
มคอ.5 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาควิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
082104    อารยธรรมโลก 
              World Civilization 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3   (3-0-6) 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน (ถ้ามีหลายคน ใส่ใหค้รบตามทีเ่ป็นจริง) 

  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  ที ่ ช่ือ - นามสกุล เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1 นาย สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง x-xxxx-xxxxx-
xx-x 

รองศาสตราจารย์ ดร.  

 

  อาจารยผ์ู้สอน 

  ที ่ ช่ือ - นามสกุล เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1 นาย สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง x-xxxx-xxxxx-
xx-x 

รองศาสตราจารย์ ดร.  

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาต้น    ช้ันปีท่ีปี 1  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

  6.1 รายวิชาที่เรียนมาก่อนและต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหสัวิชาที่ต้องการ) 

  ไม่มี  
 

  6.2 รายวิชาที่เรียนมาก่อนแตไ่ม่จ าเป็นต้องสอบผา่น (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ ตามด้วยเครื่องหมาย #) 

  ไม่มี  
 



  6.3 หากใช้วิชาอื่นที่เทียบเท่ากันแทนได้ตาม 6.1 และ 6.2 (*ให้เพิ่มข้อความ "หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากัน" หรือ "or 
equivalent" ต่อท้ายรหัสวิชานั้นๆ) 

  ไม่มี  
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน (Co-requisites) 

  7.1 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกันให้ใช้ค าว่า "รายวิชาร่วม" หรือ "Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชาที่ต้องการ 

  ไม่มี  
 

  7.2 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(ยกเว้นลงทะเบียนซ้ า) ให้ใช้ค าว่า "รายวิชาร่วม" หรือ "Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชาที่
ต้องการ 

  ไม่มี  
 

8. สถานท่ีเรียน 

  ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1.รายชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน  
 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

1แนะน ารายวิชา 
-นิยาม ความหมายของอารยธรรม -สังคมก่อน
อารยธรรม -ก าเนิดและการกระจายตัวของอารย
ธรรม  

3 3  

 

 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

2มรดกอารยธรรมยุคโบราณ (1) กรีก โรมัน 
-ลักษณะวัฒนธรรม กรีก และโรมนั -ความส าคัญ
ของวัฒนธรรมกรีก และโรมัน ต่อวิวัฒนาการของ
สังคม  

3 3  

 

 

 



หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

3มรดกอารยธรรมยุคโบราณ (2) จีน 
-ลักษณะวัฒนธรรมจีน -ความส าคญัของวัฒนธรรม
จีนต่อสังคม -การแพร่กระจายวัฒนธรรมจีน  

3 3  

 

 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

4มรดกอารยธรรมยุคโบราณ (3) อินเดีย 
-ลักษณะวัฒนธรรมอินเดีย -ความส าคัญของ
วัฒนธรรมอินเดยีต่อสังคม -การแพร่กระจาย
วัฒนธรรมอินเดยี  

3 3  

 

 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

5มรดกอารยธรรมยุคโบราณ (4) อินเดีย 
-ลักษณะวัฒนธรรมอินเดีย -ความส าคัญของ
วัฒนธรรมอินเดยีต่อสังคม -การแพร่กระจาย
วัฒนธรรมอินเดยี  

3 3  

 

 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

6มรดกอารยธรรมยุคโบราณ (5) มุสลมิ 
-ลักษณะวัฒนธรรมมสุลิม -ความส าคัญของ
วัฒนธรรมมสุลมิต่อสังคม -การแพร่กระจาย
วัฒนธรรมมสุลมิ  

3 3  

 

 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

7อารยธรรมโลกยุคกลาง (1) อารยธรรมโลกยคุ
กลาง (2) การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 
-ลักษณะส าคัญส าคญัของสังคมในยุคกลาง -จุด
เปลี่ยนและผลกระทบของการเปลีย่นแปลง  

3 3  

 



 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

8โลกยุคสมัยใหม่ ศตวรรษที่ 15 - 17 3 3  
 

 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

9โลกยุคสมัยใหม่ ศตวรรษที่ 18 - 19 
-ลักษณะส าคัญของสังคมในยุคสมยัใหม่ -
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  

3 3  

 

 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

10โลกยุคสมัยใหม่ ศตวรรษที่ 19 - 20 
-ลักษณะส าคัญของสังคมในยุคสมยัใหม่ -
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  

3 3  

 

 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

11โลกยุคสมัยใหม่ ศตวรรษที่ 19 - 20 
-ลักษณะส าคัญของสังคมในยุคสมยัใหม่ -
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  

3 3  

 

 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

12โลกปัจจุบัน/ยุคหลังสมัยใหม ่ 3 3  
 

 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

13โลกปัจจุบัน/ยุคหลังสมัยใหม ่ 3 3  
 

 



หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

14น าเสนอรายงาน 0 0  
 

 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

15น าเสนอรายงาน 0 0  
 

 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมงท่ี
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

16สรุป ทบทวน 0 0  
 

 
2.หัวข้อท่ีสอนที่ไม่ครอบคลุมตามแผน  

หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) นัยส าคญัของหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุม
ตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไม่ม ี   

 
3.ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรูต้ามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ด้านผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ประสิทธิผล ปัญหา
ของวิธี
สอนที่

ใช้ 

ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข มี/ไม่ม ี

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

1. อธิบายให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการมีวินัย การ
เคารพกฎระเบยีบ การมจีิตสานึกที่ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ 
ช้ีให้เห็นโทษของการทุจริต 2. ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษาเป็นผู้มี วินัย เช่น การเขา้ห้องเรียน การส่งงาน 
และการอยู่ร่วมกันในหมูค่ณะ 3. ปลูกฝังเรื่องหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกและ
ยกตัวอย่างจากเรื่อง ท่ีอ่านในช้ันเรียน รวมทั้งจากข่าวสาร
และสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น 4. ให้
นักศึกษามีความตระหนักถึงความสาคัญของความซื่อสัตย์
ในงานค้นคว้า และตักเตือนนักศึกษาให้ เห็นข้อเสียของการ

มี   



ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้องใน
การอ้างอิงผลงานของผู้อื่น 5. ยกตัวอย่างเพื่อช้ีให้เห็นความ
สาคัญของการมีสานึกในตนเอง การเข้าใจผู้อื่นและการ
เข้าใจโลก 6. ส่งเสริมให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มเพื่อ
สาธารณะ จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน/องค์กรภายนอก  

2.ความรู ้ 1. บรรยายเนื้อหาความรู้ ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ตลอดจน
กระตุ้นให้คดิวิเคราะห์ สังเคราะหแ์ละ แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ภายในช้ันเรียน 2. ใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรูด้้านหลักการ/
ทฤษฎี และเน้นการปฏิบตัิ ตลอดจน การประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 3. อาจจัดใหม้กีารเรยีนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 4. แนะน าต าราและสง่เสริมให้นักศึกษาค้นคว้า
หาความรูด้้วยตนเองนอกห้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ และ
น ามาแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน  

มี   

3.ทักษะทางปัญญา 1. ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์น าเสนอเป็นงาน
เขียน เรียงความ และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 2. กระตุ้นให้
นักศึกษาคิด วิเคราะห์จากสถานการณต์่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏ
ในหนังสือเรียนและใน ชีวิตประจ าวัน 3. จัดกิจกรรมการ
สอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
มีส่วนร่วมในการอภิปราย 4. กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งคา
ถามและแสวงหาค าตอบ  

มี   

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. บรรยายชี้ให้เห็นคณุค่าและความส าคญัของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 2. 
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 3. จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรยีนมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในช้ันเรียน 4. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่มี
การท างานเป็นกลุม่เพื่อฝึกภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม  

มี   

5.ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดกิจกรรมในช้ันเรียน เพื่อเปดิโอกาสให้ผูเ้รียนฝึก
ปฏิบัติ และพัฒนาทักษะในการสือ่สาร 2. แนะน าสื่อการ
เรียนรูต้่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอก
เวลา 3. แนะน าการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการค้นข้อมลูสารสนเทศอย่างมีระบบ 4. 
ก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ  

มี   



6.ทักษะพิสัย 1. สอดแทรกและชี้ให้เห็นถึงคุณคา่และความงามของศิลปะ
และวัฒนธรรมระหว่างการสอน 2. ให้นักศึกษาเรียนรู้
วัฒนธรรมต่างชาตจิากเนื้อหาท่ีปรากฏในต าราเรียน 3. ให้
นักศึกษาตระหนักในคณุค่าและความส าคญัของภูมิปัญญา
ไทยด้านการใช้และการสรา้งสรรคภ์าษา 4. เปิดโอกาสให้
ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมกจิกรรม/ชมการแสดงต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลายและน่าสนใจ หรือ ศึกษาจากศิลปวัตถุหรือ
สถานท่ีจริง 5. อาจเชิญผูรู้้ทางภูมปิัญญาไทยท้องถิ่นมา
บรรยายเสริม 6. สอนเนื้อหาทางดา้นการสร้างสรรค์ที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน  

มี   

 
4.ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน  

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 

1.จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีน  97 คน 

2.จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา  

93 คน 

3.จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W)  0 คน 

4.การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)   

 
 

 

5.ปัจจัยที่ท าให้ระดบัคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)   

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา   

6.1 ความคลาดเคลื่อนดา้นก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคาดเคลื่อนดา้นก าหนดเวลาประเมิน เหตุผล 

  
 

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนดา้นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)  

ความคาดเคลื่อนดา้นวิธีการประเมินผลการเรียนรู/้td>  เหตุผล 

  
 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา   

วิธีการทวนสอบ สรุปผลการทวนสอบ 

  
 

 



หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิ่งอ านวยความสะดวก  

ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน ผลกระทบ 

ห้องสมุดวังท่าพระอยูร่ะหว่างการปรับปรุง นักศึกษาค้นคว้าไดไ้มเ่ต็มประสิทธิภาพ 
 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร  

ปัญหาด้านการบรหิารและองค์กร ผลกระทบต่อผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

การซ่อมแซมวังท่าพระ นักศึกษาค้นคว้าไดไ้มเ่ต็มประสิทธิภาพ และความไม่พร้อมของ
ศูนย์สันสกฤตศึกษา 

 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1.ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา  

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  

ประเด็นหลักคือ นักศึกษาหลายคนไม่ประสงค์เดินทางมาเรียนท่ีศูนย์สันสกฤตศึกษา 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนตอ่ข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1  

เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของมหาวิทยาลยัและคณะวิชา 

2.ผลการประเมินโดยวิธีอื่น  

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  

 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนตอ่ข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1  

 

หมวดที่ 6 : แผนการปรับปรุง 

1.ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา  

1.1 การปรับปรุงตามแผนท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ผ่านมา :  

สิ่งที่ปรับปรุงตามแผนการสอน ผลการด าเนินการ 

  
 

1.2 สิ่งที่ไม่ไดด้ าเนินการ หรือด าเนินการไมเ่สร็จสมบูรณ์ตามแผนท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ท่ีผ่านมา :  

สิ่งที่ไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการไมส่มบรูณ ์ เหตุผล 

  
 



2.การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา  

สิ่งที่ปรับปรุงใหม ่ ผลที่เกดิขึ้น 

  
 

3.ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  

ข้อเสนอแผนปรับปรุง เวลาที่ควรแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

   
 

4.ข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  

4.1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน:  

 

4.2 ด้านการประเมินผล  

 

4.3 ด้านทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิ่งอ านวยความสะดวก  

 

4.4 ด้านการบริหารองค์กร  

 

4.5 ด้านการประเมินรายวิชา  

 

4.6 ด้านการปรับปรุง  

 

4.7 ด้านอื่นๆ  

 

 


