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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
คณะศึกษาศาสตร์   ภาควชิา : หลักสูตรและวิธีสอน 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.   รหัสและช่ือรายวิชา 
  081 103  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
     (English Skill Development) 
 

2.   จ านวนหน่วยกติ     
   3 หน่วยกิต (2-2-5) 
 

3.   หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
 เป็นรายวิชาศึกษาทัว่ไป  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

  1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิระ จนัทราช 
  2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนีตา โฆษิตชยัวฒัน์ 
  3. อาจารย ์ดร. มณัฑนา พนัธุ์ดี 
  4. อาจารย ์ดร. สรณบดินทร์ ประสารทรัพย ์
  5. อาจารย ์Dr. Sarath Samanarayake 
  6. อาจารยฤ์ทธิชยั หยบิเจริญพร 
  7. อาจารย ์Mert C. Imir 
  8. อาจารย ์Yamur T. Imir  
 

5.   ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน 

   ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 / ชั้นปีท่ี 1 หรือนกัศึกษาตกคา้งท่ียงัสอบไม่ผา่น 
 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  - 
 

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  - 
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8.  สถานที่เรียน 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 

9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

  พฤษภาคม 2563 

 
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน จ านวนช่ัวโมงตามแผน จ านวนช่ัวโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 

บรรยาย ปฏิบติัการ บรรยาย ปฏิบติัการ 

1 Describing symptoms  2 2 2 2  
2 Giving, accepting and refusing 

serious advice 
2 2 2 2  

3 Report speech: commands and 
requests 

2 2 2 2  

4 Present perfect vs present perfect 
continuous; explaining the set-up 
and rules of a game 

2 2 2 2  

5 Too and enough; future real 
conditionals  

2 2 2 2  

6 Language for presentations 2 2 2 2  
7 Wish statements; negative modals 2 2 2 2  
8 Apologizing and accepting an 

apology 
2 2 2 2  

9 Present unreal conditionals  2 2 2 2  
10 Giving strong advice 2 2 2 2  
11 Embedded questions; reported 

statements with say and tell 
2 2 2 2  

12 Passive with various tenses 2 2 2 2  
13 Offering another opinion  2 2 2 2  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน จ านวนช่ัวโมงตามแผน จ านวนช่ัวโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 

บรรยาย ปฏิบติัการ บรรยาย ปฏิบติัการ 

14 Negative questions to confirm 
information 

2 2 2 2  

15 Review  2 2 2 2  
16 Review  2 2 2 2  

 

 

2. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถา้มี) 

นัยส าคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางการชดเชย 

ไม่มี - - 
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธี
สอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม (1) กวดขนัให้นกัศึกษาเขา้ชั้นเรียนโดยบงัคบัใชร้ะเบียบมหาวิยาลยั
ศิลปากรว่าดว้ยการเขา้ชั้นเรียนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
(2) ปลูกฝังให้นกัศึกษาใหค้วามส าคญักบัความซ่ือสัตยสุ์จริตโดย
เขม้งวดเร่ืองการกระท าทุจริตในการสอบ การคดัลอกงานผูอ้ื่นโดย
มิไดอ้า้งอิง เป็นตน้ 

 (3) ปลูกฝังใหผู้เ้รียนแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ดว้ยสันติวิธี จดัให้
นกัศึกษาท างานกลุ่มเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกนั 

 

   

ความรู้ (1) ให้เอกสารภาษาองักฤษทั้งท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสาขาวิชาของ
นกัศึกษา และเป็นการบูรณาการข่ายความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีมี
เน้ือหาจากต่างประเทศ และเปรียบเทียบกบับริบทของสังคมไทย 
(2) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเพื่อให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ 
(3) จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยกระตุน้ให้นกัศึกษาน าไปใชใ้นการ
เรียนของตน เน่ืองจากในระดบัปริญญาโท นกัศึกษาตอ้งคน้ควา้
เอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ 
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ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธี
สอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 
มี ไม่มี 

ทกัษะทางปัญญา (1) การอภิปรายกลุ่ม 

(2) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
 

   

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความร  ับผิดชอบ 

(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการท างานกลุ่ม การท างานท่ีดี
ตอ้งประสานงานกบัผูอ้ื่นเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็น
ผูน้ าและผูต้าม 

(2) เนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูส้อน
และกบับคุคลผูเ้ก่ียวขอ้ง 
(3) จดัเน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระอนัเป็นปัญหาสังคมซ่ึง
นกัศึกษาตอ้งมีความตระหนกั และสามารถเสนอทางแกไ้ขอนัเป็น
ประโยชน์ (เป็นภาษาองักฤษ) 
 

   

ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน  
(2) จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
 

   

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 ใชว้ิธีการสอนแบบเดิม แต่ส าหรับนกัศึกษาท่ีอ่อนภาษาองักฤษมากตอ้งมีแบบฝึกหดัเสริมทกัษะการอ่าน  

 
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ านวนนักศึกษา 

1.    จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก าหนดการเพิม่ถอน) 1,656 
2.    จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 1,648 
3.    จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 8 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

ระดับคะแนน (เกรด) ช่วงคะแนน จ านวนนักศึกษา ร้อยละ 
A 80 – 100  371 22.51% 

B+ 75 – 79  351 21.29% 
B 70 – 74  370 22.45% 

C+ 65 – 69  232 14.07% 
C 60 – 64  140 8.49% 

D+ 55 – 59  76 4.61% 
D 50 – 54  60 3.64% 
F 0 – 49  48 2.91% 

 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถา้มี) ไม่มี 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวิชา:  ไม่มี 
 6.1  ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน:   ไม่มี 
 6.2  ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้:  ไม่มี  
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา:  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
7.1 อาจารยผ์ูส้อนท าการประเมินผลการสอบกลาง

ภาค เพื่อดูความเหมาะสมของขอ้สอบและเน้ือหา
การสอน 
 

7.1 ผลการสอบสามารถแยกระดบัความสามารถของ
นกัศึกษาไดส้ามระดบั คือ ระดบัความสามารถสูง
มีแนวโนม้จะผา่นไดง้่าย ระดบักลางไดค้ะแนน
ผา่นแต่ตอ้งตั้งใจท าแบบฝึกใหม้ากขึ้น และระดบั
ต ่าไดค้ะแนนต ่ามากจนเกรงว่าจะไม่ผา่น 
เน่ืองจากไม่มีความรู้ภาษาองักฤษเลย 

7.2 อาจารยผ์ูส้อนท าการประเมินผลการปฏิบติัภาระ
งาน เพื่อดูความเหมาะสมของภาระงานและ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

7.2 นกัศึกษาส่วนมากสามารถปฏิบติัภาระงานไดดี้ 
ท างานส่งตามก าหนดเวลาท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เน่ืองจากนกัศึกษาทราบดีวา่ งานอ่ืนๆนอกจาก
การสอบเป็นคะแนนเก็บท่ีสามารถช่วยใหผ้า่น
วิชาน้ีได ้และมีนกัศึกษาส่วนนอ้ยบางคนท่ีไม่
สนใจส่งงานเลย และทั้งหมดมีความรู้
ภาษาองักฤษนอ้ยอยูแ่ลว้ ไม่ยอมเขา้เรียน ไม่ยอม
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วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ส่งงาน จึงถือวา่เป็นความรับผิดชอบส่วนตวัท่ี
ผูส้อนไม่สามารถเขา้แทรกแซงไดม้ากไปกวา่น้ี 
นอกจากบอกใหส่้งงานท่ีเหลือใหต้รงเวลาและ
ตั้งใจเรียนและท าขอ้สอบ 

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
(ถา้มี) 

ผลกระทบ 

ไม่มี ไม่มี 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถา้มี) ผลกระทบ 
ไม่มี ไม่มี 

 
หมวดท่ี  5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
  1.1   ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา      
   -  จุดแขง็: นกัศึกษาพอใจกบัการประเมินผล เน่ืองจากมีคะแนนเก็บถึงร้อยละยีสิ่บ ซ่ึงหากตั้งใจท างานส่ง
หรือท างานออนไลนไดอ้ยา่งดีก็สามารถท าคะแนนไดใ้นระดบัสูงมาก ส่วนขอ้สอบกลางภาคและขอ้สอบปลายภาคก็
มีความยติุธรรมมากเน่ืองจากผูส้อนไดป้ระยกุตท์กัษะจากเน้ือหาการเรียนการสอนทั้งหมด หากนกัศึกษาเขา้เรียนและ
ท าแบบฝึกอยา่งสม ่าเสมอก็สามารถท าได ้แต่หากผูใ้ดไม่ท าการทบทวนเลยก็สมควรท่ีจะได้คะแนนต ่าในระดบัไม่
ผา่น 
  -  จุดอ่อน: เน่ืองจากเป็นรายวิชาท่ีมีการสอนมาตั้งแต่เร่ิมเปิดหลกัสูตร คณะผูส้อนไดมี้การประชุมหารือ 
ปรับการเรียนการสอน การบริหารการเรียนการสอน ปรับปรุงเน้ือหาและวิธีการสอนมาตลอดท าใหมี้จุดอ่อนนอ้ย
มาก ถึงมีปัญาหานอ้ย 
 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1,1  
ผลจากการประเมินในทุกหวัขอ้ไดรั้บการประเมินจากนกัศึกษาในระดบัดี – ดีมาก (มากกวา่ 4.5)  



มคอ.5  

 
 

9 

 
 2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
 2.1  ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน   
  จากการสังเกต 
  -  จุดแขง็: นกัศึกษาสนใจ  และตั้งใจปฏิบติัภาระงาน  อยา่งดีและสม ่าเสมอ   
  -  จุดอ่อน: นกัศึกษาหลายคนยงัขาดความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ แต่เม่ือให้โอกาสในการซอ้มและ
บรรยายอยา่งกระจ่าง ก็สามารถท าได ้

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2,1   
 นกัศึกษาเลง็เห็นวา่วิชาน้ีเป็นวิชาบงัคบัพื้นฐานจึงมีความตั้งใจเรียนกนัระดบัดี ส่วนท่ีไม่ตั้งใจก็จะไม่
ทบทวนและสอบตกหรือไดค้ะแนนตามระดบัท่ีตนเองขยนั 

 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา     

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

ปรับเน้ือหาใหท้นัสมยั หรือเปลี่ยนแบบเรียนให้เหมาะ
กบันกัศึกษามากท่ีสุด 

ปรับเน้ือหาเป็นระยะใหเ้หมาะสมกบัเวลา และความ
สนใจของผูเ้รียน 

 
2. การด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา: ไม่มี 
 
3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
3.1 ทบทวนการปรับปรุงแบบเรียน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

1 เดือน 
กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน 

3.2 ปรับขอ้สอบบางขอ้ท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ตอบไดใ้หมี้ระดบัความยากง่ายยติุธรรมมากขึ้น 

ก่อนมีการสอบ
ประมาณ 1 เดือน 

กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน 
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4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 รายวิชาน้ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาทั้งหมดเน่ืองจากเป็นวิชาพื้นฐานบงัคบั ทุกคนจึงตระหนกัดี
ถึงความส าคญัของวิชาน้ีดี ดงันั้นผูส้อนจึงสามารถสอนทกัษะภาษาองักฤษท่ีส าคญัต่อการเรียนการสอนได ้และ
ผูส้อนจะแสดงใหเ้ห็นวา่วิชาน้ีมิใช่เพียงเรียนใหผ้า่น แต่นกัศึกษาสามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงใน
การเรียนท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 
    ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 
 ลงช่ือ        
     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วชิระ จนัทราช) 
                        วนัท่ี  9 มิถุนายน  2565 


