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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 

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

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

SU 201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล (English in the Digital Era) 
 
2.  จำนวนหน่วยกิต     

3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 วิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) กลุ่มวิชาภาษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4.   อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ประจ า   
ผศ. ดร.พิมลาพร วงศชิ์นศรี (ผูรั้บผิดชอบรายวิชา)  
อ. ดร.สรณบดินทร์ ประสารทรัพย ์ อ.นวลเพญ็ พ่วงพนัสี 
อ. ดร.พจนา มณียิง่สกุล ผศ.ตติยา ซีบงัเกิด 
อ. ดร.ณชนก หุตนนัท ์ อ.สุคนธา สมใจ 
อ. ดร.อมรรัตน์ อมัราลิขิต อ. ดร.อภิรัชต ์  อคัรพฒันวงษ ์
อ. ดร.รุ่งนภา ชีวรัศมี อ.ปาลิตา ยาออม  
อ.กตญ มหาชนะวงศ ์ สุวรรณแพทย ์ อ.สิริรัตน์   ผลหมู่   
อ.พลวตั  ฉลอง    
 
อาจารย์พเิศษ 

   

อ.พิจิตรา   ดิสวโรธรรม  อ.อภิวฒัน์  ปิยะสกุลชยั  
อ.ณวรรณ  จนัทนนท ์ อ.พชัรินทร์  พระราช  
อ. ดร.ณฐัชยาพร  จริตงาม  อ.พชัราภรณ์  หนงัสือ  
อ.ชานุกฤต   เธียรกลัยา  อ.อภิสิทธ์ิ  วิสารทนนัท ์ 
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อ.ศศิกานต ์  ศศิธรเวชกุล  อ. ดร.ทศันพรรณ   ไพศาลนนัทน์ 
อ.ปิยนิตย ์ มุนิล  อ.พาฝัน ธนากูรเมธา 
อ.ศาสตราวุธ   บุญฤาชา  อ.วดิณลดา ธุระธรรม  
อ.กนัตชาติ   มณีมรกฏ  อ.สุพจน์  ปองทอง  
อ. ดร.อาทิตย ์ อินต๊ะแกว้  อ. ดร.ดารณี  ดีประเสริฐ  
อ.กา้วผา่นเมฆ   นวภาสกร  อ.ถิรภทัร  สวสัดิเทพ  
อ. กิติพฒัน์  ชุติชยัวิรัตน์  อ.วิรงรอง  เทพสุริยวงศ ์ 
อ.ทิพยว์รรณ   มาเบา้  อ. ดร.จนัทร์ปรียา  บุณยรัตพนัธุ์  
อ. เบ็ญจวรรณ   สุขไพบูลย ์ อ.พรพิมล ล่ิมเจริญ   
อ.ณฏัฐพล  เพช็รรัตน์   อ.ธชักฤช  มาตยะขนัธ์  
อ. ดร.กรกช   แพทยส์าสดี  อ.เบญจมาศ  หนุวงษ ์ 
อ.บุณฑริกา   บรรจงจิตร์  อ.ลญัฉกร คีริน ศุขกล่ิน  
อ.สันติภาพ   สังประกุล  อ.ธีรารัตน์  อชิรมิดา  
อ.กฤษฎา   ปัญญาประทีป  อ.พิมพณ์ารา  อาวุธเทวินทร์  
อ.กลัป์ปภสั   สร้อยเพช็รวง  อ.มินตรา  สุระถา  
อ.มุกดา   คลา้ยกุญชร  อ.รัชดา   เชิดสูงเนิน  
อ. ธนา   เครือวงศ ์ อ.วิชุดา                     ไอยรากาญจนกุล  
อ.นิยะดา   รสิกวรรณ  อ. ดร.นภธีรา  จวอรรถ  
อ.วชัร์ชวลั   สมสุข  อ.ธิติ  นวพนัธ์  
อ.อนนัต ์  ธานีปกรณ์  ผศ. ดร.ทศพล  สุรนคัครินทร์  
อ. กญัจน์ณฏัฐ์   เรืองทอง  อ.อิสริยาภรณ์  ทองทบั  
อ.มินตรา พิทักษ์เมธากุล อ.ทรัพย์ศิริ คุม้ทองมาก 
ผศ. ดร.อรนุช ปวงสุข อ. ดร.จิรายุ สินศิริ 
ผศ. ดร.เฉลิมชัย วงศรั์กษ ์   

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 

ออนไลน์ 
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9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  10 มิถุนายน 2565 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ำเนินการเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้
ด าเนินการ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO1 ฟังข้อมูลและเรื่องราว 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
และตอบสนองสิ่งที่ฟังได ้

- จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active 
Learning) ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ
การฟัง การพูด การอ่านการเขียน ท้ัง
รายบุคคล แบบคู่และแบบกลุม่ เช่น 
การถาม-ตอบ การสนทนา บทบาท
สมมติการสาธิต สถานการณ์จ าลอง 
การเล่นเกม การน าเสนอ การรายงาน 
การอ่านจับใจความ การเขียนเล่า
เรื่องราว การเขยีนพรรณนา/บรรยาย 
เป็นต้น 

- ประเมินจากความถูกต้อง ชัดเจน
ของ 
การใช้ภาษา และการสื่อสารไดต้รง
ตามวัตถุประสงค ์
- ประเมินทักษะการฟังจากกิจกรรม
การฟังในช้ันเรียน และการทดสอบฟัง 
- ประเมินทักษะการพูดจากกิจกรรม
การพูดในช้ันเรียนตามหัวข้อท่ีก าหนด
และการทดสอบพูด 
- ประเมินทักษะการอ่านจากการตอบ
ค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านในช้ันเรียน
และการสอบข้อเขียน 
- ประเมินทักษะการเขียนจากการ
เขียน 
ย่อหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวใน
ชีวิตประจ าวันตามหัวข้อที่ก าหนด 
- ประเมินการบูรณาการทักษะทั้ง 4 

  

CLO2 พูดและสนทนา 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได ้

  

CLO3 อ่านข้อมูลและ 
เรื่องราวภาษาอังกฤษใน 
ชีวิตประจ าวันได ้

  

CLO4 เขียนภาษาอังกฤษ 
เกี่ยวกบัเรื่องราวใน 
ชีวิตประจ าวันได ้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้
ด าเนินการ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

จากโครงการน าเสนอปลายภาคเรยีน 
(Final project) 

CLO5 ใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการแสวงหาความรู้
ได ้

- ส่งเสริมใหผู้้เรียนใช้โปรแกรมการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษออนไลน ์
SPEEXX และ Online Writing 
Lessons เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ด้วย
ตนเอง 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริมให้
ผู้เรยีนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

- ประเมินจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เหมาะสมกับการ
น าเสนอ Final project 

  

CLO6 วางแผนการพัฒนา 
ทักษะภาษาอังกฤษ ระบุวิธีการเรยีน 
แหล่งการเรียนรูด้้วยตนเองและ
ประเมินความก้าวหน้าของตนเองได ้

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ศึกษาและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
- สนับสนุนให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้
เพิ่มเตมิด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 
SPEEXX และ Online Writing 
Lessons 

- ประเมินแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จาก Final Project 
- ประเมินความก้าวหน้าในการพฒันา
ทักษะภาษาอังกฤษจากความก้าวหน้า
ในการใช้โปรแกรมการเรียนรู ้
ภาษาอังกฤษออนไลน์ SPEEXX และ 
Online Writing Lessons 
-ประเมินการน าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองจากการพูดสะท้อนคดิ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้
ด าเนินการ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

(Reflection) เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
จาก 
โครงการน าเสนอปลายภาคเรยีน 
(Final 
project) 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        ....3,747.....  คน      
2.   จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     .....3,742.......  คน  
3.   จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W)    ........5..........  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 

A 420  
B+ 736  

B 922  

C+ 640  
C 408  

D+ 234  
D 171  

F 216  

I -  
S -  

U -  

W 5  
Au -  

 
5.   ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านกำหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
       มีการคำณวนคะแนนผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งพบในขั้นตอนของกระบวนการทวนสอบ โดยพบว่า
ปัญหาที่ทำให้ผิดพลาดเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปรับคะแนนตามค่าเฉลี่ยกลางของอาจารย์
ผู้สอนเนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีผู้สอนจำนวนมาก แต่ทั้งหมดสามารถแก้ไขได้ในระหว่างที่มีกระบวนการทวน
สอบ 
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7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วิธีการ  สรุปผล 
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกรอก
คะแนนและค าณวนคะแนนตั้งแต่ข้ันตอนการ
กรอกคะแนนดิบ การหาค่าเฉลี่ยเพ่ือหา mean 
กลาง การกรอกคะแนนหลังจากแต่ละกลุ่มปรับ
ค่า mean เรียบร้อยแล้ว จนกระท่ังถงึการ
ตรวจสอบในขั้นตอนการกรอกเกรด 
 
 
 

แม้จะพบความผิดพลาดบ้าง แต่สามารถแก้ไขได้
ทันท่วงที 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 1.1 เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนออนไลน์จึงพบว่า นักศึกษาบางคนไม่มีเครื่องมือในการเรียนที่
พร้อมสำหรับการเรียนหรือไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าใดนัก 
 1.2 แม้มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกให้ผู้สอนและผู้เรียนด้วย MS Teams แตย่ังมีข้อขัดข้อง
ในการเรียนการสอนอยู่บ้างในบางครั้งเนื่องจาก MS Teams มักจะเกิดอาการหน่วงทำให้การเรียนการสอน
ไม่ต่อต่อเนื่องดีเท่าท่ีควร 
 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 2.1 เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีจำนวนกลุ่มมากและมีการเชิญอาจารย์พิเสษเป็นจำนวนมากมาช่วย
สอน จึงยังพบปัญหาด้านคุณภาพของการเรียนการสอนที่ไม่เท่ากันในทุกกลุ่มเรียน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ 
เช่น อาจารย์ยังขาดประสบการณ์หรือมีความรับผิดชอบต่อกว่าความคาดหวังของศูนย์การศึกษาทั่วไปฯ  

2.2  การจัดกิจกกรรมและการสอบทำให้เกิดความเครียดทั้งต่อผู้เรียนและผู้สอน เนื่องจากมีความถี่
มากเกินไป กล่าวคือมีเฉลี่ยเกือบทุกสัปดาห์ ทำให้การจัดการชั้นเรียนขาดความยืดหยุ่นอยู่บ้าง 
 2.3 การบริหารจัดการข้อสอบให้มีคุณภาพ ทำให้ต้องมีการคัดข้อสอบที่ยังไม่ได้มาตรฐานออก
จำนวนหนึ่ง ซึ่งปัญหานี้เกิดจากความสามารถทางภาษาและความเข้าใจเรื่องการออกข้อสอบของอาจารย์
พิเศษยังไม่ดีพอ จึงควรมีการอบรมการออกข้อสอบเบื้องต้นแทนที่จะใช้วิธีการสื่อสารผ่านเอกสารเพียงอย่าง
เดียว 
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หมวดที ่5  การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
สามารถดูได้จากลิงก์ท่ีแนบมานี้ https://drive.google.com/file/d/1jsCl-
7LEslDNt2aDmZYewv4p1vp__TJr/view?usp=share_link 
 

1.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
1.1.1 นักศึกษาเสนอว่าหากสามารถเรียนในห้องเรียนจริงได้จะดีกว่าการเรียนออนไลน์ 
1.1.2 การให้งานกลุ่มและเก็บคะแนนมีมากเกินไปทำให้เครียดและนักศึกษาหาเวลาในการ

ประชุมยาก 
1.1.3 นักศึกษาเห็นว่าหากมีการจัดกลุ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาจะดีกว่าจัด

กลุ่มเรียนแบบคละกัน 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

1.2.1 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนสำหรับรายวิชานี้ซึ่งต้องมีอาจารย์พิเศษจำนวนมาก 
และอาจารย์มาจากหลายจังหวัด อีกท้ังยังอยู่ในช่วงที่การระบาดของโรคโควิดยังไม่แน่นอน จึง
จำเป็นต้องใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ 
1.2.2   คณาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่ามีการเก็บคะแนนและสอบย่อยถี่มากเกินไปเช่นกัน จะมี
การปรับปรุงประเด็นนี้ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษาหน้า 
1.2.3 เนื่องจากการรับนักศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนมีการเปิดรับหลายรอบ และรอบสุดท้ายใกล้เวลา
เปิดเทอมมาก ทำให้ศูนย์ฯ ไม่สามารถจัดสอบได้ทันก่อนเปิดเรียนถาคการศึกษาที่ 1 

 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    มีการจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนวิชา SU201 เพ่ือทบทวนสิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดการเรียน
การสอนครั้งต่อไป จากการประชุมพบว่า 1. ควรมีพิจารณาปรับลดกิจกรรมย่อยให้น้อยลงเพ่ือให้การเรียน
การสอนมีความยืดหยุ่นมากข้ึน 2. ควรมีการปรับเกณฑ์การวัดผลให้ชัดเจนตามกิจกรรมที่จะลดลง 3. หาก
สามารถเตรียมแบบประเมินการใช้ Online writing lessons ให้นักศึกษาได้ทำเพ่ือจะได้ทราบว่านักศึกษา
คิดอย่างไร และนักศึกษาได้ประโยชน์จากการเรียนบทเรียนออนไลน์มากน้องเพียงใด 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
 ผู้สอนมีมติร่วมกันให้ดำเนินการตามข้อสรุปดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

 

https://drive.google.com/file/d/1jsCl-7LEslDNt2aDmZYewv4p1vp__TJr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jsCl-7LEslDNt2aDmZYewv4p1vp__TJr/view?usp=share_link
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หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
 

1. การดำเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 
2) 
1.1 ศูนยก์ารจัดการศึกษาท่ัวไปฯ จัดให้มีการปรับปรุงหนังสือเรียนเพื่อลดความผิดพลาดและ

ปรับเนื้อหาให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
1.2 จะมีการปรับปรุงกิจกรรมและคำสั่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และลดปริมาณกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์

ให้น้อยลง 
1.3 อาจการเตรียมแบบประเมินการใช้บทเรียนการเขียนออนไลน์เพ่ือรับทราบประโยชน์และ

ปัญหาของการให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์สำเร็จรูป 
 

2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.1 หากสามารถจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้จะเป็นการดีอย่างยิ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับ
สถานการณ์โรคระบาดและปัจจัยอีกหลายด้าน เช่น การจัดผู้สอนและสถานที่ 
2.2 ควรปรับลดกิจกรรมหรือการสอบย่อยลง ปรับปรุงโจทย์หรือหัวข้อโครงงานหรือกิจกรรมที่ใช้
วัดผลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรายวิชายิ่งขึ้น 
2.3 ทบทวนผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษจากองค์ประกอบหลายด้านเพ่ือควบคุม
คุณภาพการเรียนและการสอน เช่น แบบประเมินการสอนโดยอาจารย์ที่เป็นคณะ
กรรมการบริหารรายวิชา แบบประเมินการสอนโดยนักศึกษา (เทียบกนัมากกว่าสองภาค
การศึกษา) คุณภาพการออกข้อสอบและการปฏิงานร่วมกับทีมงานออกข้อสอบ ฯลฯ 

 
 
 


