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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      สวนกลางคณะเภสัชศาสตร 

 

 

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Skills Development) 

2. จ านวนหนวยกิต  3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

               หลักสูตรรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
 เปนรายวิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  ภญ.รศ.ดร. อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 
ภก.ผศ.ดร.ปวริศ วงษ์ประยูร 
ภญ.ผศ.ดร. สินีนาฏ กริชชาญชัย  
 

 
อาจารยผูสอน     Mr. Anthony Phonpituck 
     Mr. Paul Mines 

 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

   ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 1 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอน (Pre-requisite) 
     6.1 รายวชิาที่เรียนมากอนและต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ) 

ไม่มี 
6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจําเปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวย
เครื่องหมาย #) 

ไม่มี 
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6.3 หากใชวิชาอ่ืนที่เทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพ่ิมขอความ "หรือรายวิชาที่เทียบเท
ากัน" หรือ "or equivalent" ตอท้ายรหัสวิชานั้นๆ) 

ไม่มี 
 

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกัน (Co-requisites) 

      7.1 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกันใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ 
ตองการ 

ไม่มี 
 

7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ 
"Corequisite" ตามดวยรหัสวชิาที่ตองการ 

ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 

   เรียนแบบออนไลน์ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 

12 เมษายน 2564 

 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี)   ไม่มี 

2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี)      ไม่มี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชา  

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ได้ด าเนนิการ วิธีการประเมินผลที่ได้
ด าเนินการ 

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO 1: เข้าใจเนื้อหาที่อ่าน

เป็นภาษาอังกฤษ 

-บรรยายเนื้อหาความรู ้

-แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถฝึกฝนด้วยตนเอง

นอกเวลา  

-ประเมินจากการสอบ

ข้อเขียน 

นักศึกษาได้รับการ 
พัฒนา ผลประเมิน              

รายวิชาด้านการพัฒนา                
ผลการเรียนรู้ ได้คะแนน

เฉลี่ย 4.53 

 

CLO 2: ฟังจับใจความส าคญั

เนื้อหาในภาษาอังกฤษได ้

-บรรยายเนื้อหาความรู ้

-แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถฝึกฝนด้วยตนเอง

นอกเวลา  

-การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในช้ันเรียนด้วย 

วิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีกิจกรรมรายบุคคล 

กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม 

-ประเมินจากการปฏิบัติ

ของนักศึกษา เช่น การ

อภิปรายในช้ันเรยีน 

-ประเมินจากการสอบ

ทักษะการฟัง 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีการอภิปรายร่วมกันมาก
ขึ้น 

CLO 3: ใช้ขอ้มูลที่ได้จากการ

อ่านไปประกอบการเขียนเป็น

ภาษาอังกฤษได ้

-บรรยายเนื้อหาความรู ้

-แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถฝึกฝนด้วยตนเอง

นอกเวลา  

 -กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะหจ์ากสถานการณ์ตา่งๆ ทั้งที่ปรากฏ

ในหนังสือเรียนและใน ชีวิตประจ าวัน 

-ประเมินจากการปฏิบัติ

ของนักศึกษา  

-ประเมินจากการสอบ

ทักษะการเขียน  

-ประเมินจากการสอบ

ข้อเขียน 

 

CLO4: พูดเลา่เรื่องเป็น

ภาษาอังกฤษได ้

-บรรยายเนื้อหาความรู ้

-แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถฝึกฝนด้วยตนเอง

นอกเวลา  

-การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในช้ันเรียนด้วย 

-ประเมินจากการปฏิบัติ

ของนักศึกษา เช่น การ

อภิปรายในช้ันเรยีน 

-ประเมินจากการสอบ

ทักษะการพูด  
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วิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีกิจกรรมรายบุคคล 

กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม 

 

CLO 5: แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่าน

เป็นภาษาอังกฤษได ้

-กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วเิคราะหจ์ากสถานการณ์ตา่งๆ ทั้งที่ปรากฏใน

หนังสือเรียนและใน ชีวิตประจ าวนั 

-การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในช้ันเรียนด้วย 

วิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีกิจกรรมรายบุคคล 

กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม 

-แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ภายในช้ันเรียน 

-ประเมินจากการสังเกต

พฤติกรรมจากการมสี่วน

ร่วมในการเรียนรู้ในช้ัน

เรียน 

-ประเมินจากการปฏิบัติ

ของนักศึกษา เช่น การ

อภิปรายในช้ันเรยีน 

-ประเมินจากการสอบ

ทักษะการฟัง  

-ประเมินจากการสอบ

ทักษะการพูด  

ส่งเสริมให้นักศึกษามีการอภิปรายร่วมกันมาก
ขึ้น 

CLO 6: ใช้ภาษาอังกฤษเป็น

เครื่องมือแสวงหาความรูไ้ด ้

จัดกิจกรรมในช้ันเรียน เพื่อเปดิโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบตัิ และพัฒนา

ทักษะในการสื่อสาร 

-ประเมินจากการปฏิบัติ

ของนักศึกษา 

-ประเมินจากการสอบ

ข้อเขียน 
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน    201 คน 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นภาคการศึกษา   201 คน 

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)     0 คน 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

เกรด จํานวน  คิดเป็นร้อยละ 
A 198 98.51 
B+ 2 0.99 
B 0 0 

C+ 0 0 
C 0 0 

D+ 0 0 
D 0 0 
F 0 0 
W 0 0 
I 1 0.49 

รวม 201 201 
 
5.    ปจจัยท่ีท าใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

นักศึกษาทําเรื่องลาออก แต่นักศึกษายังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการชําระ ทําให้ยังคงมีชื่ออยู่ในระบบ จึงมีการพิจารณา

การให้เกรด I แก่นักศึกษารายดังกล่าว  

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและวิธีการ

ประเมินผล (ถ้ามี) 

6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
ความคาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาประเมิน เหตุผล 

ไมมี  

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนร ู (ถามี) 
ความคาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนร ู เหตุผล 
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ไมมี  

 
7 กระบวนการยืนยัน (Verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการ สรุปผล 
1. ตรวจงานที่ไดรับมอบหมาย และประเมิน
ทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน
กิจกรรมที่จัดขึ้นในชั้นเรียน 
2. ประเมินผลการเรียนรูและการพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษโดยการสอบ      
ขอเขียนและสอบปฏิบัติ 
3. ประชุมตรวจสอบผลการเรียนรูของ
นักศึกษาโดยนําคะแนนสอบและเกรดของ
นักศึกษาเขาพิจารณาในที่ประชุมคณาจารย
ผูรวมสอนและผูรับผิดชอบรายวิชา 
4. ใหนักศึกษาประเมินรายวิชาโดยใชแบบ 
ประเมินของมหาวิทยาลัย 

1. นักศึกษาสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายได
ดี และสามารถพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ไดนาพอใจ 
2. นักศึกษาสวนใหญสามารถทําคะแนนสอบได
เกินร้อยละ75 
3. ที่ประชุมีมติเห็นชอบกับผลการศึกษา โดยผล 
การศึกษามีความสอดคล้องกับความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษา 
4. ผลการประเมินตามเอกสารแนบ 

 

หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 

   ไม่มี 

2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 

  ไม่มี 

 

 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

จากการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาจํานวน 169 คนจากจํานวนที่ลงทะเบียน 201 คน (84%) พบว่าคะแนน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน คะแนนการประเมินตนเองของนักศึกษา คะแนนการพัฒนาผลการเรียนรู้

จากการเรียนการสอน และคะแนนความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประจํา

ห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.55  จากคะแนนเต็ม 5 ดังเอกสารแนบ 
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1.1 ขอวิพากษที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ไม่มี 

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 
ไม่มี  

2. ผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
2.1 ขอวิพากษที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
  ไมมี 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 
  ไมมี 

 

หมวดที่ 6: แผนการปรับปรุง 
 

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

สิ่งที่ปรับปรุงตามแผนการสอน ผลการดําเนินการ 
1. จัดใหนักศึกษาทุกกลุมเรียนกับอาจารยเจา
ของภาษาตลอดภาคการศึกษา 
2. อาจารยผูสอนประชุมหารือรวมกันเพ่ือ
กําหนดงานมอบหมายของแตละกลุมใหมี
ลักษณะและปริมาณใกลเคียงกันเพ่ือความ
ยุติธรรมสําหรับนักศึกษา 

ดําเนินการสําเร็จลุลวงตามแผน 

 
2. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่มี 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :    ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : 
ภก.ผศ.ดร.ปวริศ วงษ์ประยูร    ภญ.รศ.ดร. อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 
 
ลงชื่อ: ………………………………….................................. ลงชื่อ: ………………………………….......................... 
วันท่ีรายงาน      วันท่ีรายงาน  

ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร : 
 
ลงชื่อ:…………………………………......................................... วนัที่รับรายงาน ................................................... 
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