
 มคอ. 5 (AUN-QA) 

 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะวิทยาการจัดการ  

          

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 SU111-162 : บาน 

2.  จํานวนหนวยกิต     

3 หนวยกิต 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 สาขาวิชาบญัชี   

4.   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน  

อาจารยผูสอน รองศาสตราจารย ดร. พิทักษ  ศิริวงศ 

     

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษา 1/2564  ของชั้นปท่ี 1 

6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ……………………………………………………………………………… 

7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ………………………………………………………………………………. 

8.  สถานท่ีเรียน 

 ออนไลน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาครั้งลาสุด 

  กรกฎาคม 2564 
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หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1.   รายงานช่ัวโมงการสอนจริงท่ีคลาดเคล่ือนจากแผนการสอน (ถามี) 

 ............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................... 

 

2.   หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี) 

 ............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................... 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการประเมินผลท่ีดําเนินการเพ่ือทําใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธการสอน/วิธีการจัดการเรียนรูท่ีได

ดําเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีไดดําเนนิก  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนา

ปรับปรุง 

เพ่ือใหนักศึกษาบรรลุ

ตามแตละ CLO 

CLO 1 อธิบายแนวคิด 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคมและวัฒนธรรมของคําวา

บาน  

 

1) การเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Active learning)  

2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน/เทคโนโลยี  

3) สงเสริมการคิดวิเคราะห ประเมิน และบูรณาการข

ขาวสาร หรือสารสนเทศ สามารถนําไปประยุกตใชไดอ

วิจารณญาณและสรางสรรค 

การประเมินตามสภาพจริงในขณะ

ทํากิจกรรมการเรียนรู  

โดยการสังเกตพฤติกรรม  

การประเมินตนเอง การประเมิน

โดยเพ่ือนรวมชั้นเรียนหรือ 

กลุมงาน การสอบขอเขียน  

การสอบปฏิบัติ และ 

การประเมินผลงาน 

1.นักศึกษาสามารถอธิบายผลการเรีย

คาดหวัง CLO1  

2. สามารถวิเคราะหกรณีศึกษาตางๆ 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

CLO 2 ทํางานรวมกับ

เพ่ือนรวมชั้น อาจารย ชุมชน

และสังคมท่ีเขาไปดําเนินกิจกรรม

หรือโครงการได 

 

1) การเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Active learning)  

2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน/เทคโนโลยี  

3) สงเสริมการคิดวิเคราะห ประเมิน และบูรณาการข

ขาวสาร หรือสารสนเทศ สามารถนําไปประยุกตใชไดอ

วิจารณญาณและสรางสรรค 

การประเมินตามสภาพจริงในขณะ

ทํากิจกรรมการเรียนรู  

โดยการสังเกตพฤติกรรม  

การประเมินตนเอง การประเมิน

โดยเพ่ือนรวมชั้นเรียนหรือ 

กลุมงาน การสอบขอเขียน  

การสอบปฏิบัติ และ 

3.นักศึกษา ดําเนินกิจกรรมหรือโครง  

ท่ีแสดงความรับผิดชอบตอชุมชน สั  

หรือสิ่งแวดลอมได และทํางานรว

เพ่ือนรวมชั้น อาจารย ชุมชนและสัง

เขาไปดําเนินกิจกรรมหรือโครงการได 

เพ่ิมงบประมาณใหกับ

นักศึกษา  
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การประเมินผลงาน 

CLO 3 ดําเนินกิจกรรม

หรือโครงการ ท่ีแสดงความ

รับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือ

สิ่งแวดลอมได 

การเรียนการสอนท่ีสงเสริม  

การทํางานเปนทีม เชน  

การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-b  

Learning) หรือการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Prob

based Learning) เพ่ือสงเสริม 

การแสดงบทบาทของการเปน 

ผูนําและผูตาม ความรับผิดชอบ และการแกไขปญ

หลากหลายสถานการณ 

ท้ังในและนอกหองเรียน 

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลา

ใชปญหาเปนฐาน (Problem-ba  

ฝกการคิดวิเคราะห คิดออกแบบอ

เหตุผลและเปนระบบ 

นักศึกษา ดําเนินกิจกรรมหรือโครงกา  

แสดงความรับผิดชอบตอชุมชน สั  

หรือสิ่งแวดลอมได โดยประยุก

เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห

ขอมูลตางๆ และสรุปผลไดเปนอยาง 
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หมวดท่ี 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1.   จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน        131 คน      

2.   จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา     131 คน  

3.   จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    - คน 

4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถามี) 

ระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา(คน) คิดเปนรอยละ 

A 131 98.50 

B+   - 

B   

C+ 1 0.75 

C 1 0.75 

D+   

D   

F   

I   

S   

U   

W   

Au   

 

5.   ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

  .................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

6.   ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชาท้ังดานกําหนดเวลาและ

วิธีการประเมินผล (ถามี) 

       .................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 

วิธีการ  สรุปผล 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1.   ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก (ถามี) 

 ............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................... 

 

2.   ประเด็นดานการบริหารจัดการ (ถามี) 

 ............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................... 

 

หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 

 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

      1.1   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    .........…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      1.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

      2.1   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      2.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมวดท่ี 6   แผนการปรับปรุง 

 

1.   การดําเนินการเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากท่ีระบุไวในหมวดท่ี 2) 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

2.   ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

.................................................................................................................................................................... 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา บ้าน

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์     ศิริวงศ์ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

เกณฑ์การให้คะแนน : มากที่สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   น้อย = 2   น้อยที่สุด = 1
ไม่ได้ใช้ในรายวิชานี้ = 0

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  133  คน จำนวนผู้ประเมิน  122  คน

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน

0.714.390011111338465162อาจารย์มีแผนการสอน ชี้แจงวัตถุประสงค์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมา

1

0.704.390000121536445263อาจารย์สอนครบถ้วนตามแผนการสอน2

0.684.44001181037455466อาจารย์มีสื่อและเอกสารประกอบการสอนมีความ

เหมาะสมและทันสมัย

3

0.684.43001181039475264อาจารย์มีความตรงต่อเวลาในการสอน4

0.664.5200117833406073อาจารย์มีการเตรียมการสอน

ความตั้งใจในการสอน

5

0.724.380011111437455162อาจารย์สามารถอธิบาย/สรุปเนื้อหาสำคัญของบท

เรียนได้ชัดเจน และลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน

6

0.674.4600117937455567อาจารย์มีวิธีการสอนเหมาะสมกระตุ้นความสนใจเ

รียนรู้และการคิดวิเคราะห์

7

0.624.5500114534426174อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

อภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา

8

0.684.48001181034415770อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยต

นเองมีการแนะนำเอกสาร

หนังสือหรือแหลงข้อมูลอื่น ๆ

9

0.684.450.0000.7388.569435.9739554.74601รวม

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 2 นักศึกษาประเมินตนเอง

0.594.6600006723287187นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ1

0.914.070067202535433947นักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามและอภิปรายใน

ชั้นเรียน

2

0.804.330022161931385263นักศึกษามีการทบทวนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเ

อง

3

0.734.420011111433405567นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและเ

นื้อหาของรายวิชา

4

0.794.370.0002.051013.326530.5314954.10264รวม
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา บ้าน

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์     ศิริวงศ์ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

เกณฑ์การให้คะแนน : มากที่สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   น้อย = 2   น้อยที่สุด = 1
ไม่ได้ใช้ในรายวิชานี้ = 0

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  133  คน จำนวนผู้ประเมิน  122  คน

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนวิชานี้

0.614.5400006734426073นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

(เช่น ความมีวินัย ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม)

1

0.674.4800225637455769นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้2

0.674.4800225638465668นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา

(เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

การแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอน)

3

0.664.5700117827336680นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระห

ว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (เช่น

มีกิจกรรมหรือการทำงานร่วมกัน)

4

0.784.300034101240494757นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตั

วเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

5

0.734.45002291132395770นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะพิสัย

นำผลการเรียนไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

6

0.694.470.0001.50116.835034.7025456.97417รวม

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 4 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

0.993.872234232824292530สภาพแวดล้อมของห้องเรียนหรือสถานที่เรียน (ช่น

ขนาดของห้อง เสียงรบกวน แสงสว่าง)

1

0.863.890034222730362025โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน2

0.903.921123232830362429เครื่องมือ วัสดุ/ครุภัณฑ์

ประกอบการเรียนการสอน

3

0.844.060023192332392935เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

4

0.903.940.6132.871421.7210628.6914024.39119รวม

0.764.350.1131.534311.2331533.4393849.931401รวมทั้งหมด

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา บ้าน

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์     ศิริวงศ์ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

เกณฑ์การให้คะแนน : มากที่สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   น้อย = 2   น้อยที่สุด = 1
ไม่ได้ใช้ในรายวิชานี้ = 0

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  133  คน จำนวนผู้ประเมิน  122  คน

     - -

     - -ไม่มี

     - No

     - สนุกดีครับ

     - ส่วนตัวไม่ค่อยชอบการเปิดกล้องมาพูดคุยเท่าไหร่ เพราะตัวนักศึกษาเองยังไม่ได้รู้จักเพื่อนสาขาทุกคน

     - อยากให้มีแผนการสอนที่ชัดเจนไปเลย

     - อยากให้เรียนที่มอค่ะ แต่การเรียนวิชานี้ทำให้ได้เพื่อนในสาขาวิชาและสนิทกันเพราะวิชานี้

     - อาจารย์สอนได้น่าสนใจมากๆและสนุกทำให้ไม่น่าเบื่อและการดรียนไม่เครียดมากชอบวิชานี้มากคะ

     - อาจารย์เปิดให้ถามตลอดค่ะ ชอบการสอนมากค่ะ ได้สนุกไปกับการเรียน อาจารย์ใจดีมาก

     - ไม่มี
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