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รายงานผลการด ำเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา เมืองทองธานี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรำยวิชำ 
 081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
2.  จ ำนวนหน่วยกิต     

จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)  = 3 (2-2-5)  
3.  หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ  
 หลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 เป็นวิชาศึกษาท่ัวไป 
4.  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 
 ผศ.ตติยา ซีบังเกิด     (อ.ประจ า – ผู้รับผิดชอบรายวิชาและประสานงานรายวิชา) 

อาจารย์จารึก ราชสมบัติ   (อ.พิเศษ – เมืองทองธานี) 
อาจารย์อภิญญา แสงสานนท์ (อ.พิเศษ – เมืองทองธานี) 
อาจารย์อร อีงคะนึงเดชา (อ.พิเศษ – เมืองทองธานี) 

5.  ภำคกำรศึกษำ/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา 2  ของชั้นปีที่ 1 
6.  รำยวิชำบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี) 
 ไม่มี 
7.  รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ำมี) 
 ไม่มี 
8.  สถำนที่เรียน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี (นิเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี เลขท่ี 80 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (ชั่วคราว) 091-765-9890 

9.  วันที่จัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด 
 22 พฤศจิกายน 2564 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
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ไม่มี 

2. ห ัวข ้อที่สอนไม  ครอบคล ุมตามแผน (ถ้าม ี) 
ไม่มี
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3. ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหว ัง 
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ 
เรียนรู้ที่ได้ด ำเนินการ 

ว ิธีการประเม ินผลที่ได้ด ำเนน ิ  การ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต ละ CLOs 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อาจารย์ผู้สอนก าหนดกฎเกณฑ์ในการเข้าชัน้เรียน
และกฎระเบียบในห้องเรียน และเตอืนเมื่อท าผิดกฎ
เป็นระยะ 

  

ให้นักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ และติด F ในกรณีที่
นักศกึษาขาดเรียนเกนิ 3 ครั้ง โดยหากไม่เขา้เรียน
โดยไม่มีเหตุผลอนัควรจะถูกตดัคะแนนครั้งละ 1 
คะแนน การเข้าห้องเรียนสายโดยไม่มเีหตุผลอันควร
จะถกูตัดคะแนนครั้งละ 0.5 คะแนน การรบกวนชัน้
เรียนเช่นเสียงดังจะท าให้ผู้กระท าถูกตดัคะแนนครั้ง
ละ 0.5 คะแนนเช่นกัน ตรวจนับการส่งงานอย่าง
เคร่งครดั และหกัคะแนนเมือ่ส่งงานช้า 

นักศกึษาเข้าใจกฎเกณฑ์ยอมรับและ
สามารถปฏิบัติตามได ้

ดีแล้ว ไม่ตอ้งปรับปรุง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อาจารย์ผู้สอนก าหนดการส่งงานให้มีความตรงต่อ
เวลา งานที่ส่งช้ากว่าก าหนด จะไมร่ับและไม่ให้
คะแนนนกัศึกษา 

 

ตรวจงานและให้คะแนนตามความเป็นตัวของตัวเอง
และความซือ่สัตย์สุจรติ โดยการตรวจสอบข้อมูลจาก
แหล่งอ้างอิงต่าง ๆ 

นักศกึษาส่วนมากเข้าใจกฎเกณฑ์ยอมรับ
และสามารถปฏิบัติตามได้ มีที่ไม่ปฏิบัติ
ตาม จึงไม่รับงานและไม่ให้คะแนน
นักศกึษา 

ดีแล้ว ไม่ตอ้งปรับปรุง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อาจารย์ผู้สอนปลกูฝังคตินิยมของการเป็นผู้
สร้างสรรค์งานที่ดี  และชี้ให้เห็นขอ้ดีของการมีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตในการท างาน และขอ้เสียของการทุจริต
และการลอกเลียนแบบ โดยสอนให้ ไม่ลอกค าพูดมา
จากผูอ้ื่นโดยตรง โดยเน้นย้ ากับผู้เรียนในเอกสาร
อธิบายรายวิชาและทกุครั้งก่อนที่จะมีการสง่งาน ว่า
ให้ใช้ค าพูดเป็นของตนเอง ห้ามลอกมาจากที่ใด 
นอกจากเป็นการไม่ไดเ้รียนรู้อะไรเลย เป็นการขโมย
ผลงาน 

การลอกงานมาส่งจะไม่ได้รับคะแนนใด ๆ และถูก
ตักเตอืน 

นักศกึษาส่วนมากเข้าใจกฎเกณฑ์ยอมรับ
และสามารถปฏิบัติตามได้ มีที่ไม่ปฏิบัติ
ตามและไดท้ าการตัดคะแนน (คัดลอก
ระดับประโยค)/ไม่ให้คะแนนเลย (คัดลอก
ทั้งบทความ) 

ดีแล้ว ไม่ตอ้งปรับปรุง 

ด้านความรู ้ น าเข้าเนือ้หาบทเรียน ที่เกี่ยวขอ้งกับประเดน็ส าคัญ
ในชีวิตประจ าวนัและสงัคมโลก ต่าง ๆ และต่อยอด

มีการทดสอบความรู้ที่ไดร้ับ โดยใช้การทดสอบ เป็น
ระยะ ๆ 

นักศกึษากระตอืรอืรน้ในการเรียนและท า
กิจกรรมเก็บคะแนน มีความตั้งใจในการใช้

เพิ่มการทดสอบที่มีรูปแบบหลากหลายเพื่อความไม่จ าเจ 
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ความคิด ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ และวิธอีื่นประกอบ 
ตามทฤษฏกีารเรียนรู้หลากหลาย  เชน่ ภาพ หรือ 
mindmap เพื่อการสือ่สารดว้ยวาจาในหัวข้อต่าง ๆ 
รวมทั้งมกีารใช้ภาษาอังกฤษ โดยผู้สอนจะมวีิธีในการ
แก้ไขและขัดเกลาภาษา เมือ่ผู้เรียนใช้/ผลิต ภาษาฯ 

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพือ่บรรลุ
เป้าหมายกิจกรรม 

ด้านความรู ้ นักศกึษาน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ตอบ
ค าถาม/ถามค าถาม เพือ่นและอาจารย์ งานเขียน 
โดยผ่านการค้นคว้า รวบรวม และสรุปขอ้มลู ก่อน 

มีการตรวจดูแหล่งอ้างอิงข้อมูลในการน าเสนองาน
และงานเขียนและค าตอบของนักศกึษา 

นักศกึษาใส่รายละเอียดแหล่งขอ้มูลอ้างองิ
ในการน าเสนองาน 

เพิ่มการใส่รายละเอียดแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการเขียน 

ด้านความรู ้ ผู้สอนให้นกัศกึษาฝึกฝนทกัษะการสือ่สารดว้ย
ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมในชัน้เรียนต่าง ๆ 

ประเมนิผลจากเนื้อหาของค าตอบ/งานเขียนของ
นักศกึษา 

นักศกึษาน าความรูท้ี่ได้เรียนและฝกึฝน
เบ้ืองต้นต่อยอดสูก่ารพูดและเขียนได ้

ดีแล้ว ไม่ตอ้งปรับปรุง 

ด้านทกัษะทางปัญญา มอบหมายงานและตรวจสอบการใช้ความคดิและ
การวางแผนงานของงานทีม่อบหมายให้นักศึกษาท า
อยู่ตลอด 

การสังเกตในชั้นเรียน ตรวจสอบงาน ความคืบหน้า 
จากนักศกึษา 

นักศกึษาส่วนใหญ่แสดงความกา้วหน้าใน
การท างาน 

ดีแล้ว ไม่ตอ้งปรับปรุง 

ด้านทกัษะทางปัญญา การท างานกลุ่มและอภิปรายกลุม่ระหว่างนกัศึกษา
และนกัศึกษากับผู้สอนเพือ่หาค าตอบและระดม
ความคิดเพือ่แก้ปัญหา 

ประเมนิจากผลลัพธท์ี่ได้จากการอภิปรายนัน้ นักศกึษาอภิปรายกลุ่มในหวัข้อ/รูป
แบบอย่างง่ายได้ 

เนื่องจากออนไลน์ การอภิปรายอาจถกูจ ากดัด้วยรูปแบบและ
ปฏิสัมพันธ์ อาจมกีารหาหรือศกึษาโปรแกรมและฟเีจอร์
โปรแกรมที่อ านวยให้การอภิปรายได้มีรูปแบบหลากหลายและ
สะดวกต่อนักศกึษาผู้ใช้งานโปรแกรม 

ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

จัดให้มีการน าเสนอความคิดร่วมในหัวขอ้เรยีนโดย
ผู้เรียนร่วมกัน ท ากิจกรรมทางภาษาร่วมกนั 

ให้คะแนนการมีส่วนร่วมในขัน้เรียน เมื่อผูเ้รยีนร่วม
ตอบค าถาม/แสดงความคิดเห็นของผู้เรียนดว้ยกัน 

นักศกึษากระตอืรอืรน้ในการท างานกลุ่ม ดีแล้ว ไม่ตอ้งปรับปรุง 

ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

จัดให้มีการน าเสนอความคิดร่วมในหัวขอ้เรยีนโดย
ผู้เรียนร่วมกัน ท ากิจกรรมทางภาษาร่วมกนั 

ให้คะแนนการมีส่วนร่วมในขัน้เรียน เมื่อผูเ้รยีนร่วม
ตอบค าถาม/แสดงความคิดเห็นของผู้เรียนดว้ยกัน 

นักศกึษากระตอืรอืรน้ในการตอบค าถาม
และช่วยเหลอืกนัและกนัในการท า
กิจกรรม 

ดีแล้ว ไม่ตอ้งปรับปรุง 

ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

สอนและก าหนดให้นกัศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในกิจกรรมต่าง ๆในชั้นเรียนและงานที่ได้รับ
หมาย โดยมีการใช้ส่ือต่าง ๆ เช่น เสียง วีดทิัศน์ หรือ
รูปภาพ เพื่อเสรมิขอ้มูล หรือสร้างขอ้มูลใหม่ให้แก่
การสือ่สารดว้ยภาษา (multimodal 
communication) 

ประเมนิและให้คะแนนส่วนการสื่อสารในกจิกรรมใน
ชั้นเรียนและจากงานที่นกัศึกษาได้รับมอบหมาย 

นักศกึษาสามารถใช้สื่อประกอบในการพดู 
การน าเสนอได้ด ี

ดีแล้ว ไม่ตอ้งปรับปรุง 
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 264 คน 
2. จ ำนวนนักศึกษาที  คงอยู  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 263 คน 
3. จ ำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) – คน *(นักศึกษา 1 คน ไม่ถอน และจ่ายค่าเทอมไม่ครบ จึงไม่สามารถให้
เกรด F ได)้ 
4. การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา (คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 51 19.39 

B+ 108 41.06 

B 77 29.28 

C+ 18 6.84 

C 7 2.66 

D+ 1 0.38 

D 1 0.38 

F   

I   

S   

U   

W   

Au   

 
5. ป ัจจ ัยท ี่ท ำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม ี) 

ไม่มี 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก ำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก ำหนดเวลาและ 
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 

ไม่มี 
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7. กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 
 

วิธีการ สรุปผล 
1) มีการประกาศผลคะแนนเก็บ ให้นักศึกษา

ทราบ 2 ครั้ง คือ 1. สัปดาห์ที่ 10 และ 2. 
สัปดาห์ที่ 16 

2) มีการทวนสอบข้อสอบ 
3) มีการทวนเกรดและคะแนนสอบ 
4) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน 

1) มีการประกาศผลคะแนนเก็บเพ่ือให้นักศึกษา
ตัดสินใจ/วางแผน/ปรับพฤติกรรมในการเรียน
รายวิชา 

2) อาจารย์ผู้สอนทุกท่านร่วมกันทวนความถูกต้อง
และความสอดคล้องของข้อสอบกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ พบความสอดคล้องจึง
ด าเนินการทดสอบ 

3) อาจารย์ผู้สอนทุกท่านร่วมกันทวนเกรดและ
คะแนนสอบโดยทบทวนการให้คะแนนกิจกรรม
ทุกกิจกรรม เกือบทุกกิจกรรมพบการให้คะแนน
ที่สอดคล้องกันระหว่างกลุ่ม มีบางกิจกรรมที่ให้
คะแนนสูงหรือต่ าไปกว่า rubrics โดยผู้สอนได้
ชี้แจงเหตุผลที่เห็นสมควร ซ่ึงเป็นไปตาม 
rubrics จึงอนุมัติการให้คะแนนนั้น 

4) จะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน ของคณะวิชา ในเดือน 
พฤษภาคม 2565 

 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต อการดำเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ ำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

2. ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้าม ี) 
ไม่มี 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 มีการเรียกตอบภายในห้องเสริมการตื่นตัวของนักศึกษา 
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 บางงานค าสั่งไม่ค่อยชัดเจน 
 อยากให้ลดงานในคาบลง 
 มีการสั่งงานในช่วงที่ท างานไม่ทัน 
 มีการเปลี่ยนค าสั่งงานหลังจากท างานเสร็จและส่งงานไปแล้ว 
 อยากให้ความยากง่ายการสอนของอาจารย์แต่ละคนมีความเท่ากัน  
 อาจารย์บางท่านไม่ค่อยมีความแอคทีฟในการสอน  
 อาจารย์ลืมปิดไมค์ระหว่างให้ท ากิจกรรม/อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รบกวนการเรียนสอน 

 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผ ู้สอนต อข้อว ิพากษ์ตามข ้อ 1.1 

 ในข้อดีจะพัฒนาต่อไป ในข้อเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะน าไปประชุมระดับรายวิชาและคณะเพ่ือ
หาแนวทางแก้ไขพัฒนาต่อไป เช่น ในเรื่องค าสั่งงานมีการให้รายละเอียดเป็นไฟล์ลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจนแล้วแต่ ผู้สอนอาจไม่ได้ถ่ายทอดให้ตรงกันและครบถ้วน  ในอนาคตจึงน่าจะมี
การก าหนดรายละเอียดกิจกรรมและมอบหมายตอนประชุมวิชาก่อนสอนเพ่ืออธิบาย
รายละเอียดให้ผู้สอนเข้าใจชัดเจนและถ่ายทอดมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป  
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2. ผลการประเม ินรายว ิชาโดยว ิธีอื่น 
2.1 ข ้อว ิพากษ์ที  สำค ัญจากผลการประเม ินโดยว ิธีอื่น 

 จากการประชุมผู้สอน เห็นวา่ควรมีการปรับปรุงพัฒนาการสอน/จดักิจกรรม ใหส้นุกและ
ทันสมัยมากข้ึน 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต อข้อว ิพากษ์ตามข้อ 2.1 
 เห็นควรจัดให้มี workshops หัวข้อการสอนและการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สอน 

 
หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 

1. การดำเน ินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายว ิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
 มีการปรับปรุงเนื้อหารายวชิาให้ทันสมัย ซึ่งตามหลักสูตร รายวิชานี้เป็นปสีุดท้ายที่คณะวชิา

เปิดท าการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษาหน้าจะเปน็รายวิชาใหม่ที่มีเนื้อหาทันสมัย 
2. ข ้อเสนอแนะของอาจารย์ผ ู้รับผิดชอบรายว ิชาต  ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ไม่มี 
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เอกสำรแนบ (ผลประเมิน) 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 


