
มคอ. ๕ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑  
รายวิชา THG1202 การอ่าน  
สาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชามนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

 
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

รหัสวิชา THG1202  รายวิชา การอ่าน 
สาขาวิชาภาษาไทย    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
รหัสวิชา   THG1202      
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การอ่าน 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Reading 

 
๒.  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี)       
   - 
  
๓.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section)     
 ๓.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ 
      อาจารย์อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ 
       ๓.๒  อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์  
      อาจารย์อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ 

 หมายเหตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ และอาจารย์อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นอาจารย์ผู้สอนกลุ่มเรียน ๐๐๑ และ ๐๐๒ 
  
๔.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา ๒ / ๒๕๖๔ 
 
๕.  สถานที่เรียน จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   
 

 



มคอ. ๕ 
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จำนวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จำนวนชั่วโมง
ที่สอนจริง 

ระบุเหตผุลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

๒๕% 

แนะนำรายวิชา 
บทนำเข้าสู่รายวิชา 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน 

๓ ๓ (สอนออนไลน์) 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ 
การอ่าน (ต่อ) 

๓ ๓ (สอนออนไลน์) 

การอ่านจับใจความสำคัญของยอ่หน้า 
การอ่านจับใจความส่วนรวม 
 

๓ ๓ (สอนออนไลน์) 

การอ่านสรุปความ ๓ ๓ (สอนออนไลน์) 

การอ่านตีความ 
การอ่านงานเขียนและวรรณกรรมคัดสรร 

๙ ๙ (สอนออนไลน์) 

สอบกลางภาค ๓ ๓ (สอบออนไลน์) 

การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ๖ ๖ (สอนออนไลน์) 

การอ่านวิเคราะห์งานสารคดี 
 

๓ ๓ (สอนออนไลน์) 

การอ่านวิเคราะห์กวีนิพนธ์ ๖ ๖ (สอนออนไลน์) 

การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ 
เรื่องสั้นและนวนิยาย 

๙ ๙ (สอนออนไลน์) 

สอบปลายภาค ๓ ๓ (สอบออนไลน์) 
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๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน     
(ถ้ามี) 

นัยสำคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไม่มี   
   
   

 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

คุณธรรม จริยธรรม (๑)  บรรยาย  สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการ
พัฒนาในขณะสอน  เช่น ความ
มีวินัย  การเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ  
(๒) นักศึกษาฝึกความ
รับผิดชอบดว้ยการศึกษา
ค้นคว้า และนำเสนองานตามที่
ได้รับมอบหมาย 
(๓) นักศึกษาทำงานกลุ่ม  
ฝึกความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ความเป็นผู้นำผู้ตาม  
การแสดงความคิดเห็นและการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 

   

ความรู้ (๑)  บรรยาย  
(๒)  ศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียน   
(๓)  อภิปรายกลุ่มย่อย(๔)  
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

ทักษะทางปัญญา (๑)  ร่วมอภิปรายในชัน้เรียน 
(๒)  อภิปรายกลุ่มย่อย 
(๓)  การทำงานกลุ่มและ
นำเสนองาน โดยใช้ความรู้
ผสานกับความคิดสร้างสรรค ์  

   

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑)  อภิปรายในชัน้เรียน 
(๒)  อภิปรายกลุ่มย่อย 
(๓)  ทำงานกลุ่มและนำเสนอ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑)  บรรยาย 
(๒)  ศึกษาเอกสารประกอบ 
การเรียน   
(๓) ประยุกต์ใช้ความรู้ กับการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากการเรียน
ออนไลน์และการจัดทำคลิป
วิดีโอ 
(๔)  อภิปรายกลุ่มย่อยร่วมกับ
ผู้สอน 
(๕)  ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

   

 
๔. ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
      ไม่มี 
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หมวดที ่๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
กลุ่มเรียน ๐๐๑ 

๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน  ๓๗ คน   
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  ๓๕ คน 
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน  (W)    ๑  คน 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 
ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

A ๔ ๑๑.๔๓ 
A- ๕ ๑๔.๒๙ 
B+ ๙ ๒๕.๗๑ 
B ๙ ๒๕.๗๑ 
B- ๗ ๒๐ 
C+ - - 
C - - 
C- - - 
D+ - - 
D - - 
D- - - 
F - - 
I ๑ ๒.๘๖ 
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กลุ่มเรียน ๐๐๒ 

๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน  ๓๓ คน   
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  ๓๓ คน 
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน  (W)    -  คน 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 
ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

A ๖ ๑๘.๑๘ 
A- ๔ ๑๒.๑๒ 
B+ ๗ ๒๑.๒๑ 
B ๘ ๒๔.๒๔ 
B- ๒ ๖.๐๖ 
C+ ๔ ๑๒.๑๒ 
C ๑ ๓.๐๓ 
C- ๑ ๓.๐๓ 
D+ - - 
D - - 
D- - - 
F - - 
I - - 

 
๕. ปัจจัยที่ทำให้ระดบัคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมนิ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี  
  

 
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
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ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี  
  

 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
มีกรรมการวิชาการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   อนุมัติผลการเรียน 
มีการสุ่มสัมภาษณน์ักศึกษาเพื่อสอบถามเก่ียวกับความรู้ เนื้อหา
รายวิชา  วิธีการสอน การวัดผลและความพึงพอใจต่อรายวิชา  

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเนื้อหารายวิชา  วิธีการสอน และ
การวัดผล และเมื่อสุ่มสอบถามเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รบัก็มีความ
สอดคล้องกันระหว่างความรู้ความเข้าใจที่แสดงออกด้วยการ
ตอบคำถามและผลระดบัคะแนน (เกรด) ที่ได้รับ  

 
 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 
 

๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  (ถ้า

มี) ผลกระทบ 

ไม่มี  

 
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไม่มี  
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หมวดที ่๕ การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ตอนที่  1 : ระดับความคิดเห็นของผู้เรียน 

ผลประเมินผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ 

THG1202 การอ่าน 70 / 68 4.58 0.21 รายละเอียด 

 
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.1 ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.68 

1.2 
ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4.56 

1.3 ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอน ตำรา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.56 

1.4 
ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม หรือ
แสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน 

4.62 

1.5 ผู้สอนมีความรู้ลึกซึ้ง อธิบายได้ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม 4.57 

1.6 ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 4.5 

1.7 ผู้สอนมีการแนะนำแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.43 

1.8 
ผู้สอนใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง หนังสือ ตำรา เว็บไซต์ 

4.46 

1.9 
ผู้สอนมีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน และมีการชี้แจงข้อบกพร่องให้
ผู้เรียนได้แก้ไข 

4.57 

1.10 ผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม 4.62 



มคอ. ๕ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙  
รายวิชา THG1202 การอ่าน  
สาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชามนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.11 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 4.69 

2.12 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อย่างสร้างสรรค์ 4.59 

2.13 
ให้ผู้เรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา รวมทั้งฝึกปฏิบัติ
นำไปใช้ในสภาพจริง 

4.57 

2.14 
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน หรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น อภิปราย จัด
กิจกรรมกลุ่ม 

4.63 

2.15 
มีการกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน, ใช้สื่อ
อีเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล, เรียนรู้รายวิชาผ่านระบบ E-learning 

4.6 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความคิดเห็นที่  1 อาจารย์น่ารัก ใจดีมากๆเลยค่ะ ให้คำปรึกษาที่ดี สอนก็ดีมากด้วย เข้าใจเรื่องต่างๆ 
ความคิดเห็นที่  2 หวังว่าเทอมหน้าจะได้เรียนกับอาจารย์นะคะ 
ความคิดเห็นที่  3 อาจารย์รับช่วงสอนต่อได้เป็นอย่างดี ไม่ทำให้นักศึกษาเกิดความสับสนเนื้อหาที่เรียนกับอาจารย์อาทิมา 
และชิ้นงานที่อาจารย์มอบหมายก็ให้เวลาทำที่เหมาะสม ไม่กดดันเกินไปค่ะ 
ความคิดเห็นที่  4 อยากให้อาจารย์มีการตีกลับคะแนนในงานที่ส่งไปค่ะเพราะบางครั้งทราบว่ามีข้อผิดพลาดข้อควรแก้ไขจะ
ได้นำไปพัฒนาปรับปรุง งานครั้งหน้าจะได้คุณภาพดีขึ้น คะแนนดีขึ้นนะคะ 
ความคิดเห็นที่  5 สอนดี พูดเพราะน่าฟัง เป็นกันเองกับนักศึกษา เนื้อหาที่นำมาสอนก็สามารถนำมาปรับใช้ได้จริง และไม่ดุ
แบบนี้ไปเรื่อย ๆ นะคะ 
ความคิดเห็นที่  6 ใจดีมากค่ะ 
ความคิดเห็นที่  7 อาจารย์ใจดีที่สุดในโลกฮับบบ 
ความคิดเห็นที่  8 - 
ความคิดเห็นที่  9 อยากให้สไลด์การนำเสนอของอาจารย์มีสีสันมากกว่านี้นิดหน่อยค่า สีสันน้อยไปนิดค่ะ 
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ความคิดเห็นที่  10 ชอบอาจารย์จิราภรณ์มาก อาจารย์เป็นนางฟ้าของพวกหนูเลยค่ะ อาจารย์เข้าใจนักศึกษามากท่ีสุดเลย 
ต่อให้นักศึกษาทำงานแย่ขนาดไหน อาจารย์ก็ให้กำลังใจและให้คำแนะนำที่ดีเสมอ ทุกครั้งที่ได้เรียนกับอาจารย์ รู้สึกว่า

อาจารย์ฮีลใจนักศึกษาเสมอเลย             รักนะคะ 
ความคิดเห็นที่  11 อาจารย์เป็นคนเข้าใจเด็กนักศึกษามาก ปรึกษาปัญหาอะไรได้ และอาจารย์เป็นคนสับพอร์ตได้อีกด้วย 
ความคิดเห็นที่  12 อาจารย์น่ารักและอารมณ์ดีตลอด ทำให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้น อาจารย์สอนเข้าใจง่ายค่ะ 
ความคิดเห็นที่  13 อาจารย์สอนดีมากครับผมรักอาจารย์ครับ 
ความคิดเห็นที่  14 การอ่านในช่วงก่อนกลางภาค อาจารย์อาทิมาสอนเข้าใจง่าย สนุก อธิบายเข้าใจ และมีกิจกรรมใช้ทำ
ตลอด ชอบที่อาจารย์ให้ทำคลิป เพราะชอบคิดชอบทำคลิปให้น่าสนใจ ชอบตอนอาจารย์คอมเมนต์หลังนำเสนอคลิป รู้สึกว่า
อาจารย์ให้กำลังใจเก่ง และเชียร์อัพได้ดีมาก ๆ ทำให้อยากพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อย ๆ ในส่วนของข้อสอบกลางภาคยากไป
หน่อย ไม่ค่อยเข้าใจโจทย์เท่าไร 
ในช่วงหลังกลางภาค อาจารย์จิราภรณ์สอนดีมาก ๆ เข้าใจง่ายเช่นกัน เรื่องที่เรียนไม่ยากมาก ชอบที่อาจารย์ให้ตอบคำถาม 
หรือให้ทำกิจกรรม อธิบายอธิบายได้ละเอียดมาก ๆ ในส่วนของโครงงานกลุ่ม ชอบทำโครงงานมาก ๆ ชอบทำรายงาน จึงทำ
ให้รู้สึกสนุก โครงงานมีเวลาให้นาน ไม่กดดันจนเกินไป อาจารย์ให้กำลังใจดีมาก ๆ ชื่นชมทุกกลุ่ม และเชียร์อัพได้ดีมาก ๆ 
ข้อสอบปลายภาคมี 1 ข้อ ไม่ยากจนเกินไป 
ความคิดเห็นที่  15 
ความคิดเห็นที่  16 อาจารย์ใจดี น่ารักอยากให้เพ่ิมเวลาสั่งงานนิดนึง เพราะงานค่อนข้างเยอะ 
ความคิดเห็นที่  17 อาจารย์ใจดี เข้าใจนักศึกษาดีค่ะ 
ความคิดเห็นที่  18 ชอบในการสอนการอ่านมาก เพราะจะทำให้เรารู้ว่าเรามีปัญหาในการอ่านด้านไหนอาจารย์ก็จะคอยเเนะ
นำให้อยู่ตลอด 
ความคิดเห็นที่  19 อยากให้มีการยกตัวอย่างงานที่มอบหมายมากกว่านี้เพื่อความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
ความคิดเห็นที่  20 อาจารย์น่ารักคอยติดตาทข่าวสารมาแจ้งนักศึกษาเสมอ บรรยากาศการสอนดีน่าสนใจ 
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ผลประเมินผู้สอน : อาจารย์อาทิมา  พงศ์ไพบูลย์ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

สถานะการ
ประเมิน 

(จำนวนเต็ม/คน
ที่ประเมิน
ตอนนี้) 

ค่าเฉลี่ย ค่า SD ดำเนินการ 

THG1202 การอ่าน 70 / 68          4.56   0.24 รายละเอียด 

 
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.1 ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.68 

1.2 ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้ 4.54 

1.3 ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอน ตำรา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.51 

1.4 
ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม หรือแสดง
ความคิดเห็นในการเรียนการสอน 

4.54 

1.5 ผู้สอนมีความรู้ลึกซึ้ง อธิบายได้ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม 4.5 

1.6 ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 4.51 

1.7 ผู้สอนมีการแนะนำแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.51 

1.8 
ผู้สอนใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
เช่น อุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง หนังสือ ตำรา เว็บไซต์ 

4.53 



มคอ. ๕ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒  
รายวิชา THG1202 การอ่าน  
สาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชามนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.9 
ผู้สอนมีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน และมีการชี้แจงข้อบกพร่องให้
ผู้เรียนได้แก้ไข 

4.56 

1.10 ผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม 4.59 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.11 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 4.68 

2.12 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อย่างสร้างสรรค์ 4.56 

2.13 
ให้ผู้เรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา รวมทั้งฝึกปฏิบัติ
นำไปใช้ในสภาพจริง 

4.63 

2.14 
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน หรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น อภิปราย จัด
กิจกรรมกลุ่ม 

4.51 

2.15 
มีการกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน, ใช้สื่อ
อีเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล, เรียนรู้รายวิชาผ่านระบบ E-learning 

4.57 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความคิดเห็นที่  1 อาจารย์น่ารัก ใจดี ชอบเปิดเพลงให้ฟังตอนเริ่มคาบด้วย รู้สึดดีมากๆเลยค่ะ เเละก็สอนดีมากๆด้วยค่ะ 
ความคิดเห็นที่  2 เป็นการเรียนกับอาจารย์ครั้งแรก แต่อาจารย์ก็ได้สอนและทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดีค่ะ 
ความคิดเห็นที่  3 งานคลิปวิดิโฮบ้างงานหนูอยากให้อาจารย์ตรวจเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่าบางครั้ง การที่อาจารย์นำมา
เปิดในห้องทำให้ไม่กล้าแสดงออกค่ะ รู้สึกเขินเพ่ือนค่ะ แต่ชอบที่อาจารย์แจ้งงานไว้ตั้งแต่ต้นเทอมทำให้มีเวลาในการเตรียมตัว
ไม่ว่าจะเป็นเตรียมหนังสือ,อัดคลิป ทำให้มีเวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็งานจะได้มาเร่งช่วงปลายเทอมค่ะขอบคุณ
นะคะ 
ความคิดเห็นที่  4 สอนดี พูดเพราะน่าฟัง เป็นกันเองกับนักศึกษา เนื้อหาที่นำมาให้เรียนก็ดี เข้าใจได้ง่าย งานที่สั่งไม่ได้ยาก 
แต่ข้อสอบ อาจจะมีบ้างเล็กน้อย แต่ก็ทำได้ค่ะ 
ความคิดเห็นที่  5 ใจดีเข้าถึงเด็กทุกคนเลยค่ะ 
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ความคิดเห็นที่  6 อาจารย์ใจดีมาก ๆ เลยค่ะ แต่บางทีก็ค่อนข้างง่วงนิดหน่อยค่ะ เนื่องจากฟังเนื้อหาบรรยายของอาจารย์ 
ความคิดเห็นที่  7 - 
ความคิดเห็นที่  8 
ความคิดเห็นที่  9 อาจารย์น้ำเสียงน่าหลับมากกก หนูเกือบหลับตลอดเลยค่ะ555555 แต่ชอบตอนอาจารย์สอนวิชานี้นะคะ 
สอนง่าย ๆ ชิล ๆ สบาย ๆ เรียนกับอาจารย์แล้วรู้สึกรีแล็กซ์ตลอดเลยค่ะ รักนะคะ 
ความคิดเห็นที่  10 อาจารย์สอนเข้าใจ ไม่เข้าใจอะไรยังไง สอบถามได้ และอาจารย์เป็นคนเข้าใจเด็กนักศึกษาอีกด้วย 
ความคิดเห็นที่  11 อาจารย์อาทิมาน่ารักมากค่ะ ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอด เนื้อหาอาจจะเยอะไปหน่อย แต่อาจารย์ก็ตั้งใจสอน
นักศึกษาอย่างเต็มที่ค่ะ 
ความคิดเห็นที่  12 ใจดี สอนเข้าใจง่าย พูดน่าฟังตลอดเวลา อาจารย์ให้กำลังใจนักศึกษาเก่งมาก ๆ เชียร์อัพตลอดเวลา ชอบ
ที่มีการให้ทำแบบฝึกหรือตอบคำถามเล็ก ๆ ภายในชั้นเรียน ทำให้ไม่ง่วงจนเกินไป ชอบที่ให้ทำคลิปแนะนำหนังสือ เพราะแต่
ละคนแนะนำหนังสือแตกต่างกันไป ทำให้รู้จักหนังสือหลาย ๆ เล่มจากหลาย ๆ คน ชอบทำคลิป เพราะชอบคิดคอนเทนต์ต่าง 
ๆ ซึ่งผลตอบรับก็ดี อาจารย์คอมเมนต์ และให้กำลังใจดีมาก ๆ ทำให้อยากพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ ในส่วนของข้อสอบกลางภาค 
ยากนิดหน่อย ไม่ค่อยเข้าใจโจทย์สักเท่าไร 
ความคิดเห็นที่  13 อาจารย์สอนเขัาใจทุกวิชาที่เรียนกับอาจารย์ค่ะ 
ความคิดเห็นที่  14 อาจารย์น่ารักมากๆเลยค่ะ เข้าใจนักศึกษาและให้งานไม่เยอะด้วยค่ะ 
ความคิดเห็นที่  15 อยากเรียนกับอาจารย์อีกค่ะ อาจารย์น่ารักใจดี 
ความคิดเห็นที่  16 สอนดีค่ะ อาจารย์ใจดีตลอดเวลาที่เรียนด้วยตลอดเลย 
ความคดิเห็นที่  17 ชอบในการสอนการอ่านมาก เพราะจะทำให้เรารู้ว่าเรามีปัญหาในการอ่านด้านไหนอาจารย์ก็จะคอยเเนะ
นำให้อยู่ตลอด 
ความคิดเห็นที่  18 อาจารย์ใส่ใจนักศึกษา คอยถามไถ่เสมอบรรยากาศการเรียนสนุก 
 

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
เห็นด้วยกับผลการประเมิน  
 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

จากการสุ่มสัมภาษณ์พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเนื้อหารายวิชานี้  ในด้านวิธีการสอน การมอบหมายงานและ
การวัดผล  

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
เห็นด้วยกับผลการประเมิน และจะพัฒนาการสอนต่อไป 



มคอ. ๕ 
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หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 
๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการดำเนินการ 

พัฒนาสื่อการสอน และรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ
ยิ่งขึ้น  

 ได้พัฒนาสื่อการสอน Ms Power Point และมีสื่อใน
รูปแบบวิดีทัศน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
     ไม่มี 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ยกตัวอย่างบทอ่านที่ทนัสมัยและน่าสนใจเพิ่มเติม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผู้สอน 

 
๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  (ไม่มี) 

ลงชื่อ                   ลงชื่อ …………………………………………………………… 
              (อาจารย์อาทิมา  พงศ์ไพบลูย์)                        (            ) 
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
               ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕                                 วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 


