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มคอ.5 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา    มหาวทิยาลยัศลิปากร 

วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา   หมวดวชิาทศันศลิป์ คณะอกัษรศาสตร ์
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือรายวิชา 

082 102 มนุษยก์บัการสร้างสรรค ์082102-59 : มนุษยก์บัการสรา้งสรรค ์  Sec  501 
(man and creativity ) 

2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี (ถ้ามี) 
ไม่มี 

3. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มเรียน (Section) 
ผูช่้วยศาสตราจารยส์ราวทุ ตนัณีกุล และผูช้่วยศาสตราจารยน์วตั เลศิแสวงกจิ 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
วนัจนัทร ์เวลา 16.40- 19.20 น. ภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2563 

5. สถานท่ีเรียน  
หอ้งประชุมเทพยสุวรรณ คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร  วทิยาเขต พระราชวงัสนามจนัทร ์จ.

นครปฐม และเรยีนออนไลน์ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่2 - 15 

 

หมวดท่ี 2 การจดัการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

 
หวัข้อ 

จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได้
สอนจริง 

ระบสุาเหตท่ีุการสอนจริงต่างจากแผน 
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

แนะน ารายวิชา   
 การพฒันาการของการเป็นมนุษย ์

3 3  

กระบวนการสร้างสรรคข์องมนุษย ์ 3 3  
การสร้างสรรคท่ี์ส าคญัใน
ประวติัศาสตร์มนุษย ์

3 3  

 การสร้างสรรคท์างศิลปะ  
 

9 6  

การสร้างสรรคท์างสถาปัตยกรรม 3 3  
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หวัข้อ 

จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได้
สอนจริง 

ระบสุาเหตท่ีุการสอนจริงต่างจากแผน 
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

      อออออ ภาษาและวรรณกรรม 3 3  
   การสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ 

 
6 6  

การสร้างสรรคภ์าพถ่าย 3 3  
การสร้างสรรคร่์วมสมยั 3 3  
ปรชัญา ความเชื่อ และพธิกีรรม 3 3  
การเมืองการปกครอง  3 - ขาดอาจารยพ์ิเศษดา้นน้ี 

2. หวัข้อท่ีสอนไม่ครอบคลมุตามแผน 

หวัข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี) 

นัยส าคญัของหวัข้อท่ีสอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

 
การเมอืงการปกครอง 

 

 
ขาดอาจารยพ์ิเศษดา้นน้ี 

 
ปรบัหวัขอ้เพือ่ใหม้กีารเรยีนการสอนได ้

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบใุนรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบใุนรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คณุธรรม จรยิธรรม 
 

(1)  ใหเ้ห็นคุณค่าและความส าคญัของ
การมีวนิยั การมีจิตส านึกท่ีซ่ือสัตย ์
(2)  สร้างขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง
นกัศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อนและเคารพใน
กติกานั้น 
(3)  มอบหมายให้นกัศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบใุนรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ความรู ้
 
 

(1)  วธีิการสอนแบบบรรยายใหไ้ด้
เน้ือหาความรู้ท่ีผูศึ้กษาไดเ้รียนโดยเอา
ปัญหาเป็นท่ีตั้ง 
(2)  ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้ง
ประยกุตค์วามรู้และทกัษะท่ีเหมาะสม
เพื่อแกปั้ญหา 
(3)  แนะน าความสัมพนัธ์และการ
เช่ือมโยงเน้ือหาวชิากบัองคค์วามรู้อ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

   

ทกัษะทางปัญญา (1)  สอนอยา่งเป็นระบบ โดยเนน้การ
วเิคราะห์และการวพิากษ ์
(2)  แนะน าการสืบคน้ การวิเคราะห์
รวมถึงแนะน าแหล่งความรู้เพิ่มเติม 
(3) ใชก้รณีตวัอยา่ง ประกอบการสอน
โดยเฉพาะกรณีตวัอยา่งใน
ชีวติประจ าวนั 

   

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 

(1) มอบหมายงานเด่ียวและงานกลุ่มให้
นกัศึกษาท า 
(2) แบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่มมีการตั้ง
หวัหนา้ เลขา ผูรั้บผดิชอบในการท างาน 
(3) ใหน้กัศึกษาน าเสนอผลของการ
รวมกลุ่มวา่มีขอ้ดี ขอ้เสียในการท างาน
กลุ่มในหวัขอ้ท่ีศึกษาอยา่งไร 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบใุนรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การ
สือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1)  ก าหนดหวัขอ้องคค์วามรู้ให้
นกัศึกษาคน้ควา้และน าเสนอ 
(2)  แนะน าการใชค้อมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(3)  แนะน าการคน้ขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งมีระบบ 
 

   

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรบัปรงุวิธีสอน 
 
 
 
 

หมวดท่ี 3 สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1 จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                              143    คน 
2 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือส้ินสดุภาคการศึกษา      143  คน 
3 จ านวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                คน 
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4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 
ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A 29 20.28 
B+ 19 13.29 
B 39 27.27 
C+ 23 16.08 
C 12 8.39 

 D+ 5 3.50 
D 4 2.80 
F 12 8.39 

ไมส่มบูรณ์ (I)   
ผ่าน (P,S)   

ตก (U)   

ถอน (W)   
 

5. ปัจจยัท่ีท าให้ระดบัคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตผุล 
  

6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคล่ือน เหตผุล 

 
 

 

7. การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา  
วิธีการทวนสอบ สรปุผล 

 
 

 

หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
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1. ประเดน็ด้านทรพัยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรพัยากรประกอบการ

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

 

  

 

2. ประเดน็ด้านการบริหารและองคก์ร 
ปัญหาด้านการบริหารและองคก์ร(ถ้ามี) 

 
ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

  

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ไมม่ ี
1.2 ความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
ไมม่ ี

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 
2.2 ความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
 
 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรบัปรงุ 

1. ความก้าวหน้าของการปรบัปรงุการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ท่ีผ่านมา 
แผนการปรบัปรงุท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

2559     ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 
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ไมม่ ี  

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรบัปรงุรายวิชา 
 

3. ข้อเสนอแผนการปรบัปรงุส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาท่ีแล้วเสรจ็ ผูร้บัผิดชอบ 

   

   

4. ข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
 
 
 
 
ช่ืออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา      
ผูช่้วยศาสตราจารยส์ราวทุ ตนัณีกุล  
ลงชื่อ _______________________________ วนัทีร่ายงาน _28 เมษายน 2564____ 
 
ช่ืออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร   
ผูช่้วยศาสตราจารยส์ราวทุ ตนัณีกุล  
 
 
ลงชื่อ _______________________________ วนัทีร่บัรายงาน _28 เมษายน 2564_____ 
 


