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แบบ มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน

แตละรายวิชาเม่ือสิ้นภาคการศึกษาเก่ียวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ วา ไดดําเนินการสอนอยาง
ครอบคลุมและเปนไปตามแผนท่ีวางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตองใหเหตุผล
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความ
สะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา หรือผูประเมินภายนอก รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นของผูใช
บัณฑิต หัวหนาภาค 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 : 
1500120  ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําตน   4(4-0-8) 

(English for Self Direction) 
 

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

A1 อ.กนกวรรณ กุลสุทธิ์ I1 ผศ.กนกวรรณ รุงอดุลยพิศาล 
B1 ผศ.ดร.ขจีนุช เชาวนปรีชา J1 ผศ.ดร.บุศรินทร ชื่นศิลป 
C1 ผศ.ดร.นวรัตน เตชะโชควิวฒัน K1 ผศ.ดร.อานุภาพ ถูปาอาง 

CN1 อ.ทิพยวิมล ประเสริฐศรี L1 อ.Janalyn Romos 
D1 อ.ดร.วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง M1 อ.Olivia Laurena 
E1 ผศ.ดร.องคอร สงวนญาติ N1 ผศ.รินทรฤดี ภัทรเดช 
F1 ผศ.สุดารัตน เจตนปญจภัค LE อ.ศิริกร โรจนศักดิ์ 
G1 ผศ.ดร.สรพล จิระสวสัดิ ์ N5 อ.Scott Ward 
H1 ผศ.ธนศร วิสุทธิ์วารินทร   

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
 สําหรับนักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 
 
5.  สถานท่ีเรียน 

- ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต          
- ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง   
- ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก  
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวขอ 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ช่ัวโมง 

ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผน   
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

Course Orientation  
Pre-test 
Unit 1 Signs and Labels in Everyday 
Lift 

4 4  

Unit 2 Tables and Graphs 4 4  

Unit 3 Notices and announcements 4 4  

Unit 4 Advertisements 4 4  

Unit 5 Instructions 4 4  

Unit 6 Itineraries 4 4  

Unit 7 Recipes 4 4  

Midterm Test 

Unit 8 Short Stories 

4 4  

Unit 9 News 4 4  

Unit 10 Comic Strips 4 4  

Unit 11 Notes and Summaries 4 4  

Unit 12 Letters of Request 4 4  

Unit 13 Letters to the Editor 4 4  

Unit 14 General Articles 4 4  

Unit 15 Academic Articles 4 4  
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2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 
หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

(ถามี  
นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอน             

ไมครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไมมี ไมมี ไมมี 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
ความรู - บรรยายและใหความรูเก่ียวกับเนื้อหาวิชา

โดยเนนการมีสวนรวมของนักศึกษา 
- การฝกทําแบบฝกหัด 
- การฝกสนทนาภาษาอังกฤษ 
- การมอบหมายงานใหศึกษาคนควา

เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนและนําเสนอในชั้น
เรียน 

- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม      
การแสดงออกระหวางเรียนของนักศึกษา 

- ประเมินจากการถาม ตอบ ความรูท่ีไดรับ
ระหวางเรียน 

- บรรยายความรูดานโครงสรางประโยค 
- ศึกษาสํานวนภาษาเพ่ือใชอานเอกสารแต

ละบทเรยีน 
- การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิต 
- บรรยายความรูดานโครงสรางประโยค 
- ศึกษาเนื้อเรื่องเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน

และคนหาความหมายคําศัพทใหม ๆ 
- สอนโดยใชบทอานและสื่อผสมท่ี

หลากหลาย (Reading Passages, Tools 
and Multimedia) ภายใตหัวขอท่ี
เก่ียวกับสถานการณโลกปจจุบัน 
(Current World Affairs) เพ่ือให
นักศึกษารูเทาทันสถานการณโลกปจจุบัน 

- สอนโดยใชบทอาน (Reading Passages) 
ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสาขาท่ีนักศึกษาเรียน 
หรือตามความสนใจของนักศึกษา 

- การจดัการเรียนการสอนใชกิจกรรมท่ีมี
ความหลากหลาย เชน การบรรยาย    

   (D1) ปญหา นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู
ภาษาอังกฤษตางกัน ทําใหนักศึกษา 
บางคนตามไมทัน  
วิธีการแกไข  
- ยกตัวอยางใหหลากหลาย และทํา

แบบฝกหัดเพ่ิมเติม 
- มอบหมายใหนักศึกษาหาความหมาย

คําศัพทใหมมาลวงหนา 
(E1) 
- การสังเกตพฤติกรรมคอนขางประเมิน

ไดยาก เนื่องจากเปนการสอน
ออนไลน ผูสอนตองใชวิธีขานชื่อเรียก
ตอบขอซักถามเพ่ือเรียกความสนใจใน
บทเรียน 

- นักศึกษาบางคนมีทักษะพ้ืนฐานดาน
ภาษาอังกฤษต่ํา ทําใหไมสนใจตอการ
จัดกิจกรรม ผูสอนมอบหมายใหเพ่ือน
ในกลุมชวยแนะนํา 

- นักศึกษาบางคนขาดความรับผิดชอบ
ตนเองตอการเขาชั้นเรียน ผูสอนใช
กิจกรรมถามตอบกอนเริ่มบทเรียน  
ซ่ึงทําใหบางคนขาดการเขารวม
กิจกรรมนี้ 

(F1) นักศึกษาอาจจะสะดวกในการถาม
คําถามในกรณีเกิดความไมเขาใจใน
บทเรียน เนื่องจากเปนการเรียนการสอน
ออนไลน 
(G1) การจัดการเรียนการสอนยังใช
กิจกรรมท่ีมีความหลากหลายไมมากพอ 
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ผลการเรียนรู 
วิธสีอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
การอภิปราย การนําเสนอผลงาน      
การสรางนวัตกรรม ใหความสําคัญเรื่อง
กลวิธีในการอาน และการเขียนท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเนนให
นักศึกษาฝกปฏิบัติจริง 

- จัดการเรียนการสอนท่ีใชกิจกรรมท่ีมี
ความหลากหลาย 

- สอนโดยใชบทอานและสื่อผสมท่ี
หลากหลายภายใตหัวขอท่ีเก่ียวกับ
สถานการณโลกปจจุบัน 

- จัดการเรียนการสอนท่ีใชกิจกรรมท่ีมี
ความหลากหลาย เชน การบรรยาย   
การอภิปราย การนําเสนอผลงาน 

- สอนโดยใชบทอานท่ีกําหนดไวแลวใน
เอกสารประกอบการสอน 

- การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 
เชน การบรรยาย การถามตอบ การ
สนทนาภาษาอังกฤษ การแสดงบทบาท
สมมติ การฝกใชภาษากับชาวตางประเทศ 
(เรียนรูจากประสบการณจริง) 

- เพ่ิมพูนการเรียนรูตามแผนการเรียนรูผาน
ระบบ English Discovery Online  

- สอนโดยใชบทอานและสื่อผสมท่ี
หลากหลาย (Reading Passages, Tools 
and Multimedia) ภายใตหัวขอท่ี
เก่ียวกับสถานการณโลกปจจุบัน 
(Current World Affairs) เพ่ือให
นักศึกษารูเทาทันสถานการณโลกปจจุบัน 

- สอนโดยใชบทอาน (Reading Passages) 
ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสาขาท่ีนักศึกษาเรียน 
หรือตามความสนใจของนักศึกษา 

- บรรยายใหความรูทางทฤษฎี วิเคราะห
ประโยคตามรูปแบบและหนาท่ีมอบหมาย
งานกลุมนําเสนอความคิดเห็นและ
อภิปรายในชั้นเรียน 
 

และยังไมสามารถสรางนวัตกรรมจาก
กิจกรรมการเรยีนการสอนได 
(K1) 
- เนื่องจากเปนการจัดการสอนผาน

ระบบออนไลนนักศึกษาบางคนไมอยู
ในสภาพแวดลอมท่ีพรอมเรียน เชน 
อยูบนรถเมล จึงทําใหการฝกออก
เสียงทางภาษาอังกฤษและการโตตอบ
กับอาจารยผูสอนไมเปนท่ีนาพอใจ 

- นักศึกษาบางคนมีทักษะพ้ืนฐานดาน
ภาษาอังกฤษต่ํา ทําใหไมสนใจตอ 
การจัดกิจกรรม ผูสอนมอบหมายให
กลุมชวยแนะนํา 

- นักศึกษามีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
แตกตางกันมาก บางคนเรียนรูเร็ว 
บางคนเรียนรูชา  

- นักศึกษาไมชอบเรียนผานออนไลน 
ขอเสนอแนะการแกไข 

- มีการตรวจผลงานและใหขอมูล
ยอนกลับรวมถึงอภิปรายเปน
รายบุคคล และรายกลุมในขณะสอน
ผานออนไลน เพ่ือใหสอดคลองกับ
พ้ืนฐานของนักศึกษา เพ่ือกระตุนให
นักศึกษาไดอานหนังสือและทบทวน 

- ควรจัดการเรียนการสอนแบบออน
ไซตควบคูกับออนไลน 
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ผลการเรียนรู 
วิธสีอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
คุณธรรมจรยิธรรม - ประกาศใหนักศึกษาทราบเพ่ือเปน     

การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย 
และความรับผิดชอบ โดยเนนการเขา   
ชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตงกายท่ี
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

- มีความรับผิดชอบในการทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายท้ังงานเดี่ยวและงานกลุม       
มีความซ่ือสัตยไมลอกการบานและทุจริต
ในการสอบ รวมท้ังคุณธรรมจริยธรรมใน
วิชาชีพเพ่ือเปนตัวอยางและแนวทาง    
ในการปฏิบัติของนักศึกษา 

- ประเมินผลงานของนักศึกษาท่ีไมมี     
การคัดลอกผลงานผูอ่ืน 

- จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ
กลุม และจัดอภิปรายกลุมฝกโดยสังเกต
พฤติกรรมของสมาชิก 

- การเขาชั้นเรียนและความสมํ่าเสมอ 
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
- ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง เชน การเขาชั้น

เรียน และการเลิกสอนตรงเวลา การมี
สัมมาคารวะและกาลเทศะพรอมท้ัง   
การบรรยายยกตัวอยาง และชี้แจงให
ทราบเม่ือมีความบกพรองทางดาน
คุณธรรม จริยธรรม 

- นําเสนอตัวอยางกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับ
การคัดลอกงานผูอ่ืน 

- เนนกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ และ
การทํางานเปนทีม 

- จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ
กลุม 

- มอบหมายใหผูเรียนไดทํางานรวมกับผูอ่ืน 
- การเปดโอกาสใหผูเรียนไดปรึกษาและ

ประมวลปญหาจากการทํางานเดี่ยวและ
การทํางานกลุม 

- จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ

  (E1) 
- นักศึกษาบางคนไมใหความสําคัญกับ

การเขาชั้นเรียนตรงเวลาท่ีผูสอนนัด
หมาย 

- นักศึกษาบางคนเขาชั้นเรียนไม
สมํ่าเสมอ ผูสอนชี้แจงระเบียบ    
การเขาชั้นเรียนซํ้า ๆ  

- การจัดการเรียนการสอนมีนักศึกษา
บางคนไมใหความสนใจ มักจะสนใจ
แตการเลนโทรศัพทมือถือ ผูสอน
แกปญหาโดย พยายามกระตุน/
แนะนําใหนักศึกษาหันมาสนใจ
กิจกรรมในชั้นเรียน และหรือทํา  
การสืบคนศัพทและสํานวน
ภาษาอังกฤษผานโทรศัพทมือถือ 
เพ่ือลดการพูดคุยทาง social 
network อ่ืน ๆ 

(F1) ไมสามารถตรวจสอบไดวานักศึกษา
เขาเรียนจริงตลอดเวลาท่ีสอนหรือไม 
(G1) การดําเนินการตามวิธีสอนขอ 
1.2.1 บางอยางก็ไมสามารถทําไดเต็มท่ี 
เชน การเลิกสอนตรงเวลาเนื่องจากเปน
การสอนแบบออนไลน ผูสอนจึงพยายาม
สรุปเนื้อหาบทเรียนใหรวบรัดมากท่ีสุด 
ตัดรายละเอียดตาง ๆ ท่ีไมจําเปนออก
เพ่ือมิใหบทเรียนยาวเกินไปเหมือนกับ
การจดัการเรียนการสอนในหองเรียน 
(K1) 
- กํากับและติดตามพฤติกรรม และ

สรางความตระหนักใหกับผูเรียนใหมี
จิตสํานึกดานคุณธรรมจรยิธรรม 

- ผูเรียนบางคนเขาเรียนออนไลนไมตรง
เวลาผูสอนอธิบายถึงผลของการไมเขา
เรียนออนไลนตรงเวลา และการขาด
การฝกฝนในการฝกการใชภาษาแบบ
ตัวตอตัวกับอาจารยผูสอน 
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ผลการเรียนรู 
วิธสีอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
กลุมท่ีแสดงความรับผิดชอบ ภาวะผูนํา - ผูสอนใหผูเรียนคนควาความรูดวย

ตนเองจากโทรศัพทมือถือ และ
อุปกรณไอทีอ่ืน ๆ 

(O1) ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานตางกัน และ
เปนการสอนออนไลนทําใหความสนใจ
เนื่องจากสภาพแวดลอมของผูเรียนไม
คอยเอ้ืออํานวย ถาเปนไปไดควรจัด  
การเรียนการสอนภายในหองเรียนและมี
การจัดกลุมผูเรียนนาจะสงผลท่ีดีตอ   
การเรียนมากกวา   

ทักษะทางปญญา - ใหนักศึกษาไดเขาใจถึงการนําความรู   
มาประยุกตใชในการสนทนาภาษาอังกฤษ 
และใชในการปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหา
ความรูเพ่ิมเติมในสถานการณจริงโดยเนน
การวิเคราะหและจัดระบบขอมูลเพ่ือให
สามารถสนทนาภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากการทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียน 

- ประเมินจากการทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน การทดสอบยอย 

- ประเมินจากการตอบคําถามทายบท 
- ฝกทักษะการสื่อสารท้ัง 4 ทักษะ โดยเนน

การอานและการเขียน ท่ีสอดคลองกับ
ประเภทของเอกสารในแบบเรียน 

- บรรยายอธิบายเนื้อหาตามวัตถุประสงค
ในรายวิชา 

- การสอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปราย
กลุม 

- มอบหมายใหนักศึกษาแกปญหาดวยวิธีท่ี
แตกตางและประเมินวิธีการแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาสืบเสาะหา
ความรูเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอบทความ
ท่ีอานอยางมีหลักการในเชิงวิชาการ 

  (A1) นักศึกษาหลายคนไมตอบคําถาม 
มักจะเปนผูฟง 
ขอเสนอแนะการแกไข 
- ผูสอนตองกระตุนใหนักศึกษาโตตอบ 

โดยใชคําถาม ใชหรือไม (Yes-No 
Questions) คําถามใหเลือก 
(Alternatives) กอนจะตั้งคําถาม
อะไร (What questions) อยางไร 
(How questions) ทําไม (Why 
questions) 

(B1) (C1) เนื่องจากเปนการสอน
ออนไลน เม่ือผูสอนถามคําถาม จะมี
นักศึกษาเพียงกลุมเล็ก ๆ ท่ีกลาตอบ
คําถามสมํ่าเสมอ ผูสอนจึงตองเรียกชื่อ
ใหนักศึกษาคนอ่ืนไดตอบบาง เปน   
การกระตุนใหนักศึกษาไดโตตอบกันมาก
ข้ึน  
(E1) 
- ผูสอนใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียนในชั่วโมงสอน และใน
บาง quiz ใหนักศึกษาชวยกันออก
ความคิดเห็นเปนกลุม 

- การสอนทักษะทางปญญาสอนไดตาม
เนื้อหาท่ีกําหนด แตในทางปฏิบัตินั้น
จะเห็นความแตกตางของนักศึกษาแต
ละกลุม/คน ตามผลงานท่ีออกมาได
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ผลการเรียนรู 
วิธสีอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
- มอบหมายใหนักศึกษาแกปญหาดวยวิธีท่ี

แตกตางและประเมินวิธีการแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาวิเคราะห และ
สังเคราะหภาษาผานบทอานในเอกสาร
ประกอบการสอน 

- มอบหมายงานใหวิเคราะหและสังเคราะห
กลวิธีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารตาม
สถานการณตาง ๆ รวมท้ังใหลงมือปฏิบัติ 

- อภิปรายกลุมและนําเสนอผลงานโดย  
การแสดงบทบาทสมมติ และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ท้ังทักษะดานการอาน    
การพูด การฟงและการเขียน 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาสืบเสาะหา
ความรูเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอบทความ
ท่ีอานอยางมีหลักการในเชิงวิชาการ 

- มอบหมายใหนักศึกษาสืบคนสื่อหรือ
บทความ เชน ภาพยนตร หนังสือ เพ่ือ
เขียนแสดงความคิดเห็น 

- มอบหมายใหนักศึกษาแกปญหาดวยวิธีท่ี
แตกตางและประเมินวิธีการแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

- มอบหมายใหนักศึกษาเขียนจดหมายถึง
บรรณาธิการนิตยสาร 

- มอบหมายใหนักศึกษาเรียนรู และสืบคน
ขอมูลจากแหลงขอมูลในเว็บไซตตางๆ 
และนําความรูท่ีไดมาสรางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

- มอบหมายงานใหวิเคราะหและสังเคราะห
ความรูท่ีไดเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีการ
วิเคราะหโครงสรางภาษาอังกฤษ 

ชัดเจน วิธีแกไข ผูสอนกระตุน
สอบถามถึงกระบวนการทํางานและ
ติดตามข้ันตอนปฏิบัติงานท่ี
มอบหมายทุกข้ันตอน  

(F1) นักศึกษาหลายคนไมกลาตอบ
คําถาม ผูสอนจึงตองกระตุนใหนักศึกษา
โตตอบในการเรียนการสอนออนไลน 
(K1) 
- การสอนทักษะทางปญญาสอนไดตาม
เนื้อหาท่ีกําหนด แตในทางปฏิบัตินั้น
จะเห็นความแตกตางของนักศึกษาแต
ละกลุม/คน ตามผลงานท่ีออกมาได
ชัดเจน  

- นักศึกษาหลายคนไมกลาตอบคําถาม 
วิธีการแกไข 
- ผูสอนกระตุนสอบถามถึงกระบวนการ
ทํางาน และติดตามข้ันตอนปฏิบัติงาน
ท่ีมอบหมายทุกข้ันตอน 

- ผูสอนตองกระตุนใหนักศึกษาโตตอบ
โดยการถามแบบสุมเพ่ือใหนักศึกษาได
ตอบ และกลาแสดงออก 

 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- มอบหมายงานใหนักศึกษาทํางานเปน
กลุมและสอบถามถึงกระบวนการทํางาน
และความคืบหนาของงานเปนระยะ 
รวมถึงสอบถามปญหาในการทํางานและ

  (B1) (C1) เนื่องจากเปนการสอน
ออนไลน จึงไมสะดวกในการมอบหมาย
งานกลุมใหทําในเวลาเรียนได 
จําเปนตองมอบหมายใหทํางานกลุมนอก
เวลาเรียน 
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ผลการเรียนรู 
วิธสีอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
วิธีการแกไขและปองกันปญหา 

- ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย เชน 
ชิ้นงาน รายงาน โครงงาน ตามเกณฑ 
การประเมินท่ีกําหนด (Rubrics)  

- ประเมินจากการสังเกตการทํางานของ
นักศึกษา 

- ประเมินจากผลสรุปการอภิปราย และ
การใหผลสะทอนกลับระหวางอาจารย 
และนักศึกษา และประเมินจากการเขา
รวมกิจกรรมคู และกลุม 

- ประเมินจากการสังเกตกระบวนการ
ทํางานเปนทีมของนักศึกษา 

- ประเมินจากชิ้นงานของนักศึกษาจาก 
การทํางานคูและกลุมท่ีแสดงใหเห็นการ
แบงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 

- มอบหมายการทํางานเปนกลุม 
- มอบหมายใหนักศึกษากําหนดบทบาท 

และหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางาน
คู และการทํางานกลุม 

- จัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนกิจกรรมคู 
กิจกรรมกลุมในลักษณะกรณีศึกษา    
การตั้งปญหาและการหาแนวทาง      
การแกปญหา การอภิปรายรวมกัน 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน
กระบวนการกลุมและการเรียนรูแบบ 
Active learning 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการ
เรียนแบบรวมมือ (Cooperative 
learning) 

- มอบหมายใหมีการนําเสนอผลงานโดยใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- สอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับสังคมพหุ
วัฒนธรรมเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและเห็น
คุณคาของความแตกตางและการอยู
รวมกันกับผูอ่ืน 

(E1) ผูสอนชี้แจงใหทํางานรวมกัน    
เพ่ือประสิทธิผลของงานกลุม และให
กลุมชวยกระตุนการทํางานของเพ่ือน 
 (K1) 
- นักศึกษาในแตละกลุมมีความตองการ

ใหมีผูนําในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 
ซ่ึงผูสอนพยายามใหนักศึกษาเรียนรู
เรื่องการเจรจาตอรอง และชักชวนให
สมาชิกคนอ่ืน ๆ เห็นดวยกับแนวคิด
ของตนเอง 

- ผูสอนไดเนนใหนักศึกษาไดชวยกัน
ออกความคิดเห็นในการทํางาน
รวมกันแบบประชาธิปไตยและ     
การยอมรับซ่ึงความคิดของแตละคน 

 



มคอ.5 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําตน      หนา 10 
 

ผลการเรียนรู 
วิธสีอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนกิจกรรม

คู กิจกรรมกลุมในลักษณะกรณีศึกษา 
การตั้งปญหาและการหาแนวทาง      
การแกปญหา การอภิปรายรวมกัน และ
การแสดงบทบาทสมมติ 

- มอบหมายใหนักศึกษากําหนดบทบาท
และหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางาน
คู และการทํางานกลุม 

- สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูวิธีการประเมิน
อยางสรางสรรคโดยนักศึกษาผูอ่ืน (Peer 
evaluation) 

ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี 

- มอบหมายงานใหสืบคนขอมูล เพ่ือทํา
รายงานเก่ียวกับการสนทนาภาษาอังกฤษ
การนําเสนอภาษาอังกฤษในรูปตาง ๆ 
และนําเสนอในชั้นเรียน 

- ประเมินจากชิ้นงาน โครงงานหรือรายงาน
ท่ีใชเทคโนโลยีประกอบการสรางสรรค
งาน 

- นักศึกษาคนหาความหมายของคําศัพท
จากพจนานุกรมทางอินเทอรเน็ตได 

- มอบหมายงานสืบคนขอมูลความรูจาก
เว็บไซต และการใชเทคโนโลยีในการทํา
รายงาน 

- มอบหมายใหนําเสนองานในชั้นเรียนโดย
การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม 

- จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีท่ีมี
รูปแบบหลากหลาย เชน การสราง
ชองทางติดตอระหวางผูสอนกับผูเรียน
ผานสื่อสังคมออนไลน การเรียนออนไลน
เพ่ือเพ่ิมเติมความรูและทบทวนบทเรียน 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน    
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
(Problem Based Learning) 

- มอบหมายงานใหมีการสืบคนขอมูลโดยใช

  (E1)  
- นักศึกษาทุกคนสามารถใชเทคโนโลยี

ไดแตระดับและคุณภาพท่ีออกมาเม่ือ
นําเสนอผลงานเปนเรื่องเฉพาะ
บุคคล/กลุม 

- นักศึกษาทุกคนมีความสามารถ      
ในการสืบคนขอมูลความรูจากเว็บไซต 

(G1) เนื่องในสภาวการณท่ีเกิดข้ึนใน
ปจจุบัน (Covid-19) การใชเทคโนโลยีมี
สวนชวยเสริมประสิทธิภาพการเรียน  
การสอน แตไมใช ท้ังหมด เนื่องจาก
นักศึกษาอาจมีขอจํากัดเรื่องอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชรวมกับเทคโนโลยี 
และบางครั้งพบปญหาระบบสัญญาณ
ขัดของ ดังนั้นผูสอนจึงตองยืดหยุนและ
เอ้ือประโยชนใหกับผูเรียนมากท่ีสุดและ
ตองไมสรางภาวะกดดันใหกับผูเรียนมาก
จนเกินไป 
(G1) การนําเสนองานของผูเรียนบางคน
มีปญหาบางเนื่องจากความไมเสถียรของ
สัญญาณอินเทอรเน็ต 
(K1) 
- นักศึกษาทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีได 
แตระดับและคุณภาพท่ีออกมาเม่ือ
นําเสนอผลงานเปนเรื่องเฉพาะบุคคล



มคอ.5 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําตน      หนา 11 
 

ผลการเรียนรู 
วิธสีอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเสนอ
ขอมูลโดยใชสื่อเทคโนโลย ี

- มอบหมายใหมีการนําเสนอผลงานโดยใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- เพ่ือเพ่ิมเติมความรูและทบทวนบทเรียน 
เปนตน 

- กําหนดใหมีการนําเสนอผลงานโดยใชสื่อ
เทคโนโลย ี

- นักศึกษาคนหาความหมายของคําศัพท
จากพจนานุกรมทางอินเทอรเน็ตได 

ผานระบบออนไลน 
- นักศึกษาไมคอยรูจัก Application     
ท่ีชวยฝกทักษะทางภาษาอังกฤษมาก
นัก 

 

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 (A1) กระตุนใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ทบทวนบทเรียนหรือศึกษาเนื้อหาท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมจากคลิปวีดิโอ   
e-learning ของรายวิชา และคลิปวีดิโอความรูท่ีเก่ียวของบน YouTube 
 (B1) (C1) เนื่องจากในภาคการศึกษานี้ เปนการสอนออนไลนท้ังหมด ผูสอนจึงตองสนับสนุนใหนักศึกษาทบทวน
บทเรียน จากคลิปวีดิโอ e-learning ของรายวิชา หรือศึกษาเนื้อหาท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมจากเว็บไซต YouTube ท่ีผูสอน
แนะนําในแตละบท เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนดวยความสนุก และไมรูสึกยากเกินไปท่ีจะเรียนรู 
 (D1) นอกเหนือคลิปเพ่ือการเรียนรูบน WBSC-LMS e-Learning และทางอินเทอรเน็ต ผูสอนสามารถสรางคลิป
วีดิโอแบบสั้น ๆ งาย ๆ เพ่ืออธิบายเพ่ิมเติมหรือเสริมจากการสั่งการบาน เพราะนักศึกษาบางคนไมมีอุปกรณท่ีพรอมในเวลา
เรียน หรือไมมีอินเทอรเน็ตท่ีดีพอ จะไดฟงยอนหลังได อีกท้ังผูสอนสามารถบันทึกการสอนและสงใหนักศึกษายอนหลังได 

(F1) สนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ทบทวนบทเรียน หรือศึกษาเนื้อหาท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมจากคลิปวีดีโอ 
e-learning ของรายวิชา หรือใหนักศึกษาสงเสริมความรูความสามารถทางภาษาของตนดวยการฝกทักษะภาษาจาก
โปรแกรมการเรียนรูออนไลน เชน English Discoveries Online โดยวัดระดับความสามารถทางภาษาดวยการทดสอบ 
(Placement Test) กอนเขาใช ท้ังนี้ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนตามความเหมาะสม เรียนดวยความสนุก และไมยากเกินไปท่ีจะ
เกิดการเรียนรู 
 (G1)  - ควรจัดทําเอกสารประกอบการสอน เพ่ือใชเสริมแรงเรื่องคําศัพทและไวยากรณจากเอกสารหลัก 

- ควรจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน และควรสรางนวัตกรรมจากกิจกรรม
การเรียนการสอนใหได 

- ใชประโยชนฟงกชั่นการใชงานตาง ๆ จาก Ms-Teams และ WBSC-LMS ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนใหมากข้ึน  

(H1) การเริ่มตนสอนโดยใชภาษาอังกฤษอาจดูเหมือนเปนสิ่งท่ียาก แตเทคนิควิธีการเรียนการสอนท่ีนํามาใชเกิด
ประโยชนมากพอควร โดยกระตุนผูเรียนใหเกิดการปรับตัวในดานตาง ๆ ท้ังนี้ควรตัดเนื้อหาท่ียากและสลับซับซอนเกิน
ออกไป เพ่ือใหมีเวลาในการกระตุนใหนักศึกษาไดปรับตัวกับการใชภาษาอังกฤษ กอนนําเนื้อหาท่ียากข้ึน และซับซอนมาก
ข้ึนมาสอนในรายวิชาตอ ๆ ไปแทน 
 (I1) ใชวิธีการสอนแบบบรรยายเนนการทําแบบฝกหัด และคิดวิเคราะหสถานการณในปจจุบันในการ               
จัดกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ปรับเนื้อหาและกิจกรรมภายในหองเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา 
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 (K1) นักศึกษามักขาดความรับผิดชอบในการเขาเรียนออนไลนท่ีตรงเวลา และนั่งเรียนออนไลนในสิ่งแวดลอม     
ท่ีไมเหมาะสมรบกวนกระบวนการเรียนการสอน เชน บนรถประจําทาง ดังนั้นควรมีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
มากกวาผานระบบออนไลน 
 (L1) จัดใหมีกิจกรรมบูรณาการรวมกันกับตอนเรียนอ่ืน ๆ 1-2 ครั้ง     
 (N1) จัดใหมีกิจกรรมแบบออนไซตรวมกับการออนไลน เพ่ือสรางความคุนเคย และควรบูรณาการรวมกัน         
กับตอนเรียนอ่ืน ๆ 1-2 ครั้ง   
 (O1) ควรปรับหนังสอืบางบทท่ีตัวหนังสือเล็กเกินไป 
 (Q1) ในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 รายวิชาภาษาอังกฤษ      
เพ่ือการนําตนจึงไดดําเนินการเรียนการสอนในระบบออนไลน ผูสอนในตอนเรียน Q1 ไดดําเนินการดังนี้ 

- ดําเนินการสอนแบบ Teleconference ผานระบบ MS Teams 
- มีการนําสไลดและวีดิทัศนบรรยาย พรอมเอกสารประกอบการเรียนและสื่อการเรียนการสอนอ่ืนไปไวบน

ระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารเขาเรียนรูเนื้อหากอนหรือหลังการบรรยายสด หรือเขามาทบทวน
เนื้อหาไดโดยไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา 

- มีแบบฝกหัดออนไลน เพ่ือทดสอบความเขาใจของนักศึกษา 
- มีการใหนักศึกษา สงชิ้นงานผานระบบออนไลน Padlet เพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับผูสอน

และนักศึกษากับบทเรียน 
- มีการติดตอสอบถาม และตอบคําถามขอสงสัยผานระบบไลน (Line) 
ดวยวิธีดังกลาว การเรียนการสอนในตอนเรียน Q1 จึงมีความหลากหลายสามารถดึงดูดนักศึกษาใหเขาเรียน 

ทําแบบฝกหัด และโครงงานตาง ๆ ซ่ึงสงผลตอความรูความเขาใจและทักษะของนักศึกษา ดังนั้นหากในภาคการศึกษาถัดไป 
มหาวิทยาลัยดําเนินการเรียนการสอนแบบออนไลน ก็สามารถนําเนื้อหามาใชไดอยางตอเนื่อง หรือหากเปลี่ยนเปนการเรียน
การสอนแบบออนไซต ภายในหองเรียนก็สามารถดําเนินการสอนแบบ Hybrid Flipper Classroom ได 
 (R1) ควรเพ่ิมแนวขอสอบโทอิกในหัวขอท่ีเก่ียวของ และควรจัดทําเอกสารประกอบการสอน เพ่ือใชเสริมแรงศัพท
และไวยากรณจากเอกสารหลัก 
 (NA) การจัดกิจกรรมบูรณาการรวมกันกับรายวิชาอ่ืนท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน       
เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสใชภาษาอังกฤษมากข้ึน และมีความเชื่อมโยงทักษะกับความรูในวิชาเอก 

หมวดที ่3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน    
ตอนเรียน A1 จํานวน 45 คน ตอนเรียน H1 จํานวน 40 คน 
ตอนเรียน B1 จํานวน 45 คน ตอนเรียน I1 จํานวน 39 คน 
ตอนเรียน C1 จํานวน 23 คน ตอนเรียน J1 จํานวน 38 คน 
ตอนเรียน CN1 จํานวน 23 คน ตอนเรียน K1 จํานวน 39 คน 
ตอนเรียน D1 จํานวน 38 คน ตอนเรียน  L1 จํานวน 23 คน 
ตอนเรียน E1 จํานวน 36 คน ตอนเรียน M1 จํานวน 37 คน 
ตอนเรียน F1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน N1 จํานวน 44 คน 
ตอนเรียน G1 จํานวน 39 คน ตอนเรียน LE จํานวน 5 คน 
     ตอนเรียน N5 จํานวน 38 คน 
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2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

ตอนเรียน A1 จํานวน 45 คน ตอนเรียน H1 จํานวน 40 คน 
ตอนเรยีน B1 จํานวน 45 คน ตอนเรียน I1 จํานวน 39 คน 
ตอนเรียน C1 จํานวน 23 คน ตอนเรียน J1 จํานวน 38 คน 
ตอนเรียน CN1 จํานวน 23 คน ตอนเรียน K1 จํานวน 39 คน 
ตอนเรียน D1 จํานวน 38 คน ตอนเรียน  L1 จํานวน 23 คน 
ตอนเรียน E1 จํานวน 36 คน ตอนเรียน M1 จํานวน 37 คน 
ตอนเรียน F1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน N1 จํานวน 44 คน 
ตอนเรียน G1 จํานวน 39 คน ตอนเรียน LE จํานวน 5 คน 
     ตอนเรียน N5 จํานวน 38 คน 

 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)   

ไมมี 
 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
ระดบัคะแนน จํานวน (คน  คิดเปนรอยละ 

A 105 17.74 
B+ 158 26.69 
B 142 23.99 

C+ 62 10.47 
C 39 6.59 

D+ 17 2.87 
D 18 3.04 
F 8 1.35 

ไมสมบูรณ (I) 28 4.73 
ขาดสอบ (M) 12 2.03 

ไมสมบูรณ (I) ขาดสอบ (M) 3 0.51 
ผาน (P,S)   0.00 
ตก (U)   0.00 

ยกเลิกรายวิชา (W)   0.00 
รวม 592 100.00 

 
*การกระจายของระดับคะแนน (เกรด แยกตามนั กศึกษาของหลักสูตร/สาขาวิชาไดจัดทําเปนเอกสารแนบทาย มคอ.5   
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5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี  
    (K1) คะแนนเก็บจะอยูในระดับเดียวกันเปนสวนใหญ แตคะแนนสอบปลายภาคจะมีความแตกตางกันอาจจะสงผลทําให
ระดับการประเมินมีผลตอระดับคาคะแนน 
 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

(G1) (R1) ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขออาจมากหรือนอย
กวาท่ีกําหนดไว 

ความยากงายของแตละหัวขอและระดับการรับและยอย
ขอมูลความรูความเขาใจของผูเรียน 

(I1) ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอยกวาท่ี
กําหนดไว เนื่องจากการสอนออนไลนในชวงสัปดาหท่ี 1-15 

เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค COVID – 19 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน 

(K1)  
- ระยะเวลาท่ีใชในการประเมินงานกลุมอาจมากกวาท่ี
กําหนดไว 

- ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขออาจมากหรือนอยกวาท่ี
กําหนดไว 

- ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขอของแตละบท อาจมากหรือ
นอยกวาท่ีกําหนดไว 

 
- เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษามาก การฝกทักษะตาง ๆ ตอง

ใชเวลาในการประเมินทําใหควบคุมเวลาไดยาก 
- ความยากงายของแตละหัวขอ และระดับการรับและยอย

ขอมูลความรูความเขาใจของผูเรียน 
- เนื่องจากรายวิชานี้ตองการชั่วโมงเพ่ือใหผูเรียนทํางานเปน

กลุม ระดมสมองและสรางเอกสารตามท่ีแบบเรียนกําหนด
ในแตละบทในชั้นเรียนมากกวาออนไลน 

 
 6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
(G1) (R1) การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมวิชาชีพอาจไมสามารถทําไดทุก
คน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของ
นักศึกษาแตละคนตางกัน 
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ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
(K1) 
- การสังเกตพฤติกรรมกลุมใหญไมสามารถกระทําไดทุกคน 

 
- การประเมินผลสัมฤทธิ์การอานทดสอบรายบุคคล 

 
- การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา

เก่ียวกับจริยธรรมวิชาชีพอาจไมสามารถทําไดทุกคน
เนื่องจากผานระบบออนไลน 

- การประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมมีความแตกตางกัน 

 
- นักศึกษาสวนใหญเขาสูระบบอุดมศึกษา อาจยังขาดทักษะ

ในการบริหารจัดการเวลาในการเรียนผานระบบออนไลน 
- ขาดความม่ันใจในการโตตอบกับผูสอบผานระบบออนไลน 
- เพราะขาดโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของ

นักศึกษาแตละคนตางกัน 
 
 

- เนื่องจากพฤติกรรมการตระหนักรูของนักศึกษาในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมมีความแตกตางกัน 

 
 
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
(A1) (B1) (C1) (F1) ใหอาจารยทานอ่ืนตรวจงานนักศึกษา 
ทวนเกณฑการใหคะแนน 

มีความแมนยําในการใหคะแนนประเมิน ทําใหผลสัมฤทธิ์ดี
ข้ึน 

(C1)  
- ประเมินขอสอบรายวิชาใหครอบคลุมและสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของรายวิชาและพิจารณาควบคูกับรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ. 3  

 
ขอสอบปลายภาคจํานวน 60 ขอ ครอบคลุม และสอดคลอง
กับจุดมุงหมายของรายวิชาและรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3  

- ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาท้ัง
ภาพรวม และรายบุคคลในแตละรายวิชาของภาคการศึกษา
นั้น ๆ 

ผลการเรียนของนักศึกษาพบวาสวนใหญอยูในระดับ B (ดี 
(Good)) จํานวน 11  คน คิดเปนรอยละ 25 และมีผล    
การเรียนในระดับดีมาก B+ (Very good) จํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 22.73 

- ทวนสอบผลการเรยีนรูของนักศึกษารวมกับอาจารย
ประจาํรายวิชา 

นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนในระดับดีพอใช  

(G1) (R1) การประชมุกรรมการพิจารณาผลการเรียน
รายวิชา 

ใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

(H1) ใชวิธีการทวนสอบดวยงานท่ีมอบหมายใหกอน      
การสอบซ่ึงไมคิดคะแนน 

โดยสวนใหญผูเรียนทําไดตามวัตถุประสงคบาง แตก็เปน  
การกระตุนใหนักศึกษาไดทบทวนบทเรียน 

(I1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจความสอดคลอง
ของขอสอบปลายภาคกับผลการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

ขอสอบปลายภาคครอบคลุมและมีความสอดคลองกับผล
การเรียนรูท่ีกําหนดไว 

(K1) 
- การทํากิจกรรมกลุมและการปฏิบัติแบบฝกหัด 

 

 
- นักศึกษาสวนใหญทําแบบฝกหัดไดถูกตอง นักศึกษามี

ความรูจากกิจกรรมทดสอบในแตละหนวยการเรียน 
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วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- การทํากิจกรรมทดสอบในแตละหนวยการเรียน 

 
- พิจารณาผลการเรยีนโดยคณะกรรมการ 
- สอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจชิ้นงานของนักศึกษา 
- พิจารณาผลการทดสอบยอย และหลังการประกาศผล  

การเรียน 
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา 
- ทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจชิ้นงานของ

นักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- วิเคราะหการเรียนรูตามแผนการเรียนรูผานระบบ 

English Discovery Online และแบบทดสอบนอกตํารา 
- อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินจากนักศึกษา

ในวิชาท่ีรับผิดชอบในระหวางภาคการศึกษา และปรับปรุง
ทันทีเม่ือดําเนินการได 

- ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินของผูสอน 
- นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูรายวิชาตามท่ี

คาดหวัง 
- นักศึกษามีผลการเรียนท่ีนาพึงพอใจ 
- นักศึกษาเกิดการพัฒนาในการเรียนรู 
- ผลการทวนสอบ พบวา มีความสอดคลองกันในดาน

วัตถุประสงครายวิชากับมาตรฐานผลการเรียนรู และดาน
การวัดและประเมินผล โดยในดานเนื้อหาการสอน ผูสอน
ไดใหความสอดคลอง โดยมีการฝกปฏิบัติในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนาซ่ึงมีระบุไวในแผนการสอน 
พรอมท้ังมีการพิจารณาแผนการสอน และการประเมินผล
ท่ีมีความสอดคลองกับการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ท้ัง 5 ดาน 

(L1) (N1) (NA) 
- สอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจชิ้นงานของนักศึกษา 
- พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการประกาศผล

การเรียน 
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา 
- ทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจชิ้นงานของ

นักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน และหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร 

- ทวนสอบเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชา
โดยคณะกรรมการประจาํหลักสูตร และคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร 

 
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูรายวิชาตามท่ีคาดหวัง 

(M1) สังเกตการพัฒนาการเรียนรูดานตาง ๆ ของนักศึกษา
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียน 

นักศึกษามีพัฒนาการการเรียนรูหลังเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนจากตอน
กอนเรียน 

(O1) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
ผูรับผิดชอบรายวิชาตรวจความสอดคลองของขอสอบกลาง
ภาคและปลายภาค กับผลการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

ขอสอบปลายภาคครอบคลุมและมีความสอดคลองกับผล
การเรียนรูท่ีกําหนดไว 

 

หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปญหาการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี  ผลกระทบ 
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ปญหาการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี  ผลกระทบ 
(F1) ความไมเสถียรของระบบ Microsoft Teams การเรียนการสอนไมราบรื่น และตองหยุดชะงักในบางครั้ง

ทําใหเสียเวลา 
(G1) บางบท เชน Letters to the editors 1 เนื้อหาท่ีตัด
ตอนมาจากหนังสือพิมพตัวอักษรมีขนาดเล็กทําใหอาน
ลําบาก 

1. นักศึกษาตองใชเวลาในการอานแบบ Scanning นานข้ึน  
2. นักศึกษาบางคนท่ีมีปญหาเรื่องสายตาไมสามารถอานได 

(H1) ในสวนของนักศึกษา มีปญหาบาง แตสวนของผูสอน
โดยสวนใหญไมประสบปญหา 

ไมมี เนื่องจากไดใชแหลงทรัพยากรอ่ืนแทน และทดแทน
ดวยเวลาชดเชย 

(I1) นักศึกษาจะตองเรียนออนไลน ซ่ึงนักศึกษาบางคน
อาจจะมีปญหาอันเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยี โปรแกรมท่ี
ใชในการเรียน รวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

อาจเกิดการผิดพลาดทางการสื่อสาร และการสงงาน ทําให
อาจจะตองมีการนัดหมายเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนเปน
รายบุคคล 

(J1) ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลนบางครั้งขัดของ
ขณะสอน 

นักศึกษาขาดความตอเนื่องในการเรียนบางครั้งท่ีระบบ
ขัดของ 

(K1) ระบบ Wifi ของนักศึกษาไมมีประสิทธิภาพ - มีผลตอประสิทธิภาพของการเรียนของนักศึกษา 
- ทําใหตองมีการสอนเนื้อหาเดิมซํ้าหลาย ๆ ครั้ง เพราะ

ระบบ Internet ไมเสถียร 
- นักศึกษาอยูในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมตอการเรียน 

(O1) ขอมูลในเอกสารประกอบการเรียนบางบทตัวหนังสือ
เล็กเกินไป  

- ทําใหนักศึกษาอานไมออกและไมสามารถทําแบบฝกหัดใน
สวนนั้นได 

 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี  ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
(A1) รายวชิาหมวดศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนท้ัง 15 สัปดาห โดยผูสอนจัดทําเนื้อหาการสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการใชงานใน
ระบบ WBSC-LMS ท่ีมหาวิทยาลัยเตรียมไว ผูสอนจึงตอง
ชี้แจงและติดตามใหนักศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจ
โปรแกรมท่ีใชในการเรียน การมอบหมายงาน การสงงาน 
รวมท้ังชี้แจงข้ันตอนการเขาสอบปลายภาคแบบออนไลน  
 

- นักศึกษาตองปรับตัว จัดหาอุปกรณท่ีรองรับการเรียน
ออนไลน และวิธีการเขาใชงานโปรแกรม ผลปรากฎวา 
นักศึกษาสวนใหญสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวาง   
การใชงานโปรแกรมไดดี และเรียนออนไลนตามสื่อ     
การสอนท่ีผูสอนนําเสนอประกอบกับเอกสารประกอบการ
เรียนไดดี ไมมีปญหาในการเขาสอบออนไลน 

- นักศึกษายังตองปรับตัวในการเรียนรูแบบออนไลน       
ท้ังคอรส ซ่ึงตองมีแรงจูงใจในการเรียนรูและมีวินัย 
ประกอบกับผูสอนตองมี Active มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 
ใชการเสริมแรงทางบวกอยูเสมอ ผลปรากฎวา นักศึกษา
สวนใหญสามารถเรียนรูและเขาเรียนไดดี อยางไรก็ตาม  
มีนักศึกษาบางคนท่ียังปรับตัวไมได ดังท่ีพบวา เขาเรียน
นอยครั้ง ไมทบทวนบทเรียนจากวีดิโอท่ีบันทึกการสอนไว
ใน MS-Teams ไมติดตามงานและไมสงงาน 

(B1) (C1) เนื่องดวยสถานการณ COVID-19 มหาวิทยาลัยมี - นักศึกษาตองปรับตัวกับการเรยีนการสอนแบบออนไลน 
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ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี  ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
นโยบายใหจัดการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน ท้ังภาค
การศึกษา โดยผูสอนจัดทําเนื้อหาการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับการใชงานในระบบ WBSC-
LMS ท่ีมหาวิทยาลัยเตรียมไว และจัดหาสื่อเพ่ิมเติมจาก
เว็บไซต YouTube เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองได 
รวมถึงตองวางแผนแนวทางการจัดการสอบปลายภาคให
สอดคลองกับสถานการณ 

ท้ังเรื่องการจัดหาอุปกรณท่ีรองรับการเรียนออนไลน และ
วิธีการใชงานโปรแกรมเนื่องจากเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1
และไมไดมีโอกาสพบผูสอนในหองเรียนปกติ อยางไรก็
ตาม พบวา นักศึกษาสวนใหญสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหวางการใชงานโปรแกรมได และเรียนออนไลนตามสื่อ
การสอนท่ีผูสอนนําเสนอประกอบกับเอกสารประกอบการ
เรียนได 

(O1)  
- การจัดความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูเรียน

ในแตละตอนเรียนมีความหลากหลายเกินไป ท้ังเด็กเกง
และเด็กไมเกงมารวมกัน 

- จํานวนผูเรียนตอหองเรียนมีจํานวนมากเกินไปเนื่องจาก
เปนรายวิชาท่ีมีการฝกทักษะ 

 
- ทําใหนักศึกษาท่ีเรียนไดรับความรูไมคอยตรงกับ

ความสามารถของผูเรียน บางครั้งอาจทําใหผูเรียนเกิดการ
เบื่อหนาย 

- ทําใหไมสามารถใหนักศึกษาไดฝก และขอชี้แนะทุกคนเม่ือ
อยูในชั้นเรียน 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร  
1.1  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
(A1) ผลการประเมินตอนเรียน A1 โดยนักศึกษา พบวา คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 ระดับการประเมิน มาก  

คิดเปนรอยละ 80.62  
(D1) ผลการประเมินตอนเรียน D1 โดยนักศึกษา พบวา มีผูตอบแบบสอบถาม 37 คน จากจํานวน              

ผูลงทะเบียน 44 คน คิดเปนรอยละ 84.09 ผลการประเมินพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจมากคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.96 
(F1) ผลการประเมินตอนเรียน F1 โดยนักศึกษา พบวา มีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 25 คน โดยมีความ      

พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.43 คิดเปนรอยละ 88.53  
(G1) ผลการประเมินตอนเรียน G1 โดยนักศึกษา พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 

83.12 คิดเปนรอยละ 4.16 
(H1) ผลการประเมินตอนเรียน H1 โดยนักศึกษา พบวา มีความพึงพอใจในภาพรวมมีคะแนนรอยละ 73.68 

หรือ 3.68 จากผลการประเมินพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนรู 
(M1) ขอมูลและผลการประเมินจากนักศึกษาซ่ึงดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยไดรับคะแนนการประเมินรอยละ 

82.82 
(Q1) ผลการประเมินตอนเรียน Q1 โดยนักศึกษา พบวา มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 28 คน จาก 39 คน 

นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมคิดคาเฉลี่ยเทากับ 4.36  
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 
(D1) เนื่องจากเปนการเรียนการสอนออนไลน ตลอดภาคการศึกษาทําใหผูสอนและผูเรียนไมไดเจอกัน 

นอกจากจะมีการนัดหมายใหมาสงงานบางชิ้น สวนใหญจะเปนการสงงานทาง Microsoft Teams และ Padlet 
นอกจากนั้นนักศึกษาสวนใหญมีการเรียนออนไลนเกือบทุกรายวิชา ทําใหนักศึกษาไมไดเขามาท่ีมหาวิทยาลัย             
อยางสมํ่าเสมอ ผูสอนจึงไมไดจัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพ่ือปรึกษานอกชั้นเรียน 
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(H1) - การจัดสรรเวลาในแตละเนื้อหาไดอยางเหมาะสม บางครั้งทําไมไดเต็มท่ี เนื่องจากผูสอนตองพิจารณา
ปฏิกิริยาโตตอบจากผูเรียน ซ่ึงสะทอนความเขาใจของผูเรียน ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจําเปนตองขยายเวลา
เพ่ืออธิบาย แตโดยรวมแลว ผูสอนไดสอนโดยสวนใหญตามตารางเวลาท่ีกําหนดคือ สัปดาหละหนึ่งบทอยูแลว ยกเวนใน  
บทท่ียากมาก บางบทท่ีตองใชเวลาเกินไปบาง แตท้ังนี้ ผูสอนจะรับขอเสนอแนะดังกลาวไว เพ่ือทบทวนการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนในครั้งตอไป 

- ดานการมอบหมายงานไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีสอน ไดดําเนินการอยางเต็มท่ีตามขอจํากัดของ
เวลาท่ีกําหนดใหในแตละบท หากผูเรียนพบวาไมเหมาะสม ควรแจงผูสอนทันที แตเทาท่ีผานมาผูเรียนสวนใหญก็ทําได
ตามท่ีมอบหมาย มีเพียงสวนนอยท่ีสงไมครบ ท้ังนี้มิไดหมายความวางานท่ีมอบหมายไมเหมาะสม 

- ในสวนท่ีผูสอนมิไดใหขอมูลเพ่ือปรับปรุงตนเองกับนักศึกษาเปนระยะ ๆ นั้น ผูสอนจะรับไปปรับปรุง
ตอไป 

- ดานการจัดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพ่ือปรึกษานอกชั้นเรียนนั้น ไมสามารถทําไดเลยเนื่องจาก
ตารางสอนของนักศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกสัปดาห แตซํ้าซอนกับตารางท่ีตายตัวของผูสอน จึงขอเสนอให
หลักสูตรและคณะจัดทําตารางท่ีตายตัวในแตละวันในทุกหลักสูตร และนอกจากนี้ขอจํากัดท่ีอาจเกิดข้ึน 

- จากการระบาดของโรคติดเชื้อ และการเรียนการสอน ณ ศูนยการศึกษาอ่ืน เชน ศูนยวิทยาศาสตร  
ทําใหนักศึกษาไมมีเวลามาพบผูสอน แตท้ังนี้ นักศึกษาสามารถเขาพบเพ่ือปรึกษาทางออนไลนตลอดเวลาอยูแลว        
หากนักศึกษาไมแจงความจํานงขอพบเพ่ือปรึกษา ถือเปนหัวหนากลุม แตอยางไรก็ดีผูสอนจะจัดสรรเวลาใหนักศึกษา     
มากข้ึน  

(I1) อาจารยผูสอนเห็นวา ควรใหมีการนําเสนอรายงานกลุมออนไลน โดยประยุกตใชเทคโนโลยีมาชวย       
ในการจัดการเรียนการสอน เชน การนําเสนอผาน Zoom Google Classroom YouTube Facebook และสงงานท่ี
มอบหมายผานชองทางท่ีมหาวิทยาลัยจัดหาใหคือ WBSC-LMS ผูเรียนสามารถนําเสนอหัวขอท่ีหลากหลายตามความสนใจ
ของผูเรียน และใหมีความสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย หรือตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปจจุบัน 
      (M1) นําขอมูลมาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือใหไดรับคะแนนการประเมินท่ีสูงข้ึน 
               (Q1) นักศึกษาอาจไมสะดวกเขาพบผูสอนเนื่องจากเปนการดําเนินการเรียนการสอนแบบออนไลนท้ังหมด 
อยางไรก็ตามผูสอนไดจัดใหมีการสื่อสารผานระบบ Line ซ่ึงนักศึกษาสามารถติดตอผูสอนไดตลอดเวลา 
 
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 (E1) การสอนท่ีเนนการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันของเพ่ือนในกลุม ทําใหนักศึกษาสามารถทําความ

เขาใจบทเรียนไดทัน 
 (H1) -   วิธีการเรียนการสอนดวยการทํางานเดี่ยว และกลุม ทําใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนรูมากข้ึน 

- วิชานี้ทําใหเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน เนื่องจากตองใชภาษาอังกฤษในการผานเอกสาร ทําให
นักศึกษาเรียนรูศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในการอธิบายขอความตางๆ  

(I1) จากการสอบถามนักศึกษาพบวา การสอนและการสอบท่ีมีการนําเสนอ และคนควาจากอินเทอรเน็ตชวยทําให
ไดรับความรูนอกหองเรียนและกลาแสดงออก เพ่ิมความม่ันใจมากข้ึน และมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 
(E1) ผูสอนพยายามเนนใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุมท่ีตนรับผิดชอบ โดยใหเพ่ือนเปนผูชวยกระตุน 
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(I1) อาจารยผูสอนเห็นวานักศึกษาควรมีการวิจารณการนําเสนอผลงานของกลุมเพ่ือนดวย เพ่ือฝกทักษะ         
การวิเคราะหใหมากข้ึน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา 
ผลการดําเนินการ 

(B1) (C1) ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหทันสมัย 
ดวยการเพ่ิมเติมสื่อเผยแพรออนไลน เชน เว็บไซตการเรียน
ไวยากรณ หรือคําศัพทจาก YouTube ซ่ึงมีบริบทเก่ียวของ
กับบทอานในเอกสารประกอบการเรียน 

ผูสอนไดแนะนําสื่อท่ีเผยแพรออนไลน จากเว็บไซต 
YouTube ท่ีเก่ียวของกับบทเรียนใหนักศึกษาได เรียนรู
เพ่ิมเติมในทุกบท ทําใหนักศึกษาเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน 

(D1) ระยะเวลาท่ีใชในแตละบท อาจมากหรือนอยกวาท่ี
กําหนดไว 

การเรียนออนไลนทําใหการจัดกิจกรรม รวมถึงการฝกทักษะ 
ตาง ๆ ตองใชเวลาในการประเมิน ผูสอนควบคุมเวลาไดไม
เปนไปตามกําหนด 

(F1) ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน เอกสาร
ประกอบการเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับความรู และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

ดําเนินการเรียบรอย 

(K1) 
- ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบ   

การเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับความรูและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

- เพ่ิมการอานกอนเรียน 
- ไมควรจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลนแบบเต็ม

 
- ดําเนินการเรียบรอยแลว 
- นักศึกษาพึงพอใจ 
- เพ่ิมเนื้อหาในแบบฝกหัดใหทันสมัย และมีเนื้อหา

กวางขวางกวาเดิม 
- การมอบหมายงานใหนักศึกษาไดนัดเจอกันเพ่ือการทํางาน
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แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

รูปแบบ ควรมีระบบการเรียนการสอนแบบออนไซต
สลับกัน 

กลุม และกิจกรรมเสริมการศึกษานอกหองเรียน 

(M1) จัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยน อภิปราย เสนอความ
คิดเห็น แนวทาง วิธีการจัดการเรียนการสอนรวมกันระหวาง
ผูสอนในรายวิชา 

ไดนําขอเสนอแนะท่ีไดจากการประชมุไปปรับปรุงและ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอนและวิธีจัดการเรียนการสอน 

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
(A1) นําเสนอเนื้อหาบทอานเพ่ิมเติมทีมีความเก่ียวของกับบทอานในแอกสารประกอบการเรียนท่ีทันสมัย 
(B1) (C1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีลักษณะ Active learning เชน การทําโครงงาน เนนการทํางานแบบ

รวมมือ รวมท้ังนําเสนอเนื้อหาบทอานเพ่ิมเติมท่ีมีความเก่ียวของกับบทอานในเอกสารประกอบการเรียนท่ีทันสมัย 
(D1) ใชกิจกรรมคู กิจกรรมกลุม และเนนการทํางานแบบรวมมือ ฯลฯ ใหมีลักษณะ Active learning รวมท้ัง

นําเสนอเนื้อหาเพ่ิมเติมท่ีมีความเก่ียวของกับบทอานในเอกสารประกอบการเรียนท่ีทันสมัย 
(F1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีลักษณะ Active learning เชน การทําโครงงาน เนนการทํางานแบบ

รวมมือ รวมท้ังนําเสนอเนื้อหาบทอานเพ่ิมเติมท่ีมีความเก่ียวของกับบทอานในเอกสารประกอบการเรียน หรือหลักสูตรของ
นักศึกษา ท่ีทันสมัยตอเหตุการณปจจุบัน 

(H1) เคยเสนอใหตัดทอนเนื้อหาลง เพ่ือใหนักศึกษาไดมีเวลาฝกฝนทักษะดานภาษาอังกฤษแทน ดวยความเขาใจท่ี
เพ่ิมข้ึน 

(J1) ควรปรับเนื้อหาในบางบทเรียนใหมีความยากนอยลงกวาเดิม และมีเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน และเวลาท่ีใช
ในการจัดการเรียนการสอน 

(K1) - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีลักษณะ Active learning เชน การทําโครงงาน เนนการทํางานแบบ
รวมมือรวมท้ังนําเสนอเนื้อหาบทอานเพ่ิมเติมท่ีมีความเก่ียวของกับบทอานในเอกสารประกอบการเรียนท่ีทันสมัยผานระบบ
ออนไลน การถาม ตอบ แบบตัวตอตัวผานระบบออนไลน 

- มีการเพ่ิมการเรียนรูนอกหองเรยีนโดยการใชโปรแกรม English Discoveries มากข้ึนใหนักศึกษาไดฝก
ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

- ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอยาง และกรณีศึกษาใหนักศึกษาไดคนความากข้ึน ใหกําลังใจและกระตุนใหเกิด
ความตั้งใจเรียน กระตุนใหเกิดความกลาท่ีจะตอบและฝกการใชภาษา ดวยการเพ่ิมคะแนนจิตพิสัย 

- ควรปรับเนื้อหาในบางบทเรียนใหมีความยากนอยลงกวาเดิม และมีเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน และเวลา    
ในการจัดการเรียนการสอน 

(M1) เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทําใหมีการจัดการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน 100% ผูสอนและ
ผูเรียนควรมีสื่อและเครื่องมือสนับสนุนใหเกิดความพรอมในการเรียนการสอนออนไลนมากข้ึน 

(Q1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีลักษณะ Active Learning เชน การทําโครงงาน เนนการทํางานแบบ
รวมมือ รวมท้ังนําเสนอเนื้อหาบทอานเพ่ิมเติมท่ีมีความเก่ียวของกับบทอานในเอกสารประกอบการเรียน หรือหลักสูตร   
ของนักศึกษาท่ีทันสมัยตอเหตุการณปจจุบัน 
 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 



มคอ.5 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําตน      หนา 22 
 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
(A1) ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหทันสมัย 
เสริมบทอานหรืองานเขียนท่ีเผยแพรออนไลนท่ีเปน
ปจจุบัน ซ่ึงมีบริบทเก่ียวของกับบทอานในเอกสาร
ประกอบการเรียน รวมท้ังกระตุนใหผูเรียนมีโอกาสใช
เทคโนโลยีในการสรางสรรคงานท่ีไดรับมอบหมายให
มากข้ึน  

ปการศึกษา 2564 ผูสอน 

(B1) (C1) ผูสอนควรเพ่ิมเติมสื่อการเรียนรูออนไลนท่ี
จัดทําข้ึนเอง เพ่ือใหเนื้อหาตรงตามเอกสาร
ประกอบการเรียน รวมท้ังกระตุนใหผูเรียนมีโอกาสใช
เทคโนโลยีในการสรางสรรคงานท่ีไดรับมอบหมายให
มากข้ึน 

ปการศึกษา 2564 ผูสอน 

(D1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ความรูและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และเพ่ิม
แบบฝกหัดใหหลากหลายท้ังเดี่ยว คู และกลุม 

ปการศึกษาถัดไป ผูสอน 

(E1) การแบงกลุมเพ่ือทํากิจกรรมของนักศึกษาควรมี
การคละนักศึกษาจากหลักสูตรตาง ๆ อยางหลากวิธี 
และหมุนเวียนเปลี่ยนสมาชิกของกลุม และจัดกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับเวลา 

ในปการศึกษา 2/2563 ผศ.ดร.ปนณฬยาข  
ฒิมสุนทโรทยาน 

(F1) ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน เอกสาร
ประกอบการเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับความรู และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ
ท่ี 21 ใหมากข้ึน 

ปการศึกษา 2564 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

(G1) จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนเพ่ิมเติม

สําหรับผูเรียน เพ่ือเสริมแรงประเด็นความรู และทักษะ

ในเอกสารประกอบการเรียนเลมหลักท่ีแจกใหกับ

ผูเรียน 

ปการศึกษา 2/2563 อาจารยผูสอน 

(H1)  

-  ผูสอนจะเตรียมความพรอมดานภาษาของผูเรียน

กอนเริ่มสอน 

- ผูสอนจะสนับสนุนใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวย

ตนเองตามโครงสรางรายวิชาท่ีวางไวและตามงานท่ี

มอบหมาย 

- ผูสอนเห็นควรใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษากลางในการสื่อสารในชั้นเรียน 

 

ในปการศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย 

 

อาจารยผูสอน 

(I1) แกคําผิดและภาพประกอบในเอกสารประกอบ 

การสอน 

ธันวาคม 2564 อาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชา 
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ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
(Q1) ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน เอกสาร

ประกอบการเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหสอดคลองกับความรูและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ

ท่ี 21 

ปการศึกษา 2563 อาจารยผูสอน 

 
 

4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(A1) (B1) (C1) (F1  นําเสนอเนื้อหาบทอานเพ่ิมเติมท่ีมีความทันสมัย ซ่ึงเก่ียวของกับบทอานในเอกสาร

ประกอบการเรียนอันจะสงผลใหเกิดความรูใหมจากการเชื่อมโยงกับความรูเดิม 
(D1) นําเสนอกิจกรรม เดี่ยว คู และกลุม เพ่ิมบทอานเพ่ิมเติมใหมีความทันสมัย และตรงกับความสนใจของ

นักศึกษา และใหนักศึกษาคนควาบทอานจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังจากอินเทอรเน็ต หรือหนังสือท่ีสอดคลองกับเนื้อหาใน
แตละบทมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหองเรียน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความรูใหมจากการเชื่อมโยงกับความรูเดิม 

(H1) นาจะตัดทอนเนื้อหาบางสวนออก หรือใหสิทธิ์ผูสอนแตละทานปรับเนื้อหาท่ีเหมาะสม และควรใชขอสอบท่ี
หลากหลายกวาขอสอบท่ีมีตัวเลือก ซ่ึงผูเรียนอาจไมมีความรูแตก็อาจ เดาและสามารถตอบไดถูกตอง 

 (O1) ควรปรับเอกสารประกอบการเรียนบางบท เพราะตัวหนังสือคอนขางเล็ก ทําใหอานลําบาก 
          (Q1) นําเสนอเนื้อหาบทอานเพ่ิมเติมท่ีมีความทันสมัย ซ่ึงเก่ียวของกับบทอานในเอกสารประกอบการเรียน อันจะ
สงผลใหเกิดความรูใหมจากการเชื่อมโยงกับความรูเดิม 
 
5.  แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอน (สรุปการทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน      
การเรียนรูท้ัง 5 ดาน  

(1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 

(K1) ความเอ้ือเฟอมีน้ําใจ ไมมี ไมมี 
(L1) (N1) (NA) การนําเสนอขอมูลโดยมี
การอางอิงแหลงขอมูล 

ไมมี ไมมี 

 
(2) ดานความรู 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(K1) การคนควาความรูเพ่ิมเติม ไมมี ไมมี 
(L1) (N1  (NA) การคนควาความรู
เพ่ิมเติมเรื่องคําศัพทและสํานวน 

ไมมี ไมมี 

 
(3) ดานทักษะทางปญญา 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(K1) ทักษะการแกปญหา ไมมี ไมมี 
(L1  (N1) (NA) การแกปญหาดวยวิธีท่ี ไมมี ไมมี 
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แตกตางและประเมินวิธีการแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(K1) การทํางานเปนทีม/ภาวะผูนํา ไมมี ไมมี 
(L1  (N1) (NA) การทํางานเปนทีม/   
ภาวะผูนํา 

ไมมี ไมมี 

 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
(K1) การใชแอปพลิเคชันตาง ๆ ในการ
นําเสนอและวิเคราะหขอมูล 

ไมมี ไมมี 

(L1  (N1  (NA) การใชสื่อผสมเพ่ือการ
นําเสนองานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ไมมี ไมมี 

 
 
 
 
                                                           ลงชื่อ:    _________________________________________ 
                                                                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จติตวิมล  คลายสุบรรณ  
                                                                         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                                                                                                   ผูรายงาน 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
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แยกตามนกัศึกษาของหลักสตูร/สาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ ครุศาสตร 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 18 คน 
สาขาวิชา การประถมศึกษา 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 3 16.67 
B+ 8 44.44 
B 5 27.78 

C+ 1 5.56 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 1 5.56 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 55 คน 
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 27 49.09 
B+ 17 30.91 
B 8 14.55 

C+ 1 1.82 
C 1 1.82 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 1 1.82 
ขาดสอบ (M) - - 

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

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 58 คน 
สาขาวิชา - 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 8 13.79 
B+ 18 31.03 
B 15 25.86 

C+ 6 10.34 
C 4 6.90 

D+ 1 1.72 
D 1 1.72 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 2 3.45 
ขาดสอบ (M) 2 3.45 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) 1 1.72 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 50 คน 
สาขาวิชา - 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A - - 
B+ 11 22.00 
B 19 38.00 

C+ 8 16.00 
C 7 14.00 

D+ 2 4.00 
D 2 4.00 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) 1 2.00 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 54 คน 
สาขาวิชา - 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 2 3.70 
B+ 9 16.67 
B 9 16.67 

C+ 13 24.07 
C 9 16.67 

D+ 3 5.56 
D 5 9.26 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 2 3.70 
ขาดสอบ (M) 2 3.70 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 67 คน 
สาขาวิชา ธุรกิจการบิน 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 20 29.85 
B+ 20 29.85 
B 10 14.93 

C+ 1 1.49 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F 3 4.48 

ไมสมบูรณ (I) 13 19.40 
ขาดสอบ (M) - - 

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

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 98 คน 
สาขาวิชา ธุรกิจการโรงแรม 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 19 19.39 
B+ 32 32.65 
B 32 32.65 

C+ 7 7.14 
C 3 3.06 

D+ 3 3.06 
D - - 
F 2 2.04 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 5 คน 
สาขาวิชา ธุรกิจการบิน 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 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) 1 20.00 

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

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 38 คน 
สาขาวิชา ธุรกิจการบิน 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 13 34.21 
B+ 5 13.16 
B 8 21.05 

C+ 3 7.89 
C 2 5.26 

D+ 1 2.63 
D 2 5.26 
F 1 2.63 

ไมสมบูรณ (I) 3 7.89 
ขาดสอบ (M) - - 

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

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A - - 
B+ - - 
B 1 25.00 

C+ 1 25.00 
C 1 25.00 

D+ - - 
D 1 25.00 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการเรือน 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 15 คน 
สาขาวิชา โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสรางเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 1 6.67 
B+ 1 6.67 
B 5 33.33 

C+ 3 20.00 
C 1 6.67 

D+ 3 20.00 
D 1 6.67 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการเรือน 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 6 คน 
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

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

C+ - - 
C - - 

D+ 1 16.67 
D 1 16.67 
F 1 16.67 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) 3 50.00 

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

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร การจัดการบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 42 คน 
สาขาวชิา - 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 6 14.29 
B+ 13 30.95 
B 9 21.43 

C+ 7 16.67 
C 2 4.76 

D+ 2 4.76 
D 1 2.38 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) 2 4.76 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 14 คน 
สาขาวิชา การบริการลูกคา 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A - - 
B+ 6 42.86 
B 2 14.29 

C+ 3 21.43 
C 3 21.43 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 19 คน 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 2 10.53 
B+ 5 26.32 
B 5 26.32 

C+ - - 
C 1 5.26 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 5 26.32 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) 1 5.26 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 27 คน 
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A - - 
B+ 2 7.41 
B 7 25.93 

C+ 4 14.81 
C 5 18.52 

D+ 1 3.70 
D 4 14.81 
F 1 3.70 

ไมสมบูรณ (I) 1 3.70 
ขาดสอบ (M) 2 7.41 

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

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 22 คน 
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 3 13.64 
B+ 9 40.91 
B 6 27.27 

C+ 4 18.18 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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