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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 081103   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
       (English Skills Development) 
 
2.  จำนวนหน่วยกิต     

3 หน่วยกิต (2-2-5) 
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต 2559   
      เป็นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน: ผู้ประสานงานรายวิชา คือ สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย์ 
  

กลุ่ม ผูส้อน กลุ่ม ผูส้อน 

701 อ.ศาสตราวุธ บุญฤาชา  713 อ.ศาสตราวุธ บุญฤาชา 
702 อ.คมจิตร ไชโย  714 อ.คมจิตร ไชโย 

703 อ.นริสรา เครือสุวรรณ 715 อ.นริสรา เครือสุวรรณ 

704 อ.กุลนิษฐ์ ครุฑางคะ 716 อ.กุลนิษฐ์ ครุฑางคะ 

705 อ.อานนท ์ขนัโท 717 อ.อานนท ์ขนัโท 

706 อ.บุญมา เขียววิชยั 718 อ.บุญมา เขียววิชยั 

707 อ.ดุจดาว ศรีคง 719 อ.สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย ์

708 อ.สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ 720 อ.ศิวพร สุวรรณมณี 

709 อ.ศิวพร สุวรรณมณี 721 อ.เนาวรัตน์ ปฏิพทัธ์ภกัดี 

710 อ.เนาวรัตน์ ปฏิพทัธ์ภกัดี 722 อ.จนัทิรา เกิดค า 
711 อ.จนัทิรา เกิดค า 723 อ.สุพาณี วรรณาการ 

712 อ.สุพาณี วรรณาการ   
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5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาปลาย  สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 
 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
8.  สถานที่เรียน 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขท่ี 6 ถนนราช
มรรคาใน ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 73000 และที่พักอาศัยของนักศึกษา (การ
เรียนการสอนแบบออนไลน์) 

 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  เป็นวิชาในหลักสูตรปรับปรุง เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ำเนินการเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

รายวิชา (CLOs) 
กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่ได้ดำเนินการ 
วิธีการประเมินผลที่ได้ดำเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 
CLO1 มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อา่น
ข้อความทั่วไป ขา่วสั้น บทความ และแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ัน 
เรียนด้วยวิธีการเรียนรูเ้ชิงรุก  
(Active Learning) การสอนแบบ 
สาธิต (Demonstration  
Method) การสอนแบบใช้สถาน 
การณ์จำลอง (Simulation) การ 
สอนโดยใช้เกม 
2) การเรียนรูด้้วยตนเองผ่านระบบ 
ออนไลน์/เทคโนโลย ี

การประเมินตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ 

และวิธีการหลากหลาย เช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบทักษะภาคปฏิบตัิ การ
สอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม  การ
ประเมินจากกิจกรรม 

นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ 

การฟัง การพูด การอ่าน และ 

การเขียนที่จำเป็นในชีวิต 

ประจำวัน อ่านข้อความทั่วไป  
ข่าวสั้น บทความ และแสดง 
ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยว 
ข้อง 

กำหนดจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละกลุ่มให้น้อย 
ลง เพื่อทำให้นักศึกษาทุกคนในช้ันเรียนม ี
โอกาสได้ฝึกปฏิบัตมิากขึ้น 

CLO2 ประยุกต์การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การอ่าน
ข้อความทั่วไป ข่าวสั้น บทความ และการ 
แสดงความคดิเห็นในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง 
 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรยีนด้วย
วิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การ
สอนแบบสาธติ (Demonstration Method) 
การสอนแบบใช้สถานการณ์จำลอง 
(Simulation) การสอนโดยใช้เกม 
2) การเรียนรูด้้วยตนเองผ่านระบบออนไลน/์
เทคโนโลย ี

การประเมินตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ 

และวิธีการหลากหลาย เช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบทักษะภาคปฏิบตัิ การ
สอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม  การ
ประเมินจากกิจกรรม 

นักศึกษารู้จักประยุกต์การฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน 

ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การ
อ่านข้อความทั่วไป ข่าวสั้น 
บทความ และการ 
แสดงความคดิเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

 

กำหนดจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละกลุ่มให้น้อย 
ลง เพื่อทำให้นักศึกษาทุกคนในช้ันเรียนม ี
โอกาสได้ฝึกปฏิบัตมิากขึ้น 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        699  คน      
2.   จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     699  คน  
3.   จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W)       0  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ ำนวนนักศึกษำ(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 

55 
7.87 

 

B+ 
93 

13.30 

 

B 
114 

16.31 

 

C+ 
185 

26.47 

 

C 
100 

14.31 

 

D+ 
85 

12.16 

 

D 
36 

5.15 

 

F 
31 

4.43 

 

I - - 

 

S - - 

 

U - - 

 

W - - 

 

Au - - 

 

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



มคอ. 5 (AUN-QA) 
 

 

5 

 

7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วิธีการ  สรุปผล 
1. สัมภาษณ์นักศึกษา 
2. สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
3. ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่
มอบหมาย   
4. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่พบปัญหาใดๆ 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

 
1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 - เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้มีปัญหาค่อนข้างมากเก่ียวกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 - 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    เป็นวิชาที่เปิดสอนหลายกลุ่ม ยากแก่การรวบรวมข้อมูลในภาพรวม 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

    - 
2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
     - 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   - 
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หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
 

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

 
คำชี้แจงการจัดทำ มคอ. 5 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / คำชี้แจง 

1. รหัสและช่ือรายวิชา ช่ือรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 
XXX XXX   ช่ือรายวิชาภาษาไทย (ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชา
นี้    

ช่ือรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 
XXX XXX   ช่ือรายวิชาภาษาไทย (ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ)    

3. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ  อาจารย์
ผู้สอน  และกลุ่มเรียน  

ให้รายงานเป็นรายกลุม่ 

5. สถานท่ีเรียน    ระบุสถานทีเ่รียนทุกแห่งทั้งในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหค้รบถ้วน 

 
 

หมวดที ่2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / คำชี้แจง 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงที่
คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน  
(ถ้ามี) 

ระบุหัวข้อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนการสอน จำนวนช่ัวโมงท่ีสอนจริง ระบุ
เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25 % 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน  และพิจารณานยัสำคัญของหัวข้อต่อ 
ผลการเรยีนรู้ของรายวิชาและหลกัสูตรในกรณีที่มีนยัสำคญัให้เสนอแนวทาง 
ชดเชย 

3.  ประสิทธิผลของวิธีการจัดการ
เรียนรู้และวิธีการประเมินผลที่
ดำเนินการเพื่อทำให้เกิดผลลัพธก์าร
เรียนรู้ตามที่ ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ระบุวิธีวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละ CLO 
พร้อมทั้งวิธีการประเมินผลตามที่ได้ดำเนินการจริง ตลอดจนผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนว่าสามารถบรรลุ CLO นั้นๆ หรือไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้และ/หรือวิธีการประเมินผล 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

  หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / คำชี้แจง 

1. จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ระบุจำนวน ณ วันหมดกำหนดเพิม่ – ถอน 
4. การกระจายของระดั บ
คะแนน(เกรด) 

ระบุจำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับเกรด กรณมีีนักศึกษาต่างสาขา
ให้ระบุเกรดแยกตามสาขา 

6. ความคลาด เคลื่ อนจาก
แผนการประเมินที่กำหนดไว้
ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้าน
ก ำ ห น ด เว ล าแ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมินผล (ถ้ามี) 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ. 3  
หมวด 5 ข้อ 2 
 

7 . ก ร ะ บ ว น ก า ร ยื น ยั น 
(verification) ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

ระบุวิธีการยืนยันผลสมัฤทธ์ิของศึกษาว่าเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับ
รายวิชาที่กำหนดไว้หรือไม่  และสรุปผลการยืนยัน 
 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ   

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / คำชี้แจง 

1. ประเด็นด้ านทรัพยากร
ประกอบการเรี ยนและสิ่ ง
อำนวยความสะดวก 

ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี)  และผลกระทบ 
 

2. ประเด็นด้านการบริหาร
จัดการ 

ระบุปัญหาด้านการบริหารจดัการ (ถ้ามี)   และผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา 

 

 
หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา         

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / คำชี้แจง 

1.1  ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจาก
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
 

2.1  ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจาก
ผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
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หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง       
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / คำชี้แจง 

1. การดำเนินการ เพื่ อการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน/
รายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสำหรับภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาน้ี  การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่  เป็นต้น โดยคำนึงถึงการทำให้
ผู้เรยีนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นสำคัญ 

 
 


