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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 /หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมท้ังการสํารวจความ
คิดเห็นของผูใชบัณฑิต 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 



           มคอ. 5  1500121 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสะทอนคิด      หนา  2 

 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 

 
หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา : 
1500121   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะทอนคิด (English For Reflective Thinking) 
 

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

A1 ผศ.ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน K1 อ.ดร.ปุณยวีร จิโรภาสวรพงศ 
B1 ผศ.ขวัญหทัย เชิดช ู L1 ผศ.ดร.สุภาภรณ ตั้งดําเนินสวสัดิ ์
C1 อ.ดร.พรพิศ งามพงษ M1 ผศ.ดร.ธวชัชัย ตั้งอุทัยเรือง 
D1 ผศ.ดร.จริยะดา จันทรังษี N1 ผศ.ดร.นครเศ ณ พัทลุง 
E1 ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา O1 ผศ.สุทธาสินี เกสรประทุม 
F1 อ.ภัคระวี แหวนเพชร P1 อ.ดร.แวนแกว ลีพ่ึงธรรม 
G1 อ.ดร.กัญญทอง หรดาล LA อ.Victor Matthews 
H1 ผศ.ดร.ศยามพงษ พงษดํา NA อ.Hubertwilli Ruch 
I1 อ.พิมพเนตร มากทรัพย UA อ.Rechele Ella 
J1 รศ.ดร.รุงนภา ตั้งจิตรเจริญกุล UB อ.Rechele Ella 

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

- ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
- ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
- ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

สัปดาหท่ี หัวขอ 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ช่ัวโมง 

ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผน   
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 

25% 

1 ปฐมนิเทศรายวิชา 
1. คําอธิบายรายวิชา จุดมุงหมาย แนวการ
สอน ขอกําหนดตาง ๆ รวมท้ังกระบวนการ
วัดผลและประเมินผล 
Unit 1 : Myself and Those Near Me 
1. My Routines and Schedules 
A : Vocabulary related to;  
- daily activities, transportation, food, 
drinks, time, subjects, places 
B : Grammar 
- Simple Present Tense, interrogatives, 
negative, forms, verb to be, have to, 
must 
C : Language use 
     1 Talking about learner’s routine 
activities and schedules 
     2) Adverbs of Frequency: always, 
often, sometimes 
     3) Telling time : am/pm/ of 24 
hours clock 

4 4  

2 2. My Home and family 
relationships 

A : Vocabulary related to ; Family 
members, and jobs, types of housing, 
kinship terms, occupations 
B : Grammar 
     1) Present simple tense 
     2) Question forms: Yes-no 
responses 
C : Language use 

4 4  
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สัปดาหท่ี หัวขอ 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ช่ัวโมง 

ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผน   
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 

25% 

     1) Talking about learner’s home 
     2) Talking about living in the family 

3 3. My free time 
A : Vocabulary  related to hobbies, 
music and movie genres 
B : Grammar 
     1) Present simple Tense 
     2) Likes and dislikes 
     3) Wh-questions 
     4) Because/Because of 
C : Language use 
     1) Talking about personal 
preferences and opinions 
     2) Giving a reason 

4 4  

4 4. Unit 2 : My University  
1. Places 
A : Vocabulary related to ; building, 
features, facilities 
B : Grammar 
     1) Present simple Tense 
     2) Preposition of places 
     3) Active and passive voice 
C : Language use  
    1) Talking about locations 
    2) Describing a building  

4 4  

5 2. Ways 
A : Vocabulary related to ; 
Map, features, direction phrase 
B : Grammar 
     1) Present simple tense 
     2) Prepositions 
C : Language use 
     1) Giving directions 

4 4  
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สัปดาหท่ี หัวขอ 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ช่ัวโมง 

ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผน   
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 

25% 

6 3. Activities 
A: Vocabulary related to; student’s 
activities 
B: Grammar 
     1) Conjunction phrases 
C: Language use 
     1) Giving opinions 

4 4  

7 Unit 3 Living in Bangkok 
1. Getting around 
A: Vocabulary related to; 
B: Grammar 
    2) Present simple tense 
    3) Conditional sentences 
    4) Imperatives 
    5) Modal auxiliaries 
C: Language use 
    1) Giving instructions for buying a 
        BTS ticket 
     2) Giving advice 
     3) Recommending places to go 

4 4  

8 2. Eating out 
A: Vocabulary r elated to; 
Food, Tastes, Ingredients 
B: grammar 
    1) Present simple tense 
    2) Present continuous tense 
    3) Comparatives and superlatives 
    4) Modal auxiliary 
C: Language use 
    1) Giving advice for somewhere to 
eat 
    2) Talking a plan 
    3) Making an appointment 
 

4 4  
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สัปดาหท่ี หัวขอ 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ช่ัวโมง 

ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผน   
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 

25% 

9 3. Shopping 
A: Vocabulary related to; 
Clothes and accessories, adjectives for 
describing a dress 
B: Grammar 
    1) Past simple tense 
    2) Present simple 
    3) Present perfect tense 
C: Language use 
    1) Recommending shops 
    2) Talking about clothes and 
fashions 

4 4  

10 Unit 4 The World around me  
1. Technology 
A: Vocabulary related to: 
IT and internet relevant 
B: Grammar 
    1) Present simple tense 
    2) Conditional sentences 
    3) Future simple 
C: Language use 
    1) Talking about websites and 
inventing their own future websites 

4 4  

11 2. Entertainment 
A: Vocabulary related to; 
Heroic abilities 
B: Grammar 
    2) Present simple tense 
    3) Active and passive voices 
    4) Superlatives 
    5) as…as comparative form 
C: Language use 
   Talking about real and fictional 
heroes 

4 4  
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สัปดาหท่ี หัวขอ 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ช่ัวโมง 

ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผน   
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 

25% 

12 3. Travelling 
A: Vocabulary related to; 
Airport, Travel. Levels of formality 
B: Grammar 
    1) Present simple tense 
    2) Imperatives 
C: language use 
    1) Do’s and don’t for traveling 
around the world 
    2) Catching a flight 
    3) Asking for clarifications 
    4) Listening to announcements 

4 4  

13 Unit 5 Presenting ideas. 
1. Brainstorming 
A: Vocabulary related to; 
Conjunctions, Sign post phrases, 
Language for explaining graphs, charts, 
and tables 
B: Grammar 
    1) Present simple tense 
    2) Present perfect and past simple 
for closing and summing up 
C: Language use 
    1) Responding to questions 
    2) Recalling information 
    3) Making conclusions   

4 4  

14 2. Q&A 
A: Vocabulary related to; 
Sign posting for ending a talk 
B: Grammar 
    1) Present simple tense 
    2) Present perfect and past simple 
for closing and summing up 
C: Language use 

4 4  



           มคอ. 5  1500121 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสะทอนคิด      หนา  8 

 

สัปดาหท่ี หัวขอ 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ช่ัวโมง 

ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงตางจากแผน   
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 

25% 

    1) Responding to questions 
    2) Recalling information 
    3) Making conclusions 

15 3. Presentation 
    1) Group presentation 
    2) Q&A 
    3) Giving feedback and evaluation 

4 4 (Q1) ปรับเปลี่ยนจากการนาํเสนอกลุมเปน
การทําวิดีโอนาํเสนอรายบคุคล เนื่องจาก
สถานการณ COVID-19 

 
 
2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 
(ถามี  

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

All subject matters were taught ไมมี ไมมี 
 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
คุณธรรม จริยธรรม  (B1) (C1) (D1) (E1) (F1) (G1) (H1) (I1) (J1) (K1) 

(M1) (N1) (P1) (Q1) (R1) (LC) 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะห

พฤติกรรมการเรียนรูและผลการเรียนดานคุณธรรม
จริยธรรมใหครอบคลุม ตามแผนท่ีกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูและนํามา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับรายวิชา 

- มอบหมายใหนักศึกษาผลิตชิ้นงานหรือโครงการท่ี
สะทอนคุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรมตาม
ผลลัพธการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 

(S1) (UA) 
- Lecture 
- Group Dynamic (Learner’s Centered 

discussions) 
(TA) สอนนักศึกษาใหทราบเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีนักศึกษาตองมีรวมท้ังระเบียบวินัย และ

  (C1) ปญหา นักศึกษาบางคนสงงาน
ไมตรงตามเวลาท่ีกําหนด  
วิธีแกไข ผูสอนพยายามใชวิธีการ   
ในการตักเตือน และย้ําเตือน วันเวลา
ในการสงงาน หากพบนักศึกษาท่ี    
สงงานไมตรงตามกําหนดเวลาจะใช
วิธีการหักคะแนน อยางไรก็ตาม     
ในสถานการณท่ีมีการสอนออนไลน
จะถามเหตุผลกับนักศึกษากอน    
หากพบวาสาเหตุท่ีสงงานชาเปน
ปญหาทางเทคนิค เชน อินเทอรเน็ต
มีปญหาจะยืดหยุนใหสงชาได 
(P1) นักศึกษาบางคนสงงานไมตรง
ตามกําหนดเวลา  
แนวทางแกไข คืออบรมตักเตือน  
เปนรายบคุคลและใหสงงานเพ่ือรับ
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
ความรับผิดชอบ โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา 
การแตงกาย ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีความรับผิดชอบ
ในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานเดี่ยวและงาน
กลุม ความซ่ือสัตยไมลอกการบาน และทุจริตในการ
สอบ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพเพ่ือเปน
ตัวอยาง และแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษา 

ผิดขอบหนาท่ี 
(S1) การเช็คเวลาเนื่องจากผูเรียน
กลุมใหญทําใหการเช็คเวลามาเรียน
คอนขางลําบาก การแกไข ใชการเช็ค
ชื่อผูเรียนดวยแอปพลิเคชันท่ีสราง
ข้ึนโดยเฉพาะมีการกําหนดขอตกลง
รวมกันในชั้นเรียนและแจงใหผูเรียน
ทุกคนรับทราบ เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติรวมกันเนนใหผูเรียนมี
ระเบียบวินัย และตรงตอเวลา 
(R1) การเรียนการสอนออนไลนเปน
อุปสรรคในการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา 
(TA) กํากับและติดตามพฤติกรรม 
และสรางความตระหนักใหกับ
นักศึกษาใหมีจิตสํานึกดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
 

(A1) (B1) (C1) (D1) (E1) (F1) (G1) (H1) (I1) (J1) 
(K1) (M1) (N1) (P1) (Q1) (R1) (LC) 
- ใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย

รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีแลกเปลี่ยน
เรียนรูและยกตัวอยางประกอบพรอมบรรยายสรุป 
เนนกระบวนการฟงและการพูด 

- มอบหมายการทําโครงงานเปนรายบุคคลหรอืกลุม
ยอย เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยและสากลโดยศึกษา
คนควาจากแหลงความรูตาง ๆ ท้ังจากเอกสารตํารา
และสื่ออิเล็กทรอนิกสแลวนําเสนอแบบปากเปลา
และการเขียนรายงาน 

(S1) (UA) 
- Lecture and practical application 
- Active Learning 
(TA) 
- บรรยายและใหความรูเก่ียวกับเนื้อหาวิชา โดยเนน

การมีสวนรวมของนักศึกษาในการเรียนการสอน 
- การฝกทําแบบฝกหัด 

  (C1 ปญหา ในการสอนออนไลนพบ
ปญหาความขัดของดานสัญญาณ
อินเทอรเน็ต  
วิธีแกไข ทําความเขาใจกับนักศึกษา
เก่ียวกับชองทางในการติดตอสื่อสาร
อ่ืน ๆ ในกรณีท่ีนักศึกษามีความ
ขัดของดานสัญญาณอินเทอรเน็ต
ขณะเรียน หรือในเวลาสงงาน 
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
- การฝกสนทนาภาษาอังกฤษตามหัวขอในสัปดาหนั้น  
- การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอก

เวลาเรียน และนําเสนอในชั้นเรียน 
ทักษะทางปญญา (A1) (B1) (C1) (D1) (E1) (F1) (G1) (H1) (I1) (J1) 

(K1) (M1) (N1) (P1) (Q1) (R1) (LC) 
- มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ือ

เพ่ิมเติมความรูจากชองทางตาง ๆ  
- กําหนดกิจกรรมหรือสถานการณเพ่ือฝกทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษท่ีสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ความคิด การใหความเห็นและการสะทอนความคิด
ของตนเอง 

- มอบหมายงาน สงเสริมใหใชคําศัพท สํานวน
ไวยากรณในบริบทตาง ๆ 

- มอบหมายงานโครงงานเปนรายบุคคลหรือกลุมยอย 
โดยสงเสริมใหใชคําศัพทสํานวนและไวยากรณใน
บริบทตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนอปากเปลาหรือ
การเขียนรายงาน 

(S1) (UA) 
- Lecture and discussion 
- Written examination 
(TA) 
- ใหนักศึกษาไดเขาใจถึงการนําความรู มาประยุกตใช

ในการสนทนาภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะดาน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ  

- มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมใน
สถานการณจริงโดยเนนการวิเคราะหและจัดระบบ
ขอมูลเพ่ือใหสามารถสนทนาภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

   

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(A1) (B1) (C1) (D1) (E1) (F1) (G1) (H1) (I1) (J1) 
(K1) (M1) (N1) (P1) (Q1) (R1) (LC) 
- มอบหมายงานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปน

กิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม 
- ใชกิจกรรมถาม-ตอบ โดยสงเสริมใหเกิดการแสดง

ความคิดเห็น สะทอนความคิดโดยใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารดวย 

  (C1) ปญหา ในชวงท่ีมีการสอน
ออนไลน การใหนักศึกษาทํางานกลุม 
และโครงงานทําไดยากมากข้ึน 
วิธีแกไข มอบหมายงานเปน
รายบุคคล แตเนนใหมีการอภิปราย 
และรวมมือกันตอบคําถาม และ
แกปญหารวมกันในระหวางท่ีมี    
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ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด 

ประสิทธิผลรายวิชา 
ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี  

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 
- มอบหมายใหนักศึกษานําเสนองานเปนกลุมโดยแบง

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในกลุม 
- กําหนดสถานการณหรือประเด็นท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม

เพ่ือสงเสริมใหเกิดการสะทอนคิดและการอภิปราย
อยางกวางขวาง 

(S1) (UA) 
- Lecture and interaction 
- Group activities 
- Active Learning 
- Task based learning (group project) 
(TA) 
- มอบหมายงานใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม และ

สอบถามถึงกระบวนการทํางาน และความคืบหนา
ของงานเปนระยะ รวมถึงสอบถามปญหาในการ
ทํางานและวิธีการแกไข และปองกันปญหา 

การเรียนการสอนออนไลน 
  

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(A1) (B1) (C1) (D1) (E1) (F1) (G1) (H1) (I1) (J1) 
(K1) (M1) (N1) (P1) (Q1) (R1) (LC) 
- มอบหมายงานใหคนควาขอมูล โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและขอมูลเชิงสถิติ 
- กําหนดสถานการณท่ีสงเสริมการคนควาท่ีมีการใช

ขอมูลเชิงสถิติ 
- กําหนดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ

นําเสนอมีการแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ อารมณ 
และความรูสึกในหัวขอเรื่องท่ีเก่ียวของ 

(S1) (UA) 
- Social Media and social networking 
- Facebook.com Google.com Power Point 
(TA) 
- มอบหมายงานใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เพ่ือนําเสนอ

งานรวมท้ังทําชิ้นงานนําเสนอเก่ียวกับการสนทนา
ภาษาอังกฤษในรปูแบบตาง ๆ และนําเสนอในชั้น
เรียน 

   

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน  
     ไมม 
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หมวดที ่3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน    
ตอนเรียน A1 จํานวน 57 คน ตอนเรียน K1 จํานวน 34 คน 
ตอนเรียน B1 จํานวน 45 คน ตอนเรียน L1 จํานวน 40 คน 
ตอนเรียน C1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน M1 จํานวน 25 คน 
ตอนเรียน D1 จํานวน 30 คน ตอนเรียน N1 จํานวน 44 คน 
ตอนเรียน E1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน O1 จํานวน 50 คน 
ตอนเรียน F1 จํานวน 32 คน ตอนเรียน P1 จํานวน 50 คน 
ตอนเรียน G1 จํานวน 20 คน ตอนเรียน LA จํานวน 12 คน 
ตอนเรียน H1 จํานวน 26 คน ตอนเรียน NA จํานวน 29 คน 
ตอนเรียน I1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน UA จํานวน 34 คน 
ตอนเรียน J1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน UB จํานวน 20 คน 
          
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 
ตอนเรียน A1 จํานวน 57 คน ตอนเรียน K1 จํานวน 34 คน 
ตอนเรียน B1 จํานวน 45 คน ตอนเรียน L1 จํานวน 40 คน 
ตอนเรียน C1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน M1 จํานวน 25 คน 
ตอนเรียน D1 จํานวน 30 คน ตอนเรียน N1 จํานวน 44 คน 
ตอนเรียน E1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน O1 จํานวน 50 คน 
ตอนเรียน F1 จํานวน 32 คน ตอนเรียน P1 จํานวน 50 คน 
ตอนเรียน G1 จํานวน 20 คน ตอนเรียน LA จํานวน 12 คน 
ตอนเรียน H1 จํานวน 26 คน ตอนเรียน NA จํานวน 29 คน 
ตอนเรียน I1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน UA จํานวน 34 คน 
ตอนเรียน J1 จํานวน 40 คน ตอนเรียน UB จํานวน 20 คน 
 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W) 
      ไมมี 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
ระดบัคะแนน จํานวน (คน  คิดเปนรอยละ 

A 358 50.64 
B+ 198 28.01 
B 103 14.57 

C+ 25 3.54 
C 9 1.27 

D+ 4 0.57 
D 1 0.14 
F 1 0.14 

ไมสมบูรณ (I) 4 0.57 
ขาดสอบ (M) 4 0.57 

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

ยกเลิกรายวิชา (W)   0.00 
รวม 707 100.00 

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

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

(A1) การสงงานแบบออนไลนไมเปนไปตามกําหนดเวลาท่ี 
ตั้งไว 

เนื่องจากรูปแบบเปนออนไลน 100% นักศึกษาบางคนยัง 
ไมมีความพรอมและมีประสบการณในการเรยีนรูปแบบ
ออนไลนมากอน 

(B1) ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอยกวาท่ี
กําหนดไว ในชวงสัปดาหท่ี 9 – 15 

ในบางกิจกรรมนักศึกษาติดรายวิชาของคณะหรือหลักสูตร 
ท่ีมีกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

(C1) มีการประเมินรายบุคคลแมจะเปนงานกลุมเพ่ือใหผูสอนได
ทําความรูจักผูเรียน และใหผูเรียนไดเตรียมตัวมากอน    
การนําเสนองาน เม่ือมีการใหคะแนนรายบุคคลในการ
ทํางานกลุม ผูเรียนแตละคนจะสนใจพัฒนาตนเองและ
ชวยเหลือกันเองในกลุมซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงการมีทักษะ
ในการทํางานกลุม และการรักษาจริยธรรมและศีลธรรมใน
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ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การทํางาน 

(F1) (G1) ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอย
กวาท่ีกําหนดไว ในชวงสัปดาหท่ี 9 - 15 

เนื้อหารายละเอียดมีมาก เชน ในสัปดาหท่ี 10 กลาวถึง
เทคโนโลยีมีการยกตัวอยาง และใหนักศึกษานําเสนอถึง
เทคโนโลยีท่ีนักศึกษาใช และนํามาใชประโยชนดานใดบาง
รวมท้ังกลาวถึงขอดี และขอเสียของการใชเทคโนโลยีใน
ปจจุบัน 

(H1) ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอยกวาท่ี
กําหนดไว ในชวงสัปดาหท่ี 9 - 15 

ในชวง 2 สัปดาหสุดทายนักศึกษามีการนัดทํางานจากวิชา
อ่ืน ทําใหตองจัดเวลาซ่ึงทําใหเวลาไมพอในชวง 2 สัปดาห
สุดทาย 

(I1) (N1) ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอย
กวาท่ีกําหนดไว ในชวงสัปดาหท่ี 9 - 15 

เนื่องจากสถานการณระบาดของโรค COVID-19 
Pandemic เพราะมีการประกาศ พรบ.ฉุกเฉิน ใหเปด
สถานศึกษา โดยรวมถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือปองกันการระบาด
ในสถานศึกษา 

(J1) (K1) (M1) (Q1) (R1)ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขอ อาจ
มากหรือนอยกวาท่ีกําหนดไว ในชวงสัปดาหท่ี 9 - 15 

สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 

(P1) ระยะเวลาทีใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอยกวาท่ี
กําหนดไว ในชวงสัปดาหท่ี 9 - 15 

มากกวาท่ีกําหนดไว เนื่องจากการเรียนการสอนตรงกับ
วันหยุด จึงไดมีการชดเชยในสัปดาหถัดไป 

(S1) (UA) A meeting was held to verify the 
students’ grades. 

The committee approved the teacher’s evaluation 
criteria. 

(LC) ระยะเวลาท่ีใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอยกวาท่ี
กําหนดไว และสถานการณบานเมืองท่ีไมแนนอน 

เนื่องจากมีการนําเสนองานกลุม ท่ีอาจควบคุมเวลาไดยาก 

 
6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
(C1) มีการประเมินรายบุคคลแมจะเปนงานกลุมเพ่ือใหผูสอนได

ทําความรูจักผูเรียน และใหผูเรียนไดเตรียมตัวมากอน    
การนําเสนองาน เม่ือมีการใหคะแนนรายบุคคลใน        
การทํางานกลุม ผูเรียนแตละคนจะสนใจพัฒนาตนเองและ
ชวยเหลือกันเองในกลุมซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงการมีทักษะ
ในการทํางานกลุม และการรักษาจริยธรรมและศีลธรรมใน
การทํางาน 

(LC) การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
เก่ียวกับจริยธรรมคุณธรรม ไมสามารถกระทําไดทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของ
นักศึกษาแตละคนไมเหมือนกัน 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

(A1) (B1) (C1) (D1) (E1) (F1) (G1) (H1) (I1) (J1) (K1) 
(M1) (P1) (Q1) (R1) ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสะทอนคิด 

ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินของคณะกรรมการทวน
สอบรายวิชาพ้ืนฐาน 

 (S1) (UA) A meeting was held to verify the 
student’s grades. 

The committee approved the teacher’s evaluation 
criteria. 

(LC) พิจารณาผลการเรียนโดยคณะกรรมการ ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินของผูสอน 
(TA) อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินจาก
นักศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสะทอนคิด โดยใน
ระหวางภาคการศึกษา ถามีขอรองเรียนหรือขอท่ีสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงไดจะดําเนินการในระหวางภาคเรียน
รวมท้ังจดัทํารายงานสรุปการประเมินการเรียนการสอนสง
ประธานหลักสูตร 

ผลการทวนสอบพบวา วัตถุประสงคของรายวิชาภาษา
อังกฤษาเพ่ือการสะทอนคิดมีความสอดคลองกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผลโดยมีท้ัง    
การเรียนการสอนดานทฤษฎี และการฝกปฏิบัติในการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนาซ่ึงมีระบุไวในแผนการสอน 
พรอมท้ังมีการพิจารณาแผนการสอนและการประเมินผลท่ีมี
ความสอดคลองกับการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาท้ัง    
5 ดาน 
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หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปญหาการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี  ผลกระทบ 

ไมมี ไมมี 
 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี  ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ไมมี ไมมี 
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หมวดที ่5 การประเมินรายวชิา 
 

กิจกรรมท่ี 
ผลการ
เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 
1. Attendance 1.1.1 พฤติกรรมการเรียน 1-15 10% 
   Participation 1.1.2    
 1.1.6    
 4.1.2    
2. Oral Test 2.1.2 ทดสอบระหวางเรียน 2-14 30% 
   2.1 Monologues 2.1.3    
   2.2 Dialogue 3.3.1    
   2.3 Group 3.1.3    
        Conversation 3.1.5    
3. Course book 4.1.4 ตรวจผลงาน 15 10% 
4. Group presentation 1.1.1 การนําเสนอผลงานกลุม 15 20% 
 2.2.2    
 2.1.3    
 3.3.1    
 3.1.3    
 3.1.5    
 4.1.4    
 5.1.2    
5. Final examination 2.1.3 ทดสอบ 16 30% 
 2.1.4    
 3.1.2    
 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร  
 1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  

 (C1) ผลการประเมิน พบวา ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนรูอยูในระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ยรวม 4.45 คิดเปนรอยละ 89.07 และหัวขอท่ีไดรับคะแนนการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 

- ผูสอนมีความรับผิดชอบในการสอน  
- ผูสอนมีบุคลิกภาพและการแตงกายท่ีเหมาะสม 
- ผูสอนเตรียมเนื้อหาท่ีสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
และหัวขอท่ีไดรับคะแนนประเมินต่ําสุด 3 อันดับ ดังนี้ 
- ผูสอนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน 
- ผูสอนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาทํางานเปนทีม 
- ผูสอนแจงวัตถุประสงคของการสอนไดอยางชัดเจน 
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 (E1) การเรียน Onsite จริงทําใหผูเรียนมีสมาธิ และความตั้งใจสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูและปลูกฝง
ระเบียบวินัยมากกวาในชั้นเรียน Online รวมท้ังการทํากิจกรรมและแบบฝกหัดตาง ๆ การตรวจสอบขอสงสัยและความ
เขาใจของนักศึกษาสามารถทําไดงายกวา นอกจากนี้ การพัฒนาความสัมพันธและการแลกเปลี่ยนประสบการณโดยตรงกับ
อาจารยผูสอนและเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนสามารถทําไดดีกวาการเรียน Online 

(N1) หัวขอประเมิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย ระดับการประเมินมากท่ีสุด        
3 อันดับแรก ในหัวขอผูสอนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาวิชาท่ีสอน ผูสอนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาทํางานเปนทีม ผูสอนสามารถแนะนําใหนักศึกษาใชเทคโนโลยี 
และแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ เพ่ือการเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติม เชน การคนควาหาขอมูล ผานการใช ERIC ProQuest และผูสอน
ไดเพ่ิมเติมเนื้อหาท่ีทันสมัย นอกจากนี้ในหวขอกิจกรรมท่ี 3 Online Assignment ไดเพ่ิมสัดสวนคะแนนเปน 20% และ
กิจกรรมท่ี 5 จากเดิมเปนอัตรากาวหนาเขาใชงานโปรแกรม English Discoveries Online เปลี่ยนเปน Quiz 
(Vocabulary Test) เนื่องจากมีประกาศจากรัฐบาลใหปดสถานศึกษา จึงไมสามารถเก็บคะแนนในสวนนี้ได จึงเปลี่ยน   
การเก็บคะแนนเปนรปูแบบกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลนแทนในอัตราสวนเทาเดิมคือ 10%  

(LC) ในหัวขอท่ี 4 Group presentation เวลาในการนําเสนองานมีไมเพียงพอ ควรใหเวลาใหนักศึกษา
เตรียมตัวในสัปดาหท่ี 10 (ตามหัวขอประเมิน 1.1.1, 2.2.2, 2.1.3, 3.3.1, 3.1.3, 3.1.5, 4.1.4, 5.1.2  

(TA) ผลการประเมินพบวา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.85 อยูในระดับมาก 
 1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 
  (A1) (B1) (F1) (G1) (H1) (I1) (J1) (K1) (P1) (Q1) (R1) อาจารยผูสอนเห็นวา ควรมีการจัดการเรียน   
การสอนแบบผสมผสานท้ังระบบ Online และ Onsite เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบ
ปลายภาคใหมีการเขาถึงผูเรียนไดครบทุกคน  
  (C1) อาจารยผูสอนเห็นวา ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานท้ังระบบ Online และ Onsite 
เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบปลายภาคใหมีการเขาถึงผูเรียนไดครบทุกคน 
  (E1) (N1) อาจารยผูสอนเห็นวา ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานท้ังระบบ Online และ 
Onsite (โดยสดัสวนการเรียนแบบ Onsite มากกวาแบบ Online) เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและ    
การจัดสอบปลายภาคใหมีการเขาถึงผูเรียนไดครบทุกคน นอกจากนี้ควรใหมีการนําเสนองานแบบรายบุคคล และแบบกลุม
โดยใชเทคโนโลยี เชน ผานการอัดคลิปวีดิโอ หรือ YouTube และใหมีหัวขอท่ีหลากหลายตามความสนใจของผูเรียน พรอม
ท้ัง ควรสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงาน Infographic คลิปวีดิโอของผูเรียนผาน แอปพลิเคชันหรือสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ 
อาทิ Line Facebook Instagram YouTube Twitter ฯลฯ 
 
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 (A1) (B1) (F1) (G1) (H1) (I1) (J1) (K1) (M1) (P1) (Q1) (R1) (LC) จากการสอบถามนักศึกษา พบวา  

การสอนและการสอบท่ีมีการนําเสนอ และคนควาจากอินเทอรเน็ตชวยทําใหไดรับความรูนอกหองเรียน และกลาแสดงออก 
เพ่ิมความม่ันใจมากข้ึน และมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

 (C1) จากการสอบถามนักศึกษา พบวา การสอนท่ีมีการนําเสนอและคนควาจากอินเทอรเน็ตชวยทําให
ไดรับความรูนอกหองเรียนและกลาแสดงออก เพ่ิมความม่ันใจมากข้ึน 
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 (D1) ผูสอนไดสรางแบบฝกหัดออนไลนดวย Google Forms เพ่ิมเติมเพ่ือใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีใน 
การฝกฝนตนเองนอกหองเรียน และเปนการทบทวนเนื้อหา ซ่ึงเปนการทดสอบความรับผิดชอบการทํางานของผูเรียนไดดี 
และเหมาะสมกับความสนใจในการใชสื่อออนไลนผานโทรศัพทมือถือ หรือคอมพิวเตอรของผูเรียนในยุคปจจุบัน 

(E1) (N1) จากการสอบถามนักศึกษาพบวา การสอนและการสอบท่ีมีการนําเสนอและคนควาจาก
อินเทอรเน็ตชวยทําใหไดรับความรูนอกหองเรียนและกลาแสดงออก เพ่ิมความม่ันใจมากข้ึน และมีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

(S1) (UA) The student should be required to attend all classroom sessions. They should 
always be compelled to submit all the requirements of the course in order to gain points and receive 
high marks. The course requirements and assessment must also be relevant and significant to the 
adaptation of the lessons learned in the course. 

 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

  (C1) (E1) (F1) (H1) (I1) (K1) (M1) (N1) (P1) (Q1) (R1) (LC) อาจารยผูสอนเห็นวานักศึกษาควรมี   
การวิจารณการนําเสนอผลงานของกลุมเพ่ือนดวยเพ่ือฝกทักษะการวิเคราะหใหมากข้ึน 
  (S1) (UA) The fulfillment and completion of the requirements of the course will let the 
students receive more points. It is also one way of practicing and further understanding the lessons 
being taught in class. It is a prerogative to the instructor to help and cater the needs of every student 
who is willing to further develop. 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 
 

 แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

(C1) ปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียน และเอกสาร
ประกอบการสอน 

มีการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 

 
2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

(A1) (B1) (C1) (E1) (F1) (G1) (H1) (J1) (K1) (N1) (P1) (Q1) (R1) (LC) ปรับเวลาการนําเสนอและการกําหนด 
เวลาในการอภิปรายกลุม 

(D1) รายวิชานี้ควรมีการกําหนดกิจกรรมการเก็บคะแนน 70% ใหเหมือนกันทุกตอนเรียน เม่ือสิ้นสุดการเรียน 
การสอนในแตละปการศึกษาควรใหคณาจารยผูสอน และนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการเก็บคะแนน 
70% นั้น หากกิจกรรมใดมีประโยชน และผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางภาษาจริงควรเก็บไว และเปลี่ยนกิจกรรมท่ีไม
เหมาะสม เพ่ือหากิจกรรมท่ีดีกวาตอไป 
 (TA) มีการเพ่ิมการเรียนรูนอกหองเรียน โดยการใชโปรแกรม English Discoveries มากข้ึนใหนักศึกษาไดฝก
ภาษาอังกฤษดวยตนเองมากข้ึน 
 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
(C1) มีกิจกรรมเสริมเพ่ือเพ่ิมเติมคําศัพทท่ีพบไดบอย
ในขอสอบ TOEIC 

ภาคการศึกษา 2/2563 อาจารยผูสอน 

(D1) รายวิชานี้ควรมีการกําหนดกิจกรรมการเก็บ
คะแนน 70% ใหเหมือนกันทุกตอนเรียน เม่ือสิ้นสุด
การเรียนการสอนในแตละปการศึกษาควรให
คณาจารยผูสอน และนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรมการเก็บคะแนน 70% นั้น หาก
กิจกรรมใดมีประโยชน และผูเรียนไดพัฒนาทักษะทาง
ภาษาจริงควรเก็บไว และเปลี่ยนกิจกรรมท่ีไมเหมาะสม
เพ่ือหากิจกรรมท่ีดีกวาตอไป 

อยูท่ีดุลยพินิจของ
คณะกรรมการผูดูแล และ
รับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 

คณะกรรมการผูดูแล และ
รับผิดชอบวิชา 

(TA) ปรับกิจกรรมในการเรียนการสอน โดยให
นักศึกษาไดมีโอกาสฝกการสนทนาภาษาอังกฤษ
บุคคลภายนอกหองเรียนมากข้ึน เพ่ือนสรางความ
ม่ันใจ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมากข้ึน 

ปการศึกษาถัดไป อาจารยผูสอน 
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4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 (S1) (UA) ฝกใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมท่ีใชทักษะพูดภาษาอังกฤษมากข้ึน  
 (TA) ควรใหนักศึกษาฝกการนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษมากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษามีความม่ันใจมากข้ึนและมีผล
ชัดเจนตอการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถตามเนื้อหารายวิชาและนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5.  แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารยผูสอน (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานผล
การเรียนรูท้ัง 5 ดาน  
 1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
ไมมี ไมมี ไมมี 

 
 2. ดานความรู  

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
ไมมี ไมมี ไมมี 

 
 3. ดานทักษะทางปญญา 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
ไมมี ไมมี ไมมี 

 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
ไมมี ไมมี ไมมี 

 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมท่ีควรสงเสริม พฤติกรรมท่ีควรแกไข แนวทางแกไข 
ไมมี ไมมี ไมมี 

 
 
 
 
                                                               ลงชื่อ _________________________________________ 
                                                                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จติตวิมล 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 18 64.29 
B+ 6 21.43 
B 4 14.29 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

 
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  

คณะ ครุศาสตร 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 28 คน 
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 23 82.14 
B+ 4 14.29 
B 1 3.57 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ ครุศาสตร 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 26 คน 
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 12 46.15 
B+ 6 23.08 
B 6 23.08 

C+ 1 3.85 
C 1 3.85 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ ครุศาสตร 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 29 คน 
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 11 37.93 
B+ 12 41.38 
B 5 17.24 

C+ 1 3.45 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ ครุศาสตร 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 12 คน 
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 10 83.33 
B+ 1 8.33 
B 1 8.33 

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 65 65.66 
B+ 24 24.24 
B 10 10.10 

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 85 คน 
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 64 75.29 
B+ 13 15.29 
B 6 7.06 

C+ 1 1.18 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 1 1.18 
ขาดสอบ (M) - - 

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

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 45 คน 
สาขาวิชา - 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 14 31.11 
B+ 21 46.67 
B 9 20.00 

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 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 43 คน 
สาขาวิชา - 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 23 53.49 
B+ 12 27.91 
B 3 6.98 

C+ 2 4.65 
C 2 4.65 

D+ 1 2.33 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 1 คน 
สาขาวิชา ธุรกิจการบิน 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

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

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) 1 100.00 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการเรือน 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 8 คน 
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 1 12.50 
B+ 2 25.00 
B 3 37.50 

C+ 1 12.50 
C 1 12.50 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ โรงเรียนการเรือน 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 67 คน 
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร 
สถานท่ีจดัการเรียนการสอน ศูนยวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 20 29.85 
B+ 14 20.90 
B 19 28.36 

C+ 6 8.96 
C 3 4.48 

D+ 2 2.99 
D - - 
F 1 1.49 

ไมสมบูรณ (I) 1 1.49 
ขาดสอบ (M) 1 1.49 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 46 คน 
สาขาวิชา การตลาด 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 23 50.00 
B+ 15 32.61 
B 4 8.70 

C+ 2 4.35 
C 1 2.17 

D+ 1 2.17 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 37 คน 
สาขาวิชา การบริการลูกคา 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 9 24.32 
B+ 9 24.32 
B 12 32.43 

C+ 5 13.51 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) 2 5.41 
ขาดสอบ (M) - - 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 30 คน 
สาขาวิชา ธุรกิจระหวางประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 20 66.67 
B+ 8 26.67 
B 1 3.33 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) 1 3.33 

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

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 21 คน 
สาขาวิชา เลขานุการทางการแพทย 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 10 47.62 
B+ 7 33.33 
B 2 9.52 

C+ 1 4.76 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) 1 4.76 

ไมสมบูรณ (I),ขาดสอบ (M) - - 
ยกเลิกรายวิชา (W) - - 
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การกระจายของระดับคะแนน (เกรด  
คณะ วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต จํานวนนักศึกษา 61 คน 
สาขาวิชา - 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 23 37.70 
B+ 27 44.26 
B 9 14.75 

C+ 2 3.28 
C - - 

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 1 4.76 
B+ 12 57.14 
B 7 33.33 

C+ 1 4.76 
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 20 คน 
สาขาวิชา วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 11 55.00 
B+ 5 25.00 
B 1 5.00 

C+ 1 5.00 
C 1 5.00 

D+ - - 
D 1 5.00 
F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 
ขาดสอบ (M) - - 

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