
 มคอ. 5 (AUN-QA) 
 

1 
 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 

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

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 SU 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (English for International Communication) 
2.  จำนวนหน่วยกิต     
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 เป็นวิชาบังคับ กลุ่มวิชาภาษา  
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง               
(ผู้รับผดิชอบรายวิชา) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จันทราช  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกยีรตินาวิน ศรีธัญรตัน์  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนตีา โฆษิตชัยวัฒน์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารยต์ติยา ซีบังเกดิ 
6. อาจารย์ ดร.พจนา มณียิ่งสกลุ 
7. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อัมราลิขิต 
8. อาจารย์ ดร.สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ 
9. อาจารย์ ดร.ณชนก หุตนันท์  
10. อาจารย์อัญญรตัน์  อำพันพงษ์ 
11. อาจารย์มณัฑนา  พันธุ์ด ี
12. อาจารย์นวลเพ็ญ พ่วงพันส ี
13. อาจารย์กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย ์
14. อาจารยส์ุคนธา  สมใจ 
15. อาจารย์ศศิกานต์  เฮ้าจัตุรสั  
16. อาจารย์ชานุกฤต เธียรกัลยา (อาจารย์พิเศษ)   
17. อาจารย์ศศิกานต์ ศศิธรเวชกลุ (อาจารย์พิเศษ)   
18. อาจารย์ปีย์วรา ศุภดิษฐ์ (อาจารยพ์ิเศษ)   
19. อาจารย์ธนา เครือวงค์ (อาจารย์พเิศษ)   
20. อาจารย์ปาลิตา ยาออม (อาจารยพ์ิเศษ)   

21. อาจารย์ก้าวผ่านเมฆ นวภาสกร (อาจารย์พิเศษ) 
22. อาจารย์กิติพัฒน์ ชุติชัยวิรตัน์ (อาจารย์พิเศษ)   
23. อาจารย์ทิพย์วรรณ มาเบ้า (อาจารย์พิเศษ)   
24. อาจารย์เบญ็จวรรณ สุขไพบลูย์ (อาจารย์พิเศษ)   
25. อาจารย์ธีรตัม์ ฉวีวรรณ (อาจารยพ์ิเศษ)   
26. อาจารย์ยอดยิ่ง ยิ้มเลิศวงศ์ (อาจารย์พิเศษ)   
27. อาจารย์ ดร.กรกช แพทย์สาสดี  (อาจารย์พิเศษ)   
28. อาจารย์บณุฑริกา บรรจงจติร์ (อาจารย์พิเศษ)   
29. อาจารย์ศาสตราวุธ บุญฤๅชา (อาจารย์พิเศษ)   
30. อาจารยส์ันติภาพ สังประกลุ (อาจารย์พิเศษ)   
31. อาจารย์กฤษฎา ปัญญาประทีป (อาจารย์พิเศษ)   
32. อาจารยส์ิริรตัน์ ผลหมู่ (อาจารย์พเิศษ)   
33. อาจารย์กัลป์ปภสั สร้อยเพ็ชรวง (อาจารย์พิเศษ)   
34. อาจารยณ์วรรณ  จนทนนท์ (อาจารย์พิเศษ) 
35. อาจารย์มุกดา คล้ายกุญชร (อาจารย์พิเศษ)   
36. อาจารย์ ดร.ฮมับาลี เจะมะ (อาจารย์พิเศษ)   
37. อาจารย์นิยะดา รสิกวรรณ (อาจารย์พิเศษ)   
38. อาจารย์วัชร์ชวัล สมสุข (อาจารยพ์ิเศษ)   
39. อาจารย์ ดร.ทัศนพรรณ ไพศาลนนัทน์  (อาจารย์พิเศษ)   
40. อาจารย์อนันต์ ธานีปกรณ์ (อาจารย์พิเศษ)   
41. อาจารย์กัญจน์ณฏฐ์ เรืองทอง (อาจารย์พิเศษ)   
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42. อาจารย์รัชดา เชิดสูงเนิน (อาจารย์พิเศษ)   
43. อาจารย์พิจิตรา ดสิวโรธรรม (อาจารย์พิเศษ)   
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา  สุขสวสัดิ์  
     (อาจารย์พิเศษ) 

45. อาจารย์กันตชาติ มณมีรกฏ (อาจารย์พิเศษ)   
46. อาจารย์ชลลดา ปญัญาวรคุณชัย (อาจารย์พิเศษ)   
47. อาจารยส์ราวุธ  ผาณิตรัตน์ (อาจารย์พิเศษ) 
48. อาจารย์วิรุจนา ประสารทรัพย์ (อาจารย์พิเศษ) 

 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาปลาย/ชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล (English in the Digital Era)  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ/ตลิ่งชัน, พระราชวังสนามจันทร์, วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีและบางรัก 
 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  5 พฤษภาคม 2565 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ดำเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO1 ระบุความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับผู้ร่วมสนทนา
จากประเทศต่าง ๆ ได้ 
CLO2 ฟังสารภาษาอังกฤษและ
ตอบสนองสิ่งที่ฟังตามหน้าที่ของ
การฟังได้  
CLO3 พูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้ตามหน้าที่ของการพูด 
CLO4 อ่านข้อความ
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ 
และตอบสนองได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
CLO5 เขียนสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) ให้ผู้เรียนได้

ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การ

อ่านการเขียน ทั้งรายบุคคล แบบ

คู่และแบบกลุ่ม เช่น การถาม-

ตอบ การสนทนา บทบาทสมมติ 

การสาธิต สถานการณ์จำลอง การ

เล่นเกม การนำเสนอ การรายงาน 

การอ่านจับใจความ การเขียนเล่า

เรื่องราว การเขียนพรรณนา/

บรรยาย เป็นต้น 

 

 

- ประเมินจากความถูกต้อง 
ชัดเจนของการใช้ภาษา และ
การสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
- ประเมินทักษะการฟังจาก
กิจกรรมการฟังในชั้นเรียน 
และการทดสอบฟัง 
- ประเมินทักษะการพูดจาก
กิจกรรมการพูดในชั้นเรียน
ตามหัวข้อที่กำหนด และการ
ทดสอบพูด 
- ประเมินทักษะการอ่านจาก
การตอบคำถามเก่ียวกับสิ่งที่
อ่านในชั้นเรียน และการสอบ
ข้อเขียน 

นักศึกษามีพัฒนาการด้านการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา ตลอดจนมีความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
มากขึ้น 
 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งในและนอกชั้นเรียน  
- ประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ 
ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การวัดและ 
ประเมินผล และทวนสอบอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 5 (AUN-QA) 
 

 

4 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ดำเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

- ประเมินทักษะการเขียนจาก
การเขียนย่อหน้าเกี่ยวกับ
เรื่องราวในชีวิตประจำวันตาม
หัวข้อที่กำหนด 
- ประเมินการบูรณาการ
ทักษะทั้ง 4 จากโครงการ
นำเสนอปลายภาคเรียน 
(Final project) โดยใช้ข้อมูล
อันเกี่ยวข้องวัฒนธรรมใน
ประเทศต่าง ๆ  
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        3,170 คน      
2.   จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     3,169  คน  
3.   จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W)    1 คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 734 23.15 
B+ 799 25.21 
B 813 25.65 

C+ 455 14.35 
C 220 6.94 

D+ 82 2.59 
D 26 0.82 
F 40 1.26 
I 0 - 
S 0 - 
U 0 - 
W 1 0.03 
Au 0 - 

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

วิธีการ  สรุปผล 

• อาจารย์ผู ้สอนทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของ
งานที่มอบหมาย/ข้อสอบตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ตั้งไว้ 

• ผู ้สอนประชุมเพื ่อยืนยันผลสัมฤทธิ ์ของ
นักศึกษาจากคะแนนรวมที่ได้โดยอิงผล
การเรียนรู้ที่ตั้งใว้  

• กรรมการบร ิหารรายวิชาทวนสอบผล
การศึกษาของนักศึกษาทุกกลุ่ม หากพบ
ข้อผิดพลาดจะแจ้งให้ผู ้สอนแก้ไข และ
ส่งกลับมาให้กรรมการบริหารรายวิชาทวน
สอบอีกครั้ง 

• ผู ้สอนรายงานผลการศึกษาไปยังศูนย์
บร ิหารจ ัดการว ิชาศ ึกษาท ั ่ ว ไปและ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 

- ผลคะแนนสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ 
ตั้งไว้  
- ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสอดคล้องตามผล 
การเรียนรู้ที่ตั้งไว้  
- ไม่พบความผิดปกติของผลการศึกษา  

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 - ควรมีวิธีการควบคุมหรือจูงใจให้นักศึกษาเข้าไปฝึกภาษาอังกฤษด้วย SPEEXX และระบบ Online 
Writing Lessons ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ผู้สอนทราบเป็นรายเดือน 
  
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
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หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

จุดแข็ง  อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ได้รับผลการประเมินการสอนในระดับ “มาก” ขึ้นไป 
-     (ใส่ใจนักศึกษา มีความเป็นกันเอง สอนสนุก กระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นใน
การเรียน) 
-     อาจารย์ผู้สอนบางท่านอธิบายเกณฑ์/รายละเอียดกิจกรรมยังไม่ชัดเจน และบางท่านมี
วิธีการสอนที่กดดันนักศึกษา 
-     การบริหารจัดการและการสนับสนุนการสอนด้านต่าง ๆ ของศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพเป็นที่
พอใจของผู้สอน  

จุดอ่อน อาจารย์บางท่านยังขาดทักษะการสอน/การอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจในบางประเด็น  
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

   - ให้คำแนะนำอาจารย์ผู้สอนในการปฐมนิเทศ กำชับเกี่ยวกับการแจ้งเกณฑ์/รายละเอียด
กิจกรรม/การสอบแก่นักศึกษา 

- จัดฝึกอบรมด้านทักษะการสอนภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม 
 

2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยการประชุมผู้สอนและแบบสอบถามผู้สอน  
(SU202 -- Course Feedback) 
    - Listening Test ครั้งที่ 2 มีความยากเกินระดับความสามารถของนักศึกษา และระดับความยาก
ต่างจากครั้งที่ 1 มาก 
   -  มีการสอบและเก็บคะแนนบ่อยเกินไป ควรลดจำนวนครั้ง/เพิ่มคะแนน เพ่ือให้ผู้สอนและ
นักศึกษาติดตามงานได้ง่ายขึ้น และลดความเครียดของนักศึกษา 
      2.2   ความเห็นของกรรมการบริหารรายวิชาต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   ปรับปรุง Specification ของข้อสอบให้ชัดเจน และมีกรรมการพิจารณาไฟล์เสียงและระดับความ
ยากของเนื้อหาก่อนออกข้อสอบ 

 
 
 
 
 



มคอ. 5 (AUN-QA) 
 

 

8 
 

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
1.   การดำเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
 - ปรับปรุงหนังสือโดยมีเนื้อหาที่ทันสมัยและเหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษา และ
ออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและนำไปใช้จริง 

- อบรมผ ู้สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการสอนและการวัดผลตามกรอบมาตรฐาน CEFR  
 

2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ควรนำข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไปให้
ดียิ่งขึ้น  
 
            ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง) 
              วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  


