มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา THG1201 วิชา การฟงและการพูด
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
THG1201
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
การฟงและการพูด
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้
ไมมี
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ กลุมเรียน ๐๐๑, ๐๐๒
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
๕. สถานที่เรียน
หองเรียน ๓๕๔๓ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จน.ชม.
จน.ชม.ทีไ่ ด ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
หัวขอ
แผนการสอน สอนจริง แผน การสอนหากมีความแตกตาง
เกิน ๒๕%
แนะนำรายวิชา
๔
๔
บทนำเขาสูรายวิชา
๔
๔
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการฟง ความหมาย

ความสำคัญ วัตถุประสงค ประเภทของการฟง
- หลักการฟงสารประเภทตางๆ
- ลักษณะการฟงที่ดีและไมดี

๔

๔

-
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จน.ชม.
จน.ชม.ทีไ่ ด ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอน สอนจริง แผน การสอนหากมีความแตกตาง
เกิน ๒๕%

หัวขอ

- อุปสรรคและปญหาในการฟง
- การฟงเพื่อจับใจความสำคัญ
- ฝกฟงและจับใจความสำคัญของเรื่องที่ไดฟง
- การฟงเพื่อสรุปความ
- ฝกสรุปความและบอกประโยชนของเรื่องที่ไดฟง
- การฟงเพือ่ วิเคราะหสาร
- ฝกฟงเพื่อวิเคราะหสาร
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการพูด ความหมาย
ความสำคัญ วัตถุประสงค การประเมินการพูด
- หลักการพูดอยางมีประสิทธิภาพ
- หลักการพูดแบบมีการเตรียมตัวลวงหนา
- ทดสอบการพูดแบบมีการเตรียมตัวลวงหนา
- หลักการพูดแบบกะทันหัน
- ทดสอบการพูดแบบกะทันหัน
- หลักการพูดนำเสนองาน/รายงาน
- ฝกทักษะการพูดนำเสนองาน
- ทดสอบการพูดนำเสนองาน(กลุม)
- หลักการพูดแบบโตวาที
- ทดสอบการพูดโตวาที

๔

๔

-

๔

๔

-

๔

๔

-

๔

๔

-

๘

๘

-

๘

๘

๘

๘

๘

๘

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)
ไมมี

นัยสำคัญของหัวขอที่สอนไมครอบคลุม
ตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
รายวิชา การฟังและการพูด สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

หน้า | ๒

ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ประสิทธิผล
มี

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

(๑) ผูสอน สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม เนนเรื่องความซื่อสัตย สุจริตและมีวนิ ัย
รูจักเคารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและ
สังคม

(๑) บรรยาย อภิปราย ยกตัวอยาง การคิด
วิเคราะห ถาม-ตอบในชัน้ เรียนและการสอนแบบ
บออนไลน
(๒) มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทำรายงานทัง้
เดี่ยวและกลุม
(๓) อภิปรายกลุมกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
(๔) นำเสนองานดวยวาจาและรูปแบบรายงาน
ทักษะทาง
(๑) บรรยายเนื้อหา ยกตัวอยาง ถาม-ตอบในชัน้
ปญญา
เรียนและการสอนแบบบออนไลน
(๒) อภิปรายกลุมกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
(๓) ฝกทักษะการฟงเพื่อสรุปสาระสำคัญดวยสื่อ
การสอนตาง ๆ
(๔) ใหนักศึกษาออกมาฝกทักษะการพูดหนาชั้น
เรียน
ทักษะ
(๑) มีการกำหนดกิจกรรม การทำงานเปนกลุม ซึ่ง
ความสัมพันธ ตองประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูล
ระหวางบุคคล จากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
เพื่อใหเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัว
และความ
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
รับผิดชอบ
(๒) ใหนักศึกษาทำงานกลุมและแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบใหชัดเจน
(๓) อภิปรายในชั้นเรียน

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข

ไมมี



-



-



-



-
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ประสิทธิผล
มี

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(๑) นำเสนองานกลุมในชั้นเรียน ฝกใหนักศึกษาใช 
ภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน กระชับและเหมาะสม
(๒) จัดทำรายงาน โดยใหคนควานักศึกษาตอง
คนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
(๓) นักศึกษานำเสนอดวยโปรแกรม Power
Point หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข

ไมมี
-

๔. ขอเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ใชวิธีการการแบบเดิมแตปรับเนือ้ หาและกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะหใหมากขึ้น
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน มีจำนวนกลุมเรียน ๒ กลุม
กลุมเรียน ๐๐๑ จำนวนผูเรียน
๓๙ คน
กลุมเรียน ๐๐๒ จำนวนผูเรียน ๓๘ คน
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
กลุมเรียน ๐๐๑ จำนวนผูเรียน
๓๙ คน
กลุมเรียน ๐๐๒ จำนวนผูเรียน ๓๗ คน
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) - คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
กลุมเรียน ๐๐๑
ระดับคะแนน
จำนวน
คิดเปนรอยละ
A
๑๒
๓๐.๘
A๑๑
๒๘.๒
B+
๘
๒๐.๕
B
๖
๑๕.๔
B๒
๕.๑
C+
๐
๐
C
๐
๐
C๐
๐
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กลุมเรียน๐๐๒

D+
D
DF
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)

๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐

ตก (U)

๐

๐

ถอน (W)

๐

๐

ระดับคะแนน
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)

จำนวน
๑๓
๖
๙
๓
๒
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๓
๐

คิดเปนรอยละ
๓๕.๑
๑๖.๒
๒๔.๓
๘.๑
๕.๔
๐
๒.๗
๐
๐
๐
๐
๐
๘.๑
๐

ตก (U)

๐

๐

ถอน (W)

๐

๐

๕. ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
รายวิชา การฟังและการพูด สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

หน้า | ๕

มคอ. ๕
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๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกำหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล

เหตุผล

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
ทวนสอบดวยแบบประเมินการสอนของนักศึกษา การทบทวน นักศึกษามีผลลัพธการเรียนรูครบทั้ง ๕ ดาน สรุปสาระสำคัญ
คะแนนสอบ การทดสอบ และสอบถามนักศึกษาบางคน
ไดดังนี้
เพื่อใหทราบผลลัพธการเรียนรูท ั้ง ๕ ดาน
๑. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต และมี
วินัย โดยพิจารณาจากการสงงานตรงเวลา การเขาชัน้ เรียน
การรวมกันทำรายงาน และการสอบ
๒. นักศึกษามีความรู สามารถสรุปสาระความรูที่ไดจากการ
เรียน บูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของได โดยอธิบายไดทั้งทาง
วาจาและจากการทำขอสอบ
๓. นักศึกษามีทักษะทางปญญา โดยสามารถนำความรูจากใน
ชั้นเรียนไปปรับใชกับการรายงานเดี่ยวและกลุมได และทำ
ขอสอบไดในระดับที่นา พอใจ
๔. นักศึกษามีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธดี รูจ ักปรับตัวและสามารถทำงาน
รวมกันกับผูอื่นไดดี โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
ทำงานกลุม ความเปนผูนำและผูตามอยางเหมาะสม
๕. นักศึกษามีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถใชภาษาไทย ในการ
ฟงและการพูด เพื่อสรุปประเด็น จัดทำรายงาน คนควาขอมูล
จากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสได สามารถจัดทำคลิป
ทดสอบการพูดไดอยางดี
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หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
(ดูเอกสารการประเมินการสอน)
๑.๑ ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดำเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
เชิญวิทยากรหรือปรับปรุงเนื้อหาและสื่อการสอน
ปรับปรุงเนื้อหาและสื่อการสอน
๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ผูสอนปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดฝกฟงและพูดใหมากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิดความตั้งใจ
เรียน และอาจเชิญวิทยากรมาบรรยายเพิ่มเติม
รายวิชา การฟังและการพูด สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กำหนดเวลาที่แลวเสร็จ
เชิญวิทยากรหรือปรับปรุงเนื้อหาและสื่อการสอน

ภายในภาคเรียน

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ …………
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ)์
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ ...๑๕.. เดือน....พฤศจิกายน พ.ศ. ...๒๕๖๔...

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
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แบบประเมินการสอนอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายวิชา : THG1201 การฟงและการพูด

THG1201 การฟงและการพูด 77 / 73 4.59 0.33 รายละเอียด
ตอนที่ 1 โปรดเลือกชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1.1

ผูสอนมีการเขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา

4.79

1.2

ผูสอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุงหมายและประสงค ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู

4.75

1.3

ผูสอนใชเอกสารประกอบการสอน ตำรา ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู

4.68

1.4

ผูสอนมีการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม หรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน

4.6

1.5

ผูสอนมีความรูล ึกซึ้ง อธิบายไดชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม

4.64

1.6

ผูสอนมีกระบวนการสอนที่เปนขั้นตอนและเขาใจงาย

4.62

1.7

ผูสอนมีการแนะนำแหลงคนควาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง

4.47

1.8

ผูสอนใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทหี่ ลากหลาย ทำใหนักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรูม ากยิ่งขึน้ เชน อุปกรณ ตัวอยางของจริง หนังสือ ตำรา
เว็บไซต

4.4
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1.9

ผูสอนมีการประเมินความเขาใจของผูเรียนระหวางการเรียนการสอน และมีการชี้แจงขอบกพรองใหผูเรียนไดแกไข

1.10 ผูสอนมีการกำหนดเกณฑการใหคะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม

4.59
4.64

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสำคัญ
2.11 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุนและหลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียน

4.63

2.12 ผูสอนสงเสริมใหผเู รียนสามารถ คิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน อยางสรางสรรค

4.62

2.13 ใหผูเรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา รวมทั้งฝกปฏิบัตินำไปใชในสภาพจริง

4.41

2.14 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน หรือระหวางผูส อนกับผูเรียน เชน อภิปราย จัดกิจกรรมกลุม

4.59

2.15

มีการกำหนดใหผูเรียนไดเรียนรูผ านสื่อ เชน ใชเครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน, ใชสื่ออีเล็กทรอนิกสในการสืบคนขอมูล, เรียนรูรายวิชาผานระบบ
E-learning

4.38

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ความคิดเห็นที่ 1 ความคิดเห็นที่ 2 การสอนที่ทำใหนักศึกษาเขาใจตรงกัน เวลาสอนไมมีขาดตกบกพรอง เขาใจนักศึกษาที่ไมมีอุปกรณที่พรอมในการเรียน
ความคิดเห็นที่ 3 อาจารยสอนดี ใจดีสอนเขาใจสั่งงานนอย ขอบคุณคะ
ความคิดเห็นที่ 4 เรียนแลวไมคอยเครียด ทำใหอยากเรียนทุกคาบคะ
ความคิดเห็นที่ 5 อาจารยมีความยืดหยุนในการเรียนการสอนแบบออนไลนไดเปนอยางดีมากคะ ทำใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาที่เรียน มีการทบทวนการเรียนดวยการ อัดคลิป ไดฝกการพูด บุคลิกภาพได
เปนอยางดีตรงกับวิชา การฟงและการพูด คะ
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ความคิดเห็นที่ 6 ชอบวิชาการพูดมาก ๆ แลวก็ชอบที่อาจารยจิราภรณนา รัก เขาใจเด็ก สอนสบาย ๆ ไมเครียด อาจารยดีมาก ๆ
ความคิดเห็นที่ 7 การเรียนการสอนวิชานี้ เปนวิชาที่สนุกมาก ๆ ในตอนกอนกลางภาคเรียนเรื่องการฟง ยังไมคอยนาสนใจสักเทาไร เพราะสวนมากเปนการฟงเพื่อการวิเคราะห มีความเครียดเล็กนอย
แตขอสอบไมไดยากจนเกินไป อาจารยสอนไดตรงกับเนื้อหาที่ออกขอสอบ สอบเขาใจงาย ไมสับสนจนเกินไป พอหลังกลางภาคเรียนเรื่องการพูด ในตอนแรกมีความประหมามาก เพราะเปนคนไมชอบ
การพูดสักเทาไร แตอาจารยทำใหความคิดที่ไมชอบหายไป อาจารยเปนคนที่ใหกำลังใจนักศึกษาไดดีมาก ๆ ถึงจะทำดีหรือไมดี อาจารยเปนคนที่แสดงความคิดเห็นไดดี และทำใหอยากพัฒนาตอไปเรื่อย
ๆ ทำใหมีความสุขกับการเรียนมาก ๆ อาจารยเปนคนซื่อตรง ใหคะแนนอยางตรงไปตรงมา และเปนคนใจดี มีการใหรวมกิจกรรมในชั้นเรียนเสมอ ใหพูดใหตอบใหถามเสมอ ซึ่งเปนเรื่องที่ดีมาก ๆ เรียน
ดวยแลวสนุก อยากเรียนตอไปเรื่อย ๆ
ความคิดเห็นที่ 8 อาจารยนารักมากคะ ใจดีแลวก็พูดจานาฟง วิชานี้สอนตอนเชาซึ่งตอนนี้หนูพึ่งตื่นและวิชานี้เปนวิชาการพูดดวย เลยทำใหตองพูดคุยกับอาจารยไปดวย หลังๆอาจารยชอบเรียกหนูอยู
บอยๆและเรียกชื่อผิดตลอดแตหนูก็ไมไดทวงนะ หนูเขาใจวาชื่อหนูอานยากคะ XD
ความคิดเห็นที่ 9 อาจารยสอนดีมากคะสั่งงานเหมาะสมกับผูเรียน
ความคิดเห็นที่ 10 ความคิดเห็นที่ 11 อาจารยวิชาการฟงเเละการพูด อาจารยสอนไดดี เรียนเขาใจ เขาพูดคุยกันไดไดตลอด เวลาตอนอาจารยสั่งงานอาจารยมีการถามตลอดเขาใจไหม มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหม ตรงนี้เเล
หะที่ผมรูประทับใจเเละทำงานไดสำเร็จตลอดครับ
ความคิดเห็นที่ 12 อาจารยใจดี สอนแลวเขาใจไดงายมากเลยคะ
ความคิดเห็นที่ 13 หนูรักอาจารยที่สุด อาจารยเปนคนใจดีมากๆ เวลาสอน อธิบายไดดมี ากๆ
อาจารยสอนเขาใจเนื้อหามากๆเลยคะ เรียนกับอาจารยไมเครียดเลยคะ อาจารยตลกยิ้มแยมเฮฮาตลอดกับนักศึกษา
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