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รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา พระราชวังสนามจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 

หมวดที ่1  ข้อมลูทัว่ไป 
1.  รหสัและชื่อรายวชิา 
 081103 English Skills Development 
2.  จ านวนหนว่ยกติ     
 3 (2-2-5)  
3.  หลักสตูรและประเภทของรายวชิา  
 เป็นรายวิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4.   อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบรายวชิา อาจารยผ์ูส้อน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี 
อาจารย์ผู้สอน     
501 สันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์  502 ณชนก หุตนันท ์
503 เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักด ี  504 พจนา มณียิ่งสกุล 
505 พัชรศร น้อยพันธ์   506 Barry Heinrich 
507 ศาสตราวุธ บุญฤาชา   508 เบ็ญจวรรณ สุขไพบูลย์  
509 นิยะดา รสิกวรรณ   510 สันติภาพ สังประกุล   
511 สุภาวดี  อุดมชัยรัศมี    512 อิงประภา บุณย์ศรีสิริไท   
513 มุกดา คล้ายกุญชร  514 กมลพรรณ  บุญกิจ  
515 พาฝัน ธนากูรเมธา  516 กิติพัฒน์ ชุติชัยวิรัตน์   
517 ทิพย์วรรณ มาเบ้า  518 ยอดยิ่ง ยิ้มเลิศวงศ์   
519 วัชร์ชวลั สมสุข   520 สันติภาพ สังประกุล   
521 กุลนิษฐ์ ครุฑางคะ   522 วัชร์ชวลั สมสุข  
523 อิงประภา บุณย์ศรีสิริไท   524 ยอดยิ่ง ยิ้มเลิศวงศ์   
525 พาฝัน ธนากูรเมธา   526 ชลลดา ปัญญาวรคุณชัย  

5.  ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีีเ่รยีน 
  ภาคการศึกษาปลาย  ของชั้นปีที่ 1 
6.  รายวชิาบงัคับก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 
 ……………………………………………………………………………… 
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7.  รายวชิาทีต่้องเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถา้มี) 
 ………………………………………………………………………………. 
8.  สถานที่เรยีน 
      คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร (ออนไลน์) 
9. วนัทีจ่ัดท าหรอืปรบัปรงุรายงานผลการด าเนนิการของรายวชิาครั้งลา่สดุ 
  .............................................................. ................................ 
 

หมวดที ่2  การจัดการเรยีนการสอนทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 
 

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

ผลลัพธก์ารเรยีนรูท้ี่คาดหวงัของ
รายวชิา (CLOs) 

กลยทุธ์การสอน/วธิกีารจัดการ
เรยีนรูท้ี่ไดด้ าเนนิการ 

วธิกีารประเมนิผลทีไ่ดด้ าเนนิการ ผลที่เกดิกบันักศกึษา แนวทางการพฒันาปรบัปรุง 
เพื่อใหน้ักศึกษาบรรลตุามแตล่ะ CLOs 

CLO1 มีทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน อ่านข้อความทั่วไป 
ข่าวสั้น บทความ และแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  
การสอนแบบสาธิต 
(Demonstration  
Method) 
การสอนแบบใช้สถานการณ์ 
จ าลอง (Simulation)  
การสอนโดยใช้เกม 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 
ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย เช่น 
การสอบข้อเขียน  
การสอบทักษะภาคปฏิบัติ  
การสอบปากเปล่า      
การสังเกตพฤติกรรม  
 การประเมินจาก 
กิจกรรม    

- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา 
อังกฤษในการสื่อสารใน 
สถานการณ์ต่างๆได้ 
- นักศึกษาสามารถแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่อ่านและฟังได้ 
 

- ก าหนดสถานการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้ 
นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น 

CLO2 ประยุกต์การฟัง การพูด  
การอ่านและการเขียนที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านข้อความท่ัวไป ข่าว
สั้น บทความและการแสดงความ 
คิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning)  
การสอนแบบสาธิต 
(Demonstration Method) การ
สอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย เช่น 
การสอบข้อเขียน  
การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย เช่น 
การสอบข้อเขียน  

- นักศึกษาสามารถน า 
ความรู้ที่ได้  
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ผลลัพธก์ารเรยีนรูท้ี่คาดหวงัของ
รายวชิา (CLOs) 

กลยทุธ์การสอน/วธิกีารจัดการ
เรยีนรูท้ี่ไดด้ าเนนิการ 

วธิกีารประเมนิผลทีไ่ดด้ าเนนิการ ผลที่เกดิกบันักศกึษา แนวทางการพฒันาปรบัปรุง 
เพื่อใหน้ักศึกษาบรรลตุามแตล่ะ CLOs 

(Simulation) การสอนโดย 
ใช้เกม 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 
ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 

การสอบทักษะภาคปฏิบัติ  
การสอบปากเปล่า      
การสังเกตพฤติกรรม   
การประเมินจากกิจกรรม    
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หมวดที ่3  สรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
 

1.   จ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีน        823  คน      
2.   จ านวนนักศกึษาทีค่งอยูเ่มื่อสิน้สดุภาคการศกึษา     820  คน  
3.   จ านวนนักศกึษาทีถ่อน (W)    1  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดบัคะแนน จ านวนนกัศกึษา(คน) คิดเปน็ร้อยละ 
A 66 8.05 
B+ 158 19.27 
B 169 20.60 

C+ 226 27.56 
C 129 15.73 

D+ 53 6.46 
D 8 0.98 
F 10 1.21 
I   
S   
U   
W 1 0.12 
Au   

 
5.   ปจัจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถ้ามี) 
  .................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................... ............................. 
6.   ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิาทัง้ด้านก าหนดเวลาและ
วธิกีารประเมนิผล (ถา้ม)ี 
       ............................................................................................................................. ....................... 
.......................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ..................................................... 
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7.   กระบวนการยนืยนั (verification) ผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษา 
 

วธิกีาร  สรปุผล 
 
ผู้สอนร่วมกันวิพากษ์เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล 
ตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียนของ 
นักศึกษาในกลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 

 
ผลการเรียนสอดคล้องกับความสามารถ 
ของนักศึกษา 

 
หมวดที ่4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1.   ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิง่อ านวยความสะดวก (ถา้มี) 
 ............................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. .............................................
.................................................................................................................................................................... ......
...................................................................................  
 
2.   ประเด็นดา้นการบริหารจดัการ (ถา้ม)ี 
  
     เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ท าให้ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และการ
ฝึกทักษะต่างๆ มีข้อจ ากัด  
 

หมวดที ่5  การประเมนิรายวชิา 
 

1.   ผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศกึษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

    เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน ข้อวิพากษ์จะแตกต่างกัน 
      1.2   ความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนต่อข้อวิพากษต์ามขอ้ 1.1 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.   ผลการประเมินรายวชิาโดยวธิีอืน่ 
      2.1   ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวธิอีืน่ 
 เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน ข้อวิพากษ์จะแตกต่างกัน 
      2.2   ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษ์ตามขอ้ 2.1 

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

 
หมวดที ่6   แผนการปรบัปรุง 

 
1.   การด าเนนิการเพื่อการปรบัปรงุการเรยีนการสอน/รายวชิา (นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหมวดที ่2) 
        รายวิชานี้เปิดสอนภาคการศึกษานี้เป็นครั้งสุดท้าย 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาต่ออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลักสตูร 
รายวิชานี้เปิดสอนภาคการศึกษานี้เป็นครั้งสุดท้าย 
 
 
 
 

 
 

 
 


