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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         วังท่าพระ/พระราชวังสนามจันทร์/วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
    ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล (English in the Digital Era) 
2.  จำนวนหน่วยกิต     
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 เป็นวิชาบังคับ กลุ่มวิชาภาษา  
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
ผศ.เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์   
 
อาจารย์ผู้สอน    
อาจารย์ประจำ 
ผศ.เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์  ผศ. ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง 
ผศ. ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์   ผศ. ดร.พิมลาพร วงศ์ชินศรี  
ผศ.ตติยา ซีบังเกิด  อ. ดร.พจนา มณียิ่งสกุล  
อ. ดร.อมรรัตน์ อัมราลิขิต  อ. ดร.สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์  
อ. ดร.ณชนก หุตนันท์   อ. ดร.รุ่งนภา ชีวรัศม ี
อ.นวลเพ็ญ พ่วงพนัสี  อ.กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์  
อ.สุคนธา สมใจ    
 
อาจารย์พิเศษ   
อ. ดร.กรกช แพทย์สาสดี  อ. ดร.ทัศนพรรณ ไพศาลนันทน์ อ.ปิยนิตย์ มุนิล  
อ.กัลป์ปภัส สร้อยเพ็ชรวง  อ.ชลิสา วงศ์วิศวะกร  อ.ปีย์วรา ศุภดิษฐ์ 
อ.สันติภาพ สังประกุล  อ.กฤษฎา ปัญญาประทีป  อ.พิจิตรา ดิสวโรธรรม 
อ.กัญจน์ณฏัฐ์ เรืองทอง   อ.กันตชาติ มณีมรกฏ  อ.มุกดา คล้ายกุญชร  
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อ.กิติพัฒน์ ชุติชัยวิรัตน์    อ.ชลลดา ปัญญาวรคุณชัย  อ.ยอดยิ่ง ยิ้มเลิศวงศ์ 
อ.ชานุกฤต เธียรกัลยา  อ.ทิพย์วรรณ มาเบ้า  อ.รัชดา เชิดสูงเนิน 
อ.ธนา เครือวงค์    อ.ธีรัตม์ ฉวีวรรณ   อ.วัชร์ชวัล สมสุข 
อ.นิยะดา รสิกวรรณ   อ.บุณฑริกา บรรจงจิตร์  อ.วิรุจนา ประสารทรัพย์ 
อ.เบ็ญจวรรณ สุขไพบูลย์   อ.ปาลิตา ยาออม   อ.ศศิกานต์ ศศิธรเวชกุล 
อ.ศาสตราวุธ บุญฤๅชา  อ.ศิรินันท์ เอื้อนไธสงค์   อ.สิริรัตน์ ผลหมู่  
อ.สุภาวดี อุดมชัยรัศมี   อ.อนันต์ ธานีปกรณ์    อ. ดร.ฮัมบาลี เจะมะ 
อ.ก้าวผ่านเมฆ นวภาสกร   อ.พัชราภรณ์ หนังสือ 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาต้น  ของชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ/ตลิ่งชัน, พระราชวังสนามจันทร์, วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 
 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  18 พฤษภาคม 2564 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถา้มี) 
 ไมมี่ 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ำเนินการเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลทีไ่ด้ดำเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO1 ฟังข้อมูลและเรื่องราว
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและ
ตอบสนองสิ่งที่ฟังได้ 
CLO2 พูดและสนทนา 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ 
CLO3 อ่านข้อมูลและเรื่องราว
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ 
CLO4 เขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
เรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้ 
(PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา  
และสื่อสารได้ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ในบริบทการ 
สื่อสารที่หลากหลาย) 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน      

การเขียน ทั้งรายบุคคล แบบคู่และ

แบบกลุ่ม เช่น การถาม-ตอบ การ

สนทนา บทบาทสมมติ การสาธิต 

สถานการณ์จ าลอง การเล่นเกม การ

น าเสนอ การรายงาน การอ่านจับ

ใจความ การเขียนเล่าเรื่องราว การ

เขียนพรรณนา/บรรยาย เป็นต้น 

 

- ประเมินจากความถูกต้อง 
ชัดเจนของการใช้ภาษา และการ
สื่อสารไดต้รงตามวัตถุประสงค์ 
- ประเมินทักษะการฟังจาก
กิจกรรมการฟังในชั้นเรียน และ
การทดสอบฟัง 
- ประเมินทักษะการพูดจาก
กิจกรรมการพูดในชั้นเรียนตาม
หัวข้อที่ก าหนด และการทดสอบ
พูด 
- ประเมินทักษะการอ่านจากการ
ตอบค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านใน
ชั้นเรียน และการสอบขอ้เขยีน 
- ประเมินทักษะการเขยีนจาก
การเขียนย่อหน้าเกี่ยวกับ

นักศึกษาสามาถฟัง พูด อ่าน  
และเขียนภาษาอังกฤษได้ตาม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
รายวิชา โดยเฉพาะทักษะการพูด 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่ด ี
มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ 
มากขึ้น   
 

ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งในและนอกชั้นเรียน เช่น การส่งเสริม 
ให้นักศึกษาใช้โปรแกรมการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษออนไลน์เพ่ือกระตุ้น 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Learner Autonomy) และการศึกษา 
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆ โดย 
ผู้สอนเป็นผู้แนะนำ   
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เรื่องราวในชีวิตประจ าวันตาม
หัวข้อที่ก าหนด 
- ประเมินการบูรณาการทักษะทั้ง 
 4 จากโครงการน าเสนอปลายภาค 
เรียน (Final Project) 

 
 
 
 
 
 

CLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และการแสวงหาความรู้ได้ 
(PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารได้ 
ตรงตามวัตถุประสงค์  
ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและ 
สารสนเทศ) 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้โปรแกรมการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 

SPEEXX และ Online Writing 

Lessons เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้วย

ตนเอง  

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สงเสริมให้

ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทต่าง  ๆในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

- ประเมินความก้าวหน้าในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการ
ใช้โปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษออนไลน์  
SPEEXX 
- ประเมินจากการเข้าฝึก
ภาษาอังกฤษ 
ด้วย Online Writing Lessons 
-ประเมินจากการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศได้เหมาะสมกับการ
น าเสนอ  
Final Project 

- นักศึกษาได้ฝึกทักษะ 
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านผ่าน 
โปรแกรม SPEEXX และ Online  
Writing Lessons  
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
ประกอบการท า Final Project 
รวมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการน าเสนอ  
Final Project ได้อย่างเหมาะสม 
เช่น การจัดท าการน าเสนอใน 
รปูแบบ และการใช้ดนตรีประกอบ 
เป็นต้น  

ไม่มี  
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CLO6 วางแผนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ระบุวิธีการเรียน  
แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
และประเมินความก้าวหน้า 
ของตนเองได้ 
(PLO6 แสวงหาความรู้ได้ 
ด้วยตนเอง และน าความรู้ 
ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
และการด าเนินชีวิต) 

-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้ศึกษาและพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

- สนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้

เพ่ิมเติมด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 

SPEEXX และ Online Writing 

Lessons  

- ประเมนิจากผลการเข้าฝึก
ภาษาอังกฤษ 
ด้วยโปรแกรม SPEEXX และ 
Online Writing Lessons  
- ประเมินจาก Final Project 
- ประเมินการน าความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองจากการพูด
สะท้อนคิด  
(Reflection) เกี่ยวกับสิ่งที่ได้
เรียนรู้จาก 
โครงการน าเสนอปลายภาคเรียน 
(Final  
Project) 

- นักศกึษาสามารถ 
วางแผนการศึกษาภาษาอังกฤษ 
ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 
SPEEXX และ Online Writing 
Lessons  
- นักศึกษาสามารถประเมินผล 
การเรียนรู้/ประโยชน์ที่ได้รับจาก 
การท า Final Project  
ได้ด้วยตนเอง 

ไม่มี  
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        3,355 คน      
2.   จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     3,355  คน  
3.   จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W)    - คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 1,524 45.42 
B+ 737 21.97 
B 519 15.47 

C+ 271 8.08 
C 145 4.32 

D+ 44 1.31 
D 32 0.95 
F 83 2.47 
I   
S   
U   
W   
Au   

 
5.   ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
  ............................................................. ....................................................................................... 
..................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... ............................................... 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านกำหนดเวลาและ
วิธีการประเมนิผล (ถ้ามี) 
       .......................................................................................................................................... .......... 
..................................................................................... .............................................................................. 
...................................................................................... ............................................................................. 
...................................................................................................................................................................  
......................................................................................................... .......................................................... 
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7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วิธีการ  สรุปผล 
- อาจารย์ผู้สอนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของงานที่ 
มอบหมาย/ข้อสอบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ตั้งไว้ 
ผู้สอนประชุมเพ่ือยืนยันผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
จากคะแนนรวมที่ได้โดยอิงผลการเรียนรู้ที่ตั้งใว้  
- กรรมการบริหารรายวิชาทวนสอบผลการศึกษา 
ของนักศึกษาทุกกลุ่มก่อนรายงานผลการศึกษาไป 
ยังศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
 
 
 

- ผลคะแนนสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ 
ตั้งไว้  
- ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสอดคล้องตามผล 
การเรียนรู้ที่ตั้งไว้  
- ไมพ่บความผิดปกติของผลการศึกษา  

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 - นักศึกษามีปัญหากับการ Login เข้า SPEEXX และระบบ Online Writing Lessons 
 - ควรปรับเกณฑ์การให้คะแนนการเขียน (Scoring Rubric for Writing) ในครั้งที่ 2 ยากกว่าเกณฑ์
การให้คะแนนในครั้งที ่1   
 - สำหรับเอกสารประกอบการสอนการเขียน ควรเพ่ิม Writing Model ให้นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
เข้าใจเนื้อหาไดง้่ายขึ้น  
 - Scoring Rubric for Speaking ควรเพ่ิมรายละเอียดในส่วน Fluency เช่น หากนักศึกษาพูดโดย
ไม่อ่านบทในระหว่างการสอบ จะได้ 2 คะแนนเต็ม หากนักศึกษาอ่านบท จะได้แค่ 1 คะแนน 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 -  การส่งงานให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละสัปดาห์มีความล่าช้า เพ่ือให้การบริหารงานรายวิชามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ควรมีการมอบหมายงานใหผู้้ประสานงานรายวิชารับผิดชอบจัดท าข้อสอบ ฟัง 
(Listening) พูด (Speaking) อ่าน (Reading) และเขียน (Writing) และกิจกรรมในชั้นเรียน 
(Classroom Activities) ให้ชดัเจน  
 
 
 



มคอ. 5 (AUN-QA) 
 

 

8 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

จุดแข็ง อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้รับผลการประเมินการสอนในระดับ “มาก” 
 อาจารย์ผู้สอนยังมีการติดตามนักศึกษาดีมาก  
จุดอ่อน อาจารย์บางท่านยังขาดทักษะการสอน/การอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจในบางประเด็น  

      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
   จัดฝึกอบรมให้ด้านทักษะการสอนภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ิมเติม 
 

2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

1.   การดำเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
 - จัดทำหนังสือโดยมีเนื้อหาที่ทันสมัยและเหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษา นอกจากนี้
เนื้อหามีการออกแบบได้สอดคล้องกับบริบทที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้จริง (Authentic Content) 

- มีการนำ Activity-based Learning มาใช้ในการสอน ซ่ึงพัฒนานักศึกษาได้จริง  
- ออกแบบ Scoring Rubrics สำหรับทักษะการพูดและการเขียนให้ชัดเจนมากขึ้น  
- จดัเตรียม Writing Model ให้นักศึกษา 

2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ควรนำข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไปให้
ดียิ่งขึ้น  
            ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์กียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์) 
              วันที่ 15 มีนาคม 2565  


