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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 
 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 4000113 ความเขาใจและการใชดิจิทัล   3(2-2-5) 
    (Digital Literacy) 
     
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 
     ไมมี 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 
 3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  
  ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี และอาจารยณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก 
 3.2 อาจารยผูสอน 
 
ตอนเรียน ผูสอน ตอนเรียน ผูสอน 

A1 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงศ N1 อ.ดร.วิสาขา เทียมลม 
B1 ผศ.เขมขนิษฐ แสนยะนันทธนะ O1 ผศ.ดร.ศิริลักษณ หลอพันธมณี 
C1 ผศ.ดร.ศิริพร ฉิมพลี P1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด 
D1 ผศ.นิพัฒน มานะกิจภิญโญ Q1 อ.ไกรศักดิ ์พิกุล 
E1 ผศ.ปเนต หมายม่ัน R1 อ.ดร.วิสาขา เทียมลม 
F1 ผศ.ดร.สุระสิทธ ทรงมา LC อ.ปยภัทร จิรปุณญโชต ิ
G1 ผศ.ภูริพจน แกวยอง N5 อ.ยุทธภูมิ ภูไพบูลย 
H1 ผศ.อัฐเดช วรรณสินธีรกร O5 ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา 
I1 อ.ณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก P5 อ.ยุทธภูมิ ภูไพบูลย 
J1 อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล Q5 ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา 
K1 อ.ดร.ชนินทร ฐิติเพชรกุล TA อ.เจนจิรา หวังหล ี
L1 ผศ.จุฑาวุฒ ิจันทรมาลี UA อ.ดร.นวลศรี สงสม 
M1 ผศ.ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร   

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 ชั้นปท่ี 1-4 
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5. สถานท่ีเรียน 
-  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
- ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง 
- ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 
- ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ี 

ไดสอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน
จริงตางจากแผนการ

สอน หากมีความ
แตกตางเกิน 25% 

1 
Online 

1. ปฐมนิเทศรายวิชา 
1.1 แนะนํารายวิชาและวัตถุประสงค 
1.2  ชี้แจงเกณฑการประเมินผล 
2. แนวคิดเก่ียวกับความเขาใจและการใช
ดิจิทัลในชีวิตประจําวันของแตละชวงวัย 
2.1 ความสําคัญของการมีความเขาใจและ
การใชดิจิทัล 
2.2 กรอบแนวคิดสําหรับผูเรียนในยุค
ดิจิทัล 
2.3 ประโยชนของการมีทักษะความเขาใจ
และการใชดิจิทัล 
2.4 มาตรฐานสมรรถนะสําหรับผูใชดิจิทัล 

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 

2 
Online 

ความเขาใจสื่อดิจิทัล 
1. แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับความเขาใจสื่อ
ดิจิทัล 
2. สื่อดิจิทัลคืออะไร 
2.1 ความหมายและความเปนมาของสื่อ
ดิจิทัล 
2.2 องคประกอบของสื่อดิจิทัล 
2.3 สื่อดิจิทัลในปจจุบัน 
3. ประเภทของสื่อดิจิทัล 
4. การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 
4.1 การรูเทาทันสื่อ 
4.2 องคประกอบของการรูเทาทันสื่อ 
5. ความเขาใจสารสนเทศ 
6. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
6.1 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
6.2 การคิดเชิงวิพากษและการแกไขปญหา  
6.3 การสื่อสารและการมีสวนรวม  
7.  เครื่องมือท่ีใชในการนําเสนอขอมูลยุค
ดิจิทัล   

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ี 

ไดสอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน
จริงตางจากแผนการ

สอน หากมีความ
แตกตางเกิน 25% 

3 
Online 

การเขาถึงสื่อดิจิทัล 
1. ชองทางในการเขาถึงสื่อดิจิทัล  
1.1 แบบออฟไลน 
1.2 แบบออนไลน 
2. อินเทอรเน็ตกับสื่อดิจิทัล   
2.1 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 
2.2 อุปกรณระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ี
ควรรูจัก 
3. เครื่องมือในการคนหา 
3.1 เครื่องมือในการคนหา  
(Search engine) 
3.2 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
4. เทคนิคการคนหาขอมูล 
4.1 เทคนิคการคนหาขอมูล 
4.2 เทคนิคการคนหาภาพ 
4.3 เทคนิคการคนหาวิดีโอ 
4.4 เทคนิคการคนหาเสียง 
4.5 เทคนิคการคนหาตําแหนง 

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 

4 
Online 

การสื่อสารยุคดิจิทัล 
1. หลักการของการสื่อสาร 
1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
1.2 องคประกอบของการสื่อสาร   
1.3 หลักสําคัญท่ีควรคํานึงถึงในการสื่อสาร 
2. ประเภทการสื่อสาร 
2.1 แบบจําลองการสื่อสารลักษณะทาง
เดียว ใหยกตัวอยางเพ่ิมดวยวามีอะไรบาง
โดยตัวอยางตองเปนสิ่งท่ีมีอยูในปจจุบัน 
เชน Email 
2.2 แบบจําลองการสื่อสารลักษณะสอง
ทาง ใหยกตัวอยางเพ่ิมดวยวามีอะไรบาง 
โดยตัวอยางตองเปนสิ่งท่ีมีอยูในปจจุบัน 
เชน โทรศัพท 
3. เครื่องมือท่ีใชในการสื่อสาร 

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ี 

ไดสอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน
จริงตางจากแผนการ

สอน หากมีความ
แตกตางเกิน 25% 

3.1 Hardware Computer Tablet 
Mobile 
3.2 Software 
 - application ท่ีใชในการสื่อสาร 
4. ประโยชนของการสื่อสารยุคดิจิทัล 

5 
Online 

แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล   
1. ผลกระทบและการปองกันภัยจากการใช
สื่อสังคมออนไลน 
2. พฤติกรรมการกลั่นแกลงบนสื่อสังคม
ออนไลน 
3. แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดภัยจากสื่อสังคม
ออนไลน 
4. แนวปฏิบัติท่ีดีในการใชสื่อสังคม
ออนไลน 
5. กรณีศึกษาการกลั่นแกลงบนสื่อสังคม
ออนไลน 

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 

6 
Online 

สิทธิและความรับผิดชอบ 
แนวคิดดานสิทธิและเสรีภาพ  
สิทธิบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัล  
การใชเสรีภาพอยางถูกตอง และความ
รับผิดชอบตอสังคมยุคดิจิทัล 

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 

7 
Online 

ความม่ันคงปลอดภัยยุคดิจิทัล 
1 .ความหมายของการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
2. องคประกอบดานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
3. ภัยคุกคามการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
4. เครื่องมือดานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
5. การกูคืนขอมูลสารสนเทศ 
6. ขอปฏิบัติท่ีดีในการปองกันตนเองจาก
ภัยคุกคาม 

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ี 

ไดสอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน
จริงตางจากแผนการ

สอน หากมีความ
แตกตางเกิน 25% 

8 
Online 

กฎหมายดิจิทัล 
1. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 
2. ทรัพยสินทางปญญา 
3. พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
ในวิถีดิจิทัล 
4. พระราชบัญญัติกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลและจรยิธรรมการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 

9 
Online 

ดิจิทัลคอมเมิรซ 
1. ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยดิจิทัล 
2. ประเภทของธุรกิจดิจิทัลคอมเมิรซ 
2.1 ประเทศไทย 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล 
2.2 แบบจําลองและโครงสรางของระบบ
ดิจิทัลคอมเมิรซ 
3. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
3.1 เครื่องหมายรับรองการคาและการจด
ทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
3.2 ตลาดกลางซ้ือขายแบบอิเล็กทรอนิกส 
3.3 เทคโนโลยทีางการเงิน 
3.4 โมบายคอมเมิรซและการคาดวย
เครือขายสังคมออนไลน 
3.5 ขอควรระวังของดิจิทัลคอมเมิรซ 

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 

10 
Online 

การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล 
1. ปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการใชงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
2. แนวทางการปองกันและลดผลกระทบ
จากการใชงานคอมพิวเตอรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 
3. การประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภาพ 

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 

11 
Online 

 

เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 
1. เทคโนโลย ี5G 
2. เทคโนโลยีเสมือนจริง 

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ี 

ไดสอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน
จริงตางจากแผนการ

สอน หากมีความ
แตกตางเกิน 25% 

3. การสื่อสารในรูปแบบของแซทบอท 
4. แนวโนมเทคโนโลยีอนาคต 

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 

12 
Online 

การใช Microsoft Word 
1. ริบบอนของ Microsoft Word 
2. การกําหนดเครื่องมือพ้ืนฐานของ 
Microsoft Word 
3. การจัดระยะขอบหนาเอกสาร (Page 
margins) 
4. การกําหนดรูปสไตลอักษร (Font style) 
5. การแบงหนา (Page Breaks) 
6. การอางอิงและบรรณานุกรม 
(References and Bibliography) 
7. การใสเลขหนา (Page Number) 
8. การทําสารบัญอัตโนมัติ (Table of 
Content) 
9. การสรางไฟลเทมเพลท (Template) 

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 

13 
Online 

การใช Microsoft Excel 
1. สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft 
Excel 
2. การจัดการ Workbook/Work Sheet 
3. การกําหนดรูปแบบการแสดงขอมูล  
4. เทคนิคการเลือก Cell/เทคนิคการปอน
ขอมูล 
5. การอางอิงแบบตรึงตําแหนง (Cell) 
6. การจัดเรียงขอมูล (Sort) 
7. การกรองขอมูล (Filter) 
8. การคํานวณใน Microsoft Excel 
9. การสรางและตกแตงกราฟ 

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 

14 
Online 

การใช Microsoft PowerPoint 
1. การนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. แนะนํา Microsoft PowerPoint  
3. สวนประกอบและการใช Microsoft 
PowerPoint  
4. ข้ันตอนการสรางงานสําหรับนําเสนอ  

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม
แผนการ

สอน 

จํานวน 
ช่ัวโมงท่ี 

ไดสอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน
จริงตางจากแผนการ

สอน หากมีความ
แตกตางเกิน 25% 

5. ปฏิบัติการสรางสื่อสําหรับนําเสนอ  
6. การจัดทําไฟลสําหรับการนําเสนอ 

15 
Online 

การใชขอมูลเชิงประยุกต 
1. ขอมูล 
2. โครงสรางขอมูล 
3. ฐานขอมูล 
4. โครงสรางการจัดการและประเภทของ
ฐานขอมูล 
5. เทคนิคการใช Mail Merge 

4 4 เปนไปตามการจัดการ
เรียนการสอนระบบ

ออนไลนผานโปรแกรม 
Microsoft Team 

 
2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุม 
ตามแผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน 
ไมครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไมมี ไมมี ไมมี 
 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด          

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

(A1) (C1) (D1) (E1) (G1) (K1) (L1) (M1) (O1) 
(P1) (Q1) (UA)  
1. ใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช

ปญหาเปนฐาน โดยเนนใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูดานความเขาใจและการใชดิจิทัล    
มาประยุกตใช โดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรม
การเรียนรู และผลการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรมของผูเรียน 

2. เนนการมีสวนรวมของผูเรียนในการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรู โดยการนําตัวอยาง
กรณีศึกษาจากเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม ใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห สังเคราะห และการประยุกตใชใน
ชีวิตจริง 

3. ผูสอนแสดงออกถึงการเปนตนแบบท่ีดี 
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด          

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
4. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เชน การยกยองชมเชยนักศึกษาท่ีทําดี      
ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ และ
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม 

(B1) 
5. การประยุกตใชเกณฑการใหคะแนนแบบ 

Rubrics วัดประเมินตามสภาพจริง 
6. การเขาเรียนและการสงงานของผูเรียนตาม

กําหนดเวลา 
7. การประเมินระหวางการเขารวมกิจกรรม และ

การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวางการทํางานรวมกัน 

8. การสังเกตพฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกใน
ระหวางเรียน 

2. ความรู (A1) (C1) (D1) (E1) (G1) (K1) (L1) (M1) (O1) 
(P1) (Q1) (UA)  
1. ใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

การเรียนรูเชิงรุก (Active Leaning) และ 
การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence based Learning) การเรียนรู
โดยการปฏิบัติ (Performance based 
Learning) ท่ีเนนใหผูเรียนสามารถนําความรู 
ความเขาใจและการใชดิจิทัลมาประยุกตใช
ผานกิจกรรมในชั้นเรียน โดยผูสอนวิเคราะห
พฤติกรรมการเรียนรูและผลการเรียนรูดาน
ความรูของผูเรียน 

2. เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรม
รวมท้ังการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การศึกษาจากผูสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ
จากวิทยากร 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในรายวิชา   
โดยมอบหมายงานเปนงานเดี่ยวหรืองานกลุม  

4. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนได
ศึกษาคนควา เรียนรูวิธีการแสวงหาความรู
และการสรุปองคความรูดวยตนเอง 
 

  -  
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด          

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
(B1) 
5. การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและ

การเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry method) 
6. การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะของ

องคความรู 
7. การวิเคราะหแบบวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤต

ขององคความรูและทฤษฎี 
8. การเรียนรูรวมมือ (Collaborative 

Learning) เพ่ือประยุกตและประเมินคาองค
ความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง 

9. การเรียนรูผานเกม (Games Based 
Learning) 

10. การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
Learning) และการนํา Technology-
based Learning มาใชในการสอน 

3. ทักษะ 
ทางปญญา 

(A1) (C1) (D1) (E1) (G1) (K1) (L1) (M1) (O1) 
(P1) (Q1) (UA)  
1. ใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

กรณีศึกษา (Case Based Learning) และ
การเรียนรูแบบสืบเสาะ (Inquiry-based 
Learning) เพ่ือใหผูเรียนสามารถวิเคราะห 
อภิปราย และสรุปผลจากเรื่องท่ีกําหนดใหได 
โดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและ
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา       
ของผูเรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี          
การประยุกตใชทักษะทางปญญา เชน          
การวางแผนงาน การตัดสินใจแกปญหา 
การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด           
การวิเคราะห สังเคราะหและสรุป
แนวความคิดในการทําผลงาน 

3. สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ ไดแก การคิดเชิง
ตรรกะ การอภิปรายกลุม การแสดง สาธิต 
การทดลองและสรุปผลอยางมีหลักการ
นาเชื่อถือและสามารถอางอิงได 

   



 

มคอ. 5 4000113 วิชาความเขาใจและการใชดิจิทัล    หนา   11 
 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด          

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
4. การจัดการเรียนการสอนโดยใหศึกษาจาก

กรณีศึกษาแลวสรปุองคความรู 
(B1) 
5. การประเมินผลตามสภาพจริงในระหวาง 

การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะทางปญญา 
6. การประเมินผลงานจากการทํางานเดี่ยวและ

การทํางานกลุม 
7. การถาม - ตอบ ในระหวางการจัดการเรียนรู 
8. การทดสอบยอยหลังจบการเรียนรูในแตละ

สัปดาห 
4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

(A1) (C1) (D1) (E1) (G1) (K1) (L1) (M1) (O1) 
(P1) (Q1) (UA)  
1. ใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ 

(Collaborative Learning) ท่ีเนนใหผูเรียน
ลงมือปฏิบัติงานเปนกลุมยอย เพ่ือเสริมสราง
สมรรถภาพการเรียนรูของแตละคน 
สนับสนุนใหมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
จนบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว โดยผูสอน
วิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผล     
การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบของผูเรียน 

2. จัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการจัด
กิจกรรมกลุมในลักษณะกรณีศึกษา        
การอภิปราย การสอนโดยการต้ังโจทย
ปญหา 

3. จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมาย       
การทํางานเปนทีมและการทํางานดวยความ
เสียสละ โดยใหใชกระบวนการกลุม 

   

5. ทักษะ 
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(A1) (C1) (D1) (E1) (G1) (K1) (L1) (M1) (O1) 
(P1) (Q1) 
1. ใชรูปแบบการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง (Self-

Directed Learning) โดยออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนสามารถนําความรู
ดานความเขาใจและการใชดิจิทัลมา
ประยุกตใชในการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง โดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรม     
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด          

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
การเรียนรูและผลการเรียนรูดานทักษะ   
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูเรียน 

2. จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจและการใชดิจิทัล   
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูเรียน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีการสราง
สถานการณ การจําลองเหตุการณ และหรือ
บทบาทสมมติเพ่ือให ผูเรียนไดใชทักษะ  
การอาน การเขียน การพูดและการฟง      
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพตามขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มุงเนนการพัฒนาความเขาใจและการใช
ดิจิทัล ผานกิจกรรม Active Learning เชน 
การสรางชองทางติดตอสื่อสารระหวางผูสอน
และผูเรียนผานสื่อออนไลน การใช          
e-Learning เปนตน ท่ีผูเรียนสามารถเรียนรู
และทบทวนบทเรียน ศึกษาคนควาไดดวย
ตนเองท้ังกอนและหลังเรียน 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชกระบวน       
การเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เพ่ือสงเสริมใหเกิดการ      
บูรณาการทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข     
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

(A1) เนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติดวยตนเองและใชสื่อดิจิทัลท่ีนักศึกษามี 
(B1) (E1) เทคโนโลยีดิจิทัลมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ท้ังผูเรียนและผูสอนตองปรับตัวตาม

ยุคแหงการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเก่ียวเนื่องกับรายวิชา จึงนําเทคนิควิธีการสอนแบบ Active Learning 
และ Game Based Learning มาใชเพ่ือใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพใน
กระบวนการเรียนการสอน 

(C1) (P1) (Q1) เทคโนโลยีดิจิทัลมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ท้ังผูเรียนและผูสอนตอง
ปรับตัวตามยุคแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเก่ียวเนื่องกับรายวิชา จึงนําเทคนิควิธีการสอนแบบ Active 
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Learning และ Game Based Learning มาใชเพ่ือใหเกิดการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการเรียนการสอน  

 (K1) ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหมีความทันสมัยยิ่งข้ึน 
 (L1) การศึกษานี้ จัดการศึกษาแบบออนไลน 100% โดยในประเด็นท่ีเปนเชิงทฤษฏี และปฏิบัติท่ีไม

เก่ียวของกับการใชหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร ก็สามารถทําไดไมมีปญหา แตบางประเด็นท่ีจําเปนตองใช
การปฏิบัติดวยหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาจารยผูสอนไมสามารถรูไดวาผูเรียนทําไดจริงหรือไม 

(O1) การแบงเนื้อหาใหผูสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญสอนเปนสิ่งท่ีดี แตสําหรับผูสอน ตองมีการตกลงใน
รายละเอียดวิธีการสอน การประเมินและการใหคะแนนท่ีชัดเจนท้ังในระบบ WBSC-LMS และ Google 
Classroom เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน และเปนประโยชนในการจดัการเรียนการสอน สําหรับผูเรียนตองมีความ
รับผิดชอบมากกวานี้ แมวาจะเรียนผานระบบออนไลนจําเปนตองเขาใจเรียนและติดตามการทํางานและสงงาน
ตามกําหนดเวลาอยางสมํ่าเสมอ 
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  
ตอนเรียน จํานวน คน ตอนเรียน จํานวน คน 

A1 49 คน N1 33 คน 
B1 49 คน O1 39 คน 
C1 50 คน P1 39 คน 
D1 50 คน Q1 10 คน 
E1 56 คน R1 40 คน 
F1 57 คน N5 83 คน 
G1 55 คน O5 89 คน 
H1 56 คน P5 82 คน 
I1 34 คน Q5 80 คน 
J1 33 คน TA 21 คน 
K1 43 คน UA 37 คน 
L1 44 คน LC 17 คน 
M1 43 คน    

 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

ตอนเรียน จํานวน คน ตอนเรียน จํานวน คน 
A1 49 คน N1 33 คน 
B1 49 คน O1 39 คน 
C1 50 คน P1 39 คน 
D1 50 คน Q1 10 คน 
E1 56 คน R1 40 คน 
F1 57 คน N5 83 คน 
G1 55 คน O5 89 คน 
H1 56 คน P5 82 คน 
I1 34 คน Q5 80 คน 
J1 33 คน TA 21 คน 
K1 43 คน UA 37 คน 
L1 44 คน LC 17 คน 
M1 43 คน    

 
 
3. จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกรายวิชา (W) 
        ไมม 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)   
ระดับคะแนน จํานวน (คน  คิดเปนรอยละ 

A 542 46.68 
B+ 291 25.06 
B 219 18.86 

C+ 51 4.39 
C 28 2.41 

D+ 6 0.52 
D 2 0.17 
F 4 0.34 

ไมสมบูรณ (I) 16 1.38 
ขาดสอบ (M) 2 0.17 

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

ยกเลิกรายวิชา (W)   0.00 
รวม 1,161 100.00 

 
4. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมมี  
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตุผล  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 

   
    6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ระบุความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตุผล) 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
(A1) มีการสอบปลายภาคแบบออนไลน สถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

 
 
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
(A1) 
1. การทวนสอบจากคะแนนสอบและผลการเรียน 

 

 
- คะแนนสอบและเกรดของตอนเรียนอยูในระดับ

ปานกลาง และไมมีความผิดปกติ 
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วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
2. ตรวจสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีไดรับ
มอบหมาย 

3. ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให
คะแนน ท้ังการใหคะแนนแตละตอนเรียนของ
รายวิชา 

4. การทวนสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีไดนําเสนอ 
จากการสุมตรวจผลงานของผูเรียน 

5. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความ
ถูกตอง ชัดเจนของขอสอบปลายภาคให
ครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาโดยพิจารณาควบคูไปกับแนวการสอน 

- นักศึกษาสวนใหญสงงาน และคะแนนท่ีไดมี
ความสัมพันธกับผลงาน 

- นักศึกษาสวนใหญทําคะแนนจากการสอบไดนอย
ทําใหคะแนนรวมนอย 

 
- คะแนนท่ีไดมีความสัมพันธกับผลงาน 

 
- ขอสอบปลายภาคมีความครอบคลุมหัวขอท่ีระบุไว

ใน มคอ.3 และสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชา 

(B1)  
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารยผูสอนและ
คณะกรรมการทวนสอบ 

 
1. ผลคะแนนจากการสอบปลายภาค โดยเฉลี่ยพบวา

คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาคอนขางดี  
โดยในตอนเรียน B1 มีนักศึกษาไดผลการเรียน A 
มาจากการเปลี่ยนการเก็บคะแนนเปน 80 สอบ 20 

2. ผลจากการทวนสอบ พบวา นักศึกษาท่ีไดผลการ
เรียนนอย เกิดจากปญหาการไมเขาชั้นเรียนและ
การไมสงงานท่ีไดรับมอบหมายในชั้นเรียนแตละ
สัปดาห 

(C1)  
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารยผูสอนและ
คณะกรรมการทวนสอบ 

 
1. ผลคะแนนจากการสอบปลายภาค โดยเฉลี่ยพบวา

คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาอยูในระดับด ี
โดยในตอนเรียน C1 มีคะแนนต่ําสุด 7 คะแนน 
สูงสุด 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

2. ผลจากการทวนสอบ พบวา นักศึกษาท่ีไดผล    
การเรียนนอย เกิดจากปญหาการไมเขาชั้นเรียน
และการไมสงงานท่ีไดรับมอบหมายในชั้นเรียนแต
ละสัปดาหเม่ือนักศึกษาขาดเรียนจึงไมเขาใจเนื้อหา
สาระท่ีเรียน และไมสามารถทํางานใหออกมาไดดี 

(D1) 
1. การทวนสอบจากคะแนนสอบและเกรด 

 
2. ตรวจสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
- คะแนนและเกรดมีความถูกตองและสอดคลองกับ
เกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดไว 

- ผลงานของนักศึกษามีความถูกตองและตรงตาม
วัตถุประสงคการเรียนการสอนในแตละสัปดาห 
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วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
3. ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให
คะแนน ท้ังการใหคะแนนแตละตอนเรียนของ
รายวิชา 

4. การทวนสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีไดนําเสนอ
จากการสุมตรวจผลงานของผูเรียน 
 

5. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความ
ถูกตอง ชัดเจน ของขอสอบปลายภาคให
ครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาโดยพิจารณาควบคูไปกับแนวการสอน 

- จํานวนขอสอบท่ีนํามาใชในการประเมินผลแตละ
สัปดาหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา
ในแตละสัปดาห 

- ผลงานของผูเรียนมีความถูกตอง มีการอางอิง
แหลงท่ีมา และผูเรียนเลือกใชสื่อ เทคโนโลย ีและ
รูปแบบการนําเสนองานไดอยางเหมาะสม 

- ขอสอบปลายภาคครอบคลุมเนื้อหารายวิชาในแต
ละสัปดาห และสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชา 

(E1) 
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารยผูสอนและ
คณะกรรมการทวนสอบ 

 
1. ผลคะแนนจากการสอบปลายภาค โดยเฉลี่ยพบวา

คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาอยูในระดับด ี
โดยในตอนเรียน E1 มีคะแนนต่ําสุด 8 คะแนน 
สูงสุด 16 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

2. ผลจากการทวนสอบ พบวา นักศึกษาท่ีไดผล   
การเรียนนอย เกิดจากปญหาการไมเขาชั้นเรียน
และการไมสงงานท่ีไดรับมอบหมายในชั้นเรียนแต
ละสัปดาห เม่ือนักศึกษาขาดเรียนจึงไมเขาใจใน
เนื้อหาสาระท่ีเรียน และไมสามารถทํางานให
ออกมาดีได 

(F1) 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอนรวม
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ในรายวิชา ไดแก 

1. การทวนสอบจากคะแนนสอบและเกรด
ตรวจสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีไดรับ
มอบหมาย 

2. ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการ
ใหคะแนน ท้ังการใหคะแนนแตละตอนเรียน
ของรายวิชา 

3. การทวนสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีได
นําเสนอจากการสุมตรวจผลงานของผูเรียน 

4. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบปลายภาค 

 
- นักศึกษาท่ีตั้งใจเรียนและติดตามเนื้อหาบทเรียน
อยางสมํ่าเสมอ ตรงเวลา และฝกปฏิบัติตามใบงาน 
และทบทวนบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน 
และทํางานท่ีมอบหมายดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
ไมไดใหเพ่ือนทําใหจะมีคะแนนสอบท่ีดี และมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดเปน
อยางดี 

- นักศึกษาท่ีไมตั้งใจเรียน และไมติดตามเนื้อหา
บทเรียนอยางสมํ่าเสมอ ไมคอยทํางานท่ีมอบหมาย
สง ทําใหมีคะแนนสอบไมคอยดี 

(G1) 
1. การทวนสอบจากคะแนนสอบและผลการเรียน 
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วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
 
 
2. ตรวจสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 
3. ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให

คะแนน ท้ังการใหคะแนนแตละตอนเรียนของ
รายวิชา 

4. การทวนสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีได
นําเสนอ จากการสุมตรวจผลงานของผูเรียน 
 

5. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบปลายภาคให
ครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาโดยพิจารณาควบคูไปกับแนวการสอน 

- สวนใหญไดคะแนนสอบปลายภาคไมสูง แตปรับ
เกณฑการสอบใหนอยลง (รอยละ 20  ทําใหยังพอ
ไดรับเกรดท่ีดี สําหรับผูท่ีตั้งใจทํางานสง (รอยละ 
80  

- มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายคอนขาง
ดี ท้ังงานเดี่ยวและงานกลุม มีสวนชวยเปนคะแนน
เก็บท่ีสูง 

- มีการปรึกษาระหวางผูสอนในกลุมออนไลน 
 

- มีการให Feedback ในการสงงานผานระบบ 
WBSC-LMS และใหคําแนะนําจากการนําเสนอ
ผลงาน Online 

 
- มีการปรึกษาระหวางผูสอนในกลุมออนไลน 

(L1) 
1. การทวนสอบจากคะแนนสอบและผลการเรียน 

 
2. ตรวจสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีไดรับ

มอบหมาย 
3. ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให

คะแนน ท้ังการใหคะแนนแตละตอนเรียนของ
รายวิชา 

4. การทวนสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีได
นําเสนอ จากการสุมตรวจผลงานของผูเรียน 

5. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบปลายภาคให
ครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาโดยพิจารณาควบคูไปกับแนวการสอน 

 
- ผูเรียนมีผลการเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดและ
ผานเกณฑเปนสวนใหญ 

- ผูเรียนสวนใหญสงงานไดตามกําหนดและเง่ือนไขใน
แตละสัปดาห แตสําหรับบางคนท่ีสงงานไมตรงตาม
กําหนด ก็ติดตามสงในภายหลัง และยังมีบางคนท่ี
ไมสงงาน 
 

- คะแนนสอบปลายภาค ต่ําสุด 9 คะแนน สูงสุด 38 
คะแนน 

 
- ผูเรียนทํางานไดตามมอบหมาย แตขาดความตั้งใจ 
ซ่ึงผลงานท่ีเห็นไมมีการตรวจทานความถูกตอง 

(M1) 
1. การทวนสอบจากคะแนนสอบและผลการเรียน 
2. ตรวจสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีไดรับ

มอบหมาย 
3. ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให

คะแนน ท้ังการใหคะแนนแตละตอนเรียนของ
รายวิชา 

 
- คะแนนปกติไมมีความคลาดเคลื่อน 
- ผลงานของนักศึกษาเปนไปตามเกณฑการให
คะแนนท่ีไดแจงไวใน มคอ.3 

- มีการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของ
คะแนนผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ และ   
การประชุมกลุม 
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วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
4. การทวนสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีได

นําเสนอ จากการสุมตรวจผลงานของผูเรียน 
5. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบปลายภาคให
ครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาโดยพิจารณาควบคูไปกับแนวการสอน 

- มีการตรวจสอบผลงานของผูเรยีนจากอาจารย
ผูสอนท้ังภายในตอนเรียนและระหวางตอนเรียน 

- มีการประชุมกลุมออนไลนเพ่ือพิจารณาขอสอบให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา แนวการ
สอน และวัตถุประสงคการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

(O1) 
1. การทวนสอบจากคะแนนสอบและเกรด 

 
2. ตรวจสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีไดรับ

มอบหมาย 
3. ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให

คะแนน ท้ังการใหคะแนนแตละตอนเรียนของ
รายวิชา 

4. การทวนสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีได
นําเสนอจากการสุมตรวจผลงานของผูเรียน 
 

5. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
ความถูกตอง ชัดเจน ของขอสอบปลายภาคให
ครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาโดยพิจารณาควบคูไปกับแนวการสอน 

 
- คะแนนและเกรดมีความถูกตองและสอดคลองกับ
เกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดไว 

- ผลงานของนักศึกษามีความถูกตองและตรงตาม
วัตถุประสงคการเรียนการสอนในแตละสัปดาห 

- จํานวนขอสอบท่ีนํามาใชในการประเมินผลแตละ
สัปดาหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา
ในแตละสัปดาห 

- ผลงานของผูเรียนมีความถูกตอง มีการอางอิง
แหลงท่ีมา และผูเรียนเลือกใชสื่อเทคโนโลยี และ
รูปแบบการนําเสนองานไดอยางเหมาะสม 

- ขอสอบปลายภาคครอบคลุมเนื้อหารายวิชาในแต
ละสัปดาห และสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชา 

(Q1) 
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารยผูสอนและ
คณะกรรมการทวนสอบ 

 
- ผลคะแนนจากการสอบปลายภาค โดยเฉลี่ยพบวา 
คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาอยูในระดับดี 
โดยในตอนเรียน Q1 มีคะแนนต่ําสุด 8 คะแนน 
สูงสุด 16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

- ผลจากการทวนสอบ พบวา นักศึกษาท่ีไดผล     
การเรียนนอย เกิดจากปญหาการไมเขาชั้นเรียน 
และการไมสงงานท่ีไดรับมอบหมายในชั้นเรียนแตละ
สัปดาหเม่ือนักศึกษาขาดเรียนจึงไมเขาใจในเนื้อหา
สาระท่ีเรียน และไมสามารถทํางานใหออกมาดีได 

 
 
 
 
 
 



 

มคอ. 5 4000113 วิชาความเขาใจและการใชดิจิทัล    หนา   20 
 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

(A1) 
การสอนแบบออนไลนทําใหนักศึกษาตองจัดหา
อินเทอรเน็ตดวยตนเอง 

 
นักศึกษาบางคนใชงานผานสมารทโฟน ทําใหไม
สามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดอยางตอเนื่องและ
ราบรื่น 

(B1) 
สัญญาณอินเทอรเน็ตมีขอจํากัดในการเขาใชงานทํา
ใหการเชื่อมตอในการทํากิจกรรมกลุมใหญ ไมคอย
สะดวกในการใชงาน 

 
เกิดความลาชาในการนําเสนอขอมูล และการทํา
กิจกรรมท่ีตองปอนผลกลับทันที 

(C1) 
เนื่องจากภาคการศึกษานี้มีการเรียนการสอนผาน
ระบบออนไลนจึงทําใหทรัพยากรการเรียนรูของ
ผูเรียนแตละคนไมเทากัน บางงานท่ีมอบหมายให
นักศึกษาทําจึงตองมอบหมายใหนักศึกษาสามารถ
ทํางานไดจากทุกอุปกรณ 

 
ในชั่วโมงท่ีมีการปฏิบัติการ โดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอร ตองเปลี่ยนมาใชโทรศัพทสมารทโฟน 
แอปพลิเคชันบางตัว ไมรองรับฟงกชันท่ีมีบน
คอมพิวเตอรจึงทําใหการสอน สอนไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ 

(D1) 
นักศึกษาจํานวนหนึ่งไมมีคอมพิวเตอร 

 
นักศึกษาไมสามารถฝกปฏิบัติและทบทวนเนื้อหาท่ี
เก่ียวกับการฝกปฏิบัติและการประยุกตใชงาน 
Microsoft 

(E1) 
เนื่องจากภาคการศึกษานี้มีการเรียนการสอนผาน
ระบบออนไลนจึงทําใหทรัพยากรการเรียนรูของ
ผูเรียนแตละคนไมเทากัน บางงานท่ีมอบหมายให
นักศึกษาทําจึงตองมอบหมายใหนักศึกษาสามารถ
ทํางานไดจากทุกอุปกรณ 

 
ในชั่วโมงท่ีมีการปฏิบัติการ โดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอร ตองเปลี่ยนมาใชโทรศัพทสมารทโฟน 
แอปพลิเคชันบางตัว ไมรองรับฟงกชันท่ีมีบน
คอมพิวเตอรจึงทําใหการสอน สอนไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ 

(G1) 
เปนการสอนออนไลน ผูเรียนบางคนอาจไมพรอม
ดานเครือขายอินเทอรเน็ตกับอุปกรณท่ีใช 

 
อาจมีการหลุดออกไปบาง การเปดหนาเพ่ือเช็คชื่อ
เขาเรียนลาชา ไมสามารถเห็นปฏกิิริยาระหวางเรียน
ออนไลนได 
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ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

(O1) 
สัญญาณอินเทอรเน็ต 

 
ผูเรียนบางสวนเรียนออนไลนท่ีบาน สัญญาณ
อินเทอรเน็ตไมเสถียรบาง ทําใหบางคนมีปญหาท่ี
แตกตางกันท้ังในเรื่องการรับสัญาณภาพและเสียง 

(P1) (Q1) 
เนื่องจากภาคการศึกษานี้มีการเรียนการสอนผาน
ระบบออนไลนจึงทําใหทรัพยากรการเรียนรูของ
ผูเรียนแตละคนไมเทากัน บางงานท่ีมอบหมายให
นักศึกษาทํา จึงตองมอบหมายใหนักศึกษาสามารถ
ทํางานไดจากทุกอุปกรณ 

 
ชั่วโมงท่ีมีการปฏิบัติการโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร 
ตองเปลี่ยนมาใชโทรศัพทสมารทโฟนแทน ซ่ึงแอป
พลิเคชันบางตัวอาจไมรองรับฟงกชันท่ีมีใน
คอมพิวเตอร จึงทําใหการสอนไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

 
 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

(B1) 
การจดัรูปแบบการเรียนการสอนและการใช
หองเรียนปฏิบัติการไมสามารถทําไดอยางตอเนื่อง
เพราะการปรับรูปแบบการสอนแบบออนไลน 

 
ความตอเนื่องของการเรียนรูการพัฒนางานใน       
การเรียนรูกับผูเรียนดวยกัน 

(G1) 
นักศึกษาบางกลุม ตองเรียนฝกปฏิบัติการ        
(ในมหาวิทยาลัย  ตรงกับเวลาสอน Online ทําให
ตองขาดเรียน และมอบหมายใหติดตามงาน และ
รับชมการสอนยอนหลัง (Record Video) 

 
ทํางานสงไมทันตามเวลาท่ีกําหนด ไมมีเวลาชมการ
สอนยอนหลัง สงผลกับคะแนนเก็บ และไดผลการเรียน
ท่ีไมคอยดี 
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หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
    1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 (B1)  

1. ผลจากการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาผานระบบ http://eassessment.dusit.ac.th 
ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
การเรียนการสอน และคุณลักษณะของอาจารยผูสอน พบวา ภาพรวมผลประเมินรอยละ 93.19 
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

2. ผลการประเมินมีประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีผลประเมินสูงสุดเปนจุดแข็งท่ีเนน
กระบวนการเรียนรูโดยมุงเนนใหนักศึกษาไดลงมือคนควา สรางสรรค และปฏิบัติจริง รวมถึง
ศึกษาขอผิดพลาดจากการทํางานจริง จุดออนคือ การติดตาม กระตุนใหคําปรึกษารายบุคคล 
เนื่องดวยขอจํากัดดานเวลา และบุคคล  

  (G1) 
1. ผลจากการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาผานระบบ http://eassessment.dusit.ac.th 

ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
การเรียนการสอน และคุณลักษณะของอาจารยผูสอน พบวา ภาพรวมผลประเมินรอยละ 83.28 
ความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก 

2. ผลการประเมินในภาพรวมถือวาดีมาก โดยมีจุดแข็งดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       
ในหัวขอผูสอนไดใชสื่อและอุปกรณการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการสอน         
ดานคุณลักษณะของอาจารยผูสอนในหัวขอผูสอนมีความรับผิดชอบในการสอน (เขาสอนตรงเวลา
สมํ่าเสมอ  และผูสอนใชกิริยาวาจาสุภาพและเปนแบบอยางท่ีดี สําหรับจุดออน ดานการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน ในหัวขอผูสอนปลูกฝงความมีระเบียบและประณีตในการทํางาน และ
ดานการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในหัวขอผูสอนใหขอมูลเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
ตนเองกับนักศึกษาเปนระยะ ๆ อาจตองปรับปรุงใหดีข้ึน 
 

 (K1) 
 จากการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ

โดยรวม 4.32 คิดเปนรอยละ 87.80 แปลความอยูในระดับ “มาก” โดยมีผลการประเมินในแตละ
ดานมากท่ีสุดดังนี้  
   ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน ผูสอนมีการเตรียมการจัดกิจกรรมสอดคลองกับ
เนื้อหาท่ีสอนในแตละวัตถุประสงค โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 4.93 คิดเปนรอยละ 87.80        
แปลความอยูในระดับ “มาก”  
   ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนไดเหมาะสมกับ
เนื้อหาและกิจกรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 4.45 คิดเปนรอยละ 89 แปลความอยูในระดับ 
“มาก” 

http://eassessment.dusit.ac.th/
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   ดานการวัดประเมินผลการเรียนการสอน ผูสอนกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษาอยางชัดเจนและเหมาะสม โดยมีคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.32 คิดเปนรอยละ 86.40       
แปลความอยูในระดับ “มาก” 
   ดานคุณลักษณะของอาจารย โดยมีดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากัน 3 ดาน ไดแก 
ผูสอนมีความสามารถในการอธิบายและถายทอดความรู ผูสอนมีบุคลิกภาพและการแตงกายท่ี
เหมาะสม และผูสอนใชกิริยาวาจาสุภาพ และเปนแบบอยางท่ีดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยท้ัง 3 ดานอยู
ท่ี 4.39 คิดเปนรอยละ 87.80 แปลความอยูในระดับ “มาก” 

 (L1) 
 ผลจากการประเมินผูสอนโดยผูเรียนผานระบบ http://eassessment.dusit.ac.th            

ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล       
การเรียนการสอนและคุณลักษณะของผูสอน จํานวน 49 คน พบวา ภาพรวมผลประเมินรอยละ 
88.18 ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

(M1) 
1. จากการแสดงความคิดเห็นผาน MS Form ของนักศึกษา พบวา การจัดการเรียนการสอน

ออนไลนขงทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาสวนใหญระบุวาดําเนินการไดดีเหมาะสมกับสถานการณท่ี
เกิดโรคระบาด และนักศึกษาปรับตัวไดแลว 

2. ผลจากการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาผานระบบ http://eassessment.dusit.ac.th 
ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
การเรียนการสอนและคุณลักษณะของผูสอน พบวา ภาพรวมผลประเมินรอยละ 78.28      
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

(O1) 
 ผลจากการประเมินผูสอนโดยผูเรียนผานระบบ http://eassessment.dusit.ac.th            

ดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล       
การเรียนการสอนและคุณลักษณะของผูสอน พบวา ภาพรวมผลประเมินรอยละ 92.15      
ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

 
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 
(B1) 

เห็นดวย เพราะใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance 
Based Learning) เรียนรูจากการทํากิจกรรม รวมท้ังการแลกเปลี่ยนประสบการณ ซ่ึงจะคง
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนดังกลาว เพ่ือสงเสริมสมรรถนะการเรียนรูของผูเรียนใหสอดคลองกับ
สถานการณของการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 (D1) 
การจัดสรรเวลาในแตละเนื้อหา การมอบหมายงาน และการแนะนําใหผูเรียนใชเทคโนโลยีและแหลง
เรียนรูอ่ืน ๆ นั้น เพ่ิมความยืดหยุนในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน เนื่องจากจะชวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเขาชั้นเรียน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเขาใจและสามารถ
เชื่อมโยงความรูท่ีไดจากรายวิชาไปใชงานรวมกับเนื้อหาในรายวิชาอ่ืน ๆ รวมท้ังในการใช

http://eassessment.dusit.ac.th/
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ชีวิตประจําวันของผูเรียนได นอกจากนี้ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี เชน การเขาสอนตรงเวลาและ
สมํ่าเสมอ มีความสําคัญและเปนสิ่งท่ีควร 

 (K1)  
 การชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนการสอน และแนวการสอนในชั่วโมงแรกท่ีเขาบรรยาย และเตรียม  

การจัดกิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหา รวมท้ังเกณฑการใหคะแนน การประเมินงาน จะทําใหผูเรียน
ทราบถึงเนื้อหากิจกรรมท่ีจะทําการเรียนการสอน และทําใหผูเรียนมองเห็นความสําคัญของรายวิชาท่ี
ตนเองเรียนอยู นอกจากนี้แสดงออกถึงความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาท่ีสอนของผูสอน และ         
การมอบหมายงานไดอยางเหมาะสม จะทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการเรียนการสอน 

 (L1) 
 เห็นดวยกับความคิดเห็นของนักศึกษาตามผลการประเมินดังกลาว 
     (M1) 

ผูสอนตองจัดเตรียมเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีความเหมาะสมกับผูเรียน มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ
ผสมผสานใหเหมาะสมกับผูเรียน เชน MOOCs, เกมมิฟเคชัน, Microsoft Teams และ Clip 
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
    2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 (UA) การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
ระหวางการเรียนการสอน และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษาดูจากหลักฐานการสงงานของนักศึกษา 
    2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 
 (UA เห็นดวย 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

(A1) 
การเพ่ิมเนื้อหาของรายวิชาใหครอบคลุมทักษะ
ดิจิทัลท่ีนักศึกษาควรมี และใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ
ดวยตนเอง 

 
นักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูสอนสามารถ
ประเมินการเรียนรูไดชัดเจน 

(G1)  
กําหนดมาตรฐานประจําหลักสูตร เพ่ือใหนักศึกษา
ตระหนักถึงความจําเปนในการท่ีจะทําใหไดตามท่ี
คาดหวัง 

 
นําขอมูลและสื่อประกอบการเรียนรู รวมถึงกิจกรรม
ประจําสัปดาห ใสรวมกันไวในระบบจัดการเรียนรู
ออนไลน WBSC-LMS ทําใหผูสอนมีแนวทางสอน ไป
ในทิศทางเดียวกัน แตอาจเพ่ิมสาระสําคัญ (Key 
Word) ในแตละสัปดาหเพ่ิมเติมในอนาคต 

(K1) 
ควรพิจารณาการจัดลําดับเนื้อหาใหเหมาะสมกับ 
การเรียนรูมากยิ่งข้ึน  

 
ไดมีการปรับใหเหมาะสม ดังแสดงใน มคอ.3 

(L1) 

หองเรียนมีสัญญาณเครือขายท่ีไมดี 

 

ครั้งนี้ไมไดใชหองเรียน จึงไมไดดําเนินการอะไร

เพ่ิมเติม 

(M1) 

การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลนใหเหมาะสมกับวิถี New 

Normal 

 

นักศึกษาสามารถปรับตัวเพ่ือการเรียนรูดวยการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลตามวิถี New Normal 

 
2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
    ไมมี 
 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
(B1) 
- ปรับปรุงเอกสารตํารา

ประกอบการสอนใหทันสมัย
สําหรับนักศึกษาใหเสร็จ
สมบูรณในวันเปดภาค
การศึกษา 

 
ปการศึกษา 2563 
 
 
 

 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
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ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
- ปรับปรุง มคอ.3 ใหมีกิจกรรม

สอดคลองกับวิธีการสอน 
(G1) 
กําหนดมาตรฐานประจําหลักสูตร 
เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงความ
จําเปนในการท่ีจะทําใหไดตามท่ี
คาดหวัง 

 
ภาคการศึกษาถัดไป 

 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(L1) 
การจัดการเรียนการสอน ควรหา
วิธีการใหผูเรียนทํางานรวมกันได
มากข้ึน เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล 

 
ปการศึกษา 2563 

 
อาจารยผูสอน 

(M1)  
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลแบบ
ผสมผสานใหเหมาะสมกับเนื้อหา
และความแตกตางของผูเรียน 

 
ปการศึกษา 2563 

 
อาจารยผูสอนแตละตอนเรียน 

(O1) 
อาจารยผูสอนควรตกลง
รายละเอียดในการจัดการเรียน
การสอนใหชัดเจนเพ่ือปองกัน
ปญหาท่ีไปสื่อสารกับนักศึกษาไม
ตรงกัน 

 
ปการศึกษาท่ี 2563 

 
อาจารยผูสอน 

 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 (B1) (C1) 

1. พิจารณาทบทวนความยากงายของขอสอบปลายภาค 
2. เพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสาร การสงงานใหหลากหลาย เพ่ือลดความแออัดของระบบเครือขายของ

นักศึกษา และใหนักศึกษาสามารถติดตามการสงงานของตนเองได 
 (F1)  

1. ควรปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยมากข้ึน 
2. ควรปรับปรุงแบบฝกหัดและงานท่ีมอบหมายใหมีความยืดหยุนกับนักศึกษาท่ีไมมีเครื่องคอมพิวเตอร

สวนตัวสามารถทําสงได 
(P1  (Q1) 
- พิจารณาทวนสอบความยากงายของขอสอบปลายภาค 
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5. แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย 
 
5.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(B1) 
การชวยเหลือเก้ือกูลในการ
แลกเปลีย่นเรียนรู 

 
การตรงตอเวลาในการเขาเรียน
และสงงาน 

 
นักศึกษารวมกําหนดชวงเวลา
ยืดหยุนใหเหมาะสมกับ
สถานการณ และกําหนดกรอบ
การใหคะแนนลดหลั่นตามเวลาท่ี
เกินกําหนด 

 
5.2 ดานความรู 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(B1) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กลุม 

 
การคนควาความรูใหม ๆ เพ่ิมเติม 

 
สงเสริมการคนควาความรูเพ่ิมเติม
ผานการมอบหมายภารกิจ 

 
5.3 ดานทักษะทางปญญา 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(B1) 
การปรับกระบวนการเรียนรูไดดี 
และคนหาความรูไดตรง 

 
การบูรณาการเชื่อมโยงวิเคราะห
ปญหาจากกระบวนการคิดและ
ขอมูลท่ีหลากหลาย 

 
สงเสริมวิเคราะหปญหา จัดการ
ขอมูลผานการมอบหมายภารกิจ 

 
5.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(B1) 
การแลกเปลี่ยนความรูและสงตอ
ความรูแกกัน 

 
การทํางานรวมกัน 

 
การกําหนดใหมอบหมายหนาท่ีให
ชัดเจน 

 
5.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(B1) 
การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยหรือ
ติดตามขาวสารดานเทคโนโลยี 

 
การฝกปฏิบัติ ทบทวนการทํางาน
การใชเทคโนโลยี 

 
ฝกปฏิบัติสมํ่าเสมอ การใช
เทคโนโลยีท่ีไดรับมอบหมายดวย
ตนเอง 
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      ลงชื่อ_____________________________________ 
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ  
           ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                                     ผูรายงาน 
 
        วันท่ี ______ เดือน ___________พ.ศ. _________ 
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เอกสารแนบทาย 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

แยกตามนักศึกษาของหลักสูตร/สาขาวิชา 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ ครุศาสตร 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 28 คน 
สาขาวิชา การประถมศึกษา 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 20 71.43 
B+ 6 21.43 
B 2 7.14 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ พยาบาลศาสตร 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 99 คน 
สาขาวิชา - 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 84 84.85 
B+ 14 14.14 
B 1 1.01 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 36 คน 
สาขาวิชา ภาษาและการสื่อสาร 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 14 38.89 
B+ 14 38.89 
B 5 13.89 

C+ - - 
C 2 5.56 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 1 2.78 
ขาดสอบ (M) - - 

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

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 94 คน 
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 40 42.55 
B+ 23 24.47 
B 28 29.79 

C+ 2 2.13 
C - - 

D+ - - 
D 1 1.06 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 31 คน 
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 20 64.52 
B+ 3 9.68 
B 6 19.35 

C+ 2 6.45 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 10 คน 
สาขาวิชา การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ  
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 5 50.00 
B+ 1 10.00 
B 4 40.00 

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 4 คน 
สาขาวิชา การทองเท่ียว 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A - - 
B+ - - 
B - - 

C+ 1 25.00 
C 3 75.00 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 319 คน 
สาขาวิชา ธุรกิจการบิน 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 93 29.15 
B+ 85 26.65 
B 95 29.78 

C+ 20 6.27 
C 12 3.76 

D+ 3 0.94 
D 1 0.31 
F 4 1.25 

ไมสมบูรณ (I) 6 1.88 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการเรอืน 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 37 คน 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 6 16.22 
B+ 21 56.76 
B 7 18.92 

C+ 3 8.11 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ โรงเรียนการเรอืน 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 17 คน 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 6 35.29 
B+ 5 29.41 
B 3 17.65 

C+ 1 5.88 
C 1 5.88 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 1 5.88 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการเรอืน 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 17 คน 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 5 29.41 
B+ 4 23.53 
B 3 17.65 

C+ 1 5.88 
C 4 23.53 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ โรงเรียนการเรอืน 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 25 คน 
สาขาวิชา การกําหนดและการประกอบอาหาร 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 13 52.00 
B+ 9 36.00 
B 1 4.00 

C+ 2 8.00 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการเรอืน 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 161 คน 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 64 39.75 
B+ 41 25.47 
B 35 21.74 

C+ 12 7.45 
C 2 1.24 

D+ 3 1.86 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 3 1.86 
ขาดสอบ (M) 1 0.62 

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

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 18 คน 
สาขาวิชา การจดัการทรัพยากรมนุษย 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 15 83.33 
B+ 1 5.56 
B 1 5.56 

C+ 1 5.56 
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 53 คน 
สาขาวิชา ธุรกิจระหวางประเทศ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 30 56.60 
B+ 19 35.85 
B 2 3.77 

C+ 2 3.77 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 30 คน 
สาขาวิชา ธุรกิจระหวางประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 20 66.67 
B+ 4 13.33 
B 3 10.00 

C+ - - 
C 2 6.67 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) 1 3.33 

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



 

มคอ. 5 4000113 วิชาความเขาใจและการใชดิจิทัล    หนา   38 
 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 25 คน 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 12 48.00 
B+ 3 12.00 
B 6 24.00 

C+ 2 8.00 
C 2 8.00 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 21 คน 
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 5 23.81 
B+ 5 23.81 
B 5 23.81 

C+ 1 4.76 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 5 23.81 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 8 คน 
สาขาวิชา เทคโนโลยีเคมี 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 1 12.50 
B+ 3 37.50 
B 4 50.00 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 18 คน 
สาขาวิชา วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 9 50.00 
B+ 8 44.44 
B 1 5.56 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 4 คน 
สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A - - 
B+ 4 100.00 
B - - 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 45 คน 
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 32 71.11 
B+ 10 22.22 
B 2 4.44 

C+ 1 2.22 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 53 คน 
สาขาวิชา คณิตศาสตร 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 40 75.47 
B+ 8 15.09 
B 5 9.43 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 8 คน 
สาขาวิชา ฟสิกส 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 8 100.00 
B+ - - 
B - - 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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