
มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

รหัสวิชา THG๑๒๐๑ รายวิชา การฟงและการพดู 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา   

รหัสวิชา   THG๑๒๐๑ 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย การฟงและการพดู 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Listening and Speaking 

 

๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี  (ถามี) 

  ไมมี 

 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 

 

  อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี  กลุมเรียน  ๐๐๑ 

 

๔.ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา  ๑/๒๕๖๕ 

 

๕.  สถานที่เรียน กลุมเรียน ๐๐๑ หองเรียน ๓๕๔๓ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ออนไลน Google Meet 

และ Google Classroom 
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

๑.รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวนช่ัวโมง

ตามแผนการ

สอน 

จํานวน

ช่ัวโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจาก

แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน ๒๕% 

แนะนํารายวิชา 

บทนําเขาสูรายวิชา 

๔ ๔  

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการฟง  ความหมาย  

ความสําคัญ  วัตถุประสงค ประเภทของการ

ฟง 

๔ ๔  

- หลักการฟงสารประเภทตางๆ  

- ลักษณะการฟงที่ดีและไมดี 

- อุปสรรคและปญหาในการฟง 

๔ ๔  

- การฟงเพื่อจบัใจความสําคัญ 

- ฝกฟงและจับใจความสําคัญของเรื่องที่ได

ฟง 

๔ ๔  

- การฟงเพื่อสรุปความ 

- ฝกสรุปความและบอกประโยชนของเรื่องที่

ไดฟง 

๔ ๔  

- การฟงเพื่อวิเคราะหสาร 

- ฝกฟงเพื่อวิเคราะหสาร 

๔ ๔  
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หัวขอ 

จํานวนช่ัวโมง

ตามแผนการ

สอน 

จํานวน

ช่ัวโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจาก

แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน ๒๕% 

-  ค ว า ม รู พ้ื น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พู ด  

ความหมาย  ความสําคัญ  วัตถุประสงค 

การประเมินการพูด 

- หลักการพูดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การใชภาษาในการพูด 

๔ ๔  

- หลักการพูดแบบมีการเตรียมตัวลวงหนา 

- ทดสอบการพูดแบบมีการเตรียมตัว

ลวงหนา 

๘ ๘  

- หลักการพูดแบบกะทันหัน 

- ทดสอบการพูดแบบกะทันหัน 

๘ ๘  

- หลักการพูดนําเสนองาน/รายงาน 

- ฝกทกัษะการพูดนําเสนองาน 

 - ทดสอบการพูดนําเสนองาน(กลุม) 

๘ ๘  

- หลักการพูดแบบโตวาที 

- ทดสอบการพูดโตวาที 

๘ ๘  

 
๒.  หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
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หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน  

(ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไมมี   

   

   

 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบใุน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
มี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม การบรรยาย 

การอภิปราย 

การคนควาทํารายงาน 

การนําเสนอผลงาน 

   

ความรู การบรรยาย 

การอภิปราย 

การคนควาทํารายงาน 

การนําเสนอผลงาน 

   

ทักษะทางปญญา การบรรยาย 

การอภิปราย 

การคนควาทํารายงาน 

การนําเสนอผลงาน 

   

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

การบรรยาย 

การอภิปราย 

การคนควาทํารายงาน 

การนําเสนอผลงาน 

   

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบรรยาย 

การอภิปราย 

การคนควาทํารายงาน 

การนําเสนอผลงาน 
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๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

 ไมมี 
 
 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ๕๔ คน 
 
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา ๕๑ คน 
 
๓. จํานวนนักศึกษาที่ลาออก ๓ คน  

 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

กลุมเรียน ๐๐๑ จํานวน ๕๑ คน 

 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 

A ๑๑ ๒๑.๕๗ 

A- ๑๐ ๑๙.๖๑ 

B+ ๑๐ ๑๙.๖๑ 

B ๑๐ ๑๙.๖๑ 

B- ๕ ๙.๘๐ 

C+ ๑ ๑.๙๖ 

C ๐ ๐ 

C- ๐ ๐ 

D+ ๐ ๐ 

D ๑ ๑.๙๖ 

D- ๐ ๐ 

F ๑ ๑.๙๖ 

I ๒ ๓.๙๒ 
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๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี) 

 ไมมี 

 
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒ 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไมมี  

  

 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไมมี  

  

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

สังเกตจากการเรียนการสอน และแบบประเมินในระบบ นักศึกษามีความกลาแสดงออกมากข้ึน ไดแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับเพื่อน ๆ มีโอกาสฝกฝน ไดรับคําแนะนําแกไขจาก

ผูสอน 

 

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

๑.ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการ

สอน  (ถามี) 
ผลกระทบ 

ไมมี  

 

๒.ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
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ไมมี  

 

 

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

สถานะการประเมิน 

(จํานวนเต็ม/คนที่ประเมิน

ตอนน้ี) 

คาเฉล่ีย คา SD     ดําเนินการ 

THG1201 การฟงและการพูด 54 / 41 4.65 0.3 รายละเอียด 

 

รายวิชา : THG1203 การเขียน 

ตอนที่ 1 โปรดเลือกชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ขอ รายการประเมิน 
ดมีาก 

(5) 

ดี 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พอใช 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

การจัดการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

1.1 ผูสอนมกีารเขาสอนและเลกิสอนตรงเวลา 4.71 

1.2 
ผูสอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุงหมายและประสงค ขอบเขตเนื้อหาวิชา และ

กจิกรรมการเรียนรู 
4.61 

1.3 ผูสอนใชเอกสารประกอบการสอน ตํารา ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 4.59 
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ขอ รายการประเมิน 
ดมีาก 

(5) 

ดี 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พอใช 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1.4 
ผูสอนมีการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน

รวม หรือแสดงความคดิเห็นในการเรียนการสอน 
4.64 

1.5 ผูสอนมคีวามรูลกึซึ้ง อธิบายไดชัดเจน และมกีารสอนท่ีครอบคลุม 4.71 

1.6 ผูสอนมกีระบวนการสอนที่เปนขั้นตอนและเขาใจงาย 4.67 

1.7 ผูสอนมกีารแนะนําแหลงคนควาเพิ่มเตมิเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 4.51 

1.8 
ผูสอนใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษาเกิดความสนใจและอยาก

เรียนรูมากยิ่งขึ้น เชน อุปกรณ ตัวอยางของจริง หนังสือ ตํารา เว็บไซต 
4.54 

1.9 
ผูสอนมีการประเมินความเขาใจของผูเรียนระหวางการเรียนการสอน และมีการชี้แจง

ขอบกพรองใหผูเรียนไดแกไข 
4.76 

1.10 ผูสอนมกีารกําหนดเกณฑการใหคะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม 4.66 

การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

2.11 
การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุนและหลากหลายตอบสนองความตองการของ

ผูเรียน 
4.66 

2.12 ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนสามารถ คดิ วเิคราะห สังเคราะห ประเมนิ อยางสรางสรรค 4.66 

2.13 
ใหผูเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา รวมทั้ง

ฝกปฏบัิตนิําไปใชในสภาพจริง 
4.59 

2.14 
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน หรือระหวางผูสอนกับผูเรียน เชน 

อภปิราย จัดกจิกรรมกลุม 
4.61 
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ขอ รายการประเมิน 
ดมีาก 

(5) 

ดี 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พอใช 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

           2.15 
มกีารกําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูผานสื่อ เชน ใชเคร่ืองมือ/เทคโนโลยสีารสนเทศในการสอน, 

ใชสื่ออเีล็กทรอนกิสในการสืบคนขอมูล, เรียนรูรายวชิาผานระบบ E-learning 
    4.59  

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ความคิดเห็นที่  1 ชวยทําใหหนูกลาพูดในเรื่องที่ทุกคนมองวาไรสาระ ขอบคุณอาจารยมากๆคะ 

ความคิดเห็นที่  2 สวนตัวชอบวิชาแบบน้ีมากคะเพราะทฤษฎีไมเยอะและเปนสิ่งที่คอนขางสามัญทั่วไปมาก 

ข้ึนอยูกับความต้ังใจของเรา และไดใชความคิดเยอะดีคะ เวลาไดแลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนหรือไดฟงไดแชรประสบการณ

ก็สนุกดีคะ อาจารยสอนรูเรือ่ง ถายทอดออกมาไมซับซอนเขาใจงาย เรียนสนุกคะไมกดดันเลย 

ความคิดเห็นที่  3 มีโอกาสฝกฝนจากความไมม่ันใจจากหนาชั้นเรียนใหคอยๆมีความกลาแสดงออกมากข้ึนที่ละ

นิด 

ความคิดเห็นที่  4 เปนวิชาที่ได active และทําใหกลาแสดงออก อาจารยใหคําแนะนําดี สอนดีเขาใจงายมากๆ 

๑.๒ ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 

เห็นดวยกับผลการประเมิน  

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

จากการทําแบบประเมินพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอรายวิชา นําความรูจากรายวิชาไปปรับใชในรายวิชา

อ่ืน ๆ  

๒.๒ ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 

เห็นดวยกับผลการประเมิน และจะพัฒนาการสอนตอไป 

 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผานมา 

แผนการปรบัปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาที่ผานมา 
ผลการดําเนินการ 

สอนเปนครัง้แรก  
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๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 ไมมี 

 
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ปรับเปลี่ยนสื่อการสอนใหทันสมัยมากข้ึน กอนเปดภาคเรียน ผูสอน 

 
๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ไมมี 

 
ลงชื่อ ……………………………………………………………  ลงชื่อ …………………………………………………………… 

        (อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี)           (อาจารยอาทิมา พงศไพบูลย) 

 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

วันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕   วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
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