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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วังท่าพระ คณะโบราณคดี  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

081103-59    การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
                       English Skills Development  
2.  จำนวนหน่วยกิต     

3 หน่วยกิต (2-2-5) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 รายวิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) 

4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ ดร. วรมาศ ธัญภัทรกล 
อาจารย์ผู้สอน      

กลุ่ม คณะ ผู้สอน 
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   อาจารย์ลัคนัย รัตนกิจพิศาล 
2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   อาจารย์ปิยนุช สุขสวคนธ์ 
3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   อาจารย์ดิลกา อัศวรังษีกุล 
4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   อาจารย์เบญจพร ชมพูนุท ณ อยุธยา 
5 คณะมัณฑนศิลป์   อาจารย์ดิลกา อัศวรังษีกุล 
6 คณะมัณฑนศิลป์   อาจารย์เบญจพร ชมพูนุท ณ อยุธยา 
7 คณะดุริยางคศาสตร์   อาจารย์ดิลกา อัศวรังษีกุล 

  อาจารย์สินีนาถ สิทธิเลิศประสิทธิ์ 
 

 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  
 
 

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

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

8.  สถานที่เรียน 
ออนไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการ ZOOM ร่วมกับ Google Classroom 

 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  28 เมษายน 2565 
 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 

2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ำเนินการเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการเรียนรู้
ที่ได้ดำเนินการ 

 วิธีการประเมินผลที่ได้ดำเนินการ ผลที่เกิดกับนักศกึษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพ่ือให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ 

CLO 
CLO1  
สามารถพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษโดย
มุ่งเน้นที่การฟัง การพูด อ่านจบัใจความและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ 

CLO1  
ผู้สอนบรรยาย ให้ข้อมูล และ ให้นักศึกษาได้ 
ศึกษาตัวอย่างการสื่อสารภาษาอังกฤษใน 
บริบทต่างๆ จากหนังสือเรียนและสื่อการสอน 
 
นักศึกษาฝึกทกัษะการสื่อสารทั้งการพูด  
การฟัง การอ่าน และการเขียนตาม 
หัวข้อในหนังสือเรียน และตามสถานการณ์ 
ที่ผู้สอนกำหนด 
 
การฝึกทักษะการสื่อสารผ่านบทบาทและ 
สถานการณ์สมมติทั้งแบบคู่และแบบกลุม่  
การอภปิรายกลุ่มย่อย และการถาม 
ตอบในชั้นเรียน 

ประเมินจากผลงานกจิกรรมในชั้นเรียน โดย 
นักศึกษาจะต้องสามารถเลือกสรรและนำเอาเนื้อ 
หาที่เรียนมาใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิต 
ประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และมี 
ประสิทธิภาพในฐานะผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา 
ต่างประเทศ 
 
ประเมินจากการทดสอบการพูด การฟัง และอ่าน
จับใจความและการเขยีน (ทดสอบย่อยในชั้นเรียน) 
 
ประเมินจากแบบฝึกหัดและการบ้านที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 
ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเขา้ใจในเนื้อหาที่ผู้สอน 
บรรยายและอธบิาย แต่ในส่วนของการพัฒนาทักษะ 
การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษยังต้องปรับปรุง  
นักศึกษายังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเปน็ธรรมชาติ 
 

จัดการเรียนการสอนผ่านกจิกรรมที ่
นักศึกษามีส่วนรว่มได้ง่ายและมีความ 
ถนัด เช่น เกม เพลง ฯลฯ 
 
จัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถ 
บูรณาการความรู้จากสาขาวิชาเอกของ 
ตนเองมาใช้ได้  
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        179 คน      
2.   จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     179 คน  
3.   จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W)      - คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (จำนวนนักศึกษารวม 86 คน) 

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 21 24.41 
B+ 24 27.90 
B 23 26.74 

C+ 14 16.27 
C 3 3.48 

D+ 1 1.16 
D - - 
F - - 
I - - 
S - - 
U - - 
W - - 
Au - - 

 
คณะมัณฑนศิลป ์(จำนวนนักศึกษารวม 53 คน) 

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 13 24.52 
B+ 4 7.54 
B 7 13.20 

C+ 15 28.30 
C 8 15.09 

D+ 4 7.54 
D 2 3.77 
F - - 
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I - - 
S - - 
U - - 
W - - 
Au - - 

 
ดุริยางคศาสตร ์(จำนวนนักศึกษารวม 41 คน) 

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 16 39.02 
B+ 11 26.82 
B 5 12.19 

C+ 2 4.87 
C 3 7.31 

D+ 2 4.87 
D 2 4.87 
F - - 
I - - 
S - - 
U - - 
W - - 
Au - - 

 
5.   ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

 ไม่มี  

6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านกำหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
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7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วิธีการ  สรุปผล 
7.1 ทวนสอบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

ที่ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน 

7.2 ทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาจากการ

งานที่ได้รับมอบหมาย การสอบกลางภาคและ

การสอบปลายภาค 

การทวนสอบพฤติกรรมในชั้นเรียน จากงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการสอบปลายภาค ทำให้สามารถ
แยกแยะผู้เรียนที่มีพัฒนาการสูงจากผู้เรียนที่มี
พัฒนาการต่ำหรือไม่มีพัฒนาการได้ 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
   ไม่มี 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

           ไม่มี 
 

2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
     ไม่มี 
 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

ไม่มี 
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หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
 

1.   การดำเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
ไม่มี 

2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ไม่มี 



T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

081103-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รหัสตรวจสอบ 1671333417วันที่ยืนยันส่ง 09/04/65 22:13:05 วันที่พิมพ์ 03/05/65 02:31:24

ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT Sec. 1 ครั้งที่ 1

จำนวนลง     26 คน

.00.00.00.00.00 นางสาวณัฐธยาน์ ตันติกุลA6402100071

.00.00.00.00.00 นางสาวน้ำหนึ่ง สินธพอาชากุลA6402100132

.00.00.00.00.00 นายพุฒิธร ก๋งเม่งA6402100173

.00.00.00.00.00 นายภวิศ แก้วสถิตพรชัยA6402100204

.00.00.00.00.00 นางสาวเลิศรัชนี เวชศาสตร์B+6402100255

.00.00.00.00.00 นางสาววิรัลพัชร โลหะคุปต์B6402100286

.00.00.00.00.00 นายศิรสิทธิ์ ตรีโรจน์พุฒิพงศ์A6402100307

.00.00.00.00.00 นางสาวศิริอาภรณ์ สกุลพลวันA6402100318

.00.00.00.00.00 นางสาวไอรดา เกียรติสิงห์นครA6402100369

.00.00.00.00.00 นายธีธัช สุริยาประสิทธิ์B+64021004310

.00.00.00.00.00 นางสาวปุณยาภา เขมะโยธินA64021004611

.00.00.00.00.00 นายพชร หิรัญวงศ์D+64021004712

.00.00.00.00.00 นายภัทร ประพันธ์วัฒนะB+64021004813

.00.00.00.00.00 นายสิปปกร ปุดจีนA64021005014

.00.00.00.00.00 นางสาวแสงสวรรค์ พลวิจิตรC+64021005115

.00.00.00.00.00 นางสาวณัฐนันท์ ตันติกุลC+64021005416

.00.00.00.00.00 นางสาวปวีณ์ธิดา ขุนกิจB64021008117

.00.00.00.00.00 นางสาวพีรดา เรืองสวัสดิ์C+64021008618

.00.00.00.00.00 นางสาวภัณฑิรา อินต๊ะชุ่มB+64021008719

.00.00.00.00.00 นายลัทธวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์B64021009020

.00.00.00.00.00 นางสาวคณินทร์ สหศักดิ์กุลA64021010321

.00.00.00.00.00 นายจิรรัฎฐ์ ลีละพณิชย์C+64021010522

.00.00.00.00.00 นายณศักต์ เจริญผลC+64021010723

.00.00.00.00.00 นางสาวนภาพร บุญยังC64021011324

.00.00.00.00.00 นางสาวรษิกา แววกุดเรือB+64021011825

.00.00.00.00.00 นางสาววรัญญา เกรียงไกรB+64021012026
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ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รหัสตรวจสอบ 1671375696วันที่ยืนยันส่ง 09/04/65 22:20:31 วันที่พิมพ์ 03/05/65 02:32:43

ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT Sec. 2 ครั้งที่ 1

จำนวนลง     31 คน

.00.00.00.00.00 นางสาวกานต์ชนิต น้อยเอี่ยมB6402100031

.00.00.00.00.00 นางสาวชญาดา ภาศักดีB6402100042

.00.00.00.00.00 นางสาวทานตะวัน วัฒนะB+6402100093

.00.00.00.00.00 นางสาวปีย์รดา กายพันธ์B6402100164

.00.00.00.00.00 นายภัคพงศ์ การะเวกC+6402100215

.00.00.00.00.00 นางสาวภัสสร มาลัยB6402100226

.00.00.00.00.00 นางสาววิชชุดา เดชสุรางค์B+6402100277

.00.00.00.00.00 นางสาวศิรประภา อบอายA6402100298

.00.00.00.00.00 นางสาวสิตางศุ์ อรุณพันธ์B6402100339

.00.00.00.00.00 นางสาวสุพิชฌาย์ ขวัญต่อB64021003410

.00.00.00.00.00 นางสาวกนกนภา เพียรพิทักษ์C64021003711

.00.00.00.00.00 นางสาวรุจิรา หมั่นชัยC+64021004912

.00.00.00.00.00 นาย ธนกฤต ครูศรีB64021006013

.00.00.00.00.00 นายกีรติ อินอ่อนB64021006914

.00.00.00.00.00 นางสาวณภาภัช บุญอำนวยพรB64021007315

.00.00.00.00.00 นางสาวณษรา กาญจนเจตนีA64021007416

.00.00.00.00.00 นายทัตเทพ นิติศรวุฒิB64021007517

.00.00.00.00.00 นายเทียน เทศน์อรรถภาคย์B+64021007618

.00.00.00.00.00 นายธีรกานต์ อินต๊ะก๋อนA64021007719

.00.00.00.00.00 นายบัญญพนต์ ขาวจันทร์ตาC+64021008020

.00.00.00.00.00 นางสาวปานไพลิน ทองแป้นC+64021008221

.00.00.00.00.00 นางสาวพิมพ์ชนก อาชีวะสุขB64021008522

.00.00.00.00.00 นายภาณุวิชญ์ จันทโรกรB64021008823

.00.00.00.00.00 นางสาวรชนิศ มงคลศิวะB+64021008924

.00.00.00.00.00 นายวิชญ์ วิชิตะกุลC+64021009225

.00.00.00.00.00 นายสิระเชฏฐ จิรพนาธรB+64021009626

.00.00.00.00.00 นายอนิวัต อมรนิมิตรB+64021009927

.00.00.00.00.00 นางสาวเอกนรี ชูสวัสดิ์A64021010028



T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

081103-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รหัสตรวจสอบ 1671375696วันที่ยืนยันส่ง 09/04/65 22:20:31 วันที่พิมพ์ 03/05/65 02:32:43

ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT Sec. 2 ครั้งที่ 1

จำนวนลง     31 คน

.00.00.00.00.00 นางสาวธันย์ชนก มาละเงินC64021011229

.00.00.00.00.00 นายปิยทัศน์ นัดดาB+64021011530

.00.00.00.00.00 นางสาวภัทรลภา ใจกว้างA64021011631

%รวมMANUALเกรด

16.135<<>>A

22.587<<>>B+

38.7112<<>>B

16.135<<>>C+

6.452<<>>C

MEAN = 0 SD = 0

100.0031รวม

(                                     )ปิยนุช สุขสวคนธ์ (                                     )
หัวหน้าภาควิชา คณบดีอาจารย์ผู้สอน

............/................./.........................../................./............... ............/................./...............



T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

081103-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รหัสตรวจสอบ 1671421939วันที่ยืนยันส่ง 09/04/65 22:26:09 วันที่พิมพ์ 03/05/65 02:33:11

ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT Sec. 3 ครั้งที่ 1

จำนวนลง     29 คน

.00.00.00.00.00 นางสาวกวินธิดา เจริญศรีB+6402100011

.00.00.00.00.00 นางสาวชนม์มนัส เครือปันแก้วA6402100052

.00.00.00.00.00 นายนทีธร นพวงษ์ศิริB+6402100123

.00.00.00.00.00 นางสาวปัณฑารีย์ กล่อมจิตรB6402100154

.00.00.00.00.00 นางสาวแพรวรุ่ง ไตรณรงค์สกุลC+6402100195

.00.00.00.00.00 นางสาวรุจิรา ปั้นหยัดB6402100246

.00.00.00.00.00 นางสาววริศรา ชูสนุกA6402100267

.00.00.00.00.00 นางสาวอธิติญา พนัสB+6402100358

.00.00.00.00.00 นางสาวกัณฐมณี สุขปลอดA6402100389

.00.00.00.00.00 นางสาวปรีดาวรรณ ปิ่นทองA64021004510

.00.00.00.00.00 นางสาวไอดิน ไปดงA64021005211

.00.00.00.00.00 นางสาวณัฐวดี ไกรศรีB64021005512

.00.00.00.00.00 นายภูริช โอวรกุลB+64021005713

.00.00.00.00.00 นางสาวรชตวรรณ ปัญญาเถิงB64021005814

.00.00.00.00.00 นางสาว นภัสศร สมใจA64021006215

.00.00.00.00.00 นางสาวศีรประภาพร ศรีวิชัยB+64021006516

.00.00.00.00.00 นายกิตติพศ เรืองปิยะC+64021006717

.00.00.00.00.00 นางสาวนิชาดา หมัดป้องตัวB+64021007818

.00.00.00.00.00 นางสาววไลลักษณ์ ตันเฮียงสุนC+64021009119

.00.00.00.00.00 นายสิทธินนท์ ไม้สังข์C+64021009520

.00.00.00.00.00 นายกิตติศักดิ์ มีเจริญB64021010221

.00.00.00.00.00 นางสาวธัญลักษณ์ ศิริผลาB+64021011122

.00.00.00.00.00 นายนิธิศ วันวัฒนกุลB64021011423

.00.00.00.00.00 นายโภคิน ศศิวิมลพันธุ์B64021011724

.00.00.00.00.00 นายศุภกร จัดสวยB64021012325

.00.00.00.00.00 นายนรบดี วัดชุมB+64021012726

.00.00.00.00.00 นางสาวพิมสิริ สินทรัพย์สิริB+64021012927

.00.00.00.00.00 นางสาวรัญชิดา บุญชูB+64021013028



T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

081103-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รหัสตรวจสอบ 1671421939วันที่ยืนยันส่ง 09/04/65 22:26:09 วันที่พิมพ์ 03/05/65 02:33:11

ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT Sec. 3 ครั้งที่ 1

จำนวนลง     29 คน

.00.00.00.00.00 นายสุธีพัทธ์ วงศ์ธนาสมิทธิB+64021013329

%รวมT-SCOREเกรด

20.696<<>>A

37.9311<<>>B+

27.598<<>>B

13.794<<>>C+

00<<>>C

00<<>>D+

00<<>>D

00<<>>F

MEAN = 0 SD = 0

100.0029รวม

(                                     )ดิลกา อัศวรังษีกุล (                                     )
หัวหน้าภาควิชา คณบดีอาจารย์ผู้สอน

............/................./.........................../................./............... ............/................./...............



T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

081103-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รหัสตรวจสอบ 1671718082วันที่ยืนยันส่ง 09/04/65 23:07:55 วันที่พิมพ์ 03/05/65 02:33:41

ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT Sec. 4 ครั้งที่ 2

จำนวนลง     30 คน

.00.00.00.00.00 นางสาวชลนันทน์ เป้าคำศรีC+6402100061

.00.00.00.00.00 นางสาวทักษพร ปาคำB6402100082

.00.00.00.00.00 นายธาดา ทองภูสวรรค์C6402100113

.00.00.00.00.00 นางสาวรมิดา กนกโกเศศC+6402100234

.00.00.00.00.00 นายสหรัฐ คาระวานนท์D+6402100325

.00.00.00.00.00 นายญาณกร สิทธิไพบูลย์D+6402100396

.00.00.00.00.00 นายณภัทร พวงจิตรC+6402100407

.00.00.00.00.00 นายณรงค์ สุขเกิดC+6402100418

.00.00.00.00.00 นายธนพงษ์ ตีระวณิชย์ภิญโญC+6402100429

.00.00.00.00.00 นางสาวปภาวรินทร์ ฉายาวัฒนะC+64021004410

.00.00.00.00.00 นางสาวจารุณี พรมทองC+64021005311

.00.00.00.00.00 นายภูฟ้า หวังศิริสมบูรณ์D+64021005612

.00.00.00.00.00 นางสาวรักษิณา ตุนาคC+64021005913

.00.00.00.00.00 นางสาว ธนพร สมประเสริฐC64021006114

.00.00.00.00.00 นางสาว ปานวาด เสือคำC+64021006315

.00.00.00.00.00 นายภูรินท์ กุลเกียรติอนันต์C+64021006416

.00.00.00.00.00 นางสาวกมนนัทธ์ ดวงดีC+64021006617

.00.00.00.00.00 นางสาวชิดชนก น้อยดีC64021007018

.00.00.00.00.00 นายญาณภัทร บุญประสิทธิ์D64021007119

.00.00.00.00.00 นางสาวฐิติรัตน์ ใบปอดB64021007220

.00.00.00.00.00 นายบรรณวิชญ์ แท่นธัญลักษณ์C64021007921

.00.00.00.00.00 นางสาวพรพนา แซ่ตั๊นC+64021008322

.00.00.00.00.00 นายศักร์สฤษฏิ์ ธรรมธีรดำรงD+64021009423

.00.00.00.00.00 นายสุรดิษ ตาลบำรุงB64021009824

.00.00.00.00.00 นางสาวจันจิรา โพธิ์ลีD64021010425

.00.00.00.00.00 นางสาวชาลิสา อ่อนจันทร์C+64021010626

.00.00.00.00.00 นายณัฐชานนท์ อินวงศ์วรรณC64021010927

.00.00.00.00.00 นายต่อตระกูล จันทร์ฑูรย์C64021011028



T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

081103-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รหัสตรวจสอบ 1671718082วันที่ยืนยันส่ง 09/04/65 23:07:55 วันที่พิมพ์ 03/05/65 02:33:41

ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT Sec. 4 ครั้งที่ 2

จำนวนลง     30 คน

.00.00.00.00.00 นางสาวรุจีรา วิรุฬหธีระสรรค์C+64021011929

.00.00.00.00.00 นางสาววิภาวี นารัตท์C+64021012230

%รวมT-SCOREเกรด

00<<>>A

00<<>>B+

103<<>>B

5015<<>>C+

206<<>>C

13.334<<>>D+

6.672<<>>D

00<<>>F

. .

100.0030รวม

(                                     )เบญจพร ชมพูนุท ณ อยุธยา (                                     )
หัวหน้าภาควิชา คณบดีอาจารย์ผู้สอน

............/................./.........................../................./............... ............/................./...............



T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

081103-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รหัสตรวจสอบ 1671458990วันที่ยืนยันส่ง 09/04/65 22:31:38 วันที่พิมพ์ 03/05/65 02:34:08

ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT Sec. 5 ครั้งที่ 1

จำนวนลง     23 คน

.00.00.00.00.00 นางสาวกฤณณ์ โชติธนกุญชรA6404100691

.00.00.00.00.00 นางสาวกิติยา เพ็งฉุยA6404100702

.00.00.00.00.00 นางสาวเขมินทรา เครือจันทร์B6404100713

.00.00.00.00.00 นายจิรวัฒน์ ฉัตรวรโชคC6404100724

.00.00.00.00.00 นายจิระเมธ สูนย์กลางB+6404100735

.00.00.00.00.00 นายจิรัฎฐ์ วงศ์ภักดีB6404100746

.00.00.00.00.00 นางสาวชญาดา เตียธสิทธิ์A6404100757

.00.00.00.00.00 นางสาวญาณิน กาญจนวัฒน์A6404100768

.00.00.00.00.00 นางสาวณภัทร พร้อมฤทัยA6404100779

.00.00.00.00.00 นางสาวณัฐธยาน์ อรุณศิริสกุลB64041007810

.00.00.00.00.00 นางสาวณิชนันทน์ ถนอมนิรชรชัยB+64041007911

.00.00.00.00.00 นางสาวแดเนียร์ ธนิสร เมกกิตร์A64041008012

.00.00.00.00.00 นางสาวธนพร อาจจะบกB64041008113

.00.00.00.00.00 นางสาวธนภรณ์ ใบยาA64041008214

.00.00.00.00.00 นางสาวธนัชชา แสนทองแก้วA64041008315

.00.00.00.00.00 นางสาวธัญญชนก กิจหาญA64041008416

.00.00.00.00.00 นางสาวนภัสนันท์ ตั้งวัฒนศิริกุลA64041008517

.00.00.00.00.00 นางสาวนัชชา ว่องภักดีภูบาลA64041008618

.00.00.00.00.00 นางสาวนันท์ณัฐชา ธัญญไกรสิทธิ์B+64041008719

.00.00.00.00.00 นายพลาทิป เกิดพิพัฒน์C64041008820

.00.00.00.00.00 นางสาวพัสวีพิชญ์ ภัคศุภภาคย์A64041008921

.00.00.00.00.00 นางสาวพิชญา แซ่กิ้นB+64041009022

.00.00.00.00.00 นางสาวพิมพกานต์ พรสอนA64041009123



T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

081103-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รหัสตรวจสอบ 1671458990วันที่ยืนยันส่ง 09/04/65 22:31:38 วันที่พิมพ์ 03/05/65 02:34:08

ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT Sec. 5 ครั้งที่ 1

จำนวนลง     23 คน

%รวมMANUALเกรด

56.5213<<>>A

17.394<<>>B+

17.394<<>>B

00<<>>C+

8.702<<>>C

MEAN = 0 SD = 0

100.0023รวม

(                                     )ดิลกา อัศวรังษีกุล (                                     )
หัวหน้าภาควิชา คณบดีอาจารย์ผู้สอน

............/................./.........................../................./............... ............/................./...............



T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

081103-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รหัสตรวจสอบ 1671633306วันที่ยืนยันส่ง 09/04/65 23:01:13 วันที่พิมพ์ 03/05/65 02:34:32

ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT Sec. 6 ครั้งที่ 1

จำนวนลง     22 คน

.00.00.00.00.00 นายอติชาติ เพชรฉลองC046101861

.00.00.00.00.00 นายณัฐกิจ ครุฑพงษ์D046102572

.00.00.00.00.00 นายศาศวัต กุลรักษ์C6303102523

.00.00.00.00.00 นางสาวเพชรลดา ปัญญาเลิศA6404100934

.00.00.00.00.00 นางสาวเพทาย วิวรรธน์ธีระกุลA6404100945

.00.00.00.00.00 นายภควัต ลีลฐิติวงศ์C+6404100956

.00.00.00.00.00 นายภาณุพงศ์ นิลวรรณB6404100967

.00.00.00.00.00 นางสาวภารดี จำวงค์A6404100978

.00.00.00.00.00 นายภูริพันธ์ จำปาทองB+6404100989

.00.00.00.00.00 นางสาวมนรดา บุญรัตนากรB+64041009910

.00.00.00.00.00 นางสาวยุวรินทร์ อัศวสกุลวงศ์A64041010011

.00.00.00.00.00 นายร่มไทร นุชพิทักษ์A64041010112

.00.00.00.00.00 นางสาวรวินันท์ อนันต์บรรพกิจB+64041010213

.00.00.00.00.00 นายราชกิจ ม่วงศักดิ์C+64041010314

.00.00.00.00.00 นายวิไชยุทธ โชติกรณ์A64041010415

.00.00.00.00.00 นางสาววีรดา ไทยสุวรรณC+64041010516

.00.00.00.00.00 นายศุภเศรษฐ์ ฉัตรโทB64041010717

.00.00.00.00.00 นางสาวสุทธิดา คำตาB+64041010818

.00.00.00.00.00 นางสาวสุธิมา ทองสมุทรA64041010919

.00.00.00.00.00 นางสาวสุธิยะ ศิวประชากุลA64041011020

.00.00.00.00.00 นางสาวสุพิชญา ภูมิระวิA64041011121

.00.00.00.00.00 นางสาวอินทิตา ตุวยานนท์B64041011222



T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

081103-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รหัสตรวจสอบ 1671633306วันที่ยืนยันส่ง 09/04/65 23:01:13 วันที่พิมพ์ 03/05/65 02:34:32

ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT Sec. 6 ครั้งที่ 1

จำนวนลง     22 คน

%รวมT-SCOREเกรด

40.919<<>>A

18.184<<>>B+

13.643<<>>B

13.643<<>>C+

9.092<<>>C

00<<>>D+

4.551<<>>D

00<<>>F

MEAN = 0 SD = 0

100.0022รวม

(                                     )เบญจพร ชมพูนุท ณ อยุธยา (                                     )
หัวหน้าภาควิชา คณบดีอาจารย์ผู้สอน

............/................./.........................../................./............... ............/................./...............



T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

081103-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รหัสตรวจสอบ 1671491240วันที่ยืนยันส่ง 09/04/65 22:39:34 วันที่พิมพ์ 03/05/65 02:34:59

ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT Sec. 7 ครั้งที่ 1

จำนวนลง     41 คน

.00.00.00.00.00 นายณัฐนนท์ กันทะวงศ์C105901691

.00.00.00.00.00 นายสุวรรณวิทย์ รุ่งรุจิราพรD106000502

.00.00.00.00.00 นางสาวจันทมณี กรณ์สนธิ์A6310101273

.00.00.00.00.00 นายกฤตนันท์ นงนุชA6410100374

.00.00.00.00.00 นายกันติกร วรดีA6410100385

.00.00.00.00.00 นางสาวจิรัชญา ศรีนครA6410100396

.00.00.00.00.00 นายชนนน ชนานุศิริA6410100407

.00.00.00.00.00 นายชนินทร สระแก้วB6410100418

.00.00.00.00.00 นายชยพัทธ์ ขำทองA6410100429

.00.00.00.00.00 นายชาคริต ตัณฑโอภาสB+64101004310

.00.00.00.00.00 นายชานนท์ โป๊ะพิมพ์B+64101004411

.00.00.00.00.00 นายชิติพล เขมนิวัฒน์A64101004512

.00.00.00.00.00 นายชินวัชร์ สีพาB+64101004613

.00.00.00.00.00 นายณัฏฐ์กร รวดเงินD+64101004714

.00.00.00.00.00 นายณัฐพล หอมหวลC+64101004815

.00.00.00.00.00 นายณัฐวุฒิ คงสรรพB+64101004916

.00.00.00.00.00 นายดุลยพัฒน์ กรณฑ์แสงB+64101005017

.00.00.00.00.00 นายธนกร จิตตนันทากูลA64101005118

.00.00.00.00.00 นางสาวธัญธร อังสกุลอาภรณ์A64101005319

.00.00.00.00.00 นายธิติ งามคำพร้อมB+64101005420

.00.00.00.00.00 นายธีรภัทร เรืองประพันธ์B+64101005521

.00.00.00.00.00 นายธีรวัจน์ รัตนเรืองจิตรB+64101005622

.00.00.00.00.00 นางสาวนัทธ์หทัย ปิตะรังษีB+64101005723

.00.00.00.00.00 นางสาวปิยะกานต์ เผ่าพันธ์A64101005824

.00.00.00.00.00 นายพลวิชญ์ นุ่นหมิ่นB+64101005925

.00.00.00.00.00 นายภัคธร ราชฉวางA64101006026

.00.00.00.00.00 นายภาธร โคลงฉันท์C+64101006127

.00.00.00.00.00 นายวชิรวิทย์ ลอยสกุลB64101006228



T-Scoreรวมปลายภาคกลางภาคคะแนนเก็บชื่อ-สกุลเกรดรหัสประจำตัวลำดับ

ปริญญาตรี  คณะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

081103-59 :

ใบส่งผลการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

รายวิชา

ระดับการศึกษา

วังท่าพระ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รหัสตรวจสอบ 1671491240วันที่ยืนยันส่ง 09/04/65 22:39:34 วันที่พิมพ์ 03/05/65 02:34:59

ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT Sec. 7 ครั้งที่ 1

จำนวนลง     41 คน

.00.00.00.00.00 นายสราวุฒิ วงษ์สินธุ์วิเสสA64101006329

.00.00.00.00.00 นางสาวหทัย อยู่เป็นสุขA64101006430

.00.00.00.00.00 นายอัฑฒ์ อาบสุวรรณ์A64101006531

.00.00.00.00.00 นางสาวอันดาพันธุ์ ไชยแก้วB64101006632

.00.00.00.00.00 นายจิรพัฒน์ กนกวิไลรัตน์A64101014733

.00.00.00.00.00 นายชยพล ธิมาภรณ์B64101014834

.00.00.00.00.00 นายณัฐปพน ยาวุฒิA64101014935

.00.00.00.00.00 นายธนกร ติยานนท์C64101015036

.00.00.00.00.00 นายพีรดนย์ จงรุ่งเรืองไสวD64101015137

.00.00.00.00.00 นายกฤตพัฒน์ มูลตุ้ยD+64101015738

.00.00.00.00.00 นายเทพทัต มานะบุญB64101015839

.00.00.00.00.00 นายธนกฤต โล่ห์เงินB+64101015940

.00.00.00.00.00 นายธนเดช มหากายีC64101016041

%รวมT-SCOREเกรด

39.0216<<>>A

26.8311<<>>B+

12.205<<>>B

4.882<<>>C+

7.323<<>>C

4.882<<>>D+

4.882<<>>D

00<<>>F

MEAN = 0 SD = 0

100.0041รวม

(                                     )ดิลกา อัศวรังษีกุล (                                     )
หัวหน้าภาควิชา คณบดีอาจารย์ผู้สอน

............/................./.........................../................./............... ............/................./...............


