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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         วิทยาเขตวังท่าพระ / คณะโบราณคดี / หมวดวิชาประวัติศาสตร์ 
 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

 082 105 อารยธรรมไทย  (Thai Civilization) 
2.  จำนวนหน่วยกิต     

3 (3-0-6)  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนภางค์ ชุมดี 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาต้น  / ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป  

6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่ 
8.  สถานที่เรียน 

วันพุธ  เวลา 09:25-12:05  เรียนออนไลน์ google classroom  
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 22 มิถุนายน 2564 
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หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
   

หัวข้อ 
 

จำนวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน 

จำนวนชั่วโมงที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอน หากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
ความรับรูเ้รื่องอารยธรรมไทย:  ความหมาย
และความสำคญั 

3 3 - 

เริ่มต้นอารยธรรมไทยวัฒนธรรมกอ่น
ประวัติศาสตร ์

6 6  

การรับวัฒนธรรมภายนอก การปรบัรับ การ
สืบเนื่องของอารยธรรม 

3 3 - 

วิวัฒนาการการเมืองและสังคมของอารย
ธรรมร่วมสมัย (พุทธศตวรรษท่ี 18)  

6 6 - 

การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลง
การเมืองและสังคมของอารยธรรมสยาม 

6 6 - 

บูรณาการของอารยธรรมสยามด้าน
ศาสนาและความเชื่อ  

3 3 - 

บูรณาการของอารยธรรมสยามด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

3 3 - 

บูรณาการของอารยธรรมสยามด้าน
การเมืองการปกครอง 

3 3 - 

บูรณาการของอารยธรรมสยามด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

3 3 - 

 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
  

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน 

นัยสำคัญของหัวข้อที่สอน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

- - - 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ำเนินการเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 
กลยุทธ์การสอน/วิธีการ

จัดการเรียนรู้ท่ีได้
ดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ดำเนินการ ผลที่เกิดกับนักศกึษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพ่ือให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLOs 

CLO1อภิปรายพัฒนาการและ 
ความหลากหลายของสังคมและ 
วัฒนธรรมไทยได ้

-การบรรยายและอภิปราย 
ในช้ันเรียนพร้อม 
ยกตัวอย่างประกอบ 

สังเกตการณ์มสี่วนร่วมในการอภิปรายความรู ้ -นักศึกษาบางส่วนให้ความสนใจกบัเนื้อหา 
การบรรยายจากอาจารยผ์ู้สอนเท่านั้น 

-เพิ่มสื่อการสอนและกรณีตัวอย่างในการ
อภิปรายในช้ันเรยีนเพิ่มเติมและปรับ 
เนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับผู้เรยีน 

CLO2 แสวงหาความรู้และติดตาม
ความเปลีย่นแปลงที่เกดิขึ้นในสังคม
และวัฒนธรรมไทย 
CLO3 รู้จักเลืือกใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมช้อมูล 
CLO4 นำทักษะที่เรียนมาใช้ 
ประเมินข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

-การบรรยายและอภิปราย
ในช้ันเรียน 
-การมอบหมายงานเดี่ยว/
กลุ่ม เพื่อการนำเสนอข้อมลู
ที่ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 

-ประเมินจากระดับคณุภาพของภาระงานท่ี
ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผูส้อน 
- มอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ
ค้นคว้า การเลือกใช้เทคโนโลยี และการประเมิน
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
-การสอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 

-ผลจากการประเมินการมสี่วนร่วมและความใส่ใจ 
ในช้ันเรียนของนักศึกษาต่อช้ินงานท่ีมอบหมาย  
ให้ส่งในช้ันเรียน Google Classroom 
โดยภาพรวมอยูร่ะดับดี  
-ผลการประเมินจากการเก็บคะแนนและ 
ปลายภาคเรยีน มีผลสมัฤทธ์ิปกติ มีเพียงบางรายที่
คะแนนต่ำกว่าเกณฑ ์

-จัดทำเอกสารประกอบการสอนประจำ
บทเรียน/รายวิชา เพื่อเป็นคูม่ือการเรียน 
การสอนแกน่ักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        101  คน      
2.   จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     99 คน  
3.   จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W)    2 คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 0 0 

B+ 9 8.91 
B 13 12.87 

C+ 17 16.83 
C 18 17.82 

D+ 27 26.73 

D 5 4.95 
F 5 4.95 

I 5 4.95 
S - - 

U - - 
W 2 1.98 

Au - - 

 
5.   ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
 นักศึกษาไม่เข้าห้องเรียนและร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ  
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านกำหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
        

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี ไม่มี  
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7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วิธีการ  สรุปผล 
ตรวจสอบคะแนนท้ังระหว่างภาคและปลายภาค กับ 
เกณฑ์การให้คะแนนของอาจารยผ์ู้สอนโดยการเปรยีบเทียบ 
คำตอบหรือมาตรฐานความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของงาน 
ที่มอบหมายให้ผูเ้รียน 

จากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของอาจารยผ์ู้สอน  
พบว่าไม่มีความผดิปกติ และการกระจายตัวของ 
ผลการศึกษามีความเหมาะสม 

 
 

หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 
1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถ้ามี)  
อุปสรรคในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ

เรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของรายวิชานี้ 

- การเรียนออนไลน์    ความสนใจต่อรายวิชา 
 
 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี)  

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของรายวิชานี้ 
ไม่มี ไม่มี 

 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 ไม่มี 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
 ไม่มี 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
         2.1  ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

การเรียนออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนกับผู้สอนไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสอน

ยังไม่น่าสนใจ 

       2.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
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การลดจำนวนคนให้เหมาะสม จำนวนผู้เรียนมากเกินไป ทำให้การเรียนไม่มีประสิทธิภาพ แม้

จะเป็นการเรียนออนไลน์  

 
หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง 

 
1.   การดำเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
ไม่มี 
 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ไม่มี 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา อารยธรรมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนภางค์     ชุมดี ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

เกณฑ์การให้คะแนน : มากที่สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   น้อย = 2   น้อยที่สุด = 1
ไม่ได้ใช้ในรายวิชานี้ = 0

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  101  คน จำนวนผู้ประเมิน  96  คน

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน

0.874.091111242335343937อาจารย์มีแผนการสอน ชี้แจงวัตถุประสงค์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมา

1

0.854.131100242335344038อาจารย์สอนครบถ้วนตามแผนการสอน2

0.814.060000292835343534อาจารย์มีสื่อและเอกสารประกอบการสอนมีความ

เหมาะสมและทันสมัย

3

0.864.101100262533324038อาจารย์มีความตรงต่อเวลาในการสอน4

0.834.161100212039374038อาจารย์มีการเตรียมการสอน

ความตั้งใจในการสอน

5

0.794.170000242335344139อาจารย์สามารถอธิบาย/สรุปเนื้อหาสำคัญของบท

เรียนได้ชัดเจน และลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน

6

0.893.930033333231303231อาจารย์มีวิธีการสอนเหมาะสมกระตุ้นความสนใจเ

รียนรู้และการคิดวิเคราะห์

7

0.794.140000252436353937อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

อภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา

8

0.844.061100262538363534อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยต

นเองมีการแนะนำเอกสาร

หนังสือหรือแหลงข้อมูลอื่น ๆ

9

0.844.090.5850.46425.8122335.4230637.73326รวม

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 2 นักศึกษาประเมินตนเอง

0.893.961122292835343231นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ1

1.063.752288333225243130นักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามและอภิปรายใน

ชั้นเรียน

2

0.953.871144333230293130นักศึกษามีการทบทวนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเ

อง

3

0.873.791122383635342423นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและเ

นื้อหาของรายวิชา

4

0.943.841.3054.171633.3312831.5112129.69114รวม

1/3Page01/12/2564 07:58



มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา อารยธรรมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนภางค์     ชุมดี ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

เกณฑ์การให้คะแนน : มากที่สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   น้อย = 2   น้อยที่สุด = 1
ไม่ได้ใช้ในรายวิชานี้ = 0

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  101  คน จำนวนผู้ประเมิน  96  คน

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนวิชานี้

0.883.911111343333323029นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

(เช่น ความมีวินัย ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม)

1

0.903.952200302936353130นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้2

0.893.931111333233323130นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา

(เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

การแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอน)

3

0.933.931133313031303332นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระห

ว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (เช่น

มีกิจกรรมหรือการทำงานร่วมกัน)

4

0.903.931122313034333130นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตั

วเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

5

0.953.942211323130293433นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะพิสัย

นำผลการเรียนไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

6

0.903.931.3981.39832.1218533.1619131.94184รวม

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 4 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

1.003.802222323121202625สภาพแวดล้อมของห้องเรียนหรือสถานที่เรียน (ช่น

ขนาดของห้อง เสียงรบกวน แสงสว่าง)

1

1.023.842222323118172928โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน2

1.003.892222282723222928เครื่องมือ วัสดุ/ครุภัณฑ์

ประกอบการเรียนการสอน

3

1.023.822233323121202928เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

4

1.013.842.0882.34931.2512020.577928.39109รวม

0.913.961.18261.683729.7165631.5769733.20733รวมทั้งหมด

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา อารยธรรมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนภางค์     ชุมดี ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

เกณฑ์การให้คะแนน : มากที่สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   น้อย = 2   น้อยที่สุด = 1
ไม่ได้ใช้ในรายวิชานี้ = 0

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  101  คน จำนวนผู้ประเมิน  96  คน

     - -
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T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

082105-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนภางค์ ชุมดี

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

อารยธรรมไทย

รหัสตรวจสอบ 1571649807วันที่ยืนยันส่ง 19/11/64 13:11:15 วันที่พิมพ์ 01/12/64 07:50:39

THAI CIVILIZATION Sec. 301 ครั้งที่ 1

จำนวนลง    101 คน

.00.00.00.00.00 นายนนธวัช จันทร์สว่างD105901411

.00.00.00.00.00 นายราฟาเอลโล้ เซนาจอร์จโต้D6210100372

.00.00.00.00.00 นายชนาธิป ดิสราพรB6210100473

.00.00.00.00.00 นายชวิศ กรรณกุลสุนทรC+6210100484

.00.00.00.00.00 นายณัฐพงศ์ จันทร์นาคD+6210100495

.00.00.00.00.00 นางสาวณิชากานต์ รุ่งพิริยะกุลชัยD+6210100506

.00.00.00.00.00 นายไทยอันน์ สิงหาปัดD6210100517

.00.00.00.00.00 นายธิติสรร ภูคงนินD+6210100538

.00.00.00.00.00 นางสาวธีระรัตน์ เสาะซิ้วC+6210100549

.00.00.00.00.00 นายพงศธร ยันทุยD+62101005610

.00.00.00.00.00 นายเมธิชัย บูรณพลD+62101005811

.00.00.00.00.00 นายวรรธนะ ธราวัฒนธรรมD+62101005912

.00.00.00.00.00 นายสิทธวีร์ บุรพธานินทร์C62101006113

.00.00.00.00.00 นายสิปปกร เรืองจันทร์C62101006214

.00.00.00.00.00 นายคเณศพงศ์ ปทุมชาติC62101011515

.00.00.00.00.00 นายณพัฒนพงศ์ เทียมพันธ์C62101011616

.00.00.00.00.00 นายวีรภัทร พิณสุรงค์D+62101011717

.00.00.00.00.00 Mr.REUBEN TAN SHI HAOC62101012518

.00.00.00.00.00 นายกรกฎา สุกหอมI62101013419

.00.00.00.00.00 นายกฤตธีร์ วัฒนราชF62101013520

.00.00.00.00.00 นายชิษณุพงศ์ วีรภูววิวัฒน์C62101013621

.00.00.00.00.00 นายดุลยวัต สัมปุรณะพันธุ์I62101013722

.00.00.00.00.00 นายพชร หนูเริกC62101013923

.00.00.00.00.00 นายพัตรระพี มีขวดD+62101014024

.00.00.00.00.00 นายภูริภัทร์ กลั่นเรืองแสงD+62101014125

.00.00.00.00.00 นายจอมเทียน เสลาวรรณ์B63101000126

.00.00.00.00.00 นายชนดล ลักษณะผลB63101000227

.00.00.00.00.00 นายธนนันท์ โรจนกิจB63101000328
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนภางค์ ชุมดี
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จำนวนลง    101 คน

.00.00.00.00.00 นายธิษณ์ธีร์ธวัช อำนักมณีD+63101000429

.00.00.00.00.00 นายปัณณวิชญ์ วัชรสินธุ์D+63101000530

.00.00.00.00.00 นายปิยะศักดิ์ เล็กอุทัยC+63101000631

.00.00.00.00.00 นายภัคพงศ์ ลีไตรรงค์C+63101000732

.00.00.00.00.00 นางสาววรนิดฐา สืบสิงห์B63101000933

.00.00.00.00.00 นายศิริณัฐ สุภาคงD+63101001034

.00.00.00.00.00 นางสาวศุภนิดา พีระวัฒนสกุลB+63101001135

.00.00.00.00.00 นายศุภวิชญ์ อินทรบงกตD+63101001236

.00.00.00.00.00 นายกรธวัช ดวงมณีD+63101001337

.00.00.00.00.00 นายกิตติธัช พวงนาคC+63101001438

.00.00.00.00.00 นายเจตนิพัทธ์ โลหะการกB+63101001539

.00.00.00.00.00 นายชญานนท์ สิงหธนากรD+63101001640

.00.00.00.00.00 นายชัยพร ด้วงสงค์B+63101001741

.00.00.00.00.00 นายโชคอนันต์ สินสาฎกB+63101001842

.00.00.00.00.00 นายณัฐดนัย ยาแก้วD+63101002043

.00.00.00.00.00 นายธนกฤต คุ้มวงษาB+63101002244

.00.00.00.00.00 นายนิธิภัทร แสงเอกB+63101002345

.00.00.00.00.00 นางสาวเบญญาดา นาคสินธุ์C63101002546

.00.00.00.00.00 นายปริยทร ภู่ทองอุปถัมภ์D+63101002647

.00.00.00.00.00 นายปวริศ โชตินิคมC63101002748

.00.00.00.00.00 นายปูรณ์ ราชพิบูลย์B63101002949

.00.00.00.00.00 นายพีร์รภัทร พงษ์พรตI63101003150

.00.00.00.00.00 นายพีรวิชร์ ด่านเพ็ชรดำรงB63101003251

.00.00.00.00.00 นายภูมิพัฒน์ ประเสริฐลักษมีC63101003552

.00.00.00.00.00 นางสาวกรรณิการ์ คำหอมC63101012153

.00.00.00.00.00 นายปารมี บำรุงธนทรัพย์B63101012254

.00.00.00.00.00 นายศุภนันท์ กล่อมเกลี้ยงB63101012355

.00.00.00.00.00 นายจักรภพ ลมูลภักตร์C63101012456
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วังท่าพระ

อารยธรรมไทย
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.00.00.00.00.00 นางสาวสุพิชชา ประภาสะวัตB+63101012657

.00.00.00.00.00 นางสาวพลอยไพริน ขจรภพI63101015158

.00.00.00.00.00 นายภัทรพล สงสีF63101015359

.00.00.00.00.00 นายรณกฤต กฤศมนB63101015460

.00.00.00.00.00 นายสุวัฒน์ สุขแก้วF63101015561

.00.00.00.00.00 นายกฤตนันท์ นงนุชC64101003762

.00.00.00.00.00 นายกันติกร วรดีB64101003863

.00.00.00.00.00 นางสาวจิรัชญา ศรีนครC64101003964

.00.00.00.00.00 นายชนนน ชนานุศิริD+64101004065

.00.00.00.00.00 นายชนินทร สระแก้วC64101004166

.00.00.00.00.00 นายชยพัทธ์ ขำทองC+64101004267

.00.00.00.00.00 นายชาคริต ตัณฑโอภาสD+64101004368

.00.00.00.00.00 นายชานนท์ โป๊ะพิมพ์C+64101004469

.00.00.00.00.00 นายชิติพล เขมนิวัฒน์C64101004570

.00.00.00.00.00 นายชินวัชร์ สีพาC+64101004671

.00.00.00.00.00 นายณัฏฐ์กร รวดเงินF64101004772

.00.00.00.00.00 นายณัฐพล หอมหวลC+64101004873

.00.00.00.00.00 นายณัฐวุฒิ คงสรรพC+64101004974

.00.00.00.00.00 นายดุลยพัฒน์ กรณฑ์แสงB+64101005075

.00.00.00.00.00 นายธนกร จิตตนันทากูลC+64101005176

.00.00.00.00.00 นายธนภัทร บุญญชาลีC+64101005277

.00.00.00.00.00 นางสาวธัญธร อังสกุลอาภรณ์B64101005378

.00.00.00.00.00 นายธิติ งามคำพร้อมD+64101005479

.00.00.00.00.00 นายธีรภัทร เรืองประพันธ์C+64101005580

.00.00.00.00.00 นายธีรวัจน์ รัตนเรืองจิตรD+64101005681

.00.00.00.00.00 นางสาวนัทธ์หทัย ปิตะรังษีC+64101005782

.00.00.00.00.00 นางสาวปิยะกานต์ เผ่าพันธ์B+64101005883

.00.00.00.00.00 นายพลวิชญ์ นุ่นหมิ่นD+64101005984
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.00.00.00.00.00 นายภัคธร ราชฉวางC+64101006085

.00.00.00.00.00 นายภาธร โคลงฉันท์D64101006186

.00.00.00.00.00 นายวชิรวิทย์ ลอยสกุลD+64101006287

.00.00.00.00.00 นายสราวุฒิ วงษ์สินธุ์วิเสสC64101006388

.00.00.00.00.00 นางสาวหทัย อยู่เป็นสุขD64101006489

.00.00.00.00.00 นายอัฑฒ์ อาบสุวรรณ์B64101006590

.00.00.00.00.00 นางสาวอันดาพันธุ์ ไชยแก้วC64101006691

.00.00.00.00.00 นายจิรพัฒน์ กนกวิไลรัตน์D+64101014792

.00.00.00.00.00 นายชยพล ธิมาภรณ์C+64101014893

.00.00.00.00.00 นายณัฐปพน ยาวุฒิC+64101014994

.00.00.00.00.00 นายธนกร ติยานนท์D+64101015095

.00.00.00.00.00 นายพีรดนย์ จงรุ่งเรืองไสวF64101015196

.00.00.00.00.00 นายกฤตพัฒน์ มูลตุ้ยW64101015797

.00.00.00.00.00 นายเทพทัต มานะบุญI64101015898

.00.00.00.00.00 นายธนกฤต โล่ห์เงินD+64101015999

.00.00.00.00.00 นายธนเดช มหากายีW641010160100

.00.00.00.00.00 นางสาวนุชนาฏ ศรีโวหะD+641010161101



T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

082105-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนภางค์ ชุมดี

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

อารยธรรมไทย

รหัสตรวจสอบ 1571649807วันที่ยืนยันส่ง 19/11/64 13:11:15 วันที่พิมพ์ 01/12/64 07:50:39

THAI CIVILIZATION Sec. 301 ครั้งที่ 1

จำนวนลง    101 คน

%รวมMANUALเกรด

00<<>>A

8.919<<>>B+

12.8713<<>>B

16.8317<<>>C+

17.8218<<>>C

26.7327<<>>D+

4.955<<>>D

4.955<<>>F

4.955<<>>I

1.982<<>>W

MEAN = 0 SD = 0

100.00101รวม

(                                     )นุชนภางค์ ชุมดี (                                     )
หัวหน้าภาควิชา คณบดีอาจารย์ผู้สอน

............/................./.........................../................./............... ............/................./...............


