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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      วิทยาเขตระราชวังสนามจันทร คณะอักษรศาสตร ภาควิชานาฏยสังคีต

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป

1.  รหัสและชื่อรายวิชา

SU126-162 ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุมชน

(Contemporary Applied Arts And Media For Community)

2.  จำนวนหนวยกิต  

 3 (3-0-6)  

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย  วิชาเลือก   กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต

4.   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.มุจรินทร อิทธิพงษ

อาจารยผูสอน ผศ.มุจรินทร อิทธิพงษ

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

 ภาคการศึกษาตน   ของชั้นปที่ 1/2 หรืออื่นๆ

6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี)

…………  -  ………………………………………………………………

7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)

…………  -  …………………………………………………………….

8.  สถานที่เรียน

On - line

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาครั้งลาสุด

28 มิถุนายน พ.ศ.2563

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถามี)

หัวขอ จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

จำนวนชั่วโมง

ที่สอนจริง

สาเหตุที่การสอนจริงต

างจากแผนการสอนก
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สอน รณีมีความแตกตาง

เกิน 25 %

1.

แนะนำรายวิชา/สรุปขอตกลงในการเรียนการส

อน และเกณฑในการวัดผลการศึกษา 

นัยสำคัญของศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่

อชุมชนในเบ้ืองตน

3 3 -

2.

นัยสำคัญของศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่

อชุมชน (ตอเนื่อง)

3 3 -

3.

ความหมายและคุณคาของศิลปะและสื่อรวมสมั

ยประยุกตเพื่อชุนชม

3 3 -

4.

ความหมายและคุณคาของศิลปะและสื่อรวมสมั

ยประยุกตเพื่อชุนชม (ตอเนื่อง)

3 3 -

5. ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุนชม 

ในบริบททางสังคมศาสตร และการเมือง

3 3 -

6.

ศิลปะและสือรวมสมัยประยุกตเพื่อชุนชมในบริ

บททางมนุษยศาสตรและศิลปะ

3 3 -

7.

ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุนชมในบริ

บททางเศรษฐกิจสรางสรรค

3 3 -

8.

ศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุนชมในบริ

บททางเศรษฐกิจสรางสรรค

3 3 -

9. พัฒนาการ และกระบวนการตาง ๆ 

ของศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตในโลกตะวันออ

ก

3 3 -
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10. พัฒนาการ และกระบวนการตาง ๆ 

ของศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตในโลกตะวันออ

ก (ตอเนื่อง)

3 3 -

11. พัฒนาการ และกระบวนการตาง ๆ 

ของศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตในโลกตะวันตก

3 3 -

12. พัฒนาการ และกระบวนการตาง ๆ 

ของศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตในโลกตะวันออ

ก (ตอเนื่อง)

3 3 -

13.

กรณีศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุนชมต

นแบบ

3 3 -

14.

กรณีศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุนชมต

นแบบ (ตอเนื่อง)

3 3 -

15.

การวิเคราะหคุณคาและการสรางสรรคศิลปะแล

ะสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุนชม

3 3 -

16.

ถอดบทเรียนและสังเคราะหองคความรูศิลปะแ

ละสื่อรวมสมัยประยุกตเพื่อชุนชม

3 3

2.   หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี)

...................  -  ..................................................................................................................................
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการประเมินผลที่ดำเนินการเพื่อทำใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังขอ

งรายวิชา (CLOs)

กลยุทธการสอน/วิธีการจัดการเ

รียนรูที่ไดดำเนินการ

วิธีการประเมินผลที่ไดดำเนินการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

เพื่อใหนักศึกษาบรรลุตามแตละ CLO

CLO1 อธิบายพัฒนาการ และกระ -

บวนการตาง ๆ 

ของศิลปะและสื่อรวมสมัยประยุกตใ

นแตละพื้นที่ได

1) การเรียนรูจากศิลปน และผูเชี่ยว

ชาญดานศิลปะแขนงตาง ๆ 

การศึกษาผลงานแนวคิดและกระบวน

การคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถเขา

ใจคุณคาและความงามของธรรมชาติ 

ศิลปะ และการสรางสรรค

2) การเรียนรูดวตนเองผานระบบออน

ไลน/เทคโนโลยี

1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน

2. อภิปรายกลุม

3. รายงาน/ชิ้นงานสรางสรรค

4. สอบปลายภาค

1. ผูเรียนสามารถทำงานรวม

กันเปนหมูคณะ

2. 

กระตุนใหเกิดการแสวงหาควา

มรูดวยตนเอง

3. 

กระตุนใหเกิดความคิดสรางสร

รค

4. 

ทบทวนและสังเคราะหองคคว

ามรู

1) กำหนดหัวขอและขอบเขตในการแลก

เปลี่ยนเรียนรูกับศิลปนและผูเชี่ยวชาญตางๆ

2) 

แนะนำการสืบคนขอมูลที่เปนขอมูลจริงและทั

นสมัย

CLO2 

อธิบายพื้นที่ศึกษาตัวอยางทั้งโลกตะวั

นตก และตะวันออก 

โดยตระหนักถึงความแตกตางและลัก

ษณะเฉพาะของแตละพื้นที่

1) การเรียนรูจากศิลปน และผูเชี่ยว

ชาญดานศิลปะแขนงตาง ๆ 

การศึกษาผลงานแนวคิดและกระบวน

การคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถเขา

ใจคุณคาและความงามของธรรมชาติ 

ศิลปะ และการสรางสรรค

2) การเรียนรูดวตนเองผานระบบออน

1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน

2. อภิปรายกลุม

3. รายงาน/ชิ้นงานสรางสรรค

4. สอบปลายภาค

1. ผูเรียนสามารถทำงานรวม

กันเปนหมูคณะ

2. 

กระตุนใหเกิดการแสวงหาควา

มรูดวยตนเอง

3. 

กระตุนใหเกิดความคิดสรางสร

1) กำหนดหัวขอและขอบเขตในการแลก

เปลี่ยนเรียนรูกับศิลปนและผูเชี่ยวชาญตางๆ

2) 
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ไลน/เทคโนโลยี รค

4. 

ทบทวนและสังเคราะหองคคว

ามรู

แนะนำการสืบคนขอมูลที่เปนขอมูลจริงและทั

นสมัย

CLO3 สามารถพิจารณาการใชสาร

สนเทศที่เหมาะสมและมีจริยธรรม

1) 

กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยกา

รนําตนเอง (Self-directed 

Learning) 

เพื่อการแสวงหาความรูตลอดชีวิต 

และพัฒนาตนเองใหมีสุขภาวะทางกา

ย จิต ปญญาและสังคม 

2) 

สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองผานระบ

บออนไลน/เทคโนโลยี

1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน

2. อภิปรายกลุม

3. รายงาน/ชิ้นงานสรางสรรค

1. ผูเรียนสามารถทำงานรวม

กันเปนหมูคณะ

2. 

กระตุนใหเกิดการแสวงหาควา

มรูดวยตนเอง

3. 

กระตุนใหเกิดความคิดสรางสร

รค

1) กำหนดหัวขอและขอบเขตในการสราง

สรรคผลงาน

2) 

แนะนำการสืบคนขอมูลที่เปนขอมูลจริงและทั

นสมัย

CLO4 สามารถใชประโยชนสื่อสาร

สนเทศมาออกแบบชิ้นงานได

1) 

กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยกา

รนําตนเอง (Self-directed 

Learning) 

เพื่อการแสวงหาความรูตลอดชีวิต 

และพัฒนาตนเองใหมีสุขภาวะทางกา

ย จิต ปญญาและสังคม 

2) 

1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน

2. อภิปรายกลุม

3. รายงาน/ชิ้นงานสรางสรรค

1. ผูเรียนสามารถทำงานรวม

กันเปนหมูคณะ

2. 

กระตุนใหเกิดการแสวงหาควา

มรูดวยตนเอง

3. 

กระตุนใหเกิดความคิดสรางสร

รค

1) กำหนดหัวขอและขอบเขตในการสราง

สรรคผลงาน

2) 

แนะนำการสืบคนขอมูลที่เปนขอมูลจริงและทั

นสมัย
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สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองผานระบ

บออนไลน/เทคโนโลยี
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1.   จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน     ........9........ คน     

2.   จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    ........9........ คน 

3.   จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) ........ - ...... คน

4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถามี)

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเปนรอยละ

A 9 100

B+  

B

C+

C

D+

D

F

I

S

U

W

Au

5.   ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)

 ..................  -  ...........................................................................................................................

6.   

ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวในรายละเอียดรายวิชาทั้งดานกำหนดเวลาและวิธีกา

รประเมินผล (ถามี)

            ........................  -  ......................................................................................................................

7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

วิธีการ  สรุปผล

1. 1. นักศึกษาเห็นสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ที่ได
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ใหนักศึกษาไดเห็นคะแนนการสอบของการทดสอบยอย  

และอธิบายเกณฑในการใหคะแนนการทดสอบยอยแตล

ะครั้ง และรายงานกลุมของตนเอง

2. ที่ประชุมของภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร

งานของคณะฯ

2. ที่ประชุมของภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร

งานของคณะฯ พิจารณาเห็นสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ที่ได

หมวดที่ 4  ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ

1.   ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถามี)

............................  -  .........................................................................................................................

2.   ประเด็นดานการบริหารจัดการ (ถามี)

.................... -  .................................................................................................................................

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

      1.1   ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา

    .........……… - ……………………………………………………………………………………………………………

     1.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1

   ……………… - ……………………………………………………………………………………………………………

2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน

      2.1   ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน

   ……………… - ……………………………………………………………………………………………………………

      2.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1

   ……………… - ……………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง

1.   การดำเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากท่ีระบุไวในหมวดที่ 2)

เปดโอกาสใหผูศึกษาไดศึกษางานในชุมชนที่หลากหลายขึ้น 

เพื่อกระตุนใหเกิดความเขาใจและสังเคราะหขอมูลอยางแทจริง
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2.   ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ควรมีการศึกษานอกสถานที่


