
มคอ.5 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาการจดัการ 
 

หมวดที ่1 ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 082 102 มนุษยก์บัการสร้างสรรค ์(Man and Creativity) 
 
2. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
 ไม่มี 
 
3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบและหมู่เรียน (section) 
 กลุ่มเรียน 1203 

อาจารยธ์นพฒัน์ อินทวี 
 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 1-4 
 
5. สถานทีเ่รียน 
 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 ท่ีอยู ่เลขท่ี1 หมู่ 3 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 76120 
 
 
 
 
 



มคอ.5 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวน 

ช่ัวโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ช่ัวโมงทีส่อน 

จริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอนหากมี 
ความแตกต่างกนัเกนิ 25% 

แนะน ำรำยวชิำ 
กำรพฒันำกำรของกำรเป็นมนุษย ์

3 3  

กระบวนกำรสร้ำงสรรคข์องมนุษย ์ 3 3  
กำรสร้ำงสรรคท่ี์ส ำคญัในประวติัศำสตร์มนุษย ์ 3 3  
กำรสร้ำงสรรคท์ำงศิลปะหรือประวติัศำสตร์
ทำงศิลปะ 

3 3  

กำรออกแบบทำงศิลปะ 3 3  
ธุรกิจสร้ำงสรรค ์ 3 3  
กำรสร้ำงสรรคท์ำงสถำปัตยกรรม 3 3  
สอบกลำงภำค    
ภำษำและวรรณกรรม 3 3  
กำรสร้ำงสรรคท์ำงวทิยำศำสตร์ 1 3 3  
กำรสร้ำงสรรคท์ำงวทิยำศำสตร์ 2 3 3  
ควำมคิดสร้ำงสรรคท์ำงกำรเมืองกำรปกครอง 3 3  
ปรัชญำควำมเช่ือและพิธีกรรม 3 3  
กำรสร้ำงสรรคน์วตักรรม 3 3  
ศิลปะกำรแสดง 3 3  
ยอ้นพินิจ 3 3  
สอบปลำยภำค    

2.หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 

หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุม 
นัยส าคัญของการสอนทีไ่ม่ 

ครอบคลุม 
 

แนวทางชดเชย 
 

- - - 
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3. ประสิทธิผลของวธีิการสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามทีร่ะบุไว้ในรายละเอยีดของรายวชิา 
 

ผลการเรียนรู้ 
วธีิการสอนทีก่ าหนดใน 
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิการ 
สอน (ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 
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คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

-พยายามใหน้กัศึกษาเขา้
เรียนตรงตามเวลา  
-ใหค้วามใส่ใจในเร่ือง
ของมารยาทในการอยู่
ร่วมกนัในสังคมทั้ง
ภายในหอ้งเรียนนอก
หอ้งเรียน 

/   

ความรู้ 
 
 

-ท ารายงาน สัดส่วนการ
ประเมิน 30% 
- สอบปลายภาค สัดส่วน
การประเมิน 60% 
-การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน สัดส่วนการ
ประเมิน 10%    

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 
 

-ใหน้กัศึกษาร่วมกนั
อภิปรายและมีการถาม
ตอบอยูต่ลอกเวลา  
-ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรม
กลุ่มทา้ยชัว่โมงเรียน 

/   

ทกัษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 
 
 

-มีการก าหนดให้
แบ่งกลุ่มในการท างาน
ร่วมกนัภายในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

-ไดท้  าการใชเ้ทคโนโลยี
เขา้มาช่วยในการท าการ
เรียนการสอนโดยเปิด
คลิปวดีีโอให้นกัศึกษา

/   
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 ไดเ้รียนรู้ ซ่ึงท าใหง่้าย
ต่อการเขา้ใจและเรียนรู้
มากยิง่ข้ึน 

4.ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 
1. จ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน      58 คน 
 

2. จ านวนนักศึกษาคงอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา     58 คน 
 

3.จ านวนนักศึกษาทีถ่อน (w) การลงทะเบียน     0  คน 
 

4. การกระจายของระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A 55 94.83 
B+ 1 1.72 
B 0 0 

C+ 0 0 
C 0 0 

D+ 0 0 
D 0 0 
F 2 3.45 

ไม่สมบูรณ์ (I)   
ผา่น (P,S)   
ไม่ผา่น (U)   

 
5. ปัจจัยทีม่ีท าให้ระดับคะแนนผดิปกติ 
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..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลทีก่ าหนดไว้ในรายละเอยีดของรายวชิา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

  

6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

  

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 

  

 
 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1. ปัญหาด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

1.1 ปัญหาการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียน 
และส่ิงอ านวยความสะดวก 
………-……………………………………… 
……………………………………………… 

 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

2. ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร 
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2.1 ปัญหาการเชิญวทิยากร 
…………-……………………………………… 
………………………………………………… 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

2.2 ปัญหาด้านการจัดเวลา 
…………-……………………………………… 
………………………………………………… 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

 
 
 

หมวดที ่5 การประเมนิรายวชิา 
 

1. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
 ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.72 

1.1 ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
- 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ 1.1 
- 

 
2. ผลการประเมินรายวชิาโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควชิา 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………... 

2.1 ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………... 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ 2.1 
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………... 

 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของแผนการปรับปรุงตามที่เสนอในรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
คร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาค/ปีการศึกษาคร้ังที่ 
ผ่านมา 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
 

ผลการด าเนินการ 
 

2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงรายวชิาส าหรับภาค/ปีการศึกษาต่อไป 
 ท  าการผลิตเอกสารสอนเพิ่มเติม และ คิดกิจกรรมใหม่ๆเพื่อใหน้กัศึกษาใส่ใจเพิ่มมากข้ึน 

ข้อเสนอแผนการปรับปรุง 
................................................... 
................................................... 

ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ 
................................................... 
................................................... 

ผู้รับผดิชอบ 
................................................... 
................................................... 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 

 
 
ช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา ................................................................................................................. 
 ลงช่ือ  ...............................................................   วนัท่ีรายงาน   ................................................ 
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ช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร .............................................................................................................. 
 ลงช่ือ  ...............................................................   วนัท่ีรายงาน   ................................................ 


