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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  คณะอักษรศาสตร  ภาควิชาภาษาไทย 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.   รหัสและช่ือรายวิชา 

  081 101      ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 

2.   รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้(ถามี) 

 ไมมี 

3.   อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอน และกลุมเรียน 

อาจารยผูรับผิดชอบ  อาจารย ดร.สุนทรี โชติดิลก (ผูประสานงานรายวิชา) 

อาจารยผูสอน  คณาจารย  

4.   ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอน 

 ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564 

นักศึกษาชั้นปท่ี 1  คณะเภสัชศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรและ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร 

  นักศึกษาตกคางทุกคณะ ทุกชั้นป    

5.   สถานท่ีเรียน 

      คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร (ออนไลน) 

 

หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ จำนวน

ช่ัวโมง 

ตามแผน 

การสอน 

จำนวน

ช่ัวโมง 

ท่ีสอนจริง 

สาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 

การสอนกรณีมีความแตกตาง 

เกิน 25 % 

หัวขอ แนะนำรายวิชา, 

การสื่อสารกับการแสดงความคิด 

กิจกรรม อาจารยอธิบายเนื้อ 

หาโดยเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ

3         3  
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หัวขอ จำนวน

ช่ัวโมง 

ตามแผน 

การสอน 

จำนวน

ช่ัวโมง 

ท่ีสอนจริง 

สาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 

การสอนกรณีมีความแตกตาง 

เกิน 25 % 

มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น นักศึกษาฝก

ปฏิบัติ และทำแบบฝกหัด 

หัวขอ ความรูเรื่องคำและการใชคำ 

กิจกรรม อาจารยอธิบายเนื้อหาโดยเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถามและมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝกปฏิบัติ   

ทำแบบฝกหัด  

3 3  

หัวขอ ความรูเรื่องประโยคและการใช

ประโยค กิจกรรม อาจารยอธิบายเนื้อหา

โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและมี

สวนรวมแสดงความคิดเห็น นักศึกษาฝก

ปฏิบัติ  ทำแบบฝกหัดและสอบแก ไข

ประโยคบกพรอง 

3 3  

หัวขอ ความรูเรือ่งการเขียนยอหนา 

กิจกรรม อาจารยอธิบายเนื้อหาโดยเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถามและมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็น นักศึกษาฝกปฏิบัติ 

และสอบการเขียนยอหนา 

3 3  

หัวขอ การเขียนเรียงความ 

กิจกรรม อาจารยอธิบายเนื้อหาโดยเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถามและมีสวนรวม 

แสดงความคิดเห็น นักศึกษาสอบการ

เขียนเรียงความ 

3 3  

หัวขอ ความรูเรื่องสำนวน 

กิจกรรม อาจารยอธิบายเนื้อหาโดยเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถามและมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็น นักศึกษาฝกปฏิบัติ ทำ

แบบฝกหัด 

3 3  

หัวขอ ความรูเรื่องโวหารและภาพพจน 3 3  
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หัวขอ จำนวน

ช่ัวโมง 

ตามแผน 

การสอน 

จำนวน

ช่ัวโมง 

ท่ีสอนจริง 

สาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 

การสอนกรณีมีความแตกตาง 

เกิน 25 % 

กิจกรรม อาจารยอธิบายเนื้อหาโดยเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถามและมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็น นักศึกษาฝกปฏิบัติ ทำ

แบบฝกหัด 

หัวขอ การฟงเพ่ือความเขาใจและการอาน

เพ่ือความเขาใจ 

กิจกรรม อาจารยอธิบายเนื้อหาโดยเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถามและมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็น นักศึกษาฝกปฏิบัติ  

ทำแบบฝกหัด และสอบการอานเพ่ือความ

เขาใจ 

3 3  

หัวขอ การวินิจสาร 

กิจกรรม อาจารยอธิบาย 

เนื้อหาโดยเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม

และมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นนักศึกษา

ฝกปฏิบัติ ทำแบบฝกหัด  

และสอบการวินิจสาร 

3 3  

หัวขอ การเขียนสรุปความ 

กิจกรรม อาจารยอธิบาย 

เนื้อหาโดยเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม

และมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น 

นักศึกษาฝกปฏิบัติ ทำแบบฝกหัด  

และสอบการเขียนสรปุความ 

3 3  

หัวขอ การเขียนเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ 

เนนการเขียนตอบขอสอบอัตนัย 

กิจกรรม อาจารยอธิบายเนื้อหาโดยเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถามและมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝกปฏิบัติ ทำ

แบบฝกหัด และสอบการตอบขอสอบ

3 3  
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หัวขอ จำนวน

ช่ัวโมง 

ตามแผน 

การสอน 

จำนวน

ช่ัวโมง 

ท่ีสอนจริง 

สาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 

การสอนกรณีมีความแตกตาง 

เกิน 25 % 

อัตนัย 

หัวขอ การพูดในท่ีประชุมชน  

กิจกรรม อาจารยอธิบายเนื้อหาโดยเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถามและมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็น และสอบการพูดในท่ี

ประชุมชน 

3 3  

 

1.   รายงานช่ัวโมงการสอนจริงท่ีคลาดเคล่ือนจากแผนการสอน (ถามี) 

 ไมมี 

 

2.   หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี) 

 ไมมี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการประเมินผลท่ีดำเนินการเพ่ือทำใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธการสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรูท่ีไดดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีไดดำเนนิการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือใหนักศึกษาบรรลุตามแตละ CLO 

CLO 1 ใชความรูและทักษะ 

การใชภาษาในการสื่อสารไดตรง 

ตามวัตถุประสงคอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

การบรรยายเนื้อหารายวิชา การทดสอบยอยรายหวัขอ  

และการสอบปลายภาค 

นักศึกษามีความรู - 

CLO 2 สารมารถใช 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ในการสืบคนขอมูลตลอดจน 

สามารถวิเคราะห สังเคราะห 

ประเมินคุณคาขอมูลได 

การบรรยายเนื้อหารายวิชา การทดสอบยอยรายหวัขอ  

และการสอบปลายภาค 

นักศึกษามีความรู - 
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หมวดท่ี 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1.   จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน        1,446  คน      

2.   จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา     1,446   คน  

3.   จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    -  คน 

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

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเปนรอยละ 

A 174 12.03 

B+ 208 14.38 

B 340 23.51 

C+ 329 22.75 

C 203 14.04 

D+ 103 7.12 

D 22 2.49 

F 53 3.7 

I - - 

S - - 

U - - 

W - - 

Au - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 5 (AUN-QA) 

 
 

7 
 

การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) แยกตามคณะวิชา 

 

 

5.   ปจจัยท่ีทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

  นักศึกษาท่ีไดคาระดับ F คือผูท่ีไมเขาเรียน หรือไดคะแนนไมถึงเกณฑท่ีกำหนด และผูท่ีไมไดเขา

สอบปลายภาคการศึกษา 

 

 

6.   ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวในรายละเอียดรายวิชาท้ังดานกำหนดเวลาและ

วิธีการประเมินผล (ถามี) 

       ไมมี 

 

7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 

วิธีการ  สรุปผล 

1. ประชุมผูสอนเพ่ือพิจารณาผลคะแนนรวมกัน 

2.ทวนคาระดับของนักศึกษาโดยอาจารยประจำ

หลักสูตร 

ขอสรุปจากการประชุมถือเปนขอยุติ 
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หมวดท่ี 4  ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ 

1.   ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก (ถามี) 

 ไม่มี 
 

2.   ประเด็นดานการบริหารจัดการ (ถามี) 

 ไมมี 

 

หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 

 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

      1.1   ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    เปนรายวิชาท่ีจัดการเรียนออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

      2.1   ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

    ไมมี 

 

      2.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

   ไมมี 

 

 

หมวดท่ี 6   แผนการปรับปรุง 

 

1.   การดำเนินการเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากท่ีระบุไวในหมวดท่ี 2) 

 ไมมี เนื่องจากจะจะเปลี่ยนแปลงรายวิชาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

 

2.   ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ไมมี 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: 

 

ลงชื่อ .......................................................................... 

           (อาจารย ดร.สุนทรี โชติดิลก) 

         ผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป 


