
2.56
2.56

5. ปัจจัยที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
-----

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล
--
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6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ใช้กรรมการฯ เป็นผู้ทวนสอบโดย ดูจากความเทีย่ งตรงและ
ความถูกต้องของผลงาน และคําตอบในการทําสอบของ
นักศึกษา

เหตุผล
--

สรุปผล
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ใกล้เคียงกัน มีความเที่ยงตรงของ
ผลงาน และคําตอบในการทําข้อสอบใกล้เคียงกัน

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการ
ผลกระทบ
สอน (ถ้ามี)
1. ระบบสารสนเทศไม่เสถียร (internet WiFi ไม่มี
1. ทําให้ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet ในห้องเรียนเพื่อหาค้นหา
สัญญาณ)
ตัวอย่างให้นักศึกษาดูประกอบเนือ้ หาได้ จึงทําให้นักศึกษาไม่เข้าใจ
ตัวอย่างที่ผู้สอนกล่าวถึง
2. ลําโพงไม่ทํางาน
2. ทําให้เวลาฉายตัวอย่างจากคลิปวิดีโอจึงไม่มีเสียง ทําให้
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
คะแนนการประเมิน 4.52 จํานวนผู้ประเมิน 37 คน
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
ผลการวิเคราะห์โดยรวม มีความประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1. ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
..........................................................................................................................................................................
2.2. ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
.........................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา /
ผลการดําเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
มีการปรับปรุงเนื้อหาในการเรียนให้สอดคล้องกับสื่อมวลชน มีก ารปรั บ เปลี่ ย นตั ว อย่ า ง โดยเลื อ กตั ว อย่ า งที่ อ ยู่ ใ นความ
ในปัจจุบัน ที่ทําหน้าที่ในด้านต่างๆ
สนใจของนั ก ศึ ก ษา มาอธิ บ ายถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
สื่อมวลชนในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา
เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถนําไปใช้ต่อยอดในรายวิชา
อื่นๆ ต่อไปได้

2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนควรใช้สื่อการสอนและตัวอย่างต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวการสอนให้มากทีส่ ุด เพื่อทําให้นักศึกษา
เกิดความสนใจและเข้าใจประเด็นที่นําเสนอในแต่ละครั้ง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ

กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

การวางแผนการเรียนที่กระชับ
และตรงตามความจําเป็น
ที่นักศึกษาต้องนําไปใช้

ภาคเรียนที่ 1/2560

อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้สอนใน
รายวิชานี้

-

-

-

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไม่มีข้อเสนอแนะ
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นายอิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ลงชื่อ ..................................................................................... วันทีร่ ายงาน ......... 1 มิถุนายน 2560…………………..
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร …………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ..................................................................................... วันทีร่ ายงาน ............ 1 มิถุนายน 2560......................

5

เอกสารหมายเลข มคอ. 5

ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา: 9001307 สื่อมวลชนกับสังคม
อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ผลการวิเคราะห์รายข้อ
ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ค่าเฉลี่ย

SD

ผลการวิเคราะห์

1. บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้สอน

4.38

0.72

มาก

2. ความตรงต่อเวลา

4.46

0.62

มาก

3. การเตรียมการสอน

4.41

0.67

มาก

4. ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน

4.39

0.74

มาก

5. ความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา

4.38

0.70

มาก

6. ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

4.35

0.79

มาก

7. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

4.41

0.73

มาก

8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

4.34

0.66

มาก

9. ให้ข้อมูล ชี้แนะ แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

4.35

0.72

มาก

10. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

4.32

0.71

มาก

11. ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม

4.38

0.67

มาก

12. มีการประเมินผลหลายรูปแบบ ผู้เรียนทราบวิธีการประเมิน และมีส่วนร่วมในการ
กําหนดสัดส่วนคะแนน

4.28

0.73

มาก

13. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่น เน้นความร่วมมือ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน

4.34

0.70

มาก

รวม

4.37

0.70

มาก

4.38
4.39
4.40
4.44

0.60
0.66
0.59
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก

4.40

0.61

มาก

ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. ความเพียงพอของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
2. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
3. ความเพียงพอของตํารา/หนังสือ และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
4. ความเหมาะสมของตํารา/หนังสือ และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด

รวม
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