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รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา        วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  คณะอักษรศาสตร์  ภาควิชาภาษาไทย 
 

หมวดที ่1  ข้อมลูทัว่ไป 
1.   รหสัและชื่อรายวชิา 
  081 101      ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
2.   รายวชิาทีต่้องเรียนก่อนรายวชิานี้(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
3.   อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบ อาจารยผ์ูส้อน และกลุม่เรยีน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก (ผู้ประสานงานรายวิชา) 
อาจารย์ผู้สอน  คณาจารย์  

4.   ภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาทีเ่ปดิสอน 
 ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1  คณะจิตกรรมฯ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์    
5.   สถานทีเ่รยีน 
      คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 

หมวดที ่2  การจัดการเรยีนการสอนทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 
 

1.   รายงานชัว่โมงการสอนจรงิเทยีบกบัแผนการสอน 
หัวข้อ จ านวน

ชัว่โมง 
ตามแผน 
การสอน 

จ านวน
ชัว่โมง 

ทีส่อนจริง 

สาเหตทุี่การสอนจรงิตา่งจากแผน 
การสอนกรณมีีความแตกตา่ง 

เกนิ 25 % 

หัวข้อ แนะน ารายวิชา, 
การสื่อสารกับการแสดงความคิด 
กิจกรรม อาจารย์อธิบายเนื้อ 
หาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและ
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น นักศึกษาฝึก

3         3  
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หัวข้อ จ านวน
ชัว่โมง 

ตามแผน 
การสอน 

จ านวน
ชัว่โมง 

ทีส่อนจริง 

สาเหตทุี่การสอนจรงิตา่งจากแผน 
การสอนกรณมีีความแตกตา่ง 

เกนิ 25 % 

ปฏิบัติ และท าแบบฝึกหัด 
หัวข้อ ความรู้เรื่องค าและการใช้ค า 
กิจกรรม อาจารย์อธิบายเนื้อหาโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามและมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกปฏิบัติ  
ท าแบบฝึกหัด  

3 3  

หัวข้อ ความรู้ เรื่องประโยคและการใช้
ประโยค กิจกรรม อาจารย์อธิบายเนื้อหา
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ  ท าแบบฝึกหัดและสอบแก้ ไข
ประโยคบกพร่อง 

3 3  

หัวข้อ ความรู้เรื่องการเขียนย่อหน้า 
กิจกรรม อาจารย์อธิบายเนื้อหาโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามและมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 
และสอบการเขียนย่อหน้า 

3 3  

หัวข้อ การเขียนเรียงความ 
กิจกรรม อาจารย์อธิบายเนื้อหาโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามและมีส่วนร่วม 
แสดงความคิดเห็น นักศึกษาสอบการ
เขียนเรียงความ 

3 3  

หัวข้อ ความรู้เรื่องส านวน 
กิจกรรม อาจารย์อธิบายเนื้อหาโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามและมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ท า
แบบฝึกหัด 

3 3  

หัวข้อ ความรู้เรื่องโวหารและภาพพจน์ 
กิจกรรม อาจารย์อธิบายเนื้อหาโดยเปิด

3 3  
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หัวข้อ จ านวน
ชัว่โมง 

ตามแผน 
การสอน 

จ านวน
ชัว่โมง 

ทีส่อนจริง 

สาเหตทุี่การสอนจรงิตา่งจากแผน 
การสอนกรณมีีความแตกตา่ง 

เกนิ 25 % 

โอกาสให้นักศึกษาซักถามและมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ท า
แบบฝึกหัด 
หัวข้อ การฟังเพ่ือความเข้าใจและการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจ 
กิจกรรม อาจารย์อธิบายเนื้อหาโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามและมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น  นักศึกษาฝึกปฏิบัติ  
ท าแบบฝึกหัด และสอบการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ 

3 3  

หัวข้อ การวินิจสาร 
กิจกรรม อาจารย์อธิบาย 
เนื้อหาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติ ท าแบบฝึกหัด  
และสอบการวินิจสาร 

3 3  

หัวข้อ การเขียนสรุปความ 
กิจกรรม อาจารย์อธิบาย 
เนื้อหาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ท าแบบฝึกหัด  
และสอบการเขียนสรุปความ 

3 3  

หัวข้อ การเขียนเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ 
เน้นการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย 
กิจกรรม อาจารย์อธิบายเนื้อหาโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามและมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกปฏิบัติ ท า
แบบฝึกหัด และสอบการตอบข้อสอบ
อัตนัย 

3 3  
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หัวข้อ จ านวน
ชัว่โมง 

ตามแผน 
การสอน 

จ านวน
ชัว่โมง 

ทีส่อนจริง 

สาเหตทุี่การสอนจรงิตา่งจากแผน 
การสอนกรณมีีความแตกตา่ง 

เกนิ 25 % 

หัวข้อ การพูดในที่ประชุมชน  
กิจกรรม อาจารย์อธิบายเนื้อหาโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามและมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น และสอบการพูดในที่
ประชุมชน 

3 3  

 
1.   รายงานชัว่โมงการสอนจรงิทีค่ลาดเคลือ่นจากแผนการสอน (ถา้มี) 
 ไม่ม ี
 
2.   หวัข้อทีส่อนไมค่รอบคลมุตามแผน (ถา้ม)ี 
 ไม่มี 
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3.   ประสทิธผิลของวธิกีารจดัการเรียนรูแ้ละวธิกีารประเมนิผลที่ด าเนนิการเพื่อท าให้เกดิผลลัพธก์ารเรยีนรูต้ามทีร่ะบใุนรายละเอยีดรายวชิา 
 
ผลลัพธก์ารเรยีนรูท้ี่คาดหวงัของ

รายวชิา (CLOs) 
กลยทุธ์การสอน/วธิกีารจัดการ

เรยีนรูท้ี่ไดด้ าเนนิการ 
วธิกีารประเมนิผลทีไ่ดด้ าเนนิการ ผลที่เกดิกบันักศกึษา แนวทางการพฒันาปรบัปรุง 

เพื่อใหน้ักศึกษาบรรลตุามแตล่ะ CLO 
CLO 1 ใช้ความรู้และทักษะ 
การใช้ภาษาในการสื่อสารได้ตรง 
ตามวัตถุประสงค์อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

การบรรยายเนื้อหารายวิชา การทดสอบย่อยรายหัวข้อ  
และการสอบปลายภาค 

นักศึกษามีความรู้ - 

CLO 2 สารมารถใช้ 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ในการสืบค้นข้อมูลตลอดจน 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินคุณค่าข้อมูลได้ 

การบรรยายเนื้อหารายวิชา การทดสอบย่อยรายหัวข้อ  
และการสอบปลายภาค 

นักศึกษามีความรู้ - 
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หมวดที ่3  สรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
 

1.   จ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีน        486  คน      
2.   จ านวนนักศกึษาทีค่งอยูเ่มื่อสิน้สดุภาคการศกึษา     486  คน  
3.   จ านวนนักศกึษาทีถ่อน (W)    -  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดบัคะแนน จ านวนนกัศกึษา(คน) คิดเปน็ร้อยละ 
A 45 9.26 

B+ 71 14.61 

B 68 13.99 

C+ 82 16.87 

C 52 10.70 

D+ 40 8.23 

D 31 6.38 

F 97 20.00 

I - - 
S - - 
U - - 
W - - 
Au - - 

 
การกระจายของระดบัคะแนน(เกรด) แยกตามคณะวชิา 
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5.   ปจัจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถ้ามี) 
  นักศึกษาที่ได้ค่าระดับ F คือผู้ที่ไม่เข้าเรียน หรือได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด และผู้ที่ไม่ได้เข้า
สอบปลายภาคการศึกษา 
 
 
6.   ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวชิาทัง้ด้านก าหนดเวลาและ
วธิกีารประเมนิผล (ถา้ม)ี 
       ไม่มี 
 
7.   กระบวนการยนืยนั (verification) ผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษา 

 
วธิกีาร  สรปุผล 

1. ประชุมผู้สอนเพื่อพิจารณาผลคะแนนร่วมกัน 
2.ทวนค่าระดับของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ข้อสรุปจากการประชุมถือเป็นข้อยุติ 

 
หมวดที ่4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1.   ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิง่อ านวยความสะดวก (ถา้มี) 

 ไม่มี 
 
2.   ประเด็นดา้นการบริหารจดัการ (ถา้ม)ี 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่5  การประเมนิรายวชิา 
 

1.   ผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศกึษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

    เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    

2.   ผลการประเมินรายวชิาโดยวธิีอืน่ 
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      2.1   ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวธิอีืน่ 
    ไม่มี 
 
      2.2   ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษ์ตามขอ้ 2.1 

   ไม่มี 
 
 

 
หมวดที ่6   แผนการปรบัปรุง 

 
1.   การด าเนนิการเพื่อการปรบัปรงุการเรยีนการสอน/รายวชิา (นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหมวดที ่2) 
 ไม่มี เนื่องจากจะจะเปลี่ยนแปลงรายวิชาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิาต่ออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลักสตูร 

ไม่มี 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: 
 

ลงชื่อ .......................................................................... 
           (อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก) 

         ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


