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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วิทยาเขตระราชวังสนามจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชานาฏยสังคีต 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน  (Theatre Arts in ASEAN) 
2.  จ านวนหน่วยกิต   
  3(3-0-6)  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต หมวดศึกษาทั่วไปวิชา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559           

ประเภทวิชา   บังคับเลือก 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ 
อาจารย์ผู้สอน   ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาต้น  ทุกชั้นปี 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 …………  -  ……………………………………………………………… 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 …………  -  ……………………………………………………………. 
8.  สถานที่เรียน 
 On - line 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  28 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
  

หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
ตามแผนการ

จ านวนชั่วโมง 
ที่สอนจริง 

สาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอน



มคอ. 5 (AUN-QA) 
 

 

2 

 

สอน กรณีมีความแตกต่าง 
เกิน 25 % 

1. แนะน ารายวิชา/สรปุข้อตกลงในการเรยีนการ
สอน และเกณฑ์ในการวัดผลการศกึษา 

3 3 - 

2. ผลของอารยธรรมอินเดียและจีนตอ่การสร้าง
อิทธิพลในศิลปะการแสดงในอาเซยีน 

3 3 - 

3. ศรัทธาความเชื่อและมายาคติ...เบา้หลอมอัน 
4. ยิ่งใหญ่ในเบื้องลึกของศิลปะการแสงอาเซียน      

3 3 - 

5. รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการ
ก่อเกิดศิลปะการแสดง ตลอดจนความเป็นมา 
โครงสร้าง การน าเสนอและความหมายของ
ละคร  ในประเทศไทย 

3 3 - 

6. รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการ
ก่อเกิดศิลปะการแสดง ตลอดจนความเป็นมา 
โครงสร้าง การน าเสนอและความหมายของ
ละคร   ในประเทศลาว 

3 3 - 

7. รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการ
ก่อเกิดศิลปะการแสดง ตลอดจนความเป็นมา 
โครงสร้าง การน าเสนอและความหมายของ
ละคร   ในประเทศกัมพูชา 

3 3 - 

8. รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการ
ก่อเกิดศิลปะการแสดง ตลอดจนความเป็นมา 
โครงสร้าง การน าเสนอและความหมายของ
ละคร   ในประเทศพม่า 

3 3 - 

9. รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการ
ก่อเกิดศิลปะการแสดง ตลอดจนความเป็นมา 
โครงสร้าง การน าเสนอและความหมายของ
ละคร   ในประเทศเวียดนาม 

3 3 - 

10. รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการ
ก่อเกิดศิลปะการแสดง ตลอดจนความเป็นมา 
โครงสร้าง การน าเสนอและความหมายของ
ละคร   ในประเทศอินโดนเีซีย 

3 3 - 

11. รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการ
ก่อเกิดศิลปะการแสดง ตลอดจนความเป็นมา 
โครงสร้าง การน าเสนอและความหมายของ
ละคร   ในประเทศมาเลเซีย 

3 3 - 

12. รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการ 3 3 - 
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ก่อเกิดศิลปะการแสดง ตลอดจนความเป็นมา 
โครงสร้าง การน าเสนอและความหมายของ
ละคร   ในประเทศฟิลิปปินส ์

13. รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการ
ก่อเกิดศิลปะการแสดง ตลอดจนความเป็นมา 
โครงสร้าง การน าเสนอและความหมายของ
ละคร   ในประเทศสิงคโปร ์

3 3 - 

14. รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการ
ก่อเกิดศิลปะการแสดง ตลอดจนความเป็นมา 
โครงสร้าง การน าเสนอและความหมายของ
ละคร   ในประเทศบรไูน 

3 3 - 

15. ชีวิตคือแบบแผนทางด้านการแสดง  ในเงื่อนง า
เฉพาะทางภูมิปญัญาและข้อวินิจฉยัแห่งแก่น
ความคิดของศิลปะการแสดงอาเซยีน 

3 3 - 

16. ปรัชญาตะวันออกที่ปรากฏในศิลปะการแสดง
อาเซียน 

3 3 - 

 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ...................  -  ..................................................................................................................................  
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO01 มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบ 
เนื้อหา เอกลักษณ์ และโครงสร้างของ
ศิลปะการแสดงในอาเซียน 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
บรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จ าลอง   และสถานการณ์
จริง การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา
ต่างชาติ 
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนา
ความ รู้ แ ล ะความ ตระห นั กด้ าน
วัฒนธรรมและความหลากหลาย 
3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 
4) ก ารให้ นั ก ศึ กษ าฝึ กอภิ ป ราย
เกี่ ย วกั บ ค ว าม ห ล าก ห ล ายท าง
วัฒนธรรมในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง 

1. สอบข้อเขียน 
2. สอบปากเปล่า 

1. ผู้เรียนสามารถศึกษาผ่าน
กรณีศึกษา เป็นการปูพิ้นฐาน
ด้านการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
 
 
2. ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ การ
สื่อสารและการปฏสิัมพันธ์ 
 
 
3. กระตุ้นให้เกิดการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
4. ทบทวนและสังเคราะห์องค์
ความรู ้

1) ก าหนดหัวข้อและขอบเขตในการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 
 
 
 
2) แนะน าวิ้นงานงานสร้างสรรค์ทีน่่าสนใจท่ี
ผู้เรยีนสามารถศึกษาเพิม่เตมิได ้
 
 
 
3) แนะน าการสืบค้นข้อมลูที่เป็นข้อมูลจริง
และทันสมัย 
4) กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในประเด็น
ร่วมสมัยต่างๆ มากขึ้น 

CLO02 สามารถวิเคราะห์หาจุดร่วมใน
เชิ งอั ต ลั ก ษ ณ์ ที่ ส ะ ท้ อ น ผ่ า น
ศิลปะการแสดงของแต่ละชาติ 

 1) กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้ วยการน าตนเอง (Self-directed 
Learning) เพื่อการแสวงหาความรู้

1. สอบข้อเขียน 
2. สอบปากเปล่า 

1. ผู้เรียนสามารถศึกษาผ่าน
กรณีศึกษา เป็นการปูพิ้นฐาน
ด้านการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

1) ก าหนดหัวข้อและขอบเขตในการศึกษา
เพิ่มเตมิ 
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ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้มีสุข
ภาวะทาง  กาย จิต ปัญญา และสังคม  
2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 

 
 
2. กระตุ้นให้เกิดการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

 
 
2) แนะน าการสืบค้นข้อมลูที่เป็นข้อมูลจริง
และทันสมัย 

CLO03 สามารถประมวลองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน 

การเรียนการสอนที่ ส่ ง เสริมการ
ท างานเปนทีม เช่น การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning) ห รื อก าร เรี ยน รู้ โด ย ใช้
ปัญ หาเป็ นฐาน (Problem-based 
Learning)   เพื่อส่งเสริม  การแสดง
บทบาท ของการเปนผูน าและผูตาม 
ความรับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหา
ในหลากหลายสถานการณ์ทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

1. โครงงาน 
2. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการ
ของการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็ น ฐ า น  (Project-based 
Learning) หรือการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning)   เพื่อส่ง 
เสริม  การแสดงบทบาท ของ
การเปนผูน าและผูตาม ความ
รับ ผิ ด ชอบ และการแก้ ไข
ปัญหาในหลากหลายสถาน - 
การณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ก าหนดหัวข้อย่อยเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความ 
สมบูรณ์ในการเรียนรู ้
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        ........27........  คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     ........27........  คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    ..........-........  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 21 77.78 
B+   6 22.22 
B   

C+   
C   

D+   
D   
F   
I   
S   
U   
W   
Au   

 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
  ..................  -  ................................................................................................................. .......... 
 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
            ........................  -  ...................................................................................................................... 
 
7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
วิธีการ  สรุปผล 

1. ให้นักศึกษาได้เห็นคะแนนการสอบของการทดสอบ
ย่อย  และอธิบายเกณฑ์ในการใหค้ะแนนการทดสอบ

1. นักศึกษาเห็นสอดคล้องกับผลสมัฤทธ์ิที่ได ้
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ย่อยแต่ละครั้ง และรายงานกลุ่มของตนเอง 
2. ที่ประชุมของภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร 
งานของคณะฯ 

2. ที่ประชุมของภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหาร 
งานของคณะฯ พิจารณาเห็นสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิที่ได ้

 
 
 

หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 ............................  -  .........................................................................................................................  
 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 .................... -  .................................................................................................. ............................... 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    .........……… - …………………………………………………………………………………………………………… 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

   ……………… - …………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    ……………… - …………………………………………………………………………………………………………… 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

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

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
 

1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาเข้าชมงานทางศิลปะการแสดงที่หลากหลายขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความ

เข้าใจและสังเคราะห์ข้อมูลอย่างแท้จริง 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



มคอ. 5 (AUN-QA) 
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 ……………… - ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 


