
 มคอ. 5 (AUN-QA) 

 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะวิทยาการจัดการ  

          ภาควิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 SU111-162 : บาน 

2.  จํานวนหนวยกิต     

3 หนวยกิต 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ   

4.   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน  

อาจารยผูสอน อาจารยรัชมงคล  ทองหลอ 

     

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษา 1/2564  ของชั้นปท่ี 3 

6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ……………………………………………………………………………… 

7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ………………………………………………………………………………. 

8.  สถานท่ีเรียน 

 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        112  คน      

2.   จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา     112 คน  

3.   จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    - คน 

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

ระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา(คน) คิดเปนรอยละ 

A 112 100 

B+   - 

B   

C+   

C   

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

อาจารย์รัชมงคล     ทองหล่อ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

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

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  112  คน จำนวนผู้ประเมิน  110  คน

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน

0.754.191100151648533640อาจารย์มีแผนการสอน ชี้แจงวัตถุประสงค์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมา

1

0.834.201111182037414347อาจารย์สอนครบถ้วนตามแผนการสอน2

0.854.251111182033364752อาจารย์มีสื่อและเอกสารประกอบการสอนมีความ

เหมาะสมและทันสมัย

3

0.854.181111202235394347อาจารย์มีความตรงต่อเวลาในการสอน4

0.804.281100161835394752อาจารย์มีการเตรียมการสอน

ความตั้งใจในการสอน

5

0.824.191111171940444145อาจารย์สามารถอธิบาย/สรุปเนื้อหาสำคัญของบท

เรียนได้ชัดเจน และลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน

6

0.894.161144161836404347อาจารย์มีวิธีการสอนเหมาะสมกระตุ้นความสนใจเ

รียนรู้และการคิดวิเคราะห์

7

0.724.4011008940445156อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

อภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา

8

0.784.291111121341454550อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยต

นเองมีการแนะนำเอกสาร

หนังสือหรือแหลงข้อมูลอื่น ๆ

9

0.814.240.9190.91915.6615538.4838144.04436รวม

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 2 นักศึกษาประเมินตนเอง

0.804.241111151641454347นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ1

0.834.081111222442463538นักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามและอภิปรายใน

ชั้นเรียน

2

0.864.151122192138424044นักศึกษามีการทบทวนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเ

อง

3

0.834.181122151742464044นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและเ

นื้อหาของรายวิชา

4

0.834.160.9141.36617.737840.6817939.32173รวม
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา บ้าน

อาจารย์รัชมงคล     ทองหล่อ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

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

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  112  คน จำนวนผู้ประเมิน  110  คน

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนวิชานี้

0.764.201111131448533741นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

(เช่น ความมีวินัย ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม)

1

0.834.201122151740444246นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้2

0.744.251111101149543943นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา

(เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

การแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอน)

3

0.734.2911118948534246นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระห

ว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (เช่น

มีกิจกรรมหรือการทำงานร่วมกัน)

4

0.874.081122232537413741นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตั

วเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

5

0.804.201100182040444145นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะพิสัย

นำผลการเรียนไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

6

0.794.200.9161.06714.559643.7928939.70262รวม

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 4 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

0.893.890044222426292123สภาพแวดล้อมของห้องเรียนหรือสถานที่เรียน (ช่น

ขนาดของห้อง เสียงรบกวน แสงสว่าง)

1

0.823.930033192132351921โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน2

0.863.980044161831342224เครื่องมือ วัสดุ/ครุภัณฑ์

ประกอบการเรียนการสอน

3

0.923.961155161835382527เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

4

0.873.940.2313.641618.418130.9113621.5995รวม

0.824.160.79201.503816.2141038.9398538.18966รวมทั้งหมด

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา บ้าน

อาจารย์รัชมงคล     ทองหล่อ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

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

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  112  คน จำนวนผู้ประเมิน  110  คน

     - -

     - ชอบในการสอนของอาจารย์มากครับ

     - ดีมากค่ะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมาก ขอบคุณค่ะ

     - รักอาจารย์ครับ

     - สอนน่าสนใจ เป็นกันเอง เข้าใจง่าย

     - หยุดแซะ

     - อาจารย์สอนเข้าใจได้ดีมากครับ

     - อาจารย์เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความคิด หรือมุมมองในเรื่องชองความเป็นบ้าน ซึ่งนักศึกษาได้แสดงความคิดกันหลากหลายมาก

และทุกๆครั้งหลังคลาสจบในแต่ละอาทิตย์ อาจารย์จะมาสรุปประเด็นในเรื่องของวันนั้นที่นำมาอภิปรายกัน เป็นคลาสที่หนูเรียนแล้วมีความสุขมากค่ะ

     - เป็นวิชาที่ช่วยฝึกทักษะการคิดและด้านอื่นๆหลายด้าน หากนักศึกษามีความตั้งใจเรียนและใส่ใจจะได้ประโยชน์จากวิชานี้แน่นอนค่ะ

อาจารย์เก่งสามารถสอนให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดีค่ะ

     - ได้เรียนรู้คำว่า บ้าน ที่มีความหมายมากกว่านั้น เเละสนุกมากๆเลยค่ะได้เเลกเปลี่ยนความรู้อีกมากมาย

     - ไม่ได้ความรู้อะไรเลยค่ะ
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