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แบบ มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน

แตละรายวิชาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาเก่ียวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ วา ไดดําเนินการสอนอยาง
ครอบคลุมและเปนไปตามแผนท่ีวางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตองใหเหตุผล
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผล   
การเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก   
การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา /หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมท้ังการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบดวย 6 หมวด ดังนี้ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   แบบ มคอ. 5 
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา : 

1500119  ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู   6(0-0-12  
(Thai for Being Scholars) 

 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ :  (ถามี  
 ไมมี 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 
ตอนเรียน อาจารยผูสอน ตอนเรียน อาจารยผูสอน 

A1 อ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ O1 ผศ.ดร.รุงนภา เลิศพัชรพงศ 
B1 ผศ.ธนัญภัสร ศรีเนธิยวศิน P1 รศ.จงลักษณ ชางปลื้ม 
C1 ผศ.ดร.เบญจมาศ ขําสกุล Q1 ผศ.ดร.สรินยา สมบญุ 
D1 ผศ.ดร.สิริมา เชียงเชาวไว S1 ผศ.นุชฤดี รุยใหม 
E1 อ.ธนัญชย ชัยวุฒิมากร T1 ผศ.ดร.วรรณรัตน โรจนวิเชยีร 
F1 ผศ.ปริศนา ฟองศรัณย U1 ผศ.วรรณรัตน ศรีรัตน 
G1 อ.รักษศิริ ชุณหพันธรักษ V1 ผศ.สุทิตา จุลกนิษฐ 
H1 อ.ดร.ดนยา อินจําปา N5 วาท่ีพันตรี อ.ดร.ชาญชัย ผุงศิร ิ
I1 ผศ.ดร.กรรวิภาร หงษงาม O5 วาท่ีพันตรี อ.ดร.ชาญชัย ผุงศิร ิ
K1 ผศ.ดร.สุดารัตน เทพพิมล P5 วาท่ีพันตรี อ.ดร.ชาญชัย ผุงศิร ิ
L1 ผศ.สําเนียง ฟากระจาง Q5 วาท่ีพันตรี อ.ดร.ชาญชัย ผุงศิร ิ
LC อ.พิมพนิภา เดนแกว LC อ.พิมพนิภา เดนแกว 
M1 ผศ.ดร.ศิศิพร ตายคํา TA อ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ 
N1 รศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ UA รศ.จงลักษณ ชางปลื้ม 

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
 สําหรับนักศึกษา ปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 
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5.  สถานท่ีเรียน 
- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
- ศูนยการศึกษานอท่ีตั้ง หัวหิน 
- ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง 
- ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวขอ 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวนช่ัวโมง 
ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผน     
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 1 
ปฐมนิเทศรายวิชาและการสื่อสารอยางผูรอบรู 

1. ความหมายของการสื่อสาร 
2. ความสําคัญของการสื่อสาร 
3. องคประกอบของการสื่อสาร 
4. ประโยชนของการสื่อสาร 

6 6 - 

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 2 

การสื่อสารเพ่ือสรางมนุษยสัมพันธและ     
การสื่อสารดวยภาพ 

1. การสื่อสารเพ่ือสรางมนุษยสัมพันธ 
2. การสื่อสารทางบวก (Positive 

Communication) 
3. การสื่อสารดวยภาพ (Visual 

Communication) 
4. อินโฟกราฟก (Infographic) 
5. แผนผังความคิด (Mind Mapping) 

6 6 - 

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 3 

การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก 
1. ความหมายและความสําคัญ          

ของบุคลิกภาพ 
2. องคประกอบของบุคลิกภาพ 
3. แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
4. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 

6 6 - 
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หัวขอ 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวนช่ัวโมง 
ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผน     
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

5. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก  
(กิริยาทาทาง การแตงกาย และ
รูปรางหนาตา  

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 4 

การพัฒนาบุคลิกภาพในการนําเสนองาน 
1. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก     

(การแสดงออกทางสีหนา ทาทาง 
และการพูด  

2. บุคลิกภาพในการนําเสนองาน 

6 6 - 

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 5 

ธรรมชาติของภาษา 

1. ความหมายของภาษา 
2. ธรรมชาติของภาษา 

6 6  

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 6 

การใชภาษา การใชคํา ประโยค และระดับ
ภาษา 

6 6 - 

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 7 

การฟงเพ่ือความเปนผูรอบรู 

1. ความหมายของการฟง 
2. สมมติฐานเก่ียวกับการฟง 
3. กระบวนการของการฟง 
4. แบบการฟงของมนุษย 
5. ประเภทของการฟง 
6. หลักของการฟงอยางมีประสิทธิภาพ 
7. อุปสรรคของการฟงอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6 6 - 

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 8 

การพูดเพ่ือความเปนผูรอบรู (1  
1. ความหมายของการพูด 
2. ความสําคัญของการพูด 
3. องคประกอบของการพูด 

6 6 - 



มคอ.5 1500119 วิชาภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู         หนา 5 
 

หัวขอ 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวนช่ัวโมง 
ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผน     
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

4. การพูดสนทนา 
5. การพูดสัมภาษณ 

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 9 

การพูดเพ่ือความเปนผูรอบรู (2  
1. การพูดนําเสนอ 
2. การพูดสัมมนา 

12 6  

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 10 

การอานเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู 
1. ความรูพ้ืนฐานการอาน 
2. กลวิธีการอาน 
3. การอานเขียนประเภทตาง ๆ 
4. การพัฒนาการอานเพ่ือความเปน     

ผูรอบรูในศตวรรษท่ี 21 

6 6  

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 11 

การเขียนในชิวิตประจําวัน 
1. ความหมายและความสําคัญ        

ของการเขียน 
2. วัตถุประสงคและองคประกอบของ

การเขียน 
3. การใชภาษาในการเขียน 
4. การเขียนเอกสาร 

6 6  

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 12 

การเขียนเชิงสุนทรียภาพและการวิจารณอยาง
สรางสรรค 

1. ศึกษาความหมาย 
2. ความสําคัญของการเชียน           

เชิงสรางสรรค 
3. จุดประสงคของการเขียน 
4. การเขียนเชิงสุนทรียภาพ           

เพ่ือความเปนผูรอบรู 

6 6  

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 13 

การเขียนเชิงสุนทรียภาพและการวิจารณอยาง

6 6  



มคอ.5 1500119 วิชาภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู         หนา 6 
 

หัวขอ 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวนช่ัวโมง 
ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผน     
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

สรางสรรค 
1. การเขียนวิจารณอยางสรางสรรค   

เพ่ือความเปนผูรอบรู 
2. ประเด็นการวิจารณ 

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 14 

การจัดกิจกรรมการพูดสัมมนา 

6 6  

แผนการสอนประจําสัปดาหท่ี 15 

1. สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการ 

2. ทบทวนเนื้อหา 

6 6  

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน นัยสําคัญของการสอนท่ีไมครอบคลุม แนวทางชดเชย/แกไข 
ไมมี ไมมี ไมมี 

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
ความรู (A1) (C1) (I1) (L1) 

- มีความรูเสริมสรางความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ 

- มีความรู ความเขาใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
ตนเองและผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ 

- มีความรูในศาสตรพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ
กลุมวิชา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
ภาษา และวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

(B1) (F1) (G1) (H1) (K1) (M1) (NA) 
- ใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญดวยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ี
หลากหลายสอดคลองกับสาระ        

  (A1) การบรรยายแบบออนไลน           
การปฏิสัมพันธของนักศึกษามีนอย 
ขอเสนอแนะ ระหวางการสอนควรถาม
คําถามเรียกตอบสลับกันตอนการบรรยาย 
 
(C1)  
- การบรรยายบางสัปดาหนักศึกษา    

เกิดความรูสึกทอแทเพราะกิจกรรม  
การเรียนการสอนยากเกินไป ตองปรับ
กิจกรรมใหทํางานทีละข้ันตอน รวมถึง
การแบงกลุมใหสืบคนขอมูล และ
นําเสนอหนาชั้นเรียน  

- การสอนในรูปแบบการจัดกิจกรรม
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
การเรียนรูในแตละหัวขอ 

- เรียนรูจากสถานการณจําลอง          
การจัดสัมมนา รวมท้ังการแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากผูสอนท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียน
ไดศึกษาคนควาเรียนรูวิธีการแสวงหา
ความรูและการสรุปองคความรูดวย
ตนเอง 

(D1) (M1) 
- อาจารยทบทวนความรูกอนเรียน และ

สรุปความคิดหลังเรียนทุกครั้ง  
- อาจารยบรรยายเนื้อหาหลักการ และ

แสดงตัวอยางท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา เชน 
คลิปวีดิทัศน 

- อาจารยมอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม
ปฏิบัติงานตามใบงานท่ีมอบหมาย 

(E1) 
- อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอ

รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- การมอบหมายใหนักศึกษาคนควา

แบงกลุมศึกษา ระดมสมองอภิปราย 
ประชุมกลุม 

(J1) 
- การบรรยายเนื้อหา 
- การอภิปรายกลุมในหัวขอตาง ๆ 
- ดําเนินกิจกรรมกลุม 
- ฝกทําแบบฝกหัดในบทเรียน 
- รายงาน 
(O1) 
- มีความรูอยางกวางขวางเพ่ือเสริมสราง

ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
- มีความรูความเขาใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

ตนเองและผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ 

บางครั้งปญหาเกิดจากพ้ืนความรูเดิม 
ท่ีนักศึกษาแตละคนมีมากนอยแตกตาง
กัน เชน ความรูความสามารถใน    
การวิเคราะหขอมูล ซ่ึงอาจจะเกิดจาก
ความสนใจในเรื่องราวรอบตัวท่ี
เปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม ซ่ึงผูสอนมองวา แนวทาง  
ในการแกปญหา คือ รายละเอียดของ
กิจกรรมตองใหนักศึกษาเลือกไดตาม
ความสนใจของแตละบุคคล ซ่ึงจะทําให
เกิดการเรียนรูอยางมีระบบ 
 

(D1) ปญหา เนื่องจากนักศึกษาบางคน  
เขาเรียนชา ทําใหไมทราบงานท่ีอาจารย
มอบหมายใหปฏิบัติ  
วิธีการแกไข อาจารยทบทวนงานท่ี
มอบหมายอีกครั้งกอนใหนักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติ และในระหวางการปฏิบัติ นักศึกษา
สามารถสอบถามอาจารยไดตลอดเวลา 
 
(I1) (L1) ปญหา นักศึกษาบางคนพูดและ
เขียนไมถูกตอง  
วิธีแกไข อาจารยใหคําแนะนําและให
นักศึกษาแกไขงานสงใหม 
 
(M1) เนื่องจากมีนักศึกษาบางคนไมเขา
เรียนและเขาเรียนชาทําใหไมทราบ
รายละเอียดของงานท่ีอาจารยมอบหมาย 
วิธีแกไข อาจารยสรุปงานท่ีมอบหมายโดย
ประชาสัมพันธผานระบบ WBSC-LMS 
และแจงผานกลุมไลน กลุมวิชาใหนักศึกษา
ติดตามงานท่ีมอบหมายในระบบ WBSC-
LMS 
 
(O1)  
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
- มีความรูในศาสตรพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ

กลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
ภาษา และวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

(UA) (UB) 
- ศึกษาเนื้อหาตาง ๆ จากเอกสาร

ประกอบการเรียนมากอนลวงหนา 
- ใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ดวยรูปแบบกิจกรรมท่ี
หลากหลาย สอดคลองกับสาระ        
การเรียนรูในแตละหัวขอ 

- ทํางานเปนกลุม 
- สรุปหนังสือท่ีชอบตามรสนิยม 
- นําเสนอขาว 
- สรุปประสบการณสุนทรียะจากการฟง

เพลงท่ีมีคุณคา ชมภาพยนตร 
(LA) 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอน

วิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผล
การเรียนรู ดานความรูใหครอบคลุมตาม
แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู นํามา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม
กับรายวิชา 

- ใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญดวยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ี
หลากหลาย สอดคลองกับสาระ       
การเรียนรูในแตละรายวิชา เชนการใช
กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุม
ยอย และการนําเสนอเนื้อหาความรูหนา
ชั้นเรียน 

- เรียนรูจากสถานการณจริง การทํา
กิจกรรมโครงงานรวมท้ังการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การศึกษาจากผูสอนท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

- การบรรยาย เปนการจัดการเรียน   
การสอนออนไลน เนื่องจาก
สถานการณ CVOVID-19  ตองใช
กิจกรรมกระตุนเพ่ือใหนักศึกษามี
ปฏสิัมพันธกับการเรียนการสอนรวมถึง
การแบงกลุมใหสืบคนขอมูลและ     
การนําเสนอออนไลน 

- การสอนในรูปแบบการจัดกิจกรรม
บางครั้งปญหาเกิดจากออนไลน การใช
อินเทอรเน็ตท่ีแตกตางกันตามพ้ืนท่ี 
และอุปกรณท่ีใชทําใหการติดตออาจ
เกิดความคลาดเคลื่อนได จึงตองใช
ทักษะทางการสื่อสารท่ีจําเปนเพ่ือ  
การติดตอสื่อสารใหมีความเขาใจ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน และพ้ืน
ความรูเดิมท่ีนักศึกษาแตละคนมีมาก
นอยแตกตางกัน เชน ความรู
ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล 
ดังนั้นจึงตองออกแบบกิจกรรมท่ี
สอดคลองกับความสนใจและเหมาะสม
กับผูเรียนทางออนไลน 
 

(LA) 
- การสืบคนขอมูลเพ่ิมเติม 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล 
- การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล 
วิธีการแกไข 
- มอบหมายงานใหนักศึกษาวิเคราะห 

สังเคราะหขอมูล ผานปญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับตนเอง 
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
- จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ี

ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามแผนท่ี
กระจายความรับผิดชอบ มาตรฐาน
ผลลัพธการเรียนรู ในรายวิชาโดย
มอบหมายงานเปนรายบุคคล หรือ
โครงงานกลุม 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียน
ไดศึกษาคนควา เรียนรูวิธีการแสวงหา
ความรู และการสรุปองคความรูดวย
ตนเอง 

คุณธรรม จริยธรรม (A1) 
- มีการประพฤติตนตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมพ้ืนฐาน มีความรักชาติ ศาสน 
กษัตริย ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย รักษา
กฎหมาย มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพ
ผูใหญ และรูจักการรักษาวัฒนธรรม 
และประเพณีไทย 

- มีความเปนสวนดุสิต ไดแก การมี    
ความรักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย 
ขยันอดทน พากเพียร ใฝรู มีบุคลิกภาพ
ท่ีเหมาะสม แสดงความเปนผูนําและ
ความเปนสวนดุสิต  

(B1) (F1) (G1) (H1) (K1) (P1) (NA) 
- จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนไทยให

ผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม 

- มอบหมายใหนักศึกษาจัดสัมมนาท่ี
สะทอนคานิยมไทยและความเปน     
สวนดุสิตเปนรายตอนเรียน 

- ผูสอนแสดงออกถึงการเปนตนแบบของ
การประพฤติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
พ้ืนฐาน 

(C1) (I1) (L1) (O1) 
- มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยท่ีดี ไดแก

การประพฤติตนตามหลักคุณธรรม

  (D1) วิธีการแกไข อาจารยพูดนําและให
นักศึกษาตอบหรือแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ 
กอนเพ่ือเปนการฝก 
 
(I1) (L1) ปญหา  
- นักศึกษาเขาเรียนไมตรงเวลา  
- นักศึกษาบางคนขาดเรียน 
แนวทางแกไข 
- อาจารยตรวจสอบการเขาเรียน         

ใหคะแนนการเขาเรียนและกลาว
ตักเตือน 

- อาจารยตรวจสอบการสงงานและ     
ทวงถาม ติดตามการสงงาน 
 

(N1) 
- นักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการสง

งานใหตรงเวลา 
- นักศึกษาคัดลอกงานสง 
วิธีการแกไข 
- อาจารยตรวจงานและใหขอมูลยอนกลับ

ถึงผลการตรวจงานและคะแนนโดยแจง
นักศึกษาท่ีสงงานลาชาจะถูกตัดคะแนน 
เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาสงงานใหตรง
เวลามากข้ึน  

- นักศึกษาท่ีคัดลอกงานจะเปดโอกาสให
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
จริยธรรมพ้ืนฐาน มีความรักชาติ ศาสน 
กษัตริย ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย รักษา
กฎหมาย มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพ
ผูใหญ และรูจักการรักษาวัฒนธรรม 
และประเพณีไทย 

- รูจักประหยัดอดออมตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีความภูมิใจในความเปนไทย 
- มีความเปนสวนดุสิต ไดแกการมีความรัก

และศรัทธาในองคกร ดํารงตน มีศักดิ์ศรี 
มุงม่ัน ทุมเท รวมแรงใจเปนหนึ่งเดียว 
ขยันอดทน พากเพียร ใฝรู มีความ
ประณีต พิถีพิถัน และรูจริงในสิ่งท่ีทํา   
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม แสดงความเปน
สวนดุสิตไดอยางเหมาะสมในทุก
สถานการณจนเปนท่ีประจักษตอ
สาธารณะ 

(D1) 
- อาจารยกําหนดเง่ือนไขการเรียน วิธีการ

จัดการเรียนการสอน ความรับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความตรงตอเวลาท้ังใน  
สวนของการเขาเรียน การสงงาน กิริยา 
มารยาท ในการพูด และความซ่ือสัตย  

- อาจารยจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมี  
สวนรวมฝกความกลาแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น และการแสดงออกอยาง
สรางสรรค 

(E1) 
- อภิปรายรวมกันเปนกลุมการทํางานเปน

ทีม 
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา

เก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลท่ีอยูใน
สังคมท่ีแตกตางกัน ใหรวมกันวิเคราะห
วิจารณ 

(J1) 

นักศึกษาทํางานและสงใหมอีกครั้ง  
(โดยแจงนักศึกษาเปนรายบุคคลผาน
ไลนสวนตัวของนักศึกษา  
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
- สอดแทรกแนวคิดในกระบวนการเรียน

การสอน 
(N1) 
- อาจารยกําหนดเง่ือนไขการเรียน วิธีการ

จัดการเรียนการสอน ความรับผิดชอบ 
ความมีวินัย ความตรงตอเวลาท้ังในสวน
ของการเขาเรียน การสงงาน กิริยา 
มารยาท ในการพูด และความซ่ือสัตย  

(UA) (UB) 
- จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนไทยให

ผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม 

(LA) 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอน

วิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและ
ผลลัพธการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม ใหครอบคลุมตามแผนท่ี
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลลัพธการเรียนรูและนํามาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
รายวิชา 

- เนนการมีสวนรวมของผูเรียนใน       
การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยการนํา
ตัวอยางกรณีศึกษาจากเหตุการณตาง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในสังคมใหเกิดการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห สังเคราะห และ      
การประยุกตใชในชีวิตจริง 

- จัดกิจกรรมพิเศษท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิด
พัฒนาการ การเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรมตามท่ีกําหนดในรายวิชาอยาง
ตอเนื่อง 

ทักษะทางปญญา (A1) (C1) (I1) (L1) (O1) 
- มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต

เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
- มัทักษะการคิดวิเคราะหและการแกไข

   (C1 นักศึกษาไมคอยกลาแสดงความ
คิดเห็น เปนเพราะขาดประสบการณใน
เรื่องการวิเคราะหขอมูล ผูสอนแกปญหา
โดยการใหดูตัวอยาง ท่ีใกลเคียงกันโดยให
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
ปญหา 

- มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
(B1) (F1) (G1) (H1) (K1) (M1) (P1) (NA) 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี      

การประยุกตใชทักษะทางปญญา เชน 
การวางแผนงาน การตัดสินใจแกปญหา 
การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด       
การวิเคราะห สังเคราะห และสรุป
แนวความคิดในการทํารายงาน บทความ 
การจัดสัมมนา 

- สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ ไดแก การคิด
เชิงตรรกะ การอภิปรายกลุม 

- จัดกิจกรรมท้ังในและนอกชั้นเรยีน โดย
มอบหมายใหสืบคนสารสนเทศดวย
ตนเองจากแหลงวิทยาการเรียนรูตาง ๆ 
ท่ีหลากหลาย 

(D1) 
- อาจารยจัดกลุมนักศึกษาฝกปฏิบัติ 

แสดงบทบาทสมมติในเรื่องท่ีเก่ียวของ
กับบทเรียน เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายนอก 

- นักศึกษาสามารถประยุกตความรูจาก
การเรียนเพ่ือใชในการปฏิบัติงานตาม   
ใบงานท่ีมอบหมาย 

(E1) 
- วิเคราะหกรณีศึกษา เก่ียวกับสิ่งท่ีพบ  

ในชีวิตประจําวันเก่ียวกับภาษา การใช
ชีวิตในสังคม การพัฒนาตนเอง พัฒนา
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธการทํางาน
เปนทีม 

- อภิปรายกลุม 
(J1) 
- การบรรยายเนื้อหา 
- ดําเนินกิจกรรมกลุม 

นักศึกษาคิดตามวานักศึกษามีความคิดเห็น
ท่ีเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  
 
(D1) ปญหา นักศึกษาบางคนไมกลา
แสดงออก วิธีการแกไข อาจารยผูสอนใช
วิธีใหนักศึกษาแสดงออกเปนกลุมกอน   
เพ่ือลดความประหมา แลวคอยลดจํานวนผู
นําเสนอลง 
 
(J1) นักศึกษาบางคนไมกลาแสดงออกใน
การอภิปราย วิธีการแกไข อาจารยกระตุน
และชี้แนะการแสดงความคิด 
 
(N1) ปญหา นักศึกษาบางคนไมกลา
แสดงออกและขาดความม่ันใจ วิธีแกไข 
อาจารยผูสอนใชวิธีใหนักศึกษาไดฝกทักษะ
กอนปฏิบัติจริงเพ่ือลดความประหมา และ
เพ่ิมความม่ันใจ 
 
(LA) ปญหา ผูเรียนสวนใหญใหความสําคัญ
กับทฤษฎีนอยกวาการปฏิบัติ 
ขอเสนอแนะ ผูสอนมีการใหคําแนะนําใน
เรื่องความสําคัญของการเรียนทฤษฎีคูกับ
การปฏิบัติ รับฟงปญหาจากนักศึกษาเปน
รายบุคคล และกระตุนใหนักศึกษาเรียนรู
แลวแกปญหาดวยตนเอง 
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
- การอภิปรายกลุมในหัวขอตาง ๆ 
- ฝกทําแบบฝกหัดในบทท่ีเรียน 
- รายงาน 
- กิจกรรมรายบุคคล 
(N1) 
- อาจารยมอบหมายงานใหนักศึกษาไดฝก

ประยุกตความรูจากการเรียนเพ่ือใชใน
การปฏิบัติงานตามใบงานท่ีมอบหมาย 
ไดแก การจัดกิจกรรมสัมมนา 

(UA) (UB) 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี      

การประยุกตใชทักษะทางปญญา เชน 
การวางแผนงาน การตัดสินใจแกปญหา 
การบูรณาการ การเชื่อมโยงความคิด 
การวิเคราะห สังเคราะหและสรุป 
แนวความคิดในการทํารายงาน บทความ
การจัดสัมมนา มอบหมายใหสืบคน
สารสนเทศดวยตนเองจากแหลง
วิทยาการเรียนรูตาง ๆ 

(LA) 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยผูสอน

วิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูผลลัพธ
การเรียนรูดานทักษะทางปญญาให
ครอบคลุมตามแผนท่ีกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู 
และนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับรายวิชา 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี       
การประยุกตใชทักษะทางปญญา เชน     
การวางแผน การตัดสินใจแกปญหา     
การบูรณาการ การเชื่อมโยง ความคิด 
การวิเคราะห สังเคราะห และสรุป
แนวความคิด ในการทํารายงาน 
โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ 

- สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิด
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
วิเคราะหอยางเปนระบบ ไดแก การคิด
เชิงตรรกะ การอภิปรายกลุม การแสดง 
สาธิต การทดลอง และสรุปผลอยางมี
หลักการนาเชื่อถือ และสามารถอางอิง
ได 

- การจัดการเรียนการสอนโดยใหศึกษา
จากตนแบบ แลวสรุปองคความรู 

- การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(A1) (C1) 
- การเปนผูนําและผูตามท่ีดี มีมนุษย

สัมพันธท่ีดี มีทักษะในการแกปญหา 
ไดแก การรับรูปญหา การเขาใจปญหา 
การเรียงลําดับความสําคัญของปญหา
และแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยาง
สันติวิธ ี

- มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน      
เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมไดอยาง
เหมาะสม 

(B1) (F1) (G1) (H1) (K1) (M1) (P1) (UA) 
(UB) (NA) 
- จัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการจัด

กิจกรรมกลุมในลักษณะกรณีศึกษา   
การอภิปราย การสอนโดยการตั้งโจทย
ปญหาและการแสดงบทบาทสมมติ 

- จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมาย  
การทํางานเปนทีมและใหใชกระบวนการ
กลุมทํางานดวยความเสียสละ 

- สงเสริมการทํากิจกรรมท่ีเปนสัมมนา 
และการเขารวมกิจกรรมท่ีเนนความ
ชวยเหลือเก้ือกูลกันในสังคม            
พหุวัฒนธรรม 

(D1) (N1) 
- อาจารยจัดกิจกรรมใหนักศึกษาได

ทํางานรวมกันดวยกระบวนการกลุมเพ่ือ

  (A1) การสอนแบบออนไลน ทําใหทักษะ
ความสัมพันธระหวางตอนเรยีนนอย 
ขอเสนอแนะ ใหนักศึกษาระหวางตอน
เรียนพูดคุยปรึกษาหารือกัน 
 
(C1) การทํางานกลุมมักเกิดปญหา 
เนื่องจาก ความแตกตางทางดานทักษะทํา
ใหชิ้นงานสําเร็จขาดความเปนเอกภาพ 
เนื่องจากไมไดเกิดจากความรวมมือกัน
ทํางานเปนทีมจะเปนในลักษณะแบงกันทํา
เปนสวน ๆ ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
ทางดานทักษะในการทํากิจกรรม และ    
ในบางกลุมก็จะเกิดปญหาในเรื่อง        
การรวมมือในการทํางาน เพราะนักศึกษา
บางคนไมใหความรวมมือในการทํางาน
กลุมมักมีสมาชิกในกลุมกินแรงเพ่ือน 
แกปญหาดวยการเรียกมาสอบถาม
ความกาวหนา และสัมภาษณเพ่ือกระตุน
ใหชวยกันทํางาน 
 
(D1) ปญหา ขาดการมีสวนรวมของ
นักศึกษาทุกคนในการทํางานกลุม  
วิธีการแกไข อาจารยกําหนดใหนักศึกษา
รายงานถึงความรับผิดชอบของสมาชิกใน
กลุมวาใครรับผิดชอบงานใด 
 
(N1) ปญหา ขาดการมีสวนรวมของ
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
สรางมนุษยสัมพันธระหวางเพ่ือน
นักศึกษา และสรางความไววางใจใน 
การทํางานรวมกัน  การชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ในการทํา
กิจกรรม 

(E1) 
- มอบหมายงานรายกลุม 
- สงเสริมการทํางานเปนทีม 
- นําเสนอรายงาน 
(I1) (L1) (O1) 
- มีทักษะในการประสานงานความรวมมือ

ในการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและ 
ผูตามท่ีดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีทักษะ   
ในการแกปญหาสังคม ไดแก การรับรู
ปญหา การเขาใจปญหา การเรียงลําดับ
ความสําคัญของปญหา และแสวงหา  
แนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธ ี

- มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม      
มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน     
อยางสรางสรรค ตระหนักและเขาใจ          
ในวัฒนธรรมของสังคมท่ีตนเองอาศัยอยู 
รวมท้ังเขาใจความแตกตางทาง
วัฒนธรรมและสามารถปรับตัวในสังคม
พหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

(J1) 
- มอบหมายงานแบบกลุมเพ่ือการทํางาน

เปนทีม 
- อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
(LA) 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดย

ผูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยผูสอน
วิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูผลลัพธ
การเรียนรูดานทักษะทางปญญาให
ครอบคลุมตามแผนท่ีกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู 

นักศึกษาทุกคนในการทํางานกลุม  
วิธีแกไข อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษา
เลือกหนาท่ีความรับผิดชอบตามความ
สมัครใจ  
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
และนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับรายวิชา 

- จัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการจัด
กิจกรรมกลุมในลักษณะกรณีศึกษา   
การอภิปราย การสอนโดยการตั้งโจทย
ปญหาและการแสดงบทบาทสมมติ  

- การจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมาย
การทํางานเปนทีมและการใหใช
กระบวนการกลุม ทํางานดวยความ
เสียสละ 

- สงเสริมการทํากิจกรรมท่ีเปนโครงงาน
กลุมและการเขารวมกิจกรรมท่ีเนนความ
ชวยเหลือเก้ือกูลกันในสังคม            
พหุวัฒนธรรม 

ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี 

(A1) (C1) (I1) (L1) (O1) 
- มีความรูในการใชการสื่อสาร และขอมูล

สารสนเทศอยางรูเทาทัน 
- ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ           

ในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
- มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร และสื่อ

เทคโนโลยีตาง ๆ ในการทํางานและ   
การสื่อสาร 

(B1) (F1) (G1) (H1) (K1) (M1) (P1) (UA) 
(UB) (NA) 
- จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีการสราง

สถานการณ การจําลองเหตุการณ และ
หรือบทบาทสมมติเพ่ือใหผูเรียนไดใช
ทักษะการอาน การเขียน การพูด และ
การฟงภาษาไทยในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพตามขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มุงเนนการใชเทคโนโลยีในรูปแบบท่ี
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เชน การสรางชองทางติดตอสื่อสาร
ระหวางผูสอน และผูเรียนผานสื่อ

  (C1) 
- มีการแนะนํา สาธิตการสืบคนขอมูลท่ี

นาเชื่อถือจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การโหลดขอมูลภาพเคลื่อนไหวจาก 

YouTube  
 

(D1) ปญหา นักศึกษาไมสามารถเลือกใช
ภาษาในการสื่อสาร และนําเสนออยาง
เหมาะสม วิธีแกไข อาจารยยกตัวอยาง
ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร และใหนักศึกษา
ฝกสื่อสารอยางท่ัวถึงทุกคน 
 
(I1) 
- นักศึกษาไมสามารถนําเสนองานผาน   

I Pad ได 
วิธีการแกไข 
- ใหนักศึกษาสงงานผานทางไลนและให

เพ่ือนนําเสนอแทน 
 

(N1) ปญหา นักศึกษาไมสามารถเลือกใช
ภาษาในการสื่อสารและนําเสนออยาง
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
ออนไลน การใชสื่อสังคมประเภทตาง ๆ 

(D1) 
- อาจารยจัดกิจกรรมการนําเสนองาน  

โดยเนนความถูกตอง เหมาะสมท้ังใน
ดานของภาษา การเลือก และใชรูปแบบ
การนําเสนออยางเหมาะสม 

- อาจารยมอบหมายใหนักศึกษาสืบคน
ขอมูลผานฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือน
นํามาใชประกอบการเรียนและ         
การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 

(E1) 
- มอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลจาก

เว็บไซต ท่ีเก่ียวของ 
- นําเสนอโดยใชรูปแบบเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 
(J1) 
- ศึกษาคนควาดวยตนเองจากเว็บไซต   

สื่อการสอน และการทํารายงาน โดยมี
การอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลท่ี
นาเชื่อถือ 

- นําเสนอผลงาน/รายงาน ท่ีไดจาก
การศึกษาคนควา โดยใชรูปแบบและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

(N1) 
- อาจารยจัดกิจกรรมการนําเสนองาน  

โดยเนนความถูกตอง เหมาะสมท้ังใน
ดานของภาษา การเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนออยางเหมาะสมผานโซเซียล
เน็ตเวิรก 

(LA) 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยผูสอน

วิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูผลลัพธ
การเรียนรูดานทักษะทางปญญาให
ครอบคลุมตามแผนท่ีกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู 

เหมาะสม  
แนวทางแกไข อาจารยยกตัวอยางภาษาท่ี
ใชในการสื่อสารและใหนักศึกษาฝกสื่อสาร
อยางท่ัวถึงทุกคน 
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
และนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับรายวิชา 

- การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝก
ปฏิบัติการวิเคราะหเชิงตัวเลข การคิด
เชิงตรรกะบนพ้ืนฐานของความเปนเหตุ
และผล 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีการสราง
สถานการณ การจําลองเหตุการณ และ
หรือบทบาทสมมติเพ่ือใหผูเรียนไดใช
ทักษะการอาน การเขียน การพูดและ
การฟง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

- มุงเนนการใชเทคโนโลยีในรูปแบบท่ี
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เชน การสรางชองทางติดตอสื่อสาร
ระหวางผูสอน และผูเรียนผานสื่อ
ออนไลน เชน การใช TV On Demand 
การใช e Learning ในหองเรียนกลับ
ดาน ท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวน
บทเรียน ศึกษาคนควาไดดวยตนเองท้ัง
กอนและหลังบทเรียนท่ีตองเขาเรียนกับ
อาจารยผูสอน 

- สงเสริมใหเกิดการประยุกตใชการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข  การคิดเชิงตรรกะ 
ความสมเหตุผลตามขอเท็จจริง        
การวิเคราะหขอมูล การพูดและการ
เขียนสื่อสารเพ่ือรายงานเนื้อหาสาระ 
ตาง ๆ ตามขอกําหนดรายวิชา ดวย   
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ  
ในการจัดทํารายงานหรือโครงงานท่ี
ศึกษาคนควา 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชกระบวนการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เพ่ือสงเสริมให
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี  
เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยี 

 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

 (A1) การสอนแบบออนไลนผูสอนปรับกิจกรรม เนื้อหาในแตละสัปดาหใหสอดคลองกับการเรียนรู เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจ รวมถึงการปรับตัวใหเขากับสถานการณ COVID-19 

 (B1) ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักศึกษาสามารถมาเรียนในหองเรียนจริงในบางชั่วโมง เพ่ือฝกทักษะการพูด

และบุคลิกภาพไดดียิ่งข้ึน 

 (C1) ควรปรับกิจกรรมในบางสัปดาหใหมีความกระชับ และมีขนาดของกิจกรรมท่ีเล็กลง เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ

แสดงออกทางการใชภาษาในการสื่อสารในรูปแบบท่ีแตกตางไดอยางท่ัวถึง 

 (D1) ผูสอนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลายและสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา 

 (I1) (L1) อาจารยผูสอนประเมินความสนใจในชั้นเรียนของนักศึกษา และปรับวีธีการสอนใหสอดคลองกับลักษณะ
ของผูเรียนในแตละสัปดาห โดยการใชการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการบูรณาการกิจกรรม
หลากหลาย 
 (J1) มีการปรับวิธีการสอนใหเหมาะสม จําเปนตองหาวิธีการสอนและกิจกรรมรูปแบบใหม ในแตละสัปดาห เพ่ือให

สามารถจัดการเรียนใหกับผูเรียนเพ่ือกระตุนในการเรียนรู 

 (K1) (M1) อาจารยผูสอนประเมินความสนใจของนักศึกษา และปรับวิธีการสอนใหสอดคลองกับสถานการณ และ

ลักษณะของผูเรียนในแตละสัปดาห โดยการใชการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยการบูรณาการกิจกรรม

หลากหลาย ผสานกับการนําเทคโนโลยีมาใชประกอบในการเรียนการสอน 

 (N1 ผูสอนตองปรบัเปลี่ยนรูปแบบวิธีการส อนท่ีหลากหลายและสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา 

(O1)  ผูสอนสามารถปรับกิจกรรมในเนื้อหาท่ีสอนแตละสัปดาหใหสอดคลองกับการเรียนรู ดวยการเรียนการสอน
ออนไลนผาน WBSC-LMS และการเรียนการสอนผานทาง Microsoft Teams เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ไดอยาง
หลากหลาย เพ่ือใหมีความกระชับและกําหนดขนาดของกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาในการออนไลน เพ่ือใหนักศึกษา
สามารถแสดงออกทางการใชภาษาในการสื่อสารในรูปแบบท่ีแตกตางไดอยางท่ัวถึงในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
 (P1) ควรลดการบรรยายเนื้อหาลงเพ่ือใหเปนหองเรียนแบบ Active Learning อยางแทจริง และควรปรับบาง 
กิจกรรมใหทันสมัย อยูในความสนใจของผูเรียน และเหมาะสมกับเวลามากยิ่งข้ึน 
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 (UA) (UB) ผูสอนสามารถปรับกิจกรรมในเนื้อหาท่ีสอนแตละสัปดาหใหสอดคลองกับการเรียนรูไดอยางหลากหลาย
มีความกระชับและมีขนาดของกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเวลา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงออกทางการใชภาษาในการสื่อสาร
รูปแบบท่ีแตกตางไดอยางท่ัวถึง 

(LA) เสนอการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวางรายวิชา (สําหรับตอนเรียนใดท่ีสามารถเชื่อมโยงได  
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หมวดที ่3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน    
ตอนเรียน A1 จํานวน 30 คน ตอนเรียน P1 จํานวน 44 คน 
ตอนเรียน B1 จํานวน 44 คน ตอนเรียน Q1 จํานวน 21 คน 
ตอนเรียน C1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน S1 จํานวน 19 คน 
ตอนเรียน D1 จํานวน 24 คน ตอนเรียน T1 จํานวน 21 คน 
ตอนเรียน E1 จํานวน 28 คน ตอนเรียน U1 จํานวน 34 คน 
ตอนเรียน F1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน V1 จํานวน 35 คน 
ตอนเรียน G1 จํานวน 35 คน ตอนเรียน N5 จํานวน 101 คน 
ตอนเรียน H1 จํานวน 31 คน ตอนเรียน O5 จํานวน 103 คน 
ตอนเรียน I1 จํานวน 33 คน ตอนเรียน P5 จํานวน 93 คน 
ตอนเรียน K1 จํานวน 23 คน ตอนเรียน Q5 จํานวน 40 คน 
ตอนเรียน L1 จํานวน 34 คน ตอนเรียน LC จํานวน 25 คน 
ตอนเรียน M1 จํานวน 29 คน ตอนเรียน TA จํานวน 40 คน 
ตอนเรียน N1 จํานวน 29 คน ตอนเรียน UA จํานวน 10 คน 
ตอนเรียน O1 จํานวน 5 คน      

 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา    

ตอนเรียน A1 จํานวน 30 คน ตอนเรียน P1 จํานวน 44 คน 
ตอนเรียน B1 จํานวน 44 คน ตอนเรียน Q1 จํานวน 21 คน 
ตอนเรียน C1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน S1 จํานวน 19 คน 
ตอนเรียน D1 จํานวน 24 คน ตอนเรียน T1 จํานวน 21 คน 
ตอนเรียน E1 จํานวน 28 คน ตอนเรียน U1 จํานวน 34 คน 
ตอนเรียน F1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน V1 จํานวน 35 คน 
ตอนเรียน G1 จํานวน 35 คน ตอนเรียน N5 จํานวน 101 คน 
ตอนเรียน H1 จํานวน 31 คน ตอนเรียน O5 จํานวน 103 คน 
ตอนเรียน I1 จํานวน 33 คน ตอนเรียน P5 จํานวน 93 คน 
ตอนเรียน K1 จํานวน 23 คน ตอนเรียน Q5 จํานวน 40 คน 
ตอนเรียน L1 จํานวน 34 คน ตอนเรียน LC จํานวน 25 คน 
ตอนเรียน M1 จํานวน 29 คน ตอนเรียน TA จํานวน 40 คน 
ตอนเรียน N1 จํานวน 29 คน ตอนเรียน UA จํานวน 10 คน 
ตอนเรียน O1 จํานวน 5 คน      

 
3.     จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)   
        ไมมี 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
ระดับคะแนน จํานวน (คน  คิดเปนรอยละ 

A 283 28.85 
B+ 293 29.87 
B 233 23.75 

C+ 85 8.66 
C 45 4.59 

D+ 2 0.20 
D   0.00 
F 5 0.51 

ไมสมบูรณ (I) 17 1.73 
ขาดสอบ (M) 14 1.43 

ไมสมบูรณ (I) ขาดสอบ (M) 4 0.41 
ผาน (P,S)   0.00 
ตก (U)   0.00 

ยกเลิกรายวิชา (W)   0.00 
รวม 981 100.00 

 
*การกระจายของระดับคะแนน (เกรด แยกตามนักศึกษาของหลักสูตร/สาขาวิช าไดจัดทําเปนเอกสารแนบทาย มคอ.5    
                                                          
5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี  
 ไมมี 
 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไมมี ไมมี 
 

6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

(LA) คําถามทบทวนทายบทเรียน ไมสามารถวัดความรูของ
นักศึกษาไดทุกคน 

นักศึกษาบางสวนไมไดทําคําถามทบทวนทายบทเรียนดวย
ตนเองแตคัดลอกจากเพ่ือน สงผลใหนักศึกษาขาด          
การทบทวนบทเรยีน การประเมินผลความรู ความเขาใจของ
นักศึกษาจึงมีความคลาดเคลื่อน 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

(A1) 
- ประเมินและตรวจสอบขอสอบในแตละรายวิชาให

ครอบคลุม และสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา
โดยพิจารณาควบคูไปกับแนวการสอน 

- ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาท้ัง        
ในภาพรวม และรายบุคคลโดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมีผล   
การเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- ทวนสอบโดยการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษา
รวมกันกับอาจารยประจํารายวิชา 

- อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ประชุมรวมกับอาจารยประจําในแตละรายวิชาเพ่ือรับรอง
ผลคะแนนของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ 

- นําผลท่ีไดจากการทวนสอบไปปรับปรุง มคอ.3 และแจง
ใหอาจารยประจํารายวิชาทราบเพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
แกไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนตอไป 

 
- ผลการประเมินและตรวจสอบขอสอบเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนด 
 

- ในตอนเรียนนี้ไมพบนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํากวา
เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
- ผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาเปนไปตามเกณฑ

ท่ีกําหนด 
- ผลการรับรองผลคะแนนของนกัศึกษาเปนตามเกณฑท่ี

กําหนด 
 

- มีการนําผลการทวนสอบไปใชในการปรับปรุง มคอ.3 
และแจงใหอาจารยประจํารายวิชาทราบ                
ตามกระบวนการท่ีระบุไว 

(E1)  
- อาจารยผูสอนตรวจสอบการกระจายของระดับผล     

การเรียน 
- อาจารยผูสอนตรวจสอบวัตถุประสงครายวิชา หมวด 2 

ขอ 1 กับหมวด 4 มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน 
- อาจารยผูสอนพิจารณางานท่ีมอบหมายเพ่ือใหตรงกับ

วัตถุประสงคและเนื้อหาในรายวิชาเรียนท่ีกําหนด          
ในรายละเอียดของรายวิชา 

 
- เหมาะสม 

 
- สอดคลอง 

 
- สอดคลอง 

(P1) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาท้ัง
ภาพรวมและรายบุคคล 

ไมพบปญหาใดสําหรับรายวิชานี ้

(UA)(UB) พิจารณาจากผลประเมินการจัดการเรียนการสอน
พฤติกรรมของนักศึกษา 

ไมพบปญหาใดสําหรับรายวิชานี้ 

(LA) การตรวจสอบโดยกรรมการบริหารหลักสูตร         
ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษา
นอกท่ีตั้ง ลําปาง 

ผาน 

(NA) ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารยผูสอนและอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชา 

ผลการทวนสอบปกติ 
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หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปญหาการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี  ผลกระทบ 
(I1)  
- สัญญาณอินเทอรเน็ต ของนักศึกษาบางคนไมเสถียร 
- เครื่องรับอินเทอรเน็ต (คอมพิวเตอรและโทรศัพทสมารท

โฟน  ของนักศึกษาบางคนไมเอ้ือตอการเรียนการสอน
ออนไลน 

- I Pad ของนักศึกษาไมสามารถนําเสนอภาพเคลื่อนไหว
และเสียงได 

 
- นักศึกษาบางคนไมสามารถเรียนไดในชวงสอนออนไลน

เนื่องจากสัญญาณอินเทอรเน็ตไมเสถียร 
- การสื่อสารผานระบบการสอนออนไลนคอนขางไม

ตอเนื่องในการบรรยาย เนื่องจากสัญญาณอินเทอรเน็ต
ของนักศึกษา 

(J1) นักศึกษาบางคนมีปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต นักศึกษาบางคนไมสามารถเรียนอยางตอเนื่องในสัปดาหนั้น 
(L1) 
- สัญญาณอินเทอรเน็ต ของนักศึกษาบางคนไมเสถียร 
- เครื่องรับอินเทอรเน็ต (คอมพิวเตอรและโทรศัพทสมารท

โฟน  ของนักศึกษาบางคนไมเอ้ือตอการเรียนการสอน
ออนไลน 

 

 
- นักศึกษาบางคนไมสามารถเรียนไดในชวงสอนออนไลน

เนื่องจากสัญญาณอินเทอรเน็ตไมเสถียร 
- การสื่อสารผานระบบการสอนออนไลนคอนขางไม

ตอเนื่องในการบรรยาย เนื่องจากสัญญาณอินเทอรเน็ต
ของนักศึกษา 

 
(P1) เครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ต (WiFi) ของนักศึกษาไม
เสถียร 
 

สัญญาณอินเทอรเน็ตและความพรอมเรื่องอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนของนักศึกษานั้นยังมีปญหา
อยูมาก นักศึกษาบางคนอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกลหรือสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเขาไมถึง หรือขาดอุปกรณ เชน คอมพิวเตอร 
แท็บเล็ต เปนตน สงผลกระทบตอประสิทธิภาพของ
นักศึกษาบาง 

 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี  ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
(C1) การใชการเรียนการสอนออนไลนเต็มรูปแบบตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย มีผลตอการทํากิจกรรม        
หรือการพบปะระหวางผูสอนกับผูเรียนนอยไป จึงสมควรมี
การปรับอัตราสวนของการสอนออนไลนใหนอยลง กับ
นักศึกษาสวนใหญอยากจะเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมากกวา  

ผูเรียนมีการรวมกิจกรรมในบางอยางท่ีนาจะไดรับการเรียนรู 
ซ่ึงแทนท่ีจะมีโอกาสในการทํากิจกรรมมากข้ึน ก็ตองนําไปใช
ในการเรียนแบบออนไลนท่ีผูเรียนและผูสอนมีโอกาส
ปฏิสัมพันธโดยตรงคอนขางนอย ดังนั้น ถามีการปรับเพ่ิมก็
นาจะทําใหกระบวนการเรียนการสอนสมบูรณข้ึน 
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หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร  
 1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
  
  (C1) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.32 นักศึกษา       
มีความพึงพอใจระดับ มาก คิดเปนรอยละ 86.43  
  (D1) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.35 นักศึกษา        
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  
  (E1)  

- ผลจากการสอบถามนักศึกษา พบวา วิชานี้เปนวิชาสําคัญท่ีจะทําใหสามารถใชภาษาไทยไดอยาง         
มีประสิทธิภาพท้ังทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน และเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทํางานตอไปในอนาคต 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการจัดการเรียนรูในรายวิชา มีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 45 คน จากจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 45 คน 

(F1) การประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.43               
ระดับการประเมิน มาก คิดเปนรอยละ 88.70 

(G1) การประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.28               
ระดับการประเมิน ปานกลาง คิดเปนรอยละ 65.66 

(H1) การประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.10              
ระดับการประเมิน มาก คิดเปนรอยละ 82.02 

(I1) การประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.29                
ระดับการประเมิน มาก คิดเปนรอยละ 85.76 

(L1) การประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.26               
ระดับการประเมิน มาก คิดเปนรอยละ 85.10 

(M1) การประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.42              
ระดับการประเมิน มาก คิดเปนรอยละ 88.48 

(N1) การประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.20              
ระดับการประเมิน มาก คิดเปนรอยละ 83.90 

(O1) การประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.95               
ระดับการประเมิน มาก คิดเปนรอยละ 79.05 

ดานผูสอน 
- ผูสอนเขาสอนสมํ่าเสมอและตรงตอเวลา 
- ผูสอนมีความรูความเชี่ยวชาญในรายวิชาท่ีสอน 
- ผูสอนเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 
ดานการประเมินผล 
- มีเกณฑการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาชัดเจน 
- มีการชี้แจงเกณฑการใหคะแนนและวิธีการวัดและประเมินผลใหทานทราบ 
- มีการใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามลักษณะเนื้อหารายวิชาทางออนไลน 
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ดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน 
- การเรียนการสอนผานทาง Microsoft Teams เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ใหเหมาะสมกับจํานวน

ผูเรียนในแตละรายวิชา 
- มีการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเนื้อหา 
ดานเนื้อหารายวิชา 
- เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยตามสถานการณปจจุบัน 
- เนื้อหารายวิชาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
ดานกิจกรรมการเรยีนการสอน 
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุนใหทานรวมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- การจัดการเรียนการสอนมุงเนนการจัดกิจกรรมท่ีใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Active learning) 
(P1) การประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.28               

ระดับการประเมิน มาก คิดเปนรอยละ 93.75 
 (UA) (UB) นักศึกษาสวนใหญตั้งใจเรียน และพรอมท่ีจะเรียนรูไปในการวางแผนการจัดการเรียนท่ีผูสอน
กําหนด 

(LA) การประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.81               
ระดับการประเมิน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.29 

(NA) การประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.66              
ระดับการประเมิน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 93.13 
 
ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

(C1)  
- ควรปรับเวลาในกิจกรรมการเรียนรูใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากข้ึน 
- ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยตามสถานการณปจจุบัน  
- ปรับกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือกระตุนการแสดงความคิดเห็น  
- ผูสอนตองปรับเพ่ิมเติมกระบวนการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

(D1) (N1) อาจารยควรพัฒนาตนเอง และวิธีการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดมากกวานี้ 
  (O1) 

- ควรปรับเวลาในกิจกรรมการเรียนรูใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมมากข้ึน 
- ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยตามสถานการณปจจุบัน 
- ปรับกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือกระตุนการแสดงความคิดเห็น 
- ผูสอนตองปรับเพ่ิมเติมกระบวนการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

(P1 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา 1500119 ชื่อวิชา ภาษาไทยเพ่ือ 
พัฒนาความเปนผูรอบรู ตอนเรียน P1 ผูสอนจะนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาในดานตาง ๆ มาปรับปรุง
แกไขใหดีข้ึน จัดสรรเนื้อหาใหสอดคลองกับเวลา รวมถึงมีการประเมินผลการเรียนรูท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา   
แตละบทมากยิ่งข้ึน 
  (LA) สืบเนื่องดวยตอนเรียน LA จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวางรายวิชา เปนครั้งแรก        
ตามนโยบายของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง เพ่ือใหเกิดความสอดคลองของเนื้อหา และประสิทธิผลระหวางรายวิชา  
อยางสูงสุด สงผลใหกระบวนการเรียนการสอนในบางสัปดาหตองมีการปรับแผน 
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2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 (C1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และการประเมินผลงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษา 

 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 
 (C1) ผูสอนจะตองมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสถานการณปจจุบันเพ่ิมเติมและ          

การหาวิธีการท่ีจะใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอนใหเกิดทักษะกระบวนการ ฟง พูด อาน เขียน และบุคลิกภาพ         
ท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ฃ 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

ไมมี ไมมี 
 
2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

(C1) 
- ควรเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู โดยใหมีสวนเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับความสนใจของนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว 
- การเพ่ิมประสบการณการรับรู เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการฟง พูด อาน และการเขียน 
(I1) (L1) 
- จัดทําคลิปออนไลนเพ่ิมในระบบ WBSC-LMS 
(J1) 
- ควรปรับกิจกรรมและการสั่งงานท่ีชวยกระตุนใหการเรียนรูของนักศึกษาในรปูแบบออนไลนใหเหมาะสมมากข้ึน 

 (O1) (UA) (UB) 
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยใหมีสวนของเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับความสนใจและสอดคลองกับนักศึกษา        

ในหลักสูตรดังกลาว 
- การเพ่ิมประสบการณการรับรู เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการฟง พูด อานและการเขียนดวยการเสนอแนะ 

ของผูสอนและเพ่ือนในชั้นชวยกันแสดงความคิดเห็นรวมกัน 
(LA) ควรเพ่ิมเติมแบบทดสอบความรูกอนและหลังการเรียนการสอนในทุกสัปดาห 

 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
(A1) พัฒนาการสอนโดยใช Game Based 
Learning เพ่ือเสริมสรางการเรียนรูโดย    
บูรณาการรวมกับเทคนิคการสอนรูปแบบอ่ืน  

1 ภาคการศึกษา อาจารยผูสอน 

(C1) ปรับรายละเอียดเนื้อหากิจกรรมใน       
บางสัปดาหใหสามารถพัฒนาและวัดผล       
การเรียนรูของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประมาณสัปดาหท่ี 2 อาจารยธนัญชย  ชัยวุฒิมากร 

(D1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให
หลากหลายและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชา 

ภาคการศึกษาถัดไป อาจารยผูสอน 

(I1) (L1) ปรับกิจกรรมใหเหมาะสมมากข้ึน ภาคการศึกษาถัดไป อาจารยผูสอน 
(M1) ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน ภาคการศึกษาถัดไป อาจารยผูสอน 
(N1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให ภาคการศึกษาถัดไป อาจารยผูสอน 
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ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
หลากหลายและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชา 
(O1) (UA) (UB) ปรับรายละเอียดเนื้อหา
กิจกรรมในบางสัปดาหใหสอดคลองกับการ
เรียนรูของนักศึกษาเพ่ือใหสามารถพัฒนาและ
วัดผลการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ประมาณสัปดาหท่ี 2 อาจารยผูสอน  

(C1) ปรับแตละกิจกรรมตามโมดูลใหนาสนใจ
และทันกับสถานการณปจจุบันมากยิ่งข้ึน 

กอนเริ่มตนภาคการศึกษา คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปรายวิชาภาษาไทยเพ่ือพัฒนา
ความเปนผูรอบรู 

 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 (A1) ควรมีการจัดทํากิจกรรมการสัมมนาหรือนําเสนอผลงานประจําภาคการศึกษา โดยจัดใหนักศึกษารวมกันทํากิจกรรม
ดวยกันทุกหอง เพ่ือใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหองเรียน 
 (D1) (N1) ควรประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับรายวิชารวมถึง
ฐานขอมูลท่ีทันสมัย 
 (I1) (L1) ควรปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย 
 (O1) รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู มีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑของมหาวิทยลัย ซ่ึงสัดสวน
ของคะแนนเก็บระหวางภาค และคะแนนสอบปลายภาค คือ 80/20 คะแนน ซ่ึงในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 นั้น
รายวิชาภาษาไทยฯ ไดตัดเกรดอิงเกณฑมหาวิทยาลัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอาจใหคําแนะนําเรื่องการจัดกิจกรรม 
ใหม ๆ  
 (UA) (UB) ควรมีการแลกเปลีย่นวิธีสอนหรือเทคนิคการสอนใหกับอาจารยในเรื่องการสอนอยางเปนรูปธรรม 
 
5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน    
ผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน  
 (1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม  

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(A1) การภูมิใจในตนเองท่ีไดเปน
ตัวอยางท่ีดีในการใชภาษาไทยท่ี
ถูกตอง 

นักศึกษามีการใชศัพทแสลง หรือศัพท
วัยรุนท่ีใชในชีวิตประจาํวันจนเปนปกติ 

ใหนักศึกษาจัดทําคลิปวีดิโอบันทึก
ประจําวันความภูมิใจการใชภาษาไทย
ท่ีถูกตอง ผานแอปพลิเคชันท่ีใชงาน
งาย ๆ โดยใหทําเปนคลิปบันทึก
เรื่องราวตอเนื่องเปนระยะเวลาหนึ่ง
เพ่ือคอย ๆ ปลูกฝงความภูมิใจใน    
การใชภาษา และนําเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรูในชัน้เรียน  

(D1) การมีสวนรวมของนักศึกษา      
ในการรวมอภิปราย แลกเปลี่ยนความ

นักศึกษาไมกลาแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นท่ีกําหนดข้ึน 

อาจารยพูดนําและใหนักศึกษาตอบ
หรือแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ กอนเพ่ือ
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พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
คิดเห็น ท่ีสะทอนถึงความเคารพตนเอง
และผูอ่ืน 

เปนการฝก 

(N1) 
- ความรับผิดชอบในการสงงานใหตรง

เวลา 
- ความซ่ือสัตยในการทํางาน 

 

 
- นักศึกษาขาดความรับผิดชอบสงงาน

ไมตรงเวลา 
- การคัดลอกงานสง 

 
- อาจารยแจงนักศึกษาหากสงงาน

ลาชาจะถูกตัดคะแนน เพ่ือกระตุนให
นักศึกษาสงงานตรงเวลามากข้ึน 

- เปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีคัดลอกงาน
ไดทํางานและสงใหมอีกครั้ง (โดยแจง
นักศึกษาเปนรายบุคคลผาน Line 
สวนตัวของนักศึกษา  

(P1) รับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมายดี 

เขาหองเรียนสายกวา 30 นาที ผูสอนกําหนดเวลาเขาเรียน ขาด ลา 
และมาสาย การหักคะแนนใหชัดเจน 

  
(2 ดานความรู  

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(B1) ความสามารถในการประยุกตใช
ความรูทางดานการสื่อสารภาษากายท่ี
ดีในการดําเนินชีวิต 

เม่ือนักศึกษานําเสนองานออนไลน 
พบวา ยังมีการสื่อสารภาษากายไม
เหมาะสม 

จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดาน
ทักษะการใชภาษากายท่ีดีเพ่ือให
นักศึกษาไดนําความรูมาตอบคําถาม
และฝกปฏิบัตติลอดภาคการศึกษา 

(D1) (N1) การแสวงหาความรูนอกชั้น
เรียน 

นักศึกษาขาดความใสใจในการเรียนรู
เพ่ิมเติมนอกหองเรียน 

อาจารยแนะนําชองทางในการเรียนรูท่ี
เปนประโยชน และสามารถเรียนรูได
งาย 

(P1 นักศึกษาพยายามเสนอความ
คิดเห็นของตนเองอยางเปนระบบโดย 
หาขอมูลเพ่ิมเติมตามคําแนะนําของ
อาจารยผูสอน และสอบถามอาจารย
ผูสอนเปนระยะ 

นักศึกษายังมีความรอบรูเก่ียวกับ
ทฤษฎีไมมากนัก ซ่ึงสงผลตอการนํา
ความรูมาประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
การอางอิงขอมูลทางวิชาการซ่ึงอาจจะ
กอใหเกิดการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการได (Plagiarism  

อาจารยผูสอนเนนบทเรียนเรื่องการ
เขียนผลงานทางวิชาการและ         
การอางอิงผลงานมากยิ่งข้ึน 

  
(3 ดานทักษะทางปญญา  

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(B1 ความสามารถในการวิเคราะห
ขอมูลความรูท่ีเชื่อถือในอินเทอรเน็ต 

นักศึกษาไมสามารถวิเคราะหไดวา
ขอมูลใดนาเชื่อถือ หรือไมนาเชื่อถือ   
ในเชิงวิชาการ 

จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา
นําเสนอขอมูลจากแหลงขอมูลท่ี  
เชื่อถือได 

(D1) (N1)  การคิดสรางสรรค นักศึกษาขาดการคิดเชื่อมโยงหรือ อาจารยใหนักศึกษาคิดสิ่งใหมท่ีไม
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พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
แตกตางจากสิ่งท่ีเรียน เหมือนจากท่ีอาจารยไดสอนไปแลว 

(P1) นักศึกษามีความรับผิดชอบตอ
งานและการคนควาหาความรูดวย
ตนเองจากการมอบหมายของอาจารย
ผูสอน 

นักศึกษายังขาดทักษะการประยุกตใช
แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีไดจากการ
เรียนการสอนมาปรับใชกับผลงานของ
ตนเอง 

ผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนรูจากตัวอยาง
งานท่ีหลากหลายประเภทเพ่ือเปน
แนวทางในการสรางสรรคผลงานของ
ตนเอง 

  
(4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(B1 ทักษะดานการเรียงลําดับ
ความสําคัญของงาน 

นักศึกษาไมรูวาความสําคัญวาควร
ทํางานใดกอน - หลัง หรือจัดการ
ปญหาเรื่องใดเปนอันดับแรก 

ใช Game ดานการจัดการเขามาชวย
สรางเสริมประสบการณในการ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา 

(D1) (N1) ความรับผิดชอบของ
นักศึกษาในการทํางานกลุม 

การมีสวนรวมของนักศึกษาทุกคน    
ในการทํางานกลุม 

อาจารยกําหนดใหนักศึกษารายงานถึง
ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุมวา
ใครรับผิดชอบงานใด 

(P1) นักศึกษาปรับและละลาย
พฤติกรรมของตนเองใหเขากับเพ่ือน 
โดยเฉพาะเพ่ือนตางสาขา/คณะ ได
คอนขางดี สงผลดีตอกระบวนการ
ทํางานกลุม 

นักศึกษาบางคนยังมีปญหาใน
กระบวนการทํางานกลุมเนื่องจาก
บุคลิกสวนตัว การทํางานพิเศษ รวมถึง
การจัดสรรเวลาใหเหมาะสมในการ
ทํางานกลุม 

อาจารยผูสอนมีรูปแบบในการจัด 
กลุมทํางานท่ีหลากหลาย และให 
นักศึกษาเสนอวิธีการจัดกลุมเอง 
ในบางครั้ง 

  
(5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและกา รใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(A1 ความสามารถในการเขาถึง
แหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดของนักศึกษา 

นักศึกษาไมมีความรูในเรื่องของ
ฐานขอมูลเชิงวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยมี
ใหบริการ 

จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา
นําเสนอขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือ
ได 

(E1) (N1) การเลือกใชภาษาใน       
การสื่อสารและรูปแบบการนําเสนอ
อยางเหมาะสม 

นักศึกษาไมสามารถเลือกใชภาษาใน
การสื่อสารและนําเสนออยางเหมาะสม 

อาจารยยกตัวอยางภาษาท่ีใชใน     
การสื่อสารและใหนักศึกษาฝกสื่อสาร
อยางท่ัวถึงทุกคน 

(P1 นักศึกษามีความสามารถในการใช
สื่อสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
ประกอบการเรียนการสอนไดดี 

นักศึกษายังมี ความรูในการประยุกตใช
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน           
การนําเสนองานท่ียังไมหลากหลาย
มากนัก 

อาจารยผูสอน กําหนดใหนักศึกษา
นําเสนองานดวยสื่อท่ีหลากหลาย เชน 
การตัดตอคลิปวิดีโอ การใชโปรแกรม
ตัดตอรูปภาพเพ่ือสราง Infographic 
เปนตน 
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เอกสารแนบทาย 
 
 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
แยกตามนักศึกษาของหลักสูตร/สาขาวิชา 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 61 คน 
สาขาวิชา ภาษาและการสื่อสาร 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 30 49.18 
B+ 14 22.95 
B 14 22.95 

C+ 3 4.92 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 5 คน 
สาขาวิชา การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ  
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 1 20.00 
B+ 1 20.00 
B 1 20.00 

C+ - - 
C 1 20.00 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 1 20.00 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 52 คน 
สาขาวิชา การทองเท่ียว 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 42 80.77 
B+ 7 13.46 
B 2 3.85 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) 1 1.92 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 

 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 44 คน 
สาขาวิชา ธุรกิจการบิน 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 7 15.91 
B+ 34 77.27 
B 3 6.82 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 3 คน 
สาขาวิชา การทองเท่ียว 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A - - 
B+ 1 33.33 
B 1 33.33 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F 1 33.33 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 5 คน 
สาขาวิชา ธุรกิจการบิน 
สถานท่ีจดัการเรียนการสอน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 1 20.00 
B+ 2 40.00 
B 1 20.00 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) 1 20.00 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 334 คน 
สาขาวิชา ธุรกิจการบิน 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 36 10.78 
B+ 89 26.65 
B 120 35.93 

C+ 47 14.07 
C 24 7.19 

D+ 1 0.30 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 8 2.40 
ขาดสอบ (M) 9 2.69 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ โรงเรียนการเรือน 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 7 คน 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 2 28.57 
B+ 1 14.29 
B 4 57.14 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการเรือน 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 3 คน 
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 2 66.67 
B+ 1 33.33 
B - - 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ โรงเรียนการเรือน 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 11 คน 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 2 18.18 
B+ 5 45.45 
B 3 27.27 

C+ - - 
C 1 9.09 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการเรือน 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 20 คน 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 1 5.00 
B+ 5 25.00 
B 8 40.00 

C+ 1 5.00 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 4 20.00 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) 1 5.00 
ยกเลิกรายวิชา (W) 0 0.00 

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ โรงเรียนการเรือน 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 130 คน 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 58 44.62 
B+ 38 29.23 
B 19 14.62 

C+ 7 5.38 
C 6 4.62 

D+ - - 
D - - 
F 1 0.77 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) 1 0.77 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ โรงเรียนการเรือน 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 15 คน 
สาขาวิชา โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสรางเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 5 33.33 
B+ 6 40.00 
B 3 20.00 

C+ 1 6.67 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 

 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการเรือน 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 6 คน 
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A - - 
B+ - - 
B 2 33.33 

C+ 1 16.67 
C 1 16.67 

D+ - - 
D - - 
F 1 16.67 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) 1 16.67 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการเรือน 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 72 คน 
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 23 31.94 
B+ 28 38.89 
B 8 11.11 

C+ 5 6.94 
C 6 8.33 

D+ 1 1.39 
D - - 
F 1 1.39 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 

 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 77 คน 
สาขาวิชา นิเทศศาสตรนวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 22 28.57 
B+ 11 14.29 
B 26 33.77 

C+ 12 15.58 
C 5 6.49 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) 1 1.30 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 51 คน 
สาขาวิชา การตลาด 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 12 23.53 
B+ 18 35.29 
B 7 13.73 

C+ 6 11.76 
C 1 1.96 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 4 7.84 
ขาดสอบ (M) 1 1.96 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) 2 3.92 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 24 คน 
สาขาวิชา การบริการลูกคา 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 5 20.83 
B+ 13 54.17 
B 4 16.67 

C+ 2 8.33 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 21 คน 
สาขาวิชา เลขานุการทางการแพทย 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 16 76.19 
B+ - - 
B 4 19.05 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F 1 4.76 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 40 คน 
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 18 45.00 
B+ 19 47.50 
B 3 7.50 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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