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การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา            หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
   รหัสวิชา  1500201  ความเป็นสวนดุสิต (Suan Dusit Spirit) 
 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
      ไม่มี  
 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
 

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ น.ส.พัสนนัท์ แย้มฉ่ าไพร อ.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย 
ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ อ.วิวินท์ ปุรณะ 
ดร.สวงค์ บุญปลูก ผศ.พรใจ สารยศ อ.รังสรรค์ มาระเพ็ญ 
น.ส.นันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท ์ ดร.ชนินทร์ ต่วนชะเอม 
ดร.สิทธิพร เอ่ียมเสน ผศ.เต็มสิริ เนาวรังส ี ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล ผศ.พิทยาภรณ์ สิงหกานต์พงศ ์ ดร.ณัฐชานนัท์ วีระกุล 
ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผศ.เกยูร วงศ์ก้อม อ.ทิพย์สุดา คิดเลิศ 
ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ ์ ผศ.ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน ดร.เอ้ืออารี จันทร 
ผศ.ภุชงค์ เมนะสนิธุ ์ ดร.พรชุลี ลังกา ผศ.ดร. สาระ มีผลกิจ 
ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ ์ ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ 
ดร.ดรุณี แก้วม่วง ผศ.ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย ์
ผศ.ดร.ธนากร ปักษา ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง 
ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ดร.นิฤมล สุวรรณศรี ผศ.ดร.ยุสนี โสมทัศน ์
ดร.สุวิชชา เนียมสอน อ.นงเยาว์ นุชนารถ  ผศ.ส าเนียง ฟา้กระจ่าง 
น.ส.ปิยาณี ชดช้อย อ.นงคราญ สุขเวชชวรกิจ อ.เบญจมาศ ข าสกุล 
ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย   อ.พรรัก อินทามระ อ.ปริศนา ฟองศรัณย์ 
ผศ.ดร.นฤมล  นันมรักษ ์ อ.มุทิตา ทาค าแสน อ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ 
ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ อ.มุทิตา ทาค าแสน ดร.นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานนิทร์ 
ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง อ.พรทิพย์ พูลปั้น  นายณัฐพล แย้มฉิม 
อ.จันทร์จนา ศิริพันธว์ัฒนา อ.สุภาพร มูฮัมหมัด น.ส.สิรินดา เสวตสมบูรณ ์
อ.จารุณี วิเทศ อ.วันเพ็ญ บุตรพรม น.ส.พรพรรณ บัวทอง 
อ.ยศสินี หัวดง อ.วิมลรัตน์ ศาสตร์สุภาพ อ.สิริมา เชียงเชาวไ์ว 
อ.ราตรี เมฆวิลัย อ.เพชรรัตน์ เจิมรอด อ.พัฒน์พงศ ์ตันเจริญ  
อ.กรณิศ ทองสอาด อ.สุรพล ศิริเศรษฐ  อ.ชาญชัย ผุงศิริ 
อ.ชาริน ี  ใจเอ้ือ  อ.กนกศักดิ์   เอ้ืออิสระวิมล  อ.อินทิรา   ไพรัตน ์ 
อ.มาฆฤกษ์   ชูช่วย  อ.ศุภลักษณ์   ขวัญทองยิ้ม  อ.วิทูรย์   คงผล  

       
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ส าหรับนักศึกษา ปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2560 
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5. สถานที่เรียน 
    ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถ.สิรินธร)  
    วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
    ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
    ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 
    ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 
    ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
 
 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตทุี่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
Module 1 สวนดุสิตจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
• ปฐมนิเทศและแนะน าแนวทางจัดการ  
  เรียนการสอนในรายวิชา  
• ประวัติความเป็นมาของสวนดุสิต ตั้งแต่  
  พ.ศ. 2477 - ปัจจุบัน 
- การจัดตั้งโรงเรียนการเรือน 
- การจัดตั้งโรงเรียนอนบุาลละอออุทิศ 
- สวนดุสติสมัยเปน็วิทยาลัยครู 
- สวนดุสติสมัยเปน็สถาบันราชภัฏ 
- สวนดุสติสมัยเปน็มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
- สวนดุสติกับความเปน็มหาวิทยาลัยใน 
  ก ากับ 

6 6 ไม่มี 
 

Module 2 เรียนรู้รอบรั้วสวนดุสิต 
• นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยและการ 
  พัฒนานักศึกษา 
- นโยบายมหาวิทยาลัย ปรัชญา  
  วัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
- การพัฒนานักศึกษา แนวคิดการพัฒนา  
  ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ส าหรับ    
  อุดมศึกษา 

6 6 ไม่มี 
 

Module 3 อัตลักษณ์สวนดุสติ 
• สวนดุสิตกับอาหาร 
- ความเป็นมาเก่ียวกับอาหารของสวนดุสิต 
- การจัดอาหารและรปูแบบการ    
  รับประทานอาหารแบบต่างๆ 
- ขนมอบ/home bakery  
- โภชนาการและการเลือกรับประทาน 
  อาหาร 
- มารยาทในการรับประทานอาหาร 

12 12 ไม่มี 
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หัวข้อ 
 
 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตทุี่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
Module 3 อัตลักษณ์สวนดุสติ (ต่อ) 
• การดูแลสุขภาวะเด็กและผู้สูงอายุ  
- ค วาม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ เด็ ก แล ะ 
  การดูแล โดยเน้น โรงเรียนอนุบาลสาธิต 
  ละอออุทิศ 
- สุขภาวะเด็ก 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุและ 
  การดูแลโดยเน้นคณะพยาบาลศาสตร์ 
- สุขภาวะผู้สูงอายุ 

12 12 ไม่มี 
 

Module 4 วัฒนธรรมสวนดุสิต 
• บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตใน 
  สังคม 
- การใช้ภาษากาย บุคลิกภาพที่เหมาะสมใน 
  สวนดุสิต 
- บุคลิกลักษณะที่ดีในสงัคมไทย 
- การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสม 
- การพัฒนาความคิดและจิตใจ  
- การประยุกต์ใช้บุคลิกภาพและ 
  การสื่อสารในสังคมภายนอกสวนดุสิต 

12 12 ไม่มี 
 

Module 4 วัฒนธรรมสวนดุสิต (ต่อ) 
• ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- การเคารพกฎ ระเบียบทางสังคมและ 
  องค์กรในการอยู่ร่วมกัน 
- มาตรฐานการท างานและการด ารงตน 

12 12 ไม่มี 
 

Module 5 คนสวนดุสิตเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง 
• สวนดุสิตกับความหลากหลายทาง 
  สังคมพหุวัฒนธรรม 
- การรับรู้และเลือกสรรสิ่งดีงามทางสังคม 
  พหุวัฒนธรรม 
- การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 
- การด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

12 12 ไม่มี 
 

Module 5 คนสวนดุสิตเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง (ต่อ) 
• สวนดุสิตกับอนาคต 
- การด ารงตนในสังคมปัจจุบันและ   
  อนาคต 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

12 12 ไม่มี 
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หัวข้อ 
 
 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได ้
สอนจริง 

ระบุสาเหตทุี่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
Module 6 นวัตกรรมนักศึกษา 
สวนดุสิต 
• ปัจฉิมนิเทศ ทบทวนบทเรียน 

6 6 ไม่มี 
 

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  - มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี 
ได้แก่ การประพฤตตินตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน มีความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่ง
ที่ดีงาม มีความกตญัญู มสีัมมาคารวะ 
รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษา
วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
  - รู้จักประหยัด อดออมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  - มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คณุลักษณะ
การมีจิตใจเสียสละ มสี านึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เอื้ออาทร ใส่ใจเพื่อนและผู้อื่นให้ความ
ร่วมมือต่อการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมสาธารณะ 
  - มีความภมูิใจในความเป็นไทย 
  - ทัศนคติปฏิเสธคอรร์ัปชัน ที่แสดง
ออกมาในด้านความคิดและพฤติกรรม 
  - มีความเป็นสวนดสุิต ได้แก่ การมี
ความรักและศรัทธาในองค์กร ด ารงตน
อย่างมีศักดิ์ศรี มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงใจ
เป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพยีร ใฝ่
รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริงในสิ่ง 

วิธีสอน 
 - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอน
วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้
ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรยีนรู้
และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ให้
เหมาะสมกับรายวิชา 
 - เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรยีนในการ
ด าเนินกิจกรรมการเรยีนรู้ โดยการน า
ตัวอย่างกรณีศึกษาจากเหตุการณต์่าง ๆ 
 ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้เกิดการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์และ 
การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 - จัดกิจกรรมพิเศษท่ีส่งเสริมใหผู้้เรียน
เกิดพัฒนาการการเรยีนรู้ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่ก าหนดในรายวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 - มอบหมายให้นักศึกษาผลิตชิ้นงานหรือ
โครงงานท่ีสะท้อนคณุลักษณะดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมตามผลลัพธ์การ
เรียนรูเ้ป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ 
 - ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบท่ีดี 
 

 
 

 ไม่มี 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 

มี ไม่มี 

ทีท่ า มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม แสดง
ความเป็นผู้น าและความเป็นสวนดสุิตได้
อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณจ์นเป็น
ที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ 

วิธีการประเมินผล 
- สร้างเครื่องมือการวัดประเมินตาม
สภาพจริงโดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
(Scoring Rubric) 
 - ประเมินการเข้าเรียนและการสง่งาน
ของนักศึกษาตามก าหนดเวลา 
 - ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม 
และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นในระหว่างการท างานร่วมกนั  
 - สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออก
ในระหว่างเรียน  
 - ประเมินความรับผดิชอบ ความรักใน
ความเป็นไทย การเป็นผู้มีจติสาธารณะ  
 - วัดเจตคติของผู้เรียนดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจดัการเรียน
การสอนในแตล่ะหน่วยการเรียนรูห้รือ
แต่ละภาคเรียน 

   

ความรู้ที่ต้องได้รับ 
  - มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อ
เสรมิสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ ์
  - มีโลกทัศน์กว้างไกล 
  - มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่
เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ

วิธีสอน 
 - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดย
ผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และ
ผลการเรยีนรู้ดา้นความรู้ให้ครอบคลุม
ตามแผนทีก่ระจายความรบัผิดชอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามา
ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ให้
เหมาะสมกับรายวิชา 
 - ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญัด้วยรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระ
การเรยีนรู้ในแตล่ะรายวิชาเช่น การใช้
กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่ม
ย่อย และการน าเสนอเนื้อหาความรู้หน้า
ช้ันเรียน 
 - เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท า
กิจกรรมโครงงาน รวมทั้งแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ การศึกษาจากผู้สอนท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้
ครอบคลมุเนื้อหาสาระตามแผนท่ี
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาโดย 

 
 

 ไม่มี 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 

มี ไม่มี 

 มอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรือ
โครงงานกลุ่ม 
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสริมให้
ผู้เรยีนไดศ้ึกษาค้นคว้า เรยีนรู้วิธีการ
แสวงหาความรู้และการสรุปองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
วิธีการประเมินผล 
 - การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจดัการเรียนรู ้
 - ทดสอบย่อยหลังจบการเรยีนรู้ในแต่
ละสปัดาห ์
 - การตอบค าถามท้ายบทเรียน 
 - การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 - การประเมินจากช้ินงานรวบยอด เช่น 
รายงาน โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน 
 - การประเมินผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่
เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในแตล่ะรายวิชา 

   

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  - มีทักษะในการแสวงหาความรูต้ลอด
ชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  - มีทักษะการคดิสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม 
   

วิธีสอน 
 - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดย
ผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และ
ผลลัพธ์การเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา
ให้ครอบคลุมตามแผนท่ีกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรยีนรู้
และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้
ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ีการ
ประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา เช่นการ
วางแผนงานการตัดสินใจแก้ปัญหา 
การบูรณาการเชื่อมโยงความคดิ  
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรปุ
แนวความคิดในการท ารายงาน โครงงาน 
โครงการ  ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ 
 - ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิด
เชิงตรรกะ การอภิปรายกลุม่ การแสดง 
สาธิต การทดลองและสรปุผลอย่างมี
หลักการน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ 
 - การจัดการเรียนการสอนโดยใหศ้ึกษา
จากต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์
ความรู ้

 
 

 ไม่มี 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 

มี ไม่มี 

 - การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
วิธีการประเมินผล 
 - การประเมินผลตามสภาพจริงใน
ระหว่างการจดักิจกรรมที่ส่งเสรมิทักษะ
ทางปัญญา 
 - การประเมินผลช้ินงานในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ รายงาน โครงงาน หรือ
ช้ินงานท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ ์
 - การจัดประกวดโครงงาน 
 - การถาม-ตอบในระหว่างการจัดการ
เรียนรู ้
 - การทดสอบย่อย 
 - การสอบกลางภาคและปลายภาค 

   

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 - มีทักษะในการประสานงานความ
ร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็น
ผู้น าและผูต้ามที่ดี มมีนุษย์สมัพันธ์ท่ีดี  
มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคมได้แก่ 
การรับรูป้ัญหา การเข้าใจปัญหา  
การเรยีงล าดับความส าคัญของปญัหา 
และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา
อย่างสันติวิธ ี

วิธีสอน 
 - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดย
ผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และ
ผลการเรยีนรู้ ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ให้
ครอบคลมุตามแผนท่ีกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรยีนรู้
และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้
ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
  - จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัด
กิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณศีึกษาการ
อภิปราย การสอนโดยการตั้งโจทย์
ปัญหาและการแสดงบทบาทสมมตุิ 
  - จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมาย
การท างานเป็นทีมและให้ใช้กระบวนการ
กลุ่มท างานด้วยความเสียสละ 
  - ส่งเสริมการท ากิจกรรมที่เป็น
โครงงานกลุ่ม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่
เน้นความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสงัคม
พหุวัฒนธรรม 
วิธีการประเมินผล 
  - การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและการท างานเป็นทีม 
  - สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและ
จิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม 
  -  ประเมินผลความส าเร็จของโครงงาน
ที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดแบ่ง 

 
 

 ไม่มี 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ประสิทธิผลรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 
วิธีสอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 

มี ไม่มี 

 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบการเป็น 
ผู้มีจิตอาสา ความเสยีสละ การพึ่งพา
อาศัยและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  - ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

วิธีสอน 
 - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดย
ผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และ
ผลการเรยีนรู้ดา้นทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีให้ครอบคลุมตามแผนท่ี
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบั
รายวิชา 
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้าง
สถานการณ์ การจ าลองเหตุการณ ์และ 
หรือบทบาทสมมติเพื่อให้ผูเ้รียนได้ใช้
ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและ
การฟัง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 - มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบท่ี
หลากหลายในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
เช่น การสร้างช่องทางติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผูส้อนและผู้เรียนผ่านสื่อ
ออนไลน์ การใช้ TV on demand การ
ใช้ e-Learning ในห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped classroom) ที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน 
ศึกษาค้นคว้าไดด้้วยตนเองทั้งก่อนและ
หลังบทเรียนทีต่้องเข้าเรียนกับอาจารย์
ผู้สอน 
  - ส่งเสริมให้เกดิการประยุกต์ใช้การ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะ   
ความสมเหตผุลตามข้อเท็จจริง การ
วิเคราะห์ข้อมูล การพดูและการเขยีน
สื่อสารเพื่อรายงานเนื้อหาสาระตา่ง ๆ 
ตามข้อก าหนดในรายวิชา ด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการ
จัดท ารายงานหรือโครงงานท่ีศึกษา
ค้นคว้า 

 
 

 ไม่มี 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้ 

วิธีสอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 

มี ไม่มี 

 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสเต็มศึกษา (STEM 
Education) เพือ่ส่งเสริมให้เกดิการบูร
ณาการทักษะการคิดวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี
วิธีการประเมินผล 
  - ใช้วิธีการถาม-ตอบความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง
ในระหว่างการจดัการเรียนรู ้
  - ทดสอบย่อยหลังจบการจัดการเรียนรู้
ในแต่ละสัปดาห ์
  - ประเมินจากโครงงานหรือช้ินงาน
รวบยอดที่มอบหมายให้ใช้ความรูแ้ละ
ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบใน
การสร้างงาน 

   

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
ไม่มี 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 

ตอนเรียน   A1                       จ านวน     86  คน ตอนเรียน   C4                       จ านวน     95  คน 
ตอนเรียน   B1                       จ านวน     80  คน ตอนเรียน   UA                       จ านวน     45  คน 
ตอนเรียน   C1                       จ านวน     79  คน ตอนเรียน    NA                      จ านวน     15  คน 
ตอนเรียน   D1                       จ านวน     51  คน ตอนเรียน    LA                       จ านวน     52  คน 
ตอนเรียน   E1                       จ านวน    102  คน ตอนเรียน    LB                       จ านวน     28  คน 
ตอนเรียน   F1                       จ านวน     80  คน ตอนเรียน   N5                       จ านวน    107  คน 
ตอนเรียน   G1                       จ านวน    110  คน ตอนเรียน   O5                      จ านวน    108  คน 
ตอนเรียน   I1                        จ านวน     26  คน ตอนเรียน   P5                        จ านวน    112  คน 
ตอนเรียน   A4                       จ านวน     51  คน ตอนเรียน   TA                        จ านวน     20  คน 
ตอนเรียน   B4                       จ านวน     83  คน   
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2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ตอนเรียน   A1                       จ านวน     86  คน ตอนเรียน   C4                       จ านวน     95  คน 
ตอนเรียน   B1                       จ านวน     80  คน ตอนเรียน   UA                       จ านวน     45  คน 
ตอนเรียน   C1                       จ านวน     79  คน ตอนเรียน    NA                      จ านวน     15  คน 
ตอนเรียน   D1                       จ านวน     51  คน ตอนเรียน    LA                       จ านวน     52  คน 
ตอนเรียน   E1                       จ านวน    102  คน ตอนเรียน    LB                       จ านวน     28  คน 
ตอนเรียน   F1                       จ านวน     80  คน ตอนเรียน   N5                       จ านวน    107  คน 
ตอนเรียน   G1                       จ านวน    110  คน ตอนเรียน   O5                      จ านวน    108  คน 
ตอนเรียน   I1                        จ านวน     26  คน ตอนเรียน   P5                        จ านวน    112  คน 
ตอนเรียน   A4                       จ านวน     51  คน ตอนเรียน   TA                        จ านวน     20  คน 
ตอนเรียน   B4                       จ านวน     83  คน   

 

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
    จ านวน   22  คน 
 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)* 
ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A 141 10.60 
B+ 395 29.69 
B 530 39.84 

C+ 115 8.64 
C 85 6.39 

D+ 14 1.05 
D 16 1.20 
F 12 0.90 

ไม่สมบูรณ์ (I)   
ขาดสอบ (M)   

ถอน (W) 22 1.65 
    * การกระจายของระดับค าแนน (เกรด) แยกตามนักศึกษาของหลักสูตร/สาขาวิชาได้จัดท าเป็น
เอกสารแนบท้าย มคอ.5  
 

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
      ไม่มี  
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
   ความตอ่เน่ืองในการตดิตามการวดัและการ
ประเมินผล 

    เนื่องจากจัดการเรียนในรูปแบบ Module ที่ใช้
ทีมผู้สอนหมุนเวียนเข้าท าการสอนเป็นรายสัปดาห์
ตามเนื้อหาไม่ได้ท าการสอนตลอดภาคการศึกษา 
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    6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี  
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- ประชุมอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาเพ่ือจัดท า 
มคอ.3 
- การท ากจิกรรมกลุ่มและการน าเสนอ 
- การท ากิจกรรมทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียน 
 

ไมพ่บปัญหา 

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้าม)ี 
ผลกระทบ 

    การเช่ือมตอ่ระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ฐานข้อมลู
ออนไลน์ 

   นกัศกึษาไมส่ามารถสืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ 2 ชว่งเวลา 
ใน 1 วนั จ านวน 6 ชัว่โมง 

- ท าให้นักศึกษาอาจมีความล้าในการเรียนเรียนรู้
และความเข้าใจอย่างเต็มที่ 
 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
          การเรียนรู้ต่างๆ สามารถเกิดได้นอกชั้นเรียน และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ 
 

    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
         ควรปรับกระบวนการจัดเรียนการสอนให้เหมาะสม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

ผลการด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 
 

      หมายเหตุ เนื่องจากเปิดสอนเป็นภาคการศึกษาแรก 
 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
      ไม่มี  
 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

  

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ควรให้อาจารย์เข็มงวดในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาและการส่งงานทันตามก าหนดเวลา 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา................................ 
ลงชื่อ..............................................................  วันที่รายงาน ................................................. 
 
 
 
 
 


