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แบบฟอร์ มรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 9001308 การจัดการธุรกิจปั จจุบนั
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่ อนรายวิชานี ้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ สู อนและกลุ่มเรียน (Section)
ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง
4. ภาคการศึกษา / ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษา 2/2559
5. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

หมวดที่ 2 การจัดการเรี ยนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการเรียน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้ อ
บทที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
บทที่ 2 การพัฒนาบุคลิกภาพด้านร่ างกาย
บทที่ 3 การพัฒนาและควบคุมอารมณ์
บทที่ 4 การสื่ อสารกับภาษา
บทที่ 5 ศิลปะการพูดเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
บทที่ 6 การฝึ กพูดและการพูดในที่สาธารณะ

จน.ชม.
แผนการ
สอน

จน.ชม.
ที่ได้ สอน
จริง

ระบุสาเหตุท่ กี ารสอนจริงต่ าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่ างเกิน 25%

3
6
6
6
3
6

3
6
6
6
3
6

-
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หัวข้ อ
บทที่ 7 มารยาททางสังคม
บทที่ 8 มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากล

จน.ชม.
แผนการ
สอน

จน.ชม.
ที่ได้ สอน
จริง

ระบุสาเหตุท่ กี ารสอนจริงต่ าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่ างเกิน 25%

6
6

6
6

-

2. หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ ามี)

นัยสาคัญของหัวข้ อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
ไม่มีหวั ข้ อที่ไม่ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

1. นักศึกษามีความรู้ตามหัวข้ อที่ 1. การบรรยายโดยยกตัวอย่างที่
บรรยาย
เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อในการเรี ยน
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
2. ฝึ กวิเคราะห์ตวั อย่างที่ผ้ สู อน
ตัวอย่างที่ผ้ สู อนกาหนดได้
กาหนดให้
3. นักศึกษาสามารถทางานเป็ นทีม 3. มอบหมายให้ นกั ศึกษาร่วมกัน
ในเรื่ องของจิตอาสา การมีจิต
คิดและจัดกิจกรรมเพื่อเจ้ าร่วม
สาธารณะ มีความรับผิดชอบ
โครงการจิตอาสา พัฒนา
ห้ องสมุด ของชมรม I love
library โดยสานักวิทยาบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นักศึกษาได้ เสริ มทักษะด้ าน
4. กาหนดให้ นกั ศึกษาสวดมนต์ นัง่
คุณธรรม จริ ยธรรม จากการ
สมาธิ ประมาณ 5 นาที และ
สวดมนต์ นัง่ สมาธิ สนทนาธรรม
นาเสนอบทความ สนทนาธรรม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประมาณ 5 นาที ก่อนเริ่ มการ
เรี ยนการสอน
5. มีงานกลุม่ โดยให้ ทากิจกรรมที่มี 5. กาหนดให้ นกั ศึกษาได้ ร่วมแสดง
ความเกี่ยวข้ องและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นและอภิปรายกลุม่
จากบทเรี ยน

ประสิทธิผล
มี


ไม่ มี

ปั ญหาของการใช้ วิธีสอน
(ถ้ ามี) พร้ อมข้ อเสนอแนะ
ในการแก้ ไข
-



-



-



-
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

6. มีกรณีศกึ ษา (case study)

6. การบรรยาย การอภิปราย
การศึกษากรณีศกึ ษา ทางาน
และนาเสนองานกลุม่ ค้ นคว้ า
อิสระ โดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการอภิปรายเพื่อหา
ข้ อสรุป
7. นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจ 7. มอบหมายงานที่เกี่ยวกับการ
ในงานที่มอบหมาย จาก
วิเคราะห์เป้าหมาย การวางแผน
การศึกษาเพิ่มเติมจากการเรี ยน
ชีวิต วิธีการการประสานงาน
การสอน
การติดต่อสือ่ สาร เพื่อมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
อภิปรายกลุม่ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
8. นักศึกษามีความเข้ าใจใน
8. แทรกประสบการณ์ของอาจารย์
บทเรี ยนจากการแทรก
ในระหว่างสอนโดยผ่านการเล่า
ประสบการณ์ในการสอนของ
เรื่ องต่าง ๆ การยกตัวอย่างที่
อาจารย์ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
เกี่ยวข้ องและมีความเชื่อมโยงใน
เนื ้อหา
9. นักศึกษาได้ เสริ มทักษะจากการ 9. พูดคุยกับนักศึกษาถึงความ
ถามตอบกับอาจารย์ผ้ สู อน
จาเป็ นของทักษะต่าง ๆ และ
เพิ่มเติมทักษะในทุกคาบเรี ยน
10. นักศึกษามีความเข้ าใจใน
10. เน้ นการสอนที่ใช้ ปัญหานา
บทเรี ยนมากขึ ้นจากการได้
ทฤษฏีตาม การยกตัวอย่างทัง้
ร่วมกันตอบคาถามของอาจารย์
จากเรื่ องจริ งและเรื่ องสมมติ โดย
ก่อนเข้ าบทเรี ยน
การพัฒนาแนวคิดจากปั ญหา
จากตัวอย่างเพื่อนาไปสูก่ าร
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้ นพบ
ข้ อสรุปหรื อทฤษฏีใหม่
11. นักศึกษาได้ เพิ่มพูนความรู้จาก 11. มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ า
การค้ นคว้ างานที่ได้ รับ
ด้ วยตนเอง จากเว็บไซต์ หรื อสือ่

ประสิทธิผล
มี


ไม่ มี

ปั ญหาของการใช้ วิธีสอน
(ถ้ ามี) พร้ อมข้ อเสนอแนะ
ในการแก้ ไข



-



-



-



-



-
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วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ผลการเรียนรู้

การสอน e-Learning และทา
รายงาน โดยเน้ นการอ้ างอิง จาก
แหล่งที่มาข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ และ
ถูกต้ อง
12. นักศึกษาได้ ใช้ เทคโนโลยีในการ 12. นาเสนอโดยใช้ รูปแบบและ
นาเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
13. นักศึกษาสามารถฝึ กการแก้ ไข 13. ท้ าทายเชิงวิชาการต่อนักศึกษา
ปั ญหาจากการตอบคาถามที่
ในระหว่างการสอนโดยการตัง้
อาจารย์ผ้ สู อนถามระหว่าง
คาถามที่มาจากปั ญหาจริ งใน
บทเรี ยน
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การ
บทความวิชาการ กรณีศกึ ษา
เพื่อให้ นกั ศึกษาฝึ กคิดหาวิธีการ
แก้ ปัญหา

ประสิทธิผล
มี

ไม่ มี

ปั ญหาของการใช้ วิธีสอน
(ถ้ ามี) พร้ อมข้ อเสนอแนะ
ในการแก้ ไข

มอบหมายจากอินเตอร์ เน็ต



-



-

4. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุ งวิธีสอน
ควรหมัน่ ตรวจสอบอุปกรณ์ตา่ งๆในห้ องสอนเพื่อให้ มีความพร้ อมและเอื ้ออานวยต่อการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แสงสว่าง เครื่ องปรับอากาศ เครื่องฉายสือ่ การสอน เป็ นต้ น

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน 36 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยูเ่ มื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา 36 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอด (W) – คน
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน (คน)
A
12
B+
8
B
14
C+
C
D+
D
F
1
ไม่ สมบูรณ์ (I)
1
ผ่ าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
-

คิดเป็ นร้ อยละ
33.33
22.22
38.89
2.78
2.78
-

เอกสารหมายเลข มคอ. 5

5. ปั จจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน

เหตุผล
ไม่มีความคลาดเคลือ่ นในส่วนนี ้

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มีความคลาดเคลือ่ นในส่วนนี ้
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ใช้ การสอบแบบอัตนัย 2 ครัง้ คือ การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค

เหตุผล

สรุ ปผล
นักศึกษาสามารถผ่านการทดสอบได้ เป็ นส่วนมาก

หมวดที่ 4 ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้ แหล่ งทรัพยากรประกอบการเรียนการ
ผลกระทบ
สอน (ถ้ ามี)
ห้ องเรี ยน 424 ที่อาคาร 4 มีสภาพไม่เอื ้ออานวยต่อการเรียน นักศึกษาอาจประสบปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพและอาชีว
การสอน เนื่องจากแสงสว่างภายในห้ องไม่เพียงพอ แผง
อนามัย ทาให้ ศกั ยภาพและความสนใจในการเรี ยนของ
ควบคุมเครื่ องปรับอากาศภายไม่มี ทาไม่สามารถปรับ
นักศึกษาลดลง
อุณหภูมิได้ ตามความเหมาะสม ซึง่ ส่งผลให้ นกั ศึกษาไม่มี
สมาธิในการเรียนเท่าที่ควร
2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปั ญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี)

ผลกระทบต่ อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มีปัญหาในส่วนนี ้

เอกสารหมายเลข มคอ. 5

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
รอผลการประเมินจากมหาวิทยาลัยฯ
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ สู อนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 1.1
รอผลการประเมินจากมหาวิทยาลัยฯ
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ นื
2.1. ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ ืน
เป็ นการประเมินจากการสังเกต สอบถาม พูดคุยจากกิจกรรมที่จดั ขึ ้นในชันเรี
้ ยน นักศึกษาให้ ความร่วมมือในการ
เรี ยนการสอน การร่วมกิจกรรมรูปแบบกิจกรรม และการตังประเด็
้
นการซักถาม
2.2. ความเห็นของอาจารย์ ผ้ สู อนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1
เนื่องจากอาจารย์มกี ารเตรี ยมการสอน และรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้ องดึงความสนใจได้ เป็ นอย่างดี เช่น มคอ.3
เอกสารประกอบการสอน สือ่ การสอน กิจกรรมประกอบการสอน ซึง่ ทาให้ นกั ศึกษามีความเข้ าใจในบทเรี ยน

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุ งการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครัง้ ที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุ งที่เสนอในภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่
ผลการดาเนินการ
ผ่ านมา
เป็ นการรายงานการเรี ยนการสอนครัง้ แรก ยังไม่มีผลการปรับปรุงของครัง้ ก่อน
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุ งรายวิชา
ไม่มี

เอกสารหมายเลข มคอ. 5

3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุ งสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้ วเสร็จ

จัดสภาพแวดล้ อมให้ เอื ้ออานวยต่อการ
ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
เรี ยนการสอน
4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี

ผู้รับผิดชอบ
คณะฯ

ชื่ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง
ลงชื่อ ..................................................................................... วันที่รายงาน 23 พฤษภาคม 2559
ชื่ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร .........................................
ลงชื่อ ..................................................................................... วันที่รายงาน .............................................................

