
 มคอ. 5 (AUN-QA) 

 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะวิทยาการจัดการ  

          

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 

  SU145-162 สังคมและวัฒนธรรมไทย 

2.  จํานวนหนวยกิต     

3 หนวยกิต 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกสระหวางประเทศ  

4.   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน  

อาจารยผูสอนอาจารย รศ.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        239 คน      

2.   จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา     239 คน  

3.   จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    - คน 

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

ระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา(คน) คิดเปนรอยละ 

A 170 71.13 

B+ 41 17.15 

B 16 6.69 

C+ 7 2.93 

C 3 3.17 

D+   

D 1 0.42 

F 1 0.42 

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 สังคมและวัฒนธรรมไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์     ศิริวงศ์ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

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

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  239  คน จำนวนผู้ประเมิน  238  คน

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน

0.883.8512512286642992559อาจารย์มีแผนการสอน ชี้แจงวัตถุประสงค์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมา

1

0.823.95014102151481152661อาจารย์สอนครบถ้วนตามแผนการสอน2

0.973.6937614327538912151อาจารย์มีสื่อและเอกสารประกอบการสอนมีความ

เหมาะสมและทันสมัย

3

0.834.1512361536441053789อาจารย์มีความตรงต่อเวลาในการสอน4

0.873.99124102149441053072อาจารย์มีการเตรียมการสอน

ความตั้งใจในการสอน

5

0.933.75138202662431022151อาจารย์สามารถอธิบาย/สรุปเนื้อหาสำคัญของบท

เรียนได้ชัดเจน และลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน

6

1.013.7436819286736852661อาจารย์มีวิธีการสอนเหมาะสมกระตุ้นความสนใจเ

รียนรู้และการคิดวิเคราะห์

7

1.033.63381024276439932149อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

อภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา

8

0.934.132438174037874299อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยต

นเองมีการแนะนำเอกสาร

หนังสือหรือแหลงข้อมูลอื่น ๆ

9

0.943.871.63355.7412323.8151041.1888227.64592รวม

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 2 นักศึกษาประเมินตนเอง

0.704.460012922337957135นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ1

0.953.8701614327630723275นักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามและอภิปรายใน

ชั้นเรียน

2

0.814.2201121946358345106นักศึกษามีการทบทวนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเ

อง

3

0.844.091224214942993584นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและเ

นื้อหาของรายวิชา

4

0.854.160.4242.312220.2719334.9833342.02400รวม
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา สังคมและวัฒนธรรมไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์     ศิริวงศ์ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

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

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  239  คน จำนวนผู้ประเมิน  238  คน

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนวิชานี้

0.804.2401251332419743103นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

(เช่น ความมีวินัย ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม)

1

0.904.101337194638903992นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้2

0.844.151225184240953994นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา

(เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

การแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอน)

3

0.854.2513361228399246109นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระห

ว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (เช่น

มีกิจกรรมหรือการทำงานร่วมกัน)

4

0.943.9424410245838913275นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตั

วเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

5

0.844.091225204742993685นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะพิสัย

นำผลการเรียนไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

6

0.874.131.05152.663817.7225339.5056439.08558รวม

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 4 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

0.963.6125512317427651638สภาพแวดล้อมของห้องเรียนหรือสถานที่เรียน (ช่น

ขนาดของห้อง เสียงรบกวน แสงสว่าง)

1

0.893.711337297029691638โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน2

0.913.742437286731731842เครื่องมือ วัสดุ/ครุภัณฑ์

ประกอบการเรียนการสอน

3

0.863.841313286734822149เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

4

0.913.721.58153.052929.2027830.3628917.54167รวม

0.913.961.26693.8721222.54123437.78206831.371717รวมทั้งหมด

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา สังคมและวัฒนธรรมไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์     ศิริวงศ์ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

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

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  239  คน จำนวนผู้ประเมิน  238  คน

     - เรียนอยู่ที่บ้านไม่ได้เรียนในมหาลัยจึงไม่ได้ประเมิน ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

     - อาจารย์สอนดีค่ะ แต่บางทีอาจารย์ไม่รอนักศึกษาว่ามีอะไรซักถามไหม ประมาณว่ารีบปิดห้องไปหน่อยค่ะ แต่ก็ให้คำตอบทุกรอบค่ะ แนะนำดี

     - อาจารย์สอนดีค่ะ

     - อาจารย์ควรรับฟังนักศีกษาให้มากกว่านี้ค่ะ

     - อยากให้อาจาร์ยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถามมากยิ่งขึ้นค่ะ

     - อยากให้อาจารย์รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษามากกว่านี้ เวลานักศึกษาถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจก็อยากให้อาจารย์ใช้คำพูดดีๆค่ะ

     - อยากให้อาจารย์รอหนูทำความเคารพอาจารย์ก่อนจบค่ะ หนูจะรู้สึกผูกพันธ์กับอาจารย์ทุกคนก่อนจะจบคลาสค่ะ

     - อยากให้อาจารย์มีสื่อการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจเพิ่มอีกนิดค่ะ แล้วก็สรุปเนื้อหาให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายกว่านี้จะดีมากเลยค่าาา

     - อยากให้อาจารย์มีการวางเเผนงานที่ชัดเจนเนื่องจากเทอมที่ผ่านมา อาจารย์ให้ทำงานฟรี เขียนไปหลายเเผ่น สุดท้ายยกเลิก สั่งงานใหม่

อันที่ทำไปแล้วเท่ากับศูนย์

     - อยากให้รับฟังนักศึกษามากว่านี้ในบ้างจุด

     - อยากให้มีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากกว่านี้ อยากให้เปลี่ยนแนววิธีการสอนใหม่ที่ทำให้นักศึกษาอยากเรียนในบทเรียนหรือเนื้อหามากยิ่งขึ้น

     - อยากเรียน onsite ค่ะ

     - อยากเรียน on-site

     - สั่งงานถี่เกินไปครับ ละยิ่งเรียนออนไลน์เพื่อนบางคนก็ทำงานบ้างไม่ทำบ้าง

     - วิชานี้ดีนะคะ แต่งานเยอะไปหน่อย สั่งงานทุกอาทิตย์เลย อีกอย่างไม่ค่อยเห็นด้วยเลยค่ะที่อาจารย์แบ่งกลุ่มให้

เพื่อนแต่ละคนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำให้ได้คุยกันน้อยลง เวลาทำงานเพื่อนก็ไม่มีใครตอบ ส่วนใหญ่งานทำคนเดียวหมดเลย

ที่ไม่บอกอาจารย์ไปตรงๆก็เพราะว่าไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนเพราะต้องเรียนด้วนกันอีก3ปี

อยากให้อาจารย์พิจารณาการแบ่งกลุ่มเองหรือการตัดสินใจของนักศึกษา ในการสอนภาคศึกษาต่อๆไปด้วยค่ะ และอยากให้อาจารย์เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ

     - _

     - R

     - -
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