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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา วังทMาพระ / คณะโบราณคดี / ภาควิชาภาษาตะวันออก 

 

หมวดที่ 1  ขGอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

ภาษาไทย       SU 410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 

ภาษาอังกฤษ    SU 410 Records and Archives Management 

2. จำนวนหนOวยกิต     

 3 หนMวยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 เปhนวิชา ศึกษาทั่วไป หมวด ผูjประกอบการ 

4. อาจารยRผูGรับผิดชอบรายวิชา อาจารยRผูGสอน 

  อาจารยkผูjรับผิดชอบรายวิชา  อ.ดร. วราภรณk พูลสถิติวัฒนk  

  อาจารยkผูjสอน   อ.ดร. วราภรณk พูลสถิติวัฒนk  

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปUท่ีเรียน 

ภาคการศึกษา 1 ของช้ันปpที่ 1 ข้ึนไป 

6.  รายวิชาบังคับกOอน (Pre-requisite) (ถGามี) 

 ไมMม ี

7.  รายวิชาท่ีตGองเรียนพรGอมกัน (Co-requisites) (ถGามี) 

 ไมMม ี  
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8. สถานท่ีเรียน 

  หjองเรียนออนไลนk คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทMาพระ 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาคร้ังลOาสุด 

  15 พฤศจิกายน 2564 

 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขGอ 

 

CLOs จำนวนชั่วโมง 

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงท่ีไดG

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตOางจากแผนการสอน หาก

มีความแตกตOางเกิน 25% 

ช้ีแจงเกี่ยวกบัรายวิชา การเรียน

การสอน กิจกรรม และการ

ประเมินผล 

 3 3 - 

นิยามและความหมาย ลักษณะ

และประเภทของ “เอกสาร” และ 

“จดหมายเหตุ” 

1 3 3 - 

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการ

จัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 

แบบ life cycle 

2 3 3 - 

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการ

จัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 

แบบ records continuum 

2 3 3 - 

กระบวนการจัดการเอกสาร

(Records Management) (1) 

-การสรjาง-รับเอกสาร 

-การคัดแยกเอกสาร 

3 3 3 - 

กระบวนการจัดการเอกสาร

(Records Management) (2) 

-การจัดเก็บเอกสาร 

3 3 3                  - 



หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  มคอ.5 

           SU 410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 
 

    3  

หัวขGอ 

 

CLOs จำนวนชั่วโมง 

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงท่ีไดG

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตOางจากแผนการสอน หาก

มีความแตกตOางเกิน 25% 

กระบวนการจัดการเอกสาร

(Records Management) (3) 

-การคjนคืนเอกสาร 

-การทำลายเอกสาร 

3 3 3 - 

กระบวนการจัดการจดหมายเหตุ 

(Archival processing) (1) 

-การรับมอบ 

-การประเมินคุณคMา 

3 3 3 - 

กระบวนการจัดการจดหมายเหตุ 

(Archival processing) (2) 

-การจัดเรียง 

-การจัดทำคำอธิบาย/เครื่องมือ

ชMวยคjน 

3 3 3 - 

ความสัมพันธkระหวMาง “ขjอมลู” 

“ฐานขjอมูล” “สารสนเทศ” 

“เทคโนโลยีสารสนเทศ” 

“เอกสาร” และ “จดหมายเหตุ” 

4 3 3 - 

เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการออก

ใหjบรกิารและเผยแพรMจดหมายเหตุ 

5 3 3 - 

การใชjงานจดหมายเหตุในศตวรรษ

ที่ 21 

6 3 3 - 

ความหมายและความสำคัญของ

เอกสารและจดหมายเหตุใน

ประเทศไทย 

7 3 3 - 
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หัวขGอ 

 

CLOs จำนวนชั่วโมง 

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงท่ีไดG

สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง

ตOางจากแผนการสอน หาก

มีความแตกตOางเกิน 25% 

ความหมายและความสำคัญของ

เอกสารและจดหมายเหตุใน

ศตวรรษที่ 21 

7 6 6 - 

 

2. หัวขGอท่ีสอนไมOครอบคลุมตามแผน 

หัวขGอท่ีสอนไมOครอบคลุมตาม

แผน 

นัยสำคัญของหัวขGอท่ีสอน 

ไมOครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไมMม ี ไมMม ี ไมMม ี
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3. ประสิทธผิลของวิธกีารจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลดำเนินการเพ่ือทำใหBเกิดผลลัพธCการเรียนรูBตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา  

ผลลัพธCการเรียนรูBท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธCการสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรูBท่ีไดBดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีไดBดำเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือใหBนักศึกษาบรรลุตามแตVละ CLO 

1.อธิบายนิยาม ความหมาย 
ความสำคัญและประโยชน์ของ 
เอกสารและจดหมายเหตุทีม่ีต่อ 
บุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

1.บรรยายและนำเสนอคลิปว่า
ด้วยนิยาม ความหมาย 
ความสำคัญและประโยชน์ของ

เอกสารและจดหมายเหตุ 
2.ใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) โดย
จัดกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน

ออนไลน์ให้นักศึกษาอภิปราย

ความหมายและประโยชน์ของ

เอกสารและจดหมายเหตุ 
3.ใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู ้
เชิงรุก (Active Learning)  
โดยจัดกิจกรรมเกมส์ออนไลน์ว่า 
ด้วยความหมาย ความสำคัญและ
ประโยชน์ของเอกสารและ 
จดหมายเหตุ 

1. วัดจากผลคะแนนการตอบ
คำถามในเกมสอ์อนไลน์ 
2. วัดจากผลคะแนนการนำเสนอ
หน้าช้ันเรียนออนไลน์ในกจิกรรม

กลุ่มว่าด้วยความหมายและ

ประโยชน์ของเอกสารและ

จดหมายเหตุ 
3. วัดจากผลคะแนนสอบ 
ปลายภาค 

นักศึกษาสามารถนำเสนอ 

หนPาช้ันเรียนถึงความหมาย 

ลักษณะและประเภทของ 

จดหมายเหตุไดP 

นักศึกษาสามารถทำขPอสอบ 

เก็บคะแนนออนไลนW 

ในหัวขPอน้ีไดP 

พัฒนารปูแบบกิจกรรมการนำเสนอ 

ตัวอย[างจดหมายเหตุหนPาช้ันเรียน  

โดยหากหมดสถานการณWโควิดแลPวจะ 

พานักศึกษาไปดูนิทรรศการต[างๆ 

ที่มีการนำจดหมายเหตุมาใชPจัดแสดง 

และใหPนักศึกษาอธิบายว[า จดหมายเหตุ 

ที่เขานำมาจัดแสดงเป_นจดหมายเหตุ 

ประเภทใด 
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ผลลัพธCการเรียนรูBท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธCการสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรูBท่ีไดBดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีไดBดำเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือใหBนักศึกษาบรรลุตามแตVละ CLO 

2. อธิบายหลักการ ทฤษฎี  
การสร้าง การรวบรวม  
การประเมินคุณค่า การจัดเก็บ  
การใช้งาน การเผยแพร่ และการ
ให้บรกิารเอกสารและจดหมายเหตุทัง้

ประเภทลายลักษณ์ โสตทัศน์และ
ดิจิทัล 

1.บรรยายและนำเสนอคลิปว่า
ด้วยหลักการและทฤษฎี การ
สร้าง การรวบรวม การประเมิน
คุณค่า การจัดเก็บ การใช้งาน 
การเผยแพร่และการใหบ้รกิาร

เอกสารและจดหมายเหตุทัง้

ประเภทลายลักษณ์ โสตทัศน์ 
และดิจิทลั 
2. ใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) โดย
จัดกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน

ออนไลน์ให้นักศึกษาอภิปราย

หลักการและทฤษฎีการสร้าง การ
รวบรวม การประเมินคุณค่า การ
จัดเกบ็ การใช้งาน การเผยแพร่
และการให้บริการเอกสารและ

1. วัดจากผลคะแนนการตอบ
คำถามในเกมสอ์อนไลน์ 
2. วัดจากผลคะแนนการนำเสนอ
หน้าช้ันเรียนออนไลน์ในกจิกรรม

กลุ่มว่าด้วยหลักการและทฤษฎี

การสร้าง การรวบรวม การ
ประเมินคุณค่า การจัดเก็บ การ
ใช้งาน การเผยแพร่และการ
ให้บรกิารเอกสารและจดหมาย

เหตุทัง้ประเภทลายลักษณ์ โสต
ทัศน์ และดิจิทลั 
3. วัดจากผลคะแนนสอบ 
ปลายภาค 
4. วัดผลจากกิจกรรมกลุ[มทีท่ำใน  

Tool kit 

นักศึกษาสามารถนำเสนอ 

หนPาช้ันเรียนว[าจะสรPาง  

รวบรวม จะประเมินคุณค[า 

จะจัดเก็บ จะใชPงาน และ 

จะเผยแพร[ 

เอกสารและจดหมายเหตุไดP 

ตPองทำอย[างไรบPาง 

นักศึกษาสามารถตอบ 

คำถามในแบบทดสอบไดP 

นักศึกษาสามารถประเมิน 

คุณค[าเอกสารใน Tool kit 

ไดP 

พัฒนารปูแบบกิจกรรม Tool kit ใน 

กระบวนการอื่นๆนอกเหนือจากการ 

ประเมินคุณค[า 
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ผลลัพธCการเรียนรูBท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธCการสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรูBท่ีไดBดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีไดBดำเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือใหBนักศึกษาบรรลุตามแตVละ CLO 

จดหมายเหตุทั้งประเภทลาย

ลักษณ์ โสตทัศน์ และดิจิทลั 
3. ใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู ้
เชิงรุก (Active Learning) โดยจัด
กิจกรรมเกมส์ออนไลน์ว่าด้วย 
หลักการและทฤษฎีการสร้าง การ
รวบรวม การประเมินคุณค่า  
การจัดเก็บ การใช้งาน  
การเผยแพร่และการใหบ้รกิาร 
เอกสารและจดหมายเหตุทัง้ 
ประเภทลายลักษณ์ โสตทัศน์ และ
ดิจิทัล 
4. ใชP tool kit ที่พัฒนาข้ึนมาฝjก 

นักศึกษาใหPเรียนรูPการประเมิน 

คุณค[า 

3.สร้าง รวบรวม ประเมินคุณค่า 
จัดเกบ็ ใช้งาน เผยแพร่ และ 

1.ฝึกปฏิบัติการสร้าง การคัดแยก 
การจัดทำแฟ้มการจัดเก็บ และ

1. วัดจากผลคะแนนกจิกรรมกลุม่ 
7 กิจกรรม คือ (1) การสร้าง
เอกสาร (2) การคัดแยกเอกสาร 

นักศึกษาสามารถทำ 

กิจกรรมกลุ[มทั้ง 7 กิจกรรม 

ไดP ผลงานทีส่[งแสดงใหPเห็น 

พัฒนารปูแบบกิจกรรมกลุ[มใหPสามารถ 

ประเมินไดPว[านักศึกษาทุกคนในกลุ[ม 

มีส[วนร[วมในการทำ 
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ผลลัพธCการเรียนรูBท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธCการสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรูBท่ีไดBดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีไดBดำเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือใหBนักศึกษาบรรลุตามแตVละ CLO 

ให้บรกิารเอกสารและจดหมายเหตุทัง้
ประเภทลายลักษณ์ โสตทัศน์และ
ดิจิทัล  

การจัดทำตารางกำหนดอายุ

เอกสาร 
2. ฝกึปฏิบัติการเขียนนโยบาย
การรบัมอบเอกสาร 
3. ฝกึปฏิบัติการประเมินคุณค่า
เอกสารและการรวบรวมมรดก

ทางวัฒนธรรมมาจัดเกบ็เป็น

จดหมายเหตุ 
4. ฝกึให้นักศึกษานำเสนอวิธีการ 
ออกใหบ้ริการและเผยแพร ่
จดหมายเหตุในรูปแบบออนไลน์ 

(3) การสร้างแฟม้การจัดเก็บ
เอกสาร (4) การจัดทำตารางการ
กำหนดอายุเอกสาร (5) การเขียน
นโยบายการรับมอบ (6) การ
ประเมินคุณค่าเอกสาร และ (7) 
การจัดเรียงและการจัดทำ

คำอธิบายจดหมายเหตุ 
2. วัดผลจากคะแนนการนำเสนอ 
คลิปการใหบ้ริการและเผยแพร ่
จดหมายเหตุ 

ว[านักศึกษาสามารถสรPาง 

เอกสาร คัดแยกเอกสาร 

สรPางแฟnมและตาราง 

เขียนนโยบาย ประเมิน 

คุณค[าเอกสาร และจัดเรียง 

เอกสารและจัดทำคำ 

อธิบายจดหมายเหตุไดP  

4.อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

เอกสารและจดหมายเหตุกบัข้อมลู 
ฐานข้อมูล สารสนเทศและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.บรรยายและนำเสนอคลิปว่า
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกสาร

และจดหมายเหตุกบัข้อมลู 
ฐานข้อมูล สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. วัดจากผลคะแนนการตอบ
คำถามในเกมสอ์อนไลน์ 
2. วัดจากผลคะแนนการนำเสนอ
หน้าช้ันเรียนออนไลน์ในกจิกรรม

กลุ่มว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง

เอกสารและจดหมายเหตุกบั

นักศึกษาสามารถตอบ 

คำถามในเกมสWออนไลนWไดP 

นักศึกษาสามารถอธิบาย 

หนPาช้ันเรียนไดP 

พัฒนารปูแบบการนำเสนอหนPาช้ันเรียน 

ที่สามารถประเมินไดPว[านักศึกษาสามารถ 

แยกแยะว[าอะไรคือขPอมูล อะไรคือ 

สารสนเทศ อะไรคือเอกสาร และอะไรคือ 

จดหมายเหตุ โดยการพัฒนาเครื่องมือ 

Tool kit ในการทำกจิกรรมนำเสนอ 

ความต[างระหว[างสิ่งต[างๆเหล[าน้ี 
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ผลลัพธCการเรียนรูBท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธCการสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรูBท่ีไดBดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีไดBดำเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือใหBนักศึกษาบรรลุตามแตVละ CLO 

2.ใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) โดย
จัดกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน

ออนไลน์ให้นักศึกษาอภิปราย

ความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารและ

จดหมายเหตุกับข้อมลู ฐานข้อมลู 
สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
3. ใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู ้
เชิงรุก (Active Learning) โดยจัด
กิจกรรมเกมส์ออนไลน์ว่าด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารและ
จดหมายเหตุกับข้อมลู ฐานข้อมลู 
สารสนเทศและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อมูล ฐานข้อมลู สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. วัดจากผลคะแนนสอบ 
ปลายภาค 
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ผลลัพธCการเรียนรูBท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธCการสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรูBท่ีไดBดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีไดBดำเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือใหBนักศึกษาบรรลุตามแตVละ CLO 

5.อธิบายข้อดีและข้อเสียของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภท 
ต่าง ๆ 

1.บรรยายและนำเสนอคลิปว่า
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทต่าง ๆ 
2.ใช้วิธีสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยจัด 
กิจกรรมกลุม่ในห้องเรียนออนไลน์ 
ให้นักศึกษาอภิปรายข้อดีและ 
ข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทต่าง ๆ 

1. วัดจากผลคะแนนการนำเสนอ 
หน้าช้ันเรียนออนไลน์ในกจิกรรม 
กลุ่มว่าด้วยข้อดีข้อเสียของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภท 
ต่าง ๆ  

นักศึกษาสามารถนำเสนอ 

ถึงขPอดีขPอเสียของ 

เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่อน 

ไปไดP 

พัฒนารปูแบบการนำเสนอหนPาช้ันเรียน 

ที่สามารถประเมินไดPว[าทุกคนในกลุ[ม 

มีส[วนร[วมในการนำเสนอ 

6.เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมมาใช้ในการจัดการ 
เอกสารและจดหมายเหตุให ้
สามารถคงสภาพความเป็น 
หลักฐาน ไม่สูญหายและสืบค้นได้
ตลอดเวลา 

1.ใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู ้
เชิงรุก (Active Learning)  
เพื่อสง่เสรมิการคิดวิเคราะห์  
ประเมิน และบูรณาการข้อมลู ข่าวสาร 
หรือสารสนเทศโดยจัดกจิกรรม 
กลุ่มให้นักศึกษานำเสนอเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมต่อการใช้ 
งานการจัดการเอกสารและ 
จดหมายเหตุในรูปแบบออนไลน์ 

1. วัดจากผลคะแนนการนำเสนอ 
หน้าช้ันเรียนออนไลน์ในกจิกรรม 
กลุ่มว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เลือก

มาใช้จัดการเอกสารและ 
จดหมายเหตุ 

นักศึกษาสามารถนำเสนอ 

เทคโนโลยีที่ตนเองเลือกใชP 

กับการจัดการเอกสารไดP 

พัฒนารปูแบบการนำเสนอหนPาช้ันเรียน 

ที่สามารถประเมินไดPว[าทุกคนในกลุ[ม 

มีส[วนร[วมในการนำเสนอ 
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ผลลัพธCการเรียนรูBท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธCการสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรูBท่ีไดBดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีไดBดำเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือใหBนักศึกษาบรรลุตามแตVละ CLO 

7.วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่

ปรากฏอยู่ในเอกสารและ 
จดหมายเหตุและเลือกใช้มาเป็น

หลักฐานและข้อมูลอ้างอิงได้อย่าง

ถูกต้อง 

1.บรรยายและนำเสนอคลิปว่า
ด้วยการนำเอกสารและจดหมาย

เหตุมาเป็นหลกัฐานอ้างองิในการ

ทำวิจัย 
2. ใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู ้
เชิงรุก (Active Learning) เพื่อ 
สง่เสริมการคิดวิเคราะห ์ประเมิน  
และบรูณาการข้อมูล ข่าวสาร หรือ
สารสนเทศโดยจัดกจิกรรมกลุม่ให้
นักศึกษาทำรายงานในรูปแบบคลปิและ

นำเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 
ออนไลน์ 

1.วัดผลจากคะแนนการนำเสนอ
หน้าช้ันเรียนออนไลน์ 
2.วัดผลจากคะแนนรายงานใน 
รูปแบบคลปิวิดีโอ 

นักศึกษาสามารถนำเสนอ 

หนPาช้ันเรียนและจัดทำ 

คลิปที่แสดงใหPเห็นว[า 

พวกเขาเขPาใจความสำคัญ 

ของจดหมายเหตุ ขPอมูลใน 

จดหมายเหตุนำไปใชPงาน 

อะไรไดPบPาง 

พัฒนารปูแบบการนำเสนอคลิปรายงาน 

ที่เนPนในนักศึกษานำเสนอแหล[งที่มา 

ของขPอมูลและสารสนเทศที่ใชPในการ 

ทำคลิปรายงาน 
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หมวดที่ 3    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกำหนดการเพิม่ถอน)   6  คน 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูGเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     6 คน 

3. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W)         0    คน 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จำนวน รQอยละ 

A 2 33.33 

B+ 3 50.00 

B 1  16.67 

C+ 0  0.00 

C 0 0.00 

D+ 0 0.00 

D 0 0.00 

F 0 0.00 

ไมYสมบรูณ[ (I) 0 0.00 

ผYาน (P, S) 0 0.00 

ตก (U) 0 0.00 

ถอน (W) 0 0.00 

 
5. ปSจจัยท่ีทำใหQระดับคะแนนผิดปกติ  (ถQามี)  

ไมYม ี

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวQในรายละเอียดรายวิชา (ถQามี) 

6.1 ความคลาดเคลื่อนดQานกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไมYม ี  
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6.2 ความคลาดเคลื่อนดQานวิธีการประเมินผลการเรียนรูQ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไมYม ี  

  

7. กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการ สรุปผล 

1. ใหcนักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา  

2. มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ

ขcอสอบใหcเปeนไปตามแผนการสอน  

3. มีการประเมินขcอสอบโดยผูcทรงคุณวุฒิภายนอก 

4. มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการใหcคะแนนกบั

ขcอสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆทีผู่cเรียนไดcรบั

มอบหมาย 

ตามเอกสารผลการประเมินการสอน 

ตามเอกสารผลการประเมินการสอน 

 

ตามเอกสารผลการประเมินการสอน 

ตามเอกสารผลการประเมินการสอน 

 

หมวดที่ 4   ปSญหาและผลกระทบตGอการดำเนินการ 

1.  ประเด็นดQานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถQามี) 

 
อุปสรรคในการใชQแหลGงทรัพยากรประกอบการเรียน 

และสิ่งอำนวยความสะดวก ผลกระทบตGอการเรียนรูQของรายวิชาน้ี 

1. สญัญาณอินเทอร[เน็ตของนักศึกษาขัดขcองเปeนระยะ 

สYงผลตYอการเรียนการสอน 

1. ตcองหยุดเรียนเพือ่รอนักศึกษากลบัเขcาหcองเรียน 

จึงตัดสินใจจัดทำคลิปใหcนักศึกษาติดตามดูเพิ่มเติม

ทั้ง 12 บทเรียนในรูปแบบฉบับเต็ม และคลปิสรปุ

แบบสั้น 12 บทเรียนลงในยูทปู 

 

2. ประเด็นดQานการบริหารจัดการ (ถQามี) 

ปSญหาดQานการบริหารและองคiกร ผลกระทบตGอการเรียนรูQของรายวิชาน้ี 
ไมYม ี ไมYม ี
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หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสารผลการประเมินการสอน) 

         1.1  ขQอวิพากษiท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

  ไปเรียนออนไซด[เถอะคYะ เรียนออนไลน[ไมYรูcเร่ืองเลย ไมYมีแรงบันดาลใจในการเรียน 

         1.2  ความเห็นของอาจารยiผูQสอนตGอขQอวิพากษiตามขQอ 1.1 

           เสริมการทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มความเขcาใจใหcนักศึกษา และถcาเปeนไปไดc จะกลับไปเรียนออน

ไซด[เหมือนเดิม หากไดcรับอนุญาติ 

2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

         2.1  ขQอวิพากษiท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
     การประเมินจากผลงานการนำเสนอรายงานในรูปแบบคลิปวีดีโอออนไลน[ พบวYานักศึกษามีทักษะ

และความคิดสรcางสรรค[ที่ดีในการนำเสนอ แสดงใหcเห็นถึงความเขcาใจในเนื้อหาวิชาที่ไดcสอนไปไดcอยYางเปeน

รูปธรรม 

         2.2  ความเห็นของอาจารยiผูQสอนตGอขQอวิพากษiตามขQอ 2.1 

     ในภาคการศึกษาหนcา จะนำรูปแบบการนำเสนอแบบคลปิวีดีโอออนไลน[มาใชcประเมนิผลเพราะสามารถ

ประเมินไดcชัดเจนวYานักศึกษาสามารถบรรลผุลลพัธ[การเรียนรูcของรายวิชา และนักศึกษามีความสุขและสนุกกับการ

นำเสนอในรูปแบบน้ี 

 

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
1.  การดำเนินการเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากท่ีระบุไวQในหมวดท่ี 2) 
     ไมYม ี

2. ขQอเสนอแนะของอาจารยiผูQรับผิดชอบรายวิชาตGออาจารยiผูQรับผิดชอบหลักสูตร 

     ไมYม ี

 

 

 

 

 



หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  มคอ.5 
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    15  

ช่ืออาจารย[ผูcรบัผิดชอบรายวิชา: อ.ดร.วราภรณ[ พลูสถิติวัฒน[ 

 

 ลงช่ือ             วันทีร่ายงาน  15 พฤศจิกายน 2564 



มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ

อาจารย์ ดร.วราภรณ์     พูลสถิติวัฒน์ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

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

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  6  คน จำนวนผู้ประเมิน  6  คน

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน

0.554.50000000503503อาจารย์มีแผนการสอน ชี้แจงวัตถุประสงค์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมา

1

0.524.67000000332674อาจารย์สอนครบถ้วนตามแผนการสอน2

0.554.50000000503503อาจารย์มีสื่อและเอกสารประกอบการสอนมีความ

เหมาะสมและทันสมัย

3

0.414.83000000171835อาจารย์มีความตรงต่อเวลาในการสอน4

0.005.00000000001006อาจารย์มีการเตรียมการสอน

ความตั้งใจในการสอน

5

0.554.50000000503503อาจารย์สามารถอธิบาย/สรุปเนื้อหาสำคัญของบท

เรียนได้ชัดเจน และลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน

6

1.104.000017100503332อาจารย์มีวิธีการสอนเหมาะสมกระตุ้นความสนใจเ

รียนรู้และการคิดวิเคราะห์

7

0.554.50000000503503อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

อภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา

8

1.173.8300171171332332อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยต

นเองมีการแนะนำเอกสาร

หนังสือหรือแหลงข้อมูลอื่น ๆ

9

0.724.480.0003.7021.85137.042057.4131รวม

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 2 นักศึกษาประเมินตนเอง

0.844.500000171171674นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ1

0.524.67000000332674นักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามและอภิปรายใน

ชั้นเรียน

2

0.634.000000171674171นักศึกษามีการทบทวนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเ

อง

3

0.984.170000332171503นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและเ

นื้อหาของรายวิชา

4

0.764.330.0000.00016.67433.33850.0012รวม
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ

อาจารย์ ดร.วราภรณ์     พูลสถิติวัฒน์ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

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

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  6  คน จำนวนผู้ประเมิน  6  คน

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนวิชานี้

0.754.170000171503332นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

(เช่น ความมีวินัย ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม)

1

0.824.330000171332503นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้2

0.983.830017100674171นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา

(เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

การแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอน)

3

0.824.330000171332503นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระห

ว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (เช่น

มีกิจกรรมหรือการทำงานร่วมกัน)

4

1.053.5000171332332171นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตั

วเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

5

0.824.330000171332503นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะพิสัย

นำผลการเรียนไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

6

0.874.080.0005.56216.67641.671536.1113รวม

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 4 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

2.122.50171000017100สภาพแวดล้อมของห้องเรียนหรือสถานที่เรียน (ช่น

ขนาดของห้อง เสียงรบกวน แสงสว่าง)

1

1.004.000000171171171โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน2

1.004.000000171171171เครื่องมือ วัสดุ/ครุภัณฑ์

ประกอบการเรียนการสอน

3

1.004.000000171171171เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

4

1.193.634.1710.00012.50316.67412.503รวม

0.854.200.7212.90410.141434.064742.7559รวมทั้งหมด

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะ

2/3Page16/11/2564 18:01



มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ

อาจารย์ ดร.วราภรณ์     พูลสถิติวัฒน์ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

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

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  6  คน จำนวนผู้ประเมิน  6  คน

     - ไปเรียนที่ออนไซด์เถอะค่ะ เรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องเลย ไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียน
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