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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัศลิปากร  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วงัท่าพระ / พระราชวงัสนามจนัทร ์/ วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

 ศูนยบ์รหิารจดัการวชิาศกึษาทัว่ไปและพฒันาการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไป  

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

SU 202 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาต ิ(English for International Communication)  

2. จาํนวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกติ  (2-2-5) 

3. หลกัสูตร และประเภทของรายวิชา 

วชิาบงัคบั หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562) กลุ่มวชิาภาษา มหาวทิยาลยั

ศลิปากร 

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชริะ จนัทราช (ผูร้บัผดิชอบรายวชิา) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์ ผาทอง  

3. อาจารย์ ดร. รุ่งนภา ชีวรัศมี 

4. อาจารย์กัลป์ปภัส สร้อยเพ็ชรวง 

5. อาจารย์ศิรินันท์ เอ้ือนไธสงค์ 

6. อาจารย์ธนา เครือวงค์ 

7. อาจารย์ชลิสา วงศ์วิศวะกร 

8. อาจารย์นิยะดา รสิกวรรณ 

9. อาจารย์ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์ 

10. อาจารย์ศรัณย์ ตรีคุณ 

11. อาจารย์ตติยา ซีบังเกิด 

12. อาจารย์กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์ 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

 ภาคการศกึษาปลาย ของชัน้ปีที ่1 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 

 SU201 ภาษาองักฤษในยุคดจิทิลั (English in the Digital Era) 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี
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8. สถานท่ีเรียน 

 มหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ/ตลิง่ชนั, พระราชวงัสนามจนัทร,์ วทิยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุร ี

9. วนัท่ีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชา ครัง้ล่าสุด 

 20 พฤศจกิายน 2562  

 

หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1.   รายงานช่ัวโมงการสอนจริงท่ีคลาดเคล่ือนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

 

2.   หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลท่ีดำเนินการเพ่ือทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรู้ท่ีได้ดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีได้ดำเนนิการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO1 ระบุความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผูร้่วมสนทนา 

จากประเทศต่าง ๆ  ได ้

จัดกิจกรรมท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรียนได ้

ค้นคว้าหาความรู้เก่ียววัฒนธรรม 

จากหลากหลายแหล่งหรือหลาย 

ประเทศ ทำเพ่ือให้ผูเ้รียนได ้

ตระหนักรู้การใช้ภาษาอังกฤษ 

ในบริบทวัฒนธรรมตา่ง ๆ ท้ังด้าน 

คำศัพท์ และรูปประโยค 

ประเมินการบูรณาการทักษะท้ัง 4  

จากโครงการนำเสนอปลายภาคเรียน  

project) โดยใช้ข้อมูลอันเก่ียวข้องกับ 

วัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ  

นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมลู 

ท่ีน่าสนใจ ใช้คำศัพท์ และรูป 

ประโยคภาษาอังกฤษเพ่ือบรร 

ยายข้อมูลอันเก่ียวข้องกับ 

วัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ  ได้  

ท้ังน้ี นักศึกษาบางกลุ่มสามารถ 

สร้างสรรค์ใหม้ีความแปลกใหม ่

และโดดเด่นโดยการใช้ภาพหรือ 

เทคนิคตัวอักษร สี เสียงดนตร ี

ประกอบงานอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ยังมีนักศึกษาอีก 

จำนวนหน่ึงใช้การสื่อสารผิดวัตถุ 

ประสงค์ เช่น ใช้การอ่าน แทนท่ี 

จะเป�นการพูดนำเสนองาน เป�นตน้ 

มีการสอดแทรกวิธีการนำเสนองาน และเสริม 

สร้างความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ 

ให้นักศึกษาโดยการสนับสนุนกิจกรรมการ 

นำเสนองานหน้าช้ันเรยีนให้มากข้ึน โดยอาจ 

จะเป�นการพูดหน้าช้ันเรยีนสั้นๆ แต่สม่ำเสมอ 

CLO2 ฟ�งสารภาษาอังกฤษและตอบสนอง

สิ่งท่ีฟ�งตามหน้าท่ีของการฟ�งได้  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

 Learning) ให้ผู้เรยีนได้ฝ�กฝนทักษะ 

นักศึกษาสามารถฟ�ง พูด อ่าน  

และเขียนภาษาอังกฤษไดต้ามผล 

ไม่ม ี
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรู้ท่ีได้ดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีได้ดำเนนิการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO3 พูดสื่อสารภาษาอังกฤษไดต้ามหน้าท่ี

ของการพูด 

การฟ�ง การพูด การอ่านการเขียน  

ท้ังรายบุคคล แบบคู่และแบบกลุ่ม เช่น  

การถาม-ตอบ การสนทนา บทบาทสมมต ิ

การสาธิต สถานการณ์จำลอง  

การเล่นเกม การนำเสนอ การรายงาน  

การอ่านจับใจความ การเขียนเล่าเรื่อง 

ราว การเขียนพรรณนา/บรรยาย เป�นต้น 

- ประเมินจากความถูกต้อง ชัดเจนของการ

ใช้ภาษา และการสื่อสารได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 

- ประเมินทักษะการฟ�งจากกิจกรรมการฟ�ง

ในช้ันเรียน และการทดสอบฟ�ง 

- ประเมินทักษะการพูดจากกิจกรรมการ

พูดในช้ันเรียนตามหัวข้อท่ีกำหนด และการ

ทดสอบพูด 

- ประเมินทักษะการอ่านจากการตอบ

คำถามเก่ียวกับสิ่งท่ีอ่านในช้ันเรียน และ

การสอบข้อเขียน 

- ประเมินทักษะการเขียนจากการเขียนย่อ

หน้าเก่ียวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันตาม

หัวข้อท่ีกำหนด 

- ประเมินการบูรณาการทักษะท้ัง 4 จาก

โครงการนำเสนอปลายภาคเรยีน (Final 

project) 

ลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของราย 

วิชา ทักษะท่ีมีการฝ�กฝนได้อย่าง 

โดดเด่นคือการอ่าน เน่ืองจากม ี

แบบฝ�กหัดเสริม และมีการประ 

เมินผลรายย่อยอย่างต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาได้แสดง 

การใช้ทักษะอ่ืนๆ ได้ในระดับ 

ท่ีน่าพอใจ 

CLO4 อ่านข้อความภาษาอังกฤษในรูปแบบ

ต่าง ๆ  และตอบสนองไดต้รงตาม

วัตถุประสงค์ 

CLO5 เขียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 
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หมวดท่ี 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1.   จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน        637 คน      

2.   จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา     637 คน  

3.   จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W)      0  คน 

4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเป�นร้อยละ 

A 137 21.51 

B+ 172 27.00 

B 151 23.70 

C+ 104 16.33 

C 43 6.75 

D+ 20 3.14 

D 6 0.94 

F 4 0.63 

I   

S   

U   

W   

Au   

 

5.   ป�จจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

 ไม่มี (กลุ่มผู้สอนท้ังหมดได้ประชุมหารือร่วมกันก่อนก่อนการบันทึกระดับคะแนน และปรับคะแนน

บางกลุ่มท่ีไม่เหมาะสม)  

6.   ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาท้ังด้านกำหนดเวลาและ

วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 

วิธีการ  สรุปผล 

-ผู้ประสานงานและผู้สอนประชุมร่วมมือกันเพ่ือ 

ยืนยันเกณฑ์การให้คะแนนท่ีตั้งไว้ 

 อาจารย์ผู้สอนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีมอบ 

-เกณฑ์การให้คะแนนได้มาตรฐานสอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

-ผลคะแนนสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน 
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หมาย และข้อสอบตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ี 

ตั้งไว้ 

 ผู้สอนประชุมเพ่ือยืนยันผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

จากผลงานนักศึกษาและคะแนนท่ีได้ และยืนยัน 

ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนรวมท่ีได้โดยอิงผลการเรียน 

รู้ท่ีตั้งไว้ 

-กรรมการบริหารรายวิชาทวนสอบผลการศึกษา 

ของนักศึกษาทุกกลุ่มก่อนรายงานผลการศึกษา 

ยังศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป 

ท่ีตั้งไว้ 

-ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสอดคล้องตามผลการ 

เรียนรู้ท่ีตั้งไว้ 

 

 

 

-ไม่พบความผิดปกติของผลการศึกษา 

 

หมวดท่ี 4  ป�ญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 

 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ลักษณะการเรียนการสอนจำกัดเพียง Meeting 

applications การเรียนรู้แบบ Active learning ทำให้มีข้อจำกัด  

 

2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 

 การจัดการเรียนการสอนและการสอบต้องเป�นไปตามกำหนดการเดียวกัน ทำให้ต้องเตรียมเอกสาร

และข้อสอบล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถส่งเอกสารและข้อสอบแก่ผู้สอนท้ัง 3 วิทยาเขตได้ทัน ผู้สอนทุกคน

จัดลำดับการจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับท่ีกำหนดไว้ในภาคการศึกษานี้ เนื่องจาก มีการสื่อสารทาง Line 

application อย่างสม่ำเสมอให้ทราบถึงกำหนดการในสัปดาห์ต่อไป ผลสุดท้ายนักศึกษาได้รับการเรียนการ

สอนในเนื้อหาท่ีครบถ้วน และมีการทำงานหรือฝ�กตามกิจกรรมท่ีกำหนดไว้อย่างครบถ้วนเช่นกัน  

 

หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 

 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

      1.1   ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 จุดแข็ง อาจารย์มีแผนการสอน วัตถุประสงค์ เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลท่ีชัดเจน อาจารย์

ผูส้อนได้รบัผลประเมินการสอนในระดับ “มาก” 

 จุดอ่อน นักศึกษาบางคนต้องการให้มีการสอนแบบรายงานสดตลอดเวลา เนื่องจากไม่สามารถ

สอบถามข้อสงสัยจากอาจารย์ได้หากเรียนรู้จาก VDO  อย่างไรก็ตาม นักศึกษาบางส่วนเห็นว่า การเรียนการ

สอนผ่าน VOD บางครั้งสามารถช่วยให้นักศึกษาท่ีติดตามการสอนแบบสอนสดตลอดเวลาไม่ทัน และ

สามารถทบทวนเองได้หากต้องการ นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ได้ผ่านการสื่อสารทาง Line 

application 
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      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

 ควรให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจ้งวิธีการใช้ VDO หากมี และใช้ VDO ในการสอนเป�นแหล่งการเรียนรู้

เพ่ิมเติม ควรใช้เวลาในการสอนสดตามวันเวลาสอนท่ีกำหนด  ควรมีการจัดฝ�กอบรมอาจารย์ให้ใช้เทคนิคการ

สอนผ่านการสอนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จะอยู่กับการเรียนการสอนไปอีกนาน 

 

2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

      2.1   ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

 ไม่มี 

      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

 ไม่มี 

 

หมวดท่ี 6   แผนการปรับปรุง 

 

1.   การดำเนินการเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี 2) 

 จัดทำบทเรียนแบบออนไลน์เพ่ือเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 จัดการให้มีผู้ประเมินแบบเรียน เพ่ือปรับปรุงแบบเรียนให้ดีข้ึน 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชริะ จันทราช)  

วันท่ี 6 มิถุนายน 2564 

 


