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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 
 

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 4000113  ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
   Digital Literacy 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (Section)   ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม   

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
  อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์นก 

3.2 อาจารย์ผู้สอน 
 ผศ.ดร. บุญญลักษม์  ต านานจิตร  ผศ.ดร. ศิริพร  ฉิมพลี   ตอนเรียน A1 

อ.ดร. เพ็ญพักตร์ศิณา  วิเชียรวรรณ  ผศ. วชัรากรณ์  เนตรหาญ   ตอนเรียน B1 
ผศ. ปเนต  หมายมั่น  อ.ดร. เอมมิกา  วชิระวินท์  อ. ชนินทร์  ฐิติเพชรกุล ตอนเรียน C1 
อ. วรรณพรรธน์  ริมผดี   อ.ดร. เอื้ออารี  จันทร                      ตอนเรียน D1 
ผศ.ดร. บรรพต  พิจิตรก าเนิด  ผศ.ดร. สายสุดา  ปั้นตระกูล   ตอนเรียน E1 
ผศ.ดร. จิระ  จิตสุภา  ผศ.ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์        ตอนเรียน F1 
อ. ยุทธภูมิ  ภู่ไพบูลย์            ตอนเรียน H1 

 อ.ดร. กวิตา  ปานล้ าเลิศ       ตอนเรียน UA 
 อ. ปิยภัทร์  จิรปุณญโชติ       ตอนเรียน LA 
 อ. ว่าที่ร้อยตรี พัฒน์พงศ์  ตันเจริญ     ตอนเรียน NA 

  
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 /ชั้นปีที่ 1-4 
5. สถานที่เรียน 

 - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 - ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร 
 - วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 - ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 
 - ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
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หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ 
จน.ชม. 
แผนการ

สอน 

จน.
ชม. 
ที่ได้
สอน
จริง 

ระบุสาเหตุ
ที่การสอน
จริงต่าง
จากแผน 
การสอน

หากมีความ
แตกต่าง
เกิน 25% 

1 
(17 ส.ค. 61) 

1. ปฐมนิเทศรายวิชา 
   1.1 แนะน ารายวิชาและวัตถุประสงค์ 
   1.2 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล 
2. แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลในชีวิตประจ าวนของแต่ละ
ช่วงวัย 
   2.1 แนวคิดของความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 
   2.2 กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   2.3 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลของแต่ละช่วงวัย 
   2.4 ประโยชน์ของการมีทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 

4 4 - ไม่มี - 

2 
(24 ส.ค. 61) 

สิทธิและความรับผิดชอบ 
1. แนวคิดด้านสิทธิเสรีภาพ 
2. สิทธิบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัล 
3. การใช้เสรีภาพอย่างถูกต้อง 
4. ความรับผิดชอบต่อสังคมยุคดิจิทัล 

4 4 - ไม่มี - 

3-4 
(31 ส.ค. 61) 
และ 7 ก.ย. 

61) 

การเข้าถึงสื่อดิจิทัล 
1. ความหมายและองค์ประกอบของสื่อดิจิทัล 
2. สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน 
3. ประเภทของสื่อและสื่อดิจิทัล 
4. ข้อดีและข้อเสียของสื่อดิจิทัล 
5. อินเทอร์เน็ตกับสื่อดิจิทัล 
6. สิ่งจ าเป็นในการเข้าถึงสื่อดิจิทัล 
   6.1 อุปกรณ์ท่ีใช้เข้าถึงสื่อดิจิทัล 
   6.2 ข้อมูลและสารสนเทศในรูปของสื่อดิจิทัล 
   6.3 โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นที่ใช้เข้าถึงสื่อดิจิทัล 
   6.4 คู่มือการใช้งานเพื่อเข้าถึงสื่อดิจิทัล 
7. เทคนิคการเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่ควรรู้ 
8. การเลือกใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

8 8 - ไม่มี - 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ 
จน.ชม. 
แผนการ

สอน 

จน.
ชม. 
ที่ได้
สอน
จริง 

ระบุสาเหตุ
ที่การสอน
จริงต่าง
จากแผน 
การสอน

หากมีความ
แตกต่าง
เกิน 25% 

9. พฤติกรรมการเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่อาจก่อให้เกิดปัญหา 
5-6 

(14 และ 21 
ก.ย. 61) 

การสื่อสารยุคดิจิทัล 
1. หลักการของการสื่อสาร 
   1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
   1.2 องค์ประกอบของการสื่อสาร 
   1.3 หลักส าคัญท่ีควรค านึงถึงในการสื่อสาร 
2. ประเภทการสื่อสาร 
   2.1 แบบจ าลองการสื่อสารลักษณะทางเดียว 
   2.2 แบบจ าลองการสื่อสารลักษณะสองทาง 
3. สื่อสังคมออนไลน์ 
   3.1 แอปพลิเคชั่นน ามาใช้งานสังคมออนไลน์ 
   3.2 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
4. การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ 
   4.1 ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
   4.2 ข้อดี ข้อเสีย ของสื่อสังคมออนไลน์ 
5. ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ 
   5.1 ผลกระทบเชิงบวก 
   5.2 ผลกระทบเชิงลบ 
6. การแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์และข้อปฏิบัติของสื่อสังคมออนไลน์ 
   6.1 ข้อควรปฏิบัติทั่วไป 
   6.2 ข้อควรปฏิบัติในการส่งต่อข้อมูล 
   6.3 ข้อควรปฏิบัติในการรับผิดชอบ 
7. มารยาทบนสังคมออนไลน์ 
8. ข้อควรระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

8 8 - ไม่มี - 

7-8 
(28 ก.ย. 61 
และ 5 ต.ค. 

61) 

ความม่ันคงปลอดภัยยุคดิจิทัล 
1. ความหมายของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
2. องค์ประกอบพื้นฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
   2.1 ความลับ (Confidentiality) 
   2.2 ความคงสภาพ (Integrity) 

8 8 - ไม่มี - 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ 
จน.ชม. 
แผนการ

สอน 

จน.
ชม. 
ที่ได้
สอน
จริง 

ระบุสาเหตุ
ที่การสอน
จริงต่าง
จากแผน 
การสอน

หากมีความ
แตกต่าง
เกิน 25% 

   2.3 ความพร้อมใช้งาน (Availability) 
3. ภัยคุกคามด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
   3.1 แฮคเกอร์ (Hacker)/แคร็กเกอร์ (Cracker) 
   3.2 มัลแวร์ (Malware) 
   3.3 อีเมลขยะ (Spam mail) 
   3.4 ข่าวไวรัสหลอกลวง (Hoax) 
   3.5 การโจมตีแบบฟิชชิ่ง (Phishing) 
   3.6 การสอดแนม (Snooping) 
   3.7 การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service: Dos) 
4. เครื่องมือด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
   4.1 ซอฟต์แวร์ป้องกันและก าจัดไวรัส 
   4.2 ไฟร์วอลล์ (Firewall) 
   4.3 ระบบตรวจจับดารบุกรุก (Intrusion Detection System) 
   4.4 การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) 
5. การกู้คืนข้อมูล 
   5.1 ความหมายของการกู้คืนข้อมูล 
   5.2 การวิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูล 
   5.3 ก าหนดวิธีการส ารองข้อมูล 
   5.4 การสร้างข้อมูลส ารองในวินโดวส์ 
   5.5 การกู้คืนแฟ้ม office 
   5.6 การกู้คืนจากโทรศัพท์มือถือ 
6. แนวทางการป้องกันและรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
   6.1 แนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
   6.2 แนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัยส าหรับบุคคลทั่วไป 
   6.3 แนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัยส าหรับหน่วยงาน 
7. จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   7.1 ความหมายของจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

9 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล 4 4 - ไม่มี - 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ 
จน.ชม. 
แผนการ

สอน 

จน.
ชม. 
ที่ได้
สอน
จริง 

ระบุสาเหตุ
ที่การสอน
จริงต่าง
จากแผน 
การสอน

หากมีความ
แตกต่าง
เกิน 25% 

(12 ต.ค. 61) 1. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
   1.1 ความหมายที่เก่ียวข้องกับความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
   1.2 ความสัมพนัธ์ของทักษะการรู้สารสนเทศและการรู้ดิจิทัล 
2. การเลือกใช้สื่อดิจิทัล 
   2.1 ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในการเลือกใช้สื่อดิจิทัล 
   2.2 บทบาทของสื่อดิจิทัลต่อสังคมของเยาวชน 
3. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3.1 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
   3.2 ความเข้าใจสารสนเทศ 
   3.3 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
4. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
   4.1 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
   4.2 การสื่อสารและการมีส่วนร่วม 
   4.3 การสื่อสารและการมีส่วนร่วม 
5. เครื่องมือในการน าเสนอข้อมูลยุคดิจิทัล 
   5.1 หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก 
   5.2 การสร้างอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพ 
   5.3 ประเภทของอินโฟกราฟิก 
   5.4 ข้อดีของการน าเสนอข้อมูลด้วยอินโฟกราฟิก 
   5.5 เครื่องมือที่ใช้ในการท าอินโฟกราฟิก 

10 
(19 ต.ค. 61) 

แนวปฏิบัติสังคมดิจิทัล 
1. พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนสื่อสังคมออนไลน์ 
2. แนวปฏิบัติที่ดีในสังคมออนไลน์ 
3. การป้องกันภัยจากสังคมออนไลน์ 
4. แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยจากสังคมออนไลน์ 
5. กรณีศึกษาการกลั่นแกล้งบนสื่อสังคมออนไลน์ 

4 4 - ไม่มี - 

11 
(26 ต.ค. 61) 

การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล 
1. สังคมดิจิทัลกับผลกระทบด้านสุขภาพ 
2. โรคทีเ่กิดจาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทางกาย

4 5 - ไม่มี - 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ 
จน.ชม. 
แผนการ

สอน 

จน.
ชม. 
ที่ได้
สอน
จริง 

ระบุสาเหตุ
ที่การสอน
จริงต่าง
จากแผน 
การสอน

หากมีความ
แตกต่าง
เกิน 25% 

และทางจิตใจ 
3. แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. การใช้ประโยชน์จากสื่อสุขภาพในยุคดิจิทัล 

12 
(2 พ.ย. 61) 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
1. รูปแบบการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ดิจิทัลคอมเมิร์ช 
3. ตลาดกลางซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4. โมบายคอมเมิร์ช 

4 4 - ไม่มี - 

13 
(9 พ.ย. 61) 

เงินดิจิทัลและการขนส่งสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1. การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. แอปพลิเคชั่นทางการเงิน 
3. การขนส่งสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4 4 - ไม่มี - 

14 
(16 พ.ย. 61) 

กฎหมายดิจิทัล 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
2. ลิขสิทธิ์และการใช้งานที่เป็นธรรม 
3. สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ 
4. แนวคิดการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
5. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในวิถีดิจิทัล 
6. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

4 4 - ไม่มี - 

15 
(23 พ.ย. 61) 

เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 
1. การสื่อสารในรูปแบบของแชทบอต 
2. เทคโนโลยีเสมือนจริง 
3. 5G 
4. แนวโน้มเทคโนโลยีอนาคต 

4 4 - ไม่มี - 

 
 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
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หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้าม)ี 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน แนวทางชดเชย 

   
 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

- ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้าน
ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ โดย
ผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของผู้เรียน 
- เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้  โดยการน าตัวอย่างกรณี ศึกษาจาก
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้เกิดการพัฒนา
ทั กษะการคิ ด วิ เคราะห์  สั ง เคราะห์  และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
- ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดี 
- มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น 
การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ท าดี 
- ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับในสัปดาห์
ก่อน เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาความรู้ที่จะได้รับใน
แต่ละสัปดาห์ และอภิปรายร่วมกันโดยใช้ข้อมูลที่
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต แล้วน ามาแลกเปลี่ยนความ
คิด เห็ น ร่ วมกัน ในลักษณ ะการคิ ด เชิ งวิพ ากษ์
รายบุคคล 
- ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน โดยให้ผู้เรียนค้นหา
ข้อมูลในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดหัวข้อให้แล้วน ามา
อภิปรายกันในกลุ่ม 
- ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอสิ่งที่ได้จากการค้นหาข้อมูล
โดยให้ผู้เรียนในกลุ่มท่ีน าเสนอตั้งค าถามในประเด็นที่
ได้น าเสนอไปแล้วสอบถามกับผู้เรียนกลุ่มอ่ืนๆ ใน
ห้องเพ่ือเป็นการทบทวนความเข้าใจให้ตรงกันอีกครั้ง 
- ผู้สอนอธิบายถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามที่มอบหมาย
ผู้เรียน 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
- มีคุณธรรมลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การ
ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 
รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความ
กตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่  และรู้จัก
การรักษาวัฒนธรรมและประเพณ ี
- มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม เอ้ืออาทร ใส่ใจเพ่ือนและผู้ อ่ืน ให้ความ
ร่วมมือต่อการเรียนการสอน 

2. ความรู้ - ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) และการปฏิบัติ
ต ามห ลั กฐ าน เชิ งป ระจั กษ์  (Evidence-based 
Learning) ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ก า ร ป ฏิ บั ติ 
(Performance-based Learning) ที่เน้นให้ผู้ เรียน
สามารถน าความรู้ ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน โดยผู้สอน
วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ของผู้เรียน เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท า
กิจกรรม รวมทั้ งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การศึกษาจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญหรือจาก
วิทยากร          จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
รายวิชา โดยมอบหมายงานเป็นงานเดี่ยวหรืองาน
กลุ่ม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการ
สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
- ต้ังค าถาม ตอบค าถาม ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนใน
ระหว่างบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม 
และเปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 5-6 คน เพ่ือศึกษา
เอกสารเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาแต่ละสัปดาห์ รวมทั้งหาข้อมูล
ของศาสตร์อ่ืนๆ ที่อาจจะเก่ียวข้อง 
- ผู้เรียนร่วมกันค้นหาและน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น 
- ตั้งค าถาม ตอบค าถาม ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนใน
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
ระหว่างบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม 
และเปดิอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
- ผู้เรียนร่วมกันค้นหาและน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น 
- ผู้สอนอธิบายถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามท่ีมอบหมาย 
- ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน ยกตัวอย่าง
ประกอบการอภิปราย 
- ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากความเข้าใจและการใช้
ดิจิทัล ดังนี้ มีความรู้อย่างกว้างขวาง เพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจและ
การใช้ดิจิทัล สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลเพ่ือ
น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

3. ทักษะทางปัญญา ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
(Case Based Learning) แ ล ะก าร เรี ย น รู้ แ บ บ
สืบเสาะ (Inquiry–based Learning) เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลจากเรื่องที่
ก าหนดให้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้
และผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของผู้เรียน 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้
ทักษะทางปัญญา เช่น การวางแผนงาน การตัดสินใจ
แก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปแนวความคิดในการ
ท าผลงาน ส่งเสริมการาจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ 
การอภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลอง และ
สรุปผลอย่างมีหลักการน่าเชื่อถือ และสามารถอ้างอิง
ได้  การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก
กรณีศึกษาแล้วสรุปองค์ความรู้ 
- ใช้รูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบการปฏิบัติ
ต ามหลั กฐาน เชิ งป ระจั กษ์  (Evidence Based 
Practice) ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ทบทวน
ความรู้ที่ ได้รับในสัปดาห์ก่อนเพ่ือเชื่อมโยงไปยัง
เนื้อหาความรู้ที่จะได้รับในสัปดาห์และอภิปราย
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
ร่วมกันโดยใช้ข้อมูลที่สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต แล้ว
น ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในลักษณะการ
คิดเชิงวิพากษ์รายบุคคล ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 
คน โดยให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลในประเด็นที่ผู้สอน
ก าหนดหัวข้อให้แล้วน ามาอภิปรายกันในกลุ่ม และ
ให้ผู้เรียนน าเสนอสิ่งที่ได้จากการค้นหาข้อมูล ผู้สอน
อธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของเนื้อหาในสัปดาห์ และ
ร่วมกันวิพากษ์เกี่ยวกับเนื้อหาในในสัปดาห์  ท า
แบบทดสอบหลังการเรียน พร้อมทั้งประเมินผู้สอน
ผ่านโปรกรมตอบค าถามออนไลน์ 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ใฝ่
เรียนรู้ มีวิจารณญาณมีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็ น ผล  ส าม ารถคิ ด วิ เค ราะห์ แยกแยะ และ
สังเคราะห์แนวคิดที่เป็นประโยชน์เพ่ือน ามาในการ
ด ารงชีวิตได้ คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทาง
ปัญญา ได้แก่ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา โดยใช้ความเข้าใจและ
การใช้ดิจิทัลอย่างมีวิจารณญาณ และสรุปประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความเข้าใจและ
การใช้ดิจิทัลอย่างเหมาะสม ตามแนวทางการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
(Case based Learning) และการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Inquiry based Learning) เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลจากเรื่องที่
ก าหนดให้ได้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของผู้เรียน 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้
ทักษะทางปัญญา เช่น การวางแผนงาน การตัดสินใจ 
แก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปแนวความคิดในการ
ท างานผลงาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ 
การอภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลอง และ
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
สรุปผลอย่างมีหลักการน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิง
ได้ การจัดกาเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจา
กรณีศึกษาแล้วสรุปองค์ความรู้ 
- ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน โดยให้ผู้เรียนค้นหา
ข้อมูลในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดหัวข้อให้แล้วน ามา
อภิปรายกันในกลุ่ม ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอสิ่งที่ได้
จากการค้นหาข้อมูลโดยให้ผู้เรียนในกลุ่มท่ีน าเสนอ
ตั้งค าถามในประเด็นที่ได้น าเสนอไป แล้วสอบถาม
กับผู้เรียนกลุ่มอ่ืนๆ ในห้องเพ่ือเป็นการทบทวนความ
เข้าใจให้ตรงกันอีกครั้ง 
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีความสุข โดย
ครอบคลุมความรู้และทักษะต่อไปนี้ มีความตระหนัก
รู้ถึงสิทธิบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจน
เข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพสิทธิของผู้อื่น ความ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคมไทย
และสังคมโลก มีทักษะในการประสานงานความ
ร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณี (Case 
Based Learning) และการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
(Inquiry based learning) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลจากเรื่องที่ก าหนดให้
ได้ โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผล
การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของผู้เรียน  
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้
ทักษะทางปัญญา เช่น การวางแผนงาน การตัดสินใจ 
แก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปแนวความคิดในการ
ท าผลงาน 
- ส่งเสริมการจัดกาเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ การ
อภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลอง และ
สรุปผลอย่างมีหลักการน่าเชื่อถือ และสามารถอ้างอิง

  การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน
อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ 
วิธีการแก้ไข 
- ฝึกให้ทักษะการอ่านและการคิด
วิเคราะห์ 
- ฝึกการเขียนรายงาน การ
น าเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบของ
รายงานหน้าชั้นเรียน และการ
น าเสนอผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
ได้ 
- การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก
กรณีศึกษาแล้วสรุปองค์ความรู้ 
- ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน โดยให้ผู้เรียนค้นหา
ข้อมูลในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดหัวข้อให้แล้วน ามา
อภิปรายกันในกลุ่ม ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอสิ่งที่ได้
จากการค้นหาข้อมูล โดยให้ผู้เรียนในกลุ่มท่ีน าเสนอ
ตั้งค าถามในประเด็นที่ได้น าเสนอไป แล้วสอบถาม
กับผู้เรียนกลุ่มอ่ืนๆ ในห้องเพ่ือเป็นการทบทวนความ
เข้าใจให้ตรงกันอีกครั้ง และประเมินผู้เรียนผ่าน
โปรแกรมตอบค าถามออนไลน์ 
- ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
การเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน จนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดย
ผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบของผู้เรียน 
- จดัการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ในลักษณะกรณีศึกษา การอภิปราย การสอนโดยการ
ตั้งโจทย์ปัญหา 
- จดัการเรียนการสอนโดยมอบหมายการท างานเป็น
ทีมและให้ใช้กระบวนการกลุ่มท างานด้วยความ
เสียสละ 
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ผู้เรียนมีทักษะ
ในการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ มีความรู้ในการใช้สื่อและ
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล มีทักษะใน
การคิดค านวณการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และเชิง
เหตุผลที่เป็นตรรกะ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการท างานและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
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4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
ระบุข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ 3 
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หมวดที่ 3    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  

ตอนเรียน A1 61 คน ตอนเรียน P5 96 คน 
ตอนเรียน N5 95 คน ตอนเรียน A4 61 คน 
ตอนเรียน O5 99 คน     

 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  

ตอนเรียน A1 61 คน ตอนเรียน P5 96 คน 
ตอนเรียน N5 95 คน ตอนเรียน A4 57 คน 
ตอนเรียน O5 99 คน     

 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)  

ตอนเรียน A4 4 คน 
 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 
ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A 1 0.24 
B+ 37 8.98 
B 198 48.06 

C+ 92 22.33 
C 62 15.05 

D+ 2 0.49 
D 2 0.49 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) 14 3.40 
ขาดสอบ (M) - - 

ถอน (W) 4 0.97 
 
ส าหรับรายวิชาที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
ระดับการประเมิน จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

PD (Pass with Distinction) - - 
P (Pass) - - 
F (Fail) - - 
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 5. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)  
          นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับคะแนน B เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีการเรียนโดยนักศึกษามีการปฏิบัติงานและชิ้นงาน

ส่งตลอดทั้งเทอม จึงท าให้คะแนนเก็บค่อนข้างดี และมีคะแนนสอบปลายภาคอยู่ในระดับปานกลางไม่แตกต่างกันนัก จึงท า
ให้ผลการเรียนส่วนใหญ่ใกล้เคียงกัน 

 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การก าหนดสัดส่วนของการประเมิน คะแนนเก็บมีมาก 
 
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนพร้อมเหตุผล  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
การท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม ความทั่วถึงในการตรวจสอบการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษาทุกคนในการท างานกลุ่มไม่สามารถท าได้
ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

     ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ    
วิธีการทวนสอบ 

- การทวนสอบจากคะแนนสอบและเกรด 
- ตรวจสอบจากผลงานของผู้เรียนที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งการให้คะแนนแต่ละตอนเรียนของรายวิชา 
- การทวนสอบจากผลงานของผู้เรียนที่ได้น าเสนอจากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียน 
- มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบปลายภาค 
- การจัดท า มคอ.5 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินในส่วนของความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาผ่านระบบ eassessment ของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
- คณะกรรมการทวนสอบประจ ารายวิชา น าผลการด าเนินการรายวิชาไปพิจารณา เพ่ือปรับปรุงก่อนสรุปรายงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา ได้แก่ การทวนสอบจากคะแนนสอบและ
เกรด ตรวจสอบจากผลงานของผู้เรียนที่ได้รับมอบหมาย ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งการให้คะแนนแต่ละตอนเรียนของ
รายวิชา การทวนสอบจากผลงานของผู้เรียนที่ได้น าเสนอจากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียน มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องชัดเจน
ของข้อสอบปลายภาค ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาโดยพิจาณาควบคู่ไปกับแนวการสอน 
- มีการททวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
- น าผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชาพร้อมกับข้อสอบ รายงานและหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาเข้ารับการตรวจสอบจากท่ี
ประชุมของสาขาวิชา 
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หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี) และผลกระทบ 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ห้องเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตที่ช้า การใช้สื่อออนไลน์มีความล่าช้า นักศึกษาไม่สามารถหาข้อมูล
ในการท างานกลุ่มได้อย่างสะดวก 

ห้องเรียน 852 มีปัญหาการเชื่อมต่อ HDMI ไม่สามารถ
แสดงผลพร้อมกัน (ไม่สามารถใช้ Duplicate) 

คะแนนมีความเหมาะสม 

ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นักศึกษาส่งงานไม่ทันตามก าหนด 
 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- ระบบการเรียนการสอนเป็นแบบ 12 สัปดาห์ - ต้องรวบรวมสัปดาห์ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างรวบ

รัด อาจได้เนื้อหาไม่ครบถ้วน 
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หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
- ผลจากการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาผ่านระบบ http://eassessment.dusit.ac.th ด้าน

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอนและ
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน พบว่า ภาพรวมผลประเมินร้อยละ 84 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ 4.2 
(x̄ =4.28 ) 

- ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน 
- สอนสนุก สนใจเรียน เนื้อหาเป็นเรื่องใหม่ 

1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
- อาจารย์ควรพัฒนาตนเอง และมีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

 
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

   2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
- ผลการเรียนรู้ และพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถด าเนินการได้ตาม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
 
2.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

- ผลสัมฤทธิ์การเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eassessment.dusit.ac.th/
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หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
1.  ความก้าวหน้าของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ที่ผ่านมา 
 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

- การเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาทั้งรายวิชา
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของผลการเรียนรู้ทุกด้าน มีการก าหนด
วิธีการสอนที่หลากหลาย ชัดเจน และมีสื่อการสอนที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ 

- บรรลุตามจุดมุ่งหมายในแง่ของการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย และมีสื่อการสอนที่เหมาะสม แต่มปีัญหาในเรื่อง
การใช้เวลาเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 

 
2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

- ปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนให้
ทันสมัย 

ก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป อาจารย์ผู้เขียนและทีมพัฒนาสื่อ 

- พัฒนาสื่อ MOOC ในรายวิชาให้
ทันสมัย 

  

- ควรออกข้อสอบปลายภาคใหม่โดย
อาจารย์ผู้สอนที่เคยสอนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการออกข้อสอบก่อนเปิดภาค
การศึกษาต่อไป พร้อมให้กรรมการด้าน
ข้อสอบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาก่อนพิมพ์
ข้อสอบ 

ก่อนภาคการศึกษาต่อไป คณาจารย์ทุกท่านที่เคยร่วมสอนในภาค
การศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

การรายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา ควรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

ภาคการศึกษา 2/2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาปรับตัวแบบ
การรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา 

การจัดเตรียมเนื้อหาให้เรียนรู้และ
ทบทวนผ่านระบบ LMS 

ภาคการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอน 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยอยู่สม่ าเสมอ 
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5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ผู้สอน  
(1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
ไม่มี ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนช้าและส่งงานเกิน

ก าหนดเวลา 
ผู้สอนตักเตือนให้ผู้เรียนปรับปรุงและส่ง
งานให้ทันตามก าหนด 

ฝึกให้นักศึกษาตรงต่อเวลาและมีความ
รับผิดชอบ 

การตรงต่อเวลา ให้นักศึกษาทราบคะแนนความประพฤติ
จากการเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลาทุกคาบ
เรียน 

การแต่งกายให้ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

การแต่งกายผิดระเบียบ ให้คะแนนจิตพิสัยเมื่อนักศึกษาแต่งกาย
ถูกระเบียบ 

ความตรงต่อเวลา ผู้เรียนขาดความใส่ใจในการเรียนรู้
เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน 

ผู้สอนตักเตือนเพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุง
และส่งงานให้ทันตามก าหนด 

กาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษา  

ผสมผสานความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่
เหมาะสมและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตาม
กาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการ
ตัดสินใจ 

 
  (2) ด้านความรู้ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
ไม่มี ผู้เรียนขาดความใส่ใจในการเรียนรู้

เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน 
ผู้สอนแนะน าช่องทางในการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง 

ความคงทนต่อการเรียนรู้ มีสมาธิสั้นต่อการเรียนชอบเล่นเกมผ่าน
สมาร์ทโฟน 

บรรยายถามตอบเพื่อให้นักศึกษามีสมาธิ
ในการเรียนในเนื้อหานั้นๆ 

ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้อยู่
เสมอ เพ่ือก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบันและอนาคต 

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลใหม่ๆ ด้านไอที 
มีการใช้สมาร์ทโฟนสืบค้นข้อมูลใช้
ส่งเสริมการเรียนรู้และการค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 

การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ผู้เรียนขาดความใส่ใจในการเรียนรู้
เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน 

ผู้สอนแนะน าช่องทางในการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 

การพัฒนาความรู้ การเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
การเชื่อมโยงความรู้เก่ากับใหม่เข้า
ด้วยกัน 

จัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระในการ
เรียนการสอนไว้ล่วงหน้า เมื่อมีข้อมูล
ใหม่เพ่ิมข้ึนควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่
จัดไว้และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของ
นักศึกษา เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความ
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พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
เข้าใจและน ามาใช้ 

 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
ทักษะการแก้ปัญหาด้วยปัญญาเป็นฐาน การไม่วิเคราะห์ปัญหาให้รอบด้าน ฝึกให้นักศึกษาแสวงหาวิธีแก้ปัญหา

หลากหลายแล้ววิเคราะห์เลือกวิธีที่
เหมาะสมเพ่ือให้ด าเนินกิจกรรมการ
พัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัลให้ประสบ
ความส าเร็จ 

ความสามารถในการเขียน ยังขาดความลุ่มลึกในการเขียน ฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เพื่อ
สามารถเขียนแสดงเหตุผลต่างๆ ได้ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

การพัฒนาทักษะทางปัญญา ทักษะในการคิดของนักศึกษาที่ไม่เป็น
ขั้นเป็นตอน 

การพัฒนาความคิดรวบยอดรวมทั้ง
หลักการทางทฤษฎีแลการฝึกปฏิบัติ การ
วิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหา
ต่างๆเป็นล าดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว้
และต้องฝึกปฏิบัติในหลายสถานการณ์ 

 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 
  ผู้สอนควรส่งเสริมและพัฒนาสร้างความ

มั่นใจให้ผู้เรียน 
การท างานเป็นทีม การจัดกลุ่มโดยไม่สนใจนักศึกษาที่มีผล

การเรียนอ่อน 
จัดกลุ่มท างานผสมผสานระหว่าง
นักศึกษาเก่ง ปานกลาง และอ่อนรวมถึง
การจัดกลุ่มคละระหว่างตอนเรียนและ
สามารถร่วมงานกันให้ประสบผลส าเร็จ 

 ความกล้าแสดงออก ผู้สอนควรส่งเสริมและพัฒนาสร้างความ
มั่นใจให้ผู้เรียน 

การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและเปิด
โอกาสแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 

การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและได้รับข้อมูล
ป้อนกลับต่อผลการท างานที่สร้างสรรค์ 
ข้อมูลป้อนกลับดังกล่าว จะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดถ้านักศึกษาได้
วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองใน
สภาพแวดล้อมท่เอ้ืออ านวย 
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(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม พฤติกรรมที่ควรแก้ไข แนวทางแก้ไข 

ฝึกให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการติดต่อสื่อสารด้วยสื่อใหม่ประเภท
ต่างๆ 

ทักษะการใช้ไอทีด้วยสื่อใหม่ ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าผ่านฐานข้อมูล
ออนไลน์ เพื่อจัดท ารายงานและให้
น าเสนอด้วยสื่อ 

ความสามารถในการน าเสนอผลงานผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขาดทักษะในการน าเสนอผลงานผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การน าเสนอผลงานผ่านโปรแกรม
ออนไลน์ต่างๆ 

การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาที่ยังขาด
ประสบการณ์ในการใช้งาน 

การจัดการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติเป็น
ล าดับขั้นตอนตามท่ีวางแผนไว้พร้อมทั้ง
ให้ข้อมูลย้อนกลับและค าแนะน าในการ
ปรับปรุงทักษะที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:……………………………………………………………………………… 
 
 ลงชื่อ..................................................*วันที่รายงาน ............................................................. 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………….. 
 
 ลงชื่อ..................................................*วันที่รับรายงาน ......................................................... 
 
 
(*วันที่ต้องภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษาปฏิทินการศึกษาที่ได้ระบุไว้) 
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เอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
แยกตามนักศึกษาของหลักสูตร/สาขาวิชา 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
คณะ   ครุศาสตร์                                  หลักสูตร การประถมศึกษา จ านวนนักศึกษา     18     คน 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A - - 
B+ 7 38.89 
B 9 50.00 
C+ 1 5.56 
C 1 5.56 
D+ - - 
D - - 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ถอน (W) - - 
 
 
 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   หลักสูตร ภาษาและการสื่อสาร จ านวนนักศึกษา    22       คน 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                               

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A - - 
B+ 3 13.64 
B 14 63.64 
C+ 3 13.64 
C 2 9.09 
D+ - - 
D - - 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ถอน (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนนักศึกษา    14       คน 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                               

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A - - 
B+ 1 7.14 
B 10 71.43 
C+ 2 14.29 
C - - 
D+ - - 
D - - 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) 1 7.14 
ขาดสอบ (M) - - 

ถอน (W) - - 
 
 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวนนักศึกษา    7       คน 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                               

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A - - 
B+ 1 7.14 
B 10 71.43 
C+ 2 14.29 
C - - 
D+ - - 
D - - 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) 1 7.14 
ขาดสอบ (M) - - 

ถอน (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
โรงเรียน การเรือน   หลักสูตร การก าหนดและการประกอบอาหาร จ านวนนักศึกษา    13       คน 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A - - 
B+ - - 
B 4 30.77 
C+ 2 15.38 
C 1 7.69 
D+ 2 15.38 
D - - 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ถอน (W) 4 30.77 
 
 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
คณะ พยาบาลศาสตร์  หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ จ านวนนักศึกษา    48       คน 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 1 2.08 
B+ 24 50.00 
B 22 45.83 
C+ 1 2.08 
C - - 
D+ - - 
D - - 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ถอน (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
โรงเรียน การท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตร ธุรกิจการบิน จ านวนนักศึกษา    290       คน 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A - - 
B+ 2 0.69 
B 138 47.59 
C+ 82 28.28 
C 54 18.62 
D+ 0 0.00 
D 1 0.34 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) 13 4.48 
ขาดสอบ (M) - - 

ถอน (W) - - 
 
 
 


