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การรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี/ คณะวิทยาการจดัการ/ สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว 
 

หมวดที ่1 ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 083 110 กิจกรรมเพื่อชวีิตสรา้งสรรค์ (Activities for a Creative Life) 3 (3-0-6) 

 
2. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
 ไม่มี 
 
3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบและหมู่เรียน (section) 
 อาจารย ์ดร. รักชนก    โสภาพิศ   
 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
 ภาคการศึกษา ภาคตน้    ปีการศึกษา 2564 
 
5. สถานที่เรียน 
 ออนไลน์ ผา่นระบบ ZOOM, Google classroom and Line 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวน 
ช่ัวโมงตาม 
แผนการ
สอน 

จ านวน 
ช่ัวโมงที่
สอน 
จริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอนหากมี 
ความแตกต่างกนัเกนิ 25% 

1. แนะน าเนื้อหารายวิชา ทบทวนแนวคิด หลักการ

เกี่ยวกับการจัดการกจิกรรมเพื่อชวีิตสร้างสรรค์ 
3 3 - 

2. ความหมายและความส าคัญ ในการพัฒนาตนเอง 

 
 3  3 - 

3. ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์ 
 

 3  3 - 

4. กิจกรรมในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองและ

สังคม 
 3  3 - 

5. กรณีศึกษาการปลูกฝังทศันคตทิี่ดีต่อตนเองและ

สังคม 
 3  3 - 

6. ออกแบบการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ต้องการของ

สังคม 
 3  3 - 

7. วางแผนการจัดกิจกรรมในการปรับทัศนคติที่ดีใน

การอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3  3 - 

8. วิเคราะห์ ออกแบบ รายการกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
 3  3 - 

สอบกลางภาค    
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1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวน 
ช่ัวโมงตาม 
แผนการ
สอน 

จ านวน 
ช่ัวโมงที่
สอน 
จริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอนหากมี 
ความแตกต่างกนัเกนิ 25% 

10 . วางแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสา 3 3 - 
11. วางแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

จรยิธรรม และความซ่ือสัตย์ 
 3  3 - 

12.การพัฒนาการท างานเป็นทีม กจิกรรมการสรา้ง

ทมีงาน 
 3  3 - 

13. จัดกิจกรรม ท างานเป็นทีม ลงภาคสนามในการ

ท างานรว่มกันเป็นทึม เพ่ือการเรียนรูผ้่านกจิกรรม

ในรูปแบบต่าง ๆ  

 3  3 - 

14. น าสิ่งที่ได้จากการเรยีนรูล้งภาคสนาม มา

น าเสนอปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ ในการท างาน

รว่มกันเป็นทมี 

 

 3  3 - 

15. น าเสนอโครงงาน ในการพัฒนาชวีิตและ

สามารถจัดการสังคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3  3 - 

16.               สอบปลายภาค    
 
 
 
2. หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุม 
นัยส าคญัของการสอนที่ไม่ 

ครอบคลุม 
 

แนวทางชดเชย 
 

ไม่มี   
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3. ประสิทธิผลของวธีิการสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามทีร่ะบุไว้ในรายละเอยีดของรายวชิา 

ผลการเรียนรู้ 
วธีิการสอนทีก่ าหนดใน 
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิการ 
สอน (ถ้ามี) พร้อม 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถาม-
ตอบ ท างานร่วมกนั และงานเด่ียว 

   

ความรู้ 
 

อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถาม-
ตอบ ท างานกลุ่ม และเด่ียว 

   

ทักษะทางปัญญา 
 

อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถาม-
ตอบ สืบคน้ขอ้มูล 

   

ทักษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 
 

อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถาม-
ตอบ ท างานกลุ่ม  
ยกตวัอยา่งประกอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
 

อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถาม-
ตอบ 
สืบคน้ขอ้มูล  
ตวัอยา่งกรณีศึกษา 

   

ศิลปะและการสร้างสรรค์ อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถาม-
ตอบ 
ตวัอยา่งกรณีศึกษา น าเสนอ
โครงงาน 

   

4.ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิการสอน 
   ในการสอนคร้ังต่อไปจะใชว้ิธิการสอนและการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ทั้งน้ี
เน่ืองจากมีการแพร่เช้ือโควดิ 19 จึงไดใ้ชว้ิชาการสอนแบบ Active Learning ผา่นระบบออนไลน์ ZOOM, Google 
Classroom และ Line  
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หมวดที ่3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวชิา 
 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน      61 คน 
 

2. จ านวนนักศึกษาคงอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา     54 คน 
 

3.จ านวนนักศึกษาที่ถอน (w) การลงทะเบยีน      - คน 
 

4. การกระจายของระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน คดิเป็นร้อยละ 

A 54 88.53 

B+ - - 

B - - 

C+ - - 

C - - 

D+ - - 

D - - 

F 7 11.47 

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

 
5. ปัจจัยทีม่ีท าให้ระดับคะแนนผดิปกต ิ
          ไม่มี 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลทีก่ าหนดไว้ในรายละเอยีดของรายวชิา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไม่มี  
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6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
                                     ไม่มี  

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
   1.  ใหน้กัศึกษาสร้างสรรคกิ์จกรรม 
   2. น าเสนอโครงงานหนา้ชั้นเรียน 
   3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาซกัถามกนัเองโดย
มีอาจารยค์อยใหค้  าปรึกษา 

นกัศึกษาสามารถท าโครงงานรูปแบบกิจกรรม
กลุ่มมาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
และไดโ้ครงงานมาน าเสนอเป็นไปตามท่ี
นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์ สังเคราะห์งานไดมี้
ประสิทธิภาพ และใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษา
สรุปเป็นความรู้ใหม่ 

 
 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1. ปัญหาด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

1.1 ปัญหาการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียน 
และส่ิงอ านวยความสะดวก 
     ไม่มี 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  ไม่มี 

2. ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร 

2.1 ปัญหาการเชิญวิทยากร 
     ไม่มี 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไม่มี 

2.2 ปัญหาด้านการจัดเวลา 
    ไม่มี 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไม่มี 
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หมวดที ่5 การประเมินรายวชิา 
 

1. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
         ไม่มี 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ 1.1 
      จะเพิ่มในการเชิญวิทยากรและใหน้กัศึกษาสร้างสรรคก์ารออกแบบและวางแผนการท าโครงงาน 

2. ผลการประเมินรายวชิาโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควชิา 
                  อยูใ่นระดบัดี 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคญัจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
    ไม่มี 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

                   ในการเรียนการสอนคร้ังต่อไป จะเพิ่มการท ากิจกรรมกลุ่มท่ีหลากหลาย เชิญวิทยากรท่ีมากคร้ังข้ึน และ
เพิ่มในการสืบคน้ขอ้มูลโดยใหน้กัศึกษาสร้างสรรคโ์ครงงานของนกัศึกษาใหม้ากข้ึน 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของแผนการปรับปรุงตามที่เสนอในรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
คร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาค/ปีการศึกษาคร้ังที ่
ผ่านมา 
      ปรับเปล่ียนวิธีสอนใหห้ลากหลาย และกิจกรรม 
ผา่นระบบออนไลน์ ZOOM Google Classroom Line 

ผลการด าเนินการ 
เพิ่มวิธีสอนแบบสืบคน้และผงักา้งปลา และ
ใหน้กัศึกษาสรุปบทเรียนทุกคร้ัง 
และใหน้กัศึกษาจดัท ากิจกรรมกลุ่มมากข้ึน 

2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
        เพิ่มเน้ือหาใหท้นัสมยัและปรับวิธีสอนและเพิ่มกิจกรรมกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนและ
ทนัสมยัยิง่ข้ึน 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงรายวชิาส าหรับภาค/ปีการศึกษาต่อไป 
      ปรับเน้ือหาใหท้นัสมยั และปรับเปล่ียนวิธีสอนใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
เป็นผูแ้สวงหาความรู้ เชิญวทิยากร เพิ่มกิจกรรมกลุ่มใหม้ากข้ึน โดยใหอ้าจารยใ์หค้  าปรึกษา และ
เสนอแนะ 
ข้อเสนอแผนการปรับปรุง 
................................................... 
................................................... 

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

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

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
    ไม่มี 

 
 
 
ช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา       อาจารย ์ดร.รักชนก   โสภาพิศ  
 
                            ลงช่ือ  ......................................................   วนัท่ีรายงาน   วนัท่ี  2  ธนัวาคม 2563 
                                                    (อาจารย ์ดรรักชนก        โสภาพิศ) 
 
 


