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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและซิตี้แคมปัส (เมืองทองธานี)   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชา -  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
2.  จ านวนหน่วยกิต     

3 (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตร์บัณฑิต  

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
 เป็นวิชา  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  

ผศ.ตติยา ซีบังเกิด   (อ.ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
 อาจารย์บรรหาร แก้วลือ   (อ.ประจ า – เพชรบุรี) 
 อาจารย์จารึก ราชสมบัติ   (อ.พิเศษ – เพชรบุรีและเมืองทองธานี) 
 อาจารย์อภิญญา แสงสานนท์  (อ.พิเศษ – เพชรบุรีและเมืองทองธานี) 
 อาจารย์อร อึงคนึงเดชา   (อ.พิเศษ – เมืองทองธานี) 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา 2 ของชั้นปีที่  1  
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 081102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ที่อยู่  

• มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอ า-ปราณบุรี ต าบลสาม
พระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 และ 

• มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี เลขที่ 80 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  28 พฤศจิกายน 2563 
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หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
*หมายเหตุ เนื่องจากรายวิชา 081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบปี
การศึกษา ปี 2559 และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ยังไม่มีการระบุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) ตามเกณฑ์ AUN-QA 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLOs 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        ...408......  คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     ...408............  คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    .....................  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 34 8.33 
B+ 93 22.79 
B 115 28.19 

C+ 85 20.83 
C 39 9.56 

D+ 21 5.15 
D 8 1.96 
F 7 1.72 
I 6 1.47 
S - - 
U - - 
W - - 
Au - - 

 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
        ไม่มี 
7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการ  สรุปผล 
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย 
 

คะแนนส่วนต่าง ๆ มีการกระจายของระดับ
คะแนนปกต ิแต่จะมีค่าเฉลี่ยของบางกิจกรรมที่
ระดับน้อยกว่าที่ควรเป็นแต่ไม่ตกเกณฑ์ เนื่องจาก
มีนักศึกษาขาดส่งงานมา ซึ่งไม่ได้คะแนนในช่อง
กิจกรรมนั้น 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
ไม่มี 
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2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 รูปแบบในการสอนเปลี่ยนไป กล่าวคือ เป็นแบบออนไลน์ ต้องพ่ึงพิงระบบอินเทอร์เน็ตจากผู้
ให้บริการเอกชนที่ใช้โดยผู้สอนและผู้เรียนจากที่ท างาน/บ้าน ซึ่งระบบมีความขัดข้องในบางช่วงเวลาจากตัว
แปรเรื่องจ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายพร้อมกันจ านวนมากหรือสภาพอากาศ จึงอาจกระทบความต่อเนื่องในการ
เรียนสอนในบางครั้งคราว หากแต่จากการสอนในเทอมที่ผ่านมา ได้ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับน ามาปรับให้
เนื้อหา เวลาและวิธีสอนให้มีมีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับปัญหาที่จะเกิดได้จากระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นตัว
แปรที่ควบคุมยาก 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

• นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและสม่ าเสมอ (ตอบ 127 จาก 282 คน) 
• อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม อภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น

ของนักศึกษา (ตอบ 118 จาก 282 คน) 
• อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเองมีการแนะน าเอกสาร หนังสือหรือ

แหลงข้อมูลอื่น ๆ (ตอบ 118 จาก 282 คน) 
• นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของรายวิชา  (ตอบ 114 จาก 282 

คน) 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

   ผลสะท้อนถึงรายละเอียดและระเบียบการเข้าเรียนและอ่ืน ๆ ของรายวิชาที่ถูกวางไว้และอธิบาย
ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเมื่อต้นและระหว่างคาบเรียน และวิชานี้เน้นการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
สื่อสารและน าเสนอความคิดตนเองได้ เนื้อหามีความสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันสาขาวิชาของตนและ
กิจกรรมการเรียนมีก าหนดให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนและอีกทั้งยังท าการค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลความรู้ได้ตามต้องการ 
 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

ประชุมย่อยของกลุ่มผู้ประสานงานและผู้สอน พบว่านักศึกษากลุ่มใหญ่สามารถปรับตัวในการ
เรียนออนไลน์ในรายวิชานี้ได้ดีขึ้น มีการปรับตัวในการเรียนและท ากิจกรรมได้ราบรื่นขึ้น มีการปรับลดบาง
กิจกรรมลงตามข้อเสนอแนะจากการประชุมผู้สอนก่อนเริ่มสอนในเทอมนี้ การจัดกิจกรรมและการ
ด าเนินการสอนเนื้อหา จึ่งลื่นไหลขึ้น ไม่อัดแน่นซึ่งอาจก่อความเครียดกับผู้เรียนและผู้สอนดังในเทอมก่อน 
นักศึกษามีการเตรียมตัวในการเรียนและท ากิจกรรมได้ดีขึน้ ผ่อนคลายมากขึ้น 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   ในปีการศึกษาหน้า หากจ าเป็นต้องเรียนสอนออนไลน์อีก จะสามารถคงรูปแบบการเรียนสอน
เดิมไดเ้นื่องจากมีความลงตัวแล้ว เพียงแคป่รับปรุงส่วนเนื้อหาและบางกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น 
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หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
 

1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยมีหัวข้อการเรียนรู้เหมาะกับยุคสมัยในเรื่องความเป็นอยู่ของคนในโลก

และสังคมปัจจุบัน เทรนด์ของโลกต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันด้วย 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
 

แนบเอกสารการประเมินจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 801 103 
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ค าชี้แจงการจัดท า มคอ. 5 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 
1. รหัสและช่ือรายวิชา ช่ือรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 

XXX XXX   ช่ือรายวิชาภาษาไทย (ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ) 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชา
นี้    

ช่ือรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 
XXX XXX   ช่ือรายวิชาภาษาไทย (ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ)    

3. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ  อาจารย์
ผู้สอน  และกลุ่มเรียน  

ให้รายงานเป็นรายกลุม่ 

5. สถานท่ีเรียน    ระบุสถานทีเ่รียนทุกแห่งทั้งในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหค้รบถ้วน 

 
หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงที่
คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน  
(ถ้ามี) 

ระบุหัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตามแผนการสอน จ านวนช่ัวโมงท่ีสอนจริง ระบุ
เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25 % 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน  และพิจารณานยัส าคัญของหัวข้อต่อ 
ผลการเรยีนรู้ของรายวิชาและหลกัสูตรในกรณีที่มีนยัส าคญัให้เสนอแนวทาง 
ชดเชย 

3.  ประสิทธิผลของวิธีการจัดการ
เรียนรู้ และวิธีการประเมินผลที่
ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธก์าร
เรียนรู้ตามที่ ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ระบุวิธีวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละ CLOs 
พร้อมทั้งวิธีการประเมินผลตามที่ได้ด าเนินการจริง ตลอดจนผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนว่าสามารถบรรลุ CLOs นั้นๆ หรือไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงวธิีการจัดการเรียนรู้และ/หรือวิธีการประเมินผล 

หมายเหตุ : ส ำหรับรำยวิชำที่บรรจุอยู่ในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ยังไม่ได้ปรับแบบฟอร์มตำมเกณฑ์  
 AUN-QA ให้ระบุ CLOs ตำมที่ระบุในรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3 (AUN-QA)) 
 

หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

  หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 
1. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน ระบุจ านวน ณ วันหมดก าหนดเพิม่ – ถอน 
4. การกระจายของระดั บ
คะแนน(เกรด) 

ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับเกรด กรณมีีนักศึกษาต่างสาขา
ให้ระบุเกรดแยกตามสาขา 

6. ความคลาด เคลื่ อนจาก
แผนการประเมินที่ก าหนดไว้
ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้าน
ก า ห น ด เว ล าแ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมินผล (ถ้ามี) 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3  
หมวด 5 ข้อ 2 
 



มคอ. 5 (AUN-QA) 
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7 . ก ร ะ บ ว น ก า ร ยื น ยั น 
(verification) ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

ระบุวิธีการยืนยันผลสมัฤทธ์ิของศึกษาว่าเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับ
รายวิชาที่ก าหนดไว้หรือไม่  และสรุปผลการยืนยัน 
 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ   

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. ประเด็นด้ านทรัพยากร
ประกอบการเรี ยนและสิ่ ง
อ านวยความสะดวก 

ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี)  และผลกระทบ 
 

2. ประเด็นด้านการบริหาร
จัดการ 

ระบุปัญหาด้านการบริหารจดัการ (ถ้ามี)   และผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา 

 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา         
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 
1.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจาก
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
 

2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจาก
ผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง       
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 
1. การด า เนินการ เพื่ อการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน/
รายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่นวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาน้ี  การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่  เป็นต้น โดยค านึงถึงการท าให้
ผู้เรยีนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นส าคัญ 

 
 


