
มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

รหัสวิชา THG๑๒๐๓ รายวิชา การเขียน 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา   

รหัสวิชา   THG๑๒๐๓ 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย การเขียน 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Writing 

 

๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี  (ถามี) 

  ไมมี 

 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 

 

  อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี   กลุมเรียน  ๐๐๑ 

  อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี   กลุมเรียน  ๐๐๒ 

 

๔.ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา  ๑/๒๕๖๔ 

 

๕.  สถานที่เรียน กลุมเรียน ๐๐๑ และ ๐๐๒ เรียนออนไลน 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% 

ความสําคัญและรูปแบบตางๆ ของงานเขียน ๓ ๓  

ค ว า ม รู พ้ื น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ขี ย น 

(ความหมาย รูปแบบของงานเขียน ระดับ

ภาษา) 

๖ ๖  

องคประกอบและกลวิธีการสรางงานเขียน ๖ ๖  

การเขียนยอหนา (ความหมายของยอหนา 

องคประกอบของยอหนา การเขียนขยาย

ความประโยคใจความสําคัญ ลักษณะของ

ยอหนาที่ดี การใชภาษา) 

๖ ๖  

การเขียนเรียงความ (ความหมายของการ

เขียนเรียงความ องคประกอบของการเขียน

เรียงความ ลักษณะของเรียงความที่ดี และ

การใชภาษา) 

๙ ๖  

การเขียนรายงานวิชาการ (รูปแบบของการ

เขียน องคประกอบของการเขียนรายงาน

วิชาการ และการใชภาษาในการเ ขียน

รายงานวิชาการ) 

๖ ๙  

ฝกวิเคราะหและสรางงานเขียนรูปแบบตางๆ ๖ ๖  
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๒.  หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
 

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 
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ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบใุน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน  (ถามี)  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
มี ไมมี 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบรรยาย 

การอภิปราย 

การคนควาทํารายงาน 

การนําเสนอผลงาน 

   

 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 ไมมี 
 
 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ๗๗ คน 
 
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา ๗๓ คน 
 
๓. จํานวนนักศึกษาที่ลาออก ๔ คน (สงเกรดเปน F เน่ืองจากมีรายช่ืออยูในระบบ) 
 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

กลุมเรียน ๐๐๑ จํานวน ๓๙ คน 

 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 

A ๕ ๑๒.๘๒ 

A- ๑ ๒.๕๖ 

B+ ๑๑ ๒๘.๒๑ 

B ๑๓ ๓๓.๓๓ 

B- ๔ ๑๐.๒๖ 

C+ ๒ ๕.๑๓ 

C ๓ ๗.๖๙ 

C- ๐ ๐ 

หนา | ๔ 

รายวชิา THG๑๒๐๓ สาขาวชิาภาษาไทย วชิาการเขยีน คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา 
 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 
ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 

D+ ๐ ๐ 

D ๐ ๐ 

D- ๐ ๐ 

F ๐ ๐ 

I ๐ ๐ 

 

กลุมเรียน ๐๐๒ จํานวน ๓๘ คน 

 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 

A ๔ ๑๐.๕๓ 

A- ๓ ๗.๙๐ 

B+ ๘ ๒๑.๐๕ 

B ๗ ๑๘.๔๒ 

B- ๕ ๑๓.๑๖ 

C+ ๑ ๒.๖๓ 

C ๒ ๕.๒๖ 

C- ๒ ๕.๒๖ 

D+ ๑ ๒.๖๓ 

D ๑ ๒.๖๓ 

D- ๐ ๐ 

F ๔ ๑๐.๕๓ 

I ๐ ๐ 

 

๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี) 

 ไมมี 

 
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒ 
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๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไมมี  

  

 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไมมี  

  

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

สุมสอบถามนักศึกษาจากทั้งสองกลุมเรียน (เขียนบรรยาย

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทั้ง ๕ ดาน)  

๑. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    นักศึกษามีความกระตือรือรนในการเขียนงาน มีความ

ซ่ือสัตยสุจริตไมลอกงานของผูอ่ืน  

๒. ผลการเรียนรูดานความรู 

    นักศึกษาไดเรียนรูหลักการเขียน การใชภาษา และการ

เรียบเรียงความคิด ไดเรียนรูรูปแบบการเขียนรายงาน

วิชาการ อีกทั้งนําไปใชเปนแนวทางในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ได

ตอไป 

๓. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    นักศึกษาไดฝกฝนทักษะการคิด และการเรียบเรียงงาน

เขียนในเวลาที่มีจํากัด และไดนําความคิดของตนถายทอด

ออกมาเปนงานเขียน โดยที่ไมตองคัดลอกจากขอมูล 

๔. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

    นักศึกษาไดเรียนรูการทํางานรวมกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 

รับผิดชอบสวนงานของตนที่ไดรับมอบหมาย รูจักพัฒนา

งานเขียนของตน และไมดูถูกผลงานของตนเอง 
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วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

๕. ผลการเรียนรูดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

    นักศึกษาไดเรียนรู ส่ือสารกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน และ

อาจารยผานการอธิบายงานเขียน การตรวจงานอยาง

ละเอียดวาจุดใดเปนจุดเดนหรือจุดท่ีตองปรับปรุงแกไขใน

งานเขียน  

๖. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/ปรับปรุง/แกไข 

    เกณฑการใหคะแนนเหมาะสม แจงคะแนนของงานทุก

ช้ินใหนักศึกษาทราบ สงผลใหนักศึกษาทราบวาตนมีจุดดี

และจุดที่ตองแกไขอยางไร นักศึกษาเสนอใหลดจํานวนงาน

กลุมที่มอบหมายในรายวิชา 

 

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

๑.ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการ

สอน  (ถามี) 
ผลกระทบ 

ไมมี  

 

๒.ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี  

 

 

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 

สถานะการประเมิน 

(จํานวนเต็ม/คนที่ประเมิน

ตอนน้ี) 

คาเฉล่ีย คา SD     ดําเนินการ 

THG1203 การเขียน 77 / 73 4.63 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 4.75 

1.2 
ผูสอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุงหมายและประสงค ขอบเขตเนื้อหาวิชา และ

กจิกรรมการเรียนรู 
4.71 

1.3 ผูสอนใชเอกสารประกอบการสอน ตํารา ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 4.68 

1.4 
ผูสอนมีการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน

รวม หรือแสดงความคดิเห็นในการเรียนการสอน 
4.7 

1.5 ผูสอนมคีวามรูลกึซึ้ง อธิบายไดชัดเจน และมกีารสอนท่ีครอบคลุม 4.71 

1.6 ผูสอนมกีระบวนการสอนที่เปนขั้นตอนและเขาใจงาย 4.6 

1.7 ผูสอนมกีารแนะนําแหลงคนควาเพิ่มเตมิเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 4.55 

1.8 
ผูสอนใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษาเกิดความสนใจและอยาก

เรียนรูมากยิ่งขึ้น เชน อุปกรณ ตัวอยางของจริง หนังสือ ตํารา เว็บไซต 
4.59 
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ขอ รายการประเมิน 
ดมีาก 

(5) 

ดี 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

พอใช 

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1.9 
ผูสอนมีการประเมินความเขาใจของผูเรียนระหวางการเรียนการสอน และมีการชี้แจง

ขอบกพรองใหผูเรียนไดแกไข 
4.7 

1.10 ผูสอนมกีารกําหนดเกณฑการใหคะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม 4.62 

การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

2.11 
การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุนและหลากหลายตอบสนองความตองการของ

ผูเรียน 
4.6 

2.12 ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนสามารถ คดิ วเิคราะห สังเคราะห ประเมนิ อยางสรางสรรค 4.64 

2.13 
ใหผูเรียนสามารถเลือกทําโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา รวมทั้ง

ฝกปฏบัิตนิําไปใชในสภาพจริง 
4.56 

2.14 
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน หรือระหวางผูสอนกับผูเรียน เชน 

อภปิราย จัดกจิกรรมกลุม 
4.56 

           2.15 
มกีารกําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูผานสื่อ เชน ใชเคร่ืองมือ/เทคโนโลยสีารสนเทศในการสอน, 

ใชสื่ออเีล็กทรอนกิสในการสืบคนขอมูล, เรียนรูรายวชิาผานระบบ E-learning 
    4.49  

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ความคิดเห็นที่  1 - 

ความคิดเห็นที่  2 อยากใหอาจารยมีกฏระเบียบเพิ่มเติมสําหรับคนทีไ่มชวยเพ่ือนทํางานกลุม 

ความคิดเห็นท่ี  3 การสอนที่ทําใหนักศึกษาเขาใจตรงกัน เวลาสอนไมมีขาดตกบกพรอง เขาใจนักศึกษาที่ไมมี

อุปกรณที่พรอมในการเรียน 

ความคิดเห็นที่  4 อยากใหอาจารยลดงานกลุมคะ ที่เหลือโอเคเลยคะสอนเเบบผอนคลายไมเครียด สนุกสนาน

คะ 
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ความคิดเห็นท่ี  5 อาจารยมีความเขาใจนักศึกษาเปนอยางดี และสอนเน้ือหาท่ีเขาใจไดงาย ขอสอบกลางภาค

อยูในระดับดีมาก ไมยากเกินไปจนทําใหนักศึกษาเกิดความเครียด สถานการณในการเรียนคอนขางจะสนุกมีซาวเสียงใหดู

ต่ืนเตนตลอดเวลา 

ความคิดเห็นที่  6 อาจารยนารักมาก แตสิชาการเขียนคือยากมาก แตอาจารยก็สอนจนเขาใจไดดี รวม ๆ แลว

อาจารยนารักมาก เลยประเมินใหดีมากหมดเลยเพราะอาจารยนารัก 

ความคิดเห็นที่  7 การเรียนการสอนของรายวิชาน้ี เปนวิชาที่นาสนใจมาก ๆ มีความสนุกสนาน อาจารยใจดี

และเขาใจนักศึกษาอยางมาก ทําใหนักศึกษามีความสุขและมีความอยากเรียนตลอดเวลา การใหคะแนนตาง ๆ เกณฑของ

อาจารย ถือวาดีมาก ๆ เพราะใหคะแนนตามหลักความเปนจริง และการตรวจงานของอาจารยมีความรอบคอบอยางยิ่ง      

ทําใหรูถึงขอผิดพลาดหรือขอบกพรองของตนเองที่สามารถนําไปแกไขได อาจารยอธิบายไดอยางละเอียด และในระหวางการ

เรียนการสอนมีการใหนักศึกษารวมกันตอบคําถามที่สนุกสนาน ไมกดดันจนเกินไป และเวลาในการทํางานแตละช้ินถือวาอยู

ในเวลาที่เหมาะสม อาจารยมีความใสใจนักศึกษาอยางทั่วถึง ทําใหรูสึกอยากเรียนตลอดเวลา และการเรียนก็ไมมีความนา

เบื่ออีกดวย 

ความคิดเห็นที่  8 อาจารยผูสอนวิชาน้ีนารักมาก ใจดีมากคะ อาจารยเปนคนเดียวที่ยังไมเคยตกจากอันดับจาก

อาจารยดีเดนในใจหนูเลยคะ XD อาจารยสอนเขาใจและคอยบอกในส่ิงที่ไมรูไดเยอะมากคะ หนูจะพยายามเขียนงานออกมา

ใหดีๆนะคะ ขอบคุณคาา 

ความคิดเห็นที่  9 อาจารยสอนดีมากคะใหคําแนะนําการทําการบานดีมากคะ 

ความคิดเห็นที่  10 - 

ความคิดเห็นที่  11 อาจารยวิชาการเขียนคนหน่ึงที่สอนไดดี เขาใจงาย เขาปรึกษาคุยกันไดตลอด ระบาย

ความรูสึกอะไรได เวลาอาจารยสอนมีการสอบถามตลอดวาเขาใจไหม ทําใหเราทํางานไดที่อาจารยสั่งไว 

ความคิดเห็นที่  12 สอนรูเรื่องเขาใจไดงายคะ 

ความคิดเห็นท่ี  13 หนูดีใจมากๆๆ และดีใจทุกครั้งเม่ือไดเรียนกับอาจารยลูกนํ้า อาจารยใจดีและข้ีเลนกับ

นักศึกษาไดดี เวลาเครียดจากวิชาอ่ืนๆ เม่ือมาเรียนกับอาจารยลูกนํ้า คลายเครียดทุกครั้ง อาจารยเปดเพลงดามใจใหตลอด 

อาจารยสอนเน้ือหาเขาใจงาย บางครั้ง อาจจะมีเรื่องยากบาง แตอาจารยก็สูตลอด หนูรักอาจารยนะคะ💖💖 

๑.๒ ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 

เห็นดวยกับผลการประเมิน จะเพิ่มเติมตัวอยางงานเขียนใหมากยิ่งข้ึน และอธิบายลักษณะของการเขียนที่ดีและ

ไมดีใหมากยิ่งข้ึน 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

จากการทําแบบประเมินพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอรายวิชา นําความรูจากรายวิชาไปปรับใชในรายวิชา

อ่ืน ๆ  
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๒.๒ ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 

เห็นดวยกับผลการประเมิน และจะพัฒนาการสอนตอไป 

 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผานมา 

แผนการปรบัปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาที่ผานมา 
ผลการดําเนินการ 

ปรับการมอบหมายงานในบางหัวขอใหเปนงานเด่ียว

มากกวางานกลุม 

นักศึกษาไดแสดงความคิดของตนเองผานงานเขียน และ

ฝกความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 

 
๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 ไมมี 

 
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ปรับเปลี่ยนหัวขอการเขียนใหทันสมัยและเพิ่มส่ือ

ประกอบการสอน 

กอนเปดภาคเรียน ผูสอน 

 
๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ไมมี 

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

        (อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี)   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธ์ิ) 

  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
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