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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

 081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (English for Everyday Use) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 

3(2-2-5) 
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 เป็นรายวิชาบังคับ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย 
 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ภญ.รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 
ภก.ผศ.ดร.ปวริศ วงษ์ประยูร 

อาจารย์ผู้สอน    
Mr. Anthony Phonpituck 
Mr. Paul Mines 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาต้น  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8.  สถานที่เรียน 
เรียนรูปแบบออนไลน์ 100% 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  21 พฤศจิกายน 2564 
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หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 - 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 - 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLOs 

CLO 1: เข้าใจเนื้อหาที่อ่านเป็น
ภาษาอังกฤษ 

-บรรยายเนื้อหาความรู้ 
-แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วย
ตนเองนอกเวลา  
 

-ประเมินจากการสอบข้อเขียน  แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา 

CLO 2: ฟังจับใจความส าคัญ
เนื้อหาในภาษาอังกฤษได้ 

-บรรยายเนื้อหาความรู้ 
-แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วย
ตนเองนอกเวลา  
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียนด้วย 
วิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยมีกิจกรรม
รายบุคคล กิจกรรมคู่ และ
กิจกรรมกลุ่ม 

-ประเมินจากการปฏิบัติของ
นักศึกษา เช่น การอภิปรายในชั้น
เรียน 
-ประเมินจากการสอบทักษะการฟัง 

 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการอภิปรายร่วมกันมาก
ขึ้น 
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CLO 3: เขียนบรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษได้ 

-บรรยายเนื้อหาความรู้ 
-แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วย
ตนเองนอกเวลา  
 -กระตุ้นให้นักศึกษาคิด 
วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งท่ีปรากฏในหนังสือเรียนและ
ใน ชีวิตประจ าวัน 

-ประเมินจากการปฏิบัติของ
นักศึกษา  
-ประเมินจากการสอบทักษะการ
เขียน  
-ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

 แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา 

CLO4: พูดเล่าเรื่องเป็น
ภาษาอังกฤษได้ 

-บรรยายเนื้อหาความรู้ 
-แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วย
ตนเองนอกเวลา  
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียนด้วย 
วิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยมีกิจกรรม
รายบุคคล กิจกรรมคู่ และ
กิจกรรมกลุ่ม 

-ประเมินจากการปฏิบัติของ
นักศึกษา เช่น การอภิปรายในชั้น
เรียน 
-ประเมินจากการสอบทักษะการ
พูด  
 

 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการอภิปรายร่วมกันมาก
ขึ้น 

CLO 5: แสดงความคิดเห็น -กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ -ประเมินจากการสังเกต  ส่งเสริมให้นักศึกษามีการอภิปรายร่วมกันมาก
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เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่านเป็น
ภาษาอังกฤษได้ 

จากสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่
ปรากฏในหนังสือเรียนและใน 
ชีวิตประจ าวัน 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียนด้วย 
วิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยมีกิจกรรม
รายบุคคล กิจกรรมคู่ และ
กิจกรรมกลุ่ม 
-แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ ภายในชั้นเรียน 

พฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
-ประเมินจากการปฏิบัติของ
นักศึกษา เช่น การอภิปรายในชั้น
เรียน 
-ประเมินจากการสอบทักษะการ
ฟัง  
-ประเมินจากการสอบทักษะการ
พูด  
 

ขึ้น 

CLO 6: ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ 

จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และ
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร 

-ประเมินจากการปฏิบัติของ
นักศึกษา 
-ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        207  คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     207  คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    .....................  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 206 99.51 
B+ 0 0 
B 0 0 

C+ 0 0 
C 0 0 

D+ 0 0 
D 0 0 
F 0 0 
I                   1 0.49 
S 0 0 
U 0 0 
W 0 0 
Au 0 0 

 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคาดเคลื่อนดานก าหนดเวลาประเมิน เหตุผล 
ไมมี  

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนร ู (ถามี) 
ความคาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนร ู เหตุผล 

ไมมี  

 
7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
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วิธีการ  สรุปผล 

1. ตรวจงานที่ไดรับมอบหมาย และประเมิน
ทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน
กิจกรรมที่จัดขึ้นในชั้นเรียน 
2. ประเมินผลการเรียนรูและการพัฒนาทักษะ
การใชภาษาอังกฤษโดยการสอบ      ขอเขียน
และสอบปฏิบัติ 
3. ประชุมตรวจสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา
โดยน าคะแนนสอบและเกรดของนักศึกษาเขา
พิจารณาในที่ประชุมคณาจารยผูรวมสอนและผู
รับผิดชอบรายวิชา 
4. ใหนักศึกษาประเมินรายวิชาโดยใชแบบ 
ประเมินของมหาวิทยาลัย 

1. นักศึกษาสามารถท างานที่ไดรับมอบหมายไดดี 
และสามารถพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษไดน
าพอใจ 
2. นักศึกษาสวนใหญสามารถท าคะแนนสอบได
เกินร้อยละ75 
3. ที่ประชุมีมติเห็นชอบกับผลการศึกษา โดยผล 
การศึกษามีความสอดคล้องกับความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษา 
4. ผลการประเมินตามเอกสารแนบ 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
จากการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาจ านวน 204 คนจากจ านวนที่ลงทะเบียน 207 คน (98.55%)  
พบว่าคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน คะแนนการประเมินตนเองของนักศึกษา คะแนน
การพัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอน และคะแนนความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 ดัง
เอกสารแนบ 

      
     1.1  ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    ไม่มี 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

ไม่มี 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    ไม่มี 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

    ไม่มี 
 

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
 

1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
1.1 การปรับปรุงตามแผนที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ผานมา : 

สิ่งที่ปรับปรุงตามแผนการสอน ผลการด าเนินการ 
1. จัดใหนักศึกษาทุกกลุมเรียนกับอาจารยเจา
ของภาษาตลอดภาคการศึกษา 
2. อาจารยผูสอนประชุมหารือรวมกันเพ่ือ
ก าหนดงานมอบหมายของแตละกลุมใหมี
ลักษณะและปริมาณใกลเคียงกันเพ่ือความ
ยุติธรรมส าหรับนักศึกษา 

ด าเนินการส าเร็จลุลวงตามแผน 

1.2 สิ่งที่ไมไดด าเนินการ หรือด าเนินการไมเสร็จสมบูรณตามแผนที่เสนอในภาคการศกึษา/ป
การศึกษา ที่ผานมา : 
สิ่งที่ไมไดด าเนินการหรือด าเนินการไมสมบูรณ เหตุผล 
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ไมมี ไมมี 
 
1.3 ขอเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอแผนปรับปรุง เวลาที่ควรแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกับอาจารย์

เจ้าของภาษาในเวลาปรึกษามากข้ึน 
ตลอดภาคการศึกษา อาจารยผูสอน 

  
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่มี 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :  
ภญ.รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง   ภก.ผศ.ดร.ปวริศ วงษ์ประยรู  
 
ลงชื่อ: …………………………………..................................  ลง
ชื่อ:…………………………………...................................... 
วันที่รายงาน  
 
ชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 
ลงชื่อ:…………………………………......................................... วนัที่รับรายงาน 
.................................................................  
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