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รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา (Course Report) 

 
มหาวทิยาลัยศลิปากร 

 
หมวดที ่1  ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อรายวชิา  
รายวิชา SU101 ศิลปะศิลปากร (Silpakorn Arts) 
 

2. จ านวนหนว่ยกติ     
3(3-0-6) 
 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวชิา  
       วิชาเลือก 

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน  
อาจารย์ นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สยุมพร กาษรสุวรรณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพล กาญจน์วีระโยธิน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภธัทรา โต๊ะบุรินทร์  
 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีีเ่รยีน  
ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1 
 

6. รายวชิาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
- 

 

7. รายวชิาทีต่้องเรียนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)  
–  

 

8. สถานที่เรยีน  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 

9. วนัทีจ่ัดท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ  
14 มิถุนายน 2562 
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หมวดที ่2 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 
 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

สปัดาห ์ หวัข้อการสอน 

จ านวนชัว่โมง 
ตามแผน 

จ านวนชัว่โมง 
สอนจรงิ 

เหตผุล 
หากมีความ
แตกตา่งเกนิ 

25 % 
บรรยาย ปฏบิตัิการ บรรยาย ปฏบิตัิการ 

1 แนะน ารายวิชา ความซาบซึ้งในคุณค่า
และความงามของธรรมชาติ ของศิลปะ
ในด้านต่าง ๆ  

3  3   

2 หลักการ ทฤษฎีและประวัติความเป็นมา 
และคุณค่าของศิลปะ 

3  3   

3 กระบวนการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ 3  3   
4 การวิเคราะห์ผลงานทางศิลปะ 3  3   
5 หลักการ ทฤษฏี คุณค่าของงาน

ทัศนศิลป์ 
3  3   

6 การออกแบบทางทัศน์ศิลป์ 
ศิลปหัตถกรรม และสถาปัตยกรรม 

3  3   

7 อิทธิพลจากการออกแบบงานทัศนศิลป์ 3  3   
8 ดุริยางคศิลป์ สุนทรียศาสตร์ทางด้านดุริ

ยางคศิลป์ 
3  3   

9 ความส าคัญและบทบาทของดุริยางค
ศิลป์ 

3  3   

10 ดุริยางคศิลป์ร่วมสมัย 3  3   
11 ความหมาย คุณค่าของศิลปะการแสดง

ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 
3  3   

12 สุนทรียศาสตร์ ศิลปะการแสดง เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

3  3   

13 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง  3  3   
14 วิเคราะห์อิทธิพลของงานศิลปะด้าน

ต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์และสังคม  
3  3   
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สปัดาห ์ หวัข้อการสอน 

จ านวนชัว่โมง 
ตามแผน 

จ านวนชัว่โมง 
สอนจรงิ 

เหตผุล 
หากมีความ
แตกตา่งเกนิ 

25 % 
บรรยาย ปฏบิตัิการ บรรยาย ปฏบิตัิการ 

15 น าเสนอและเผยแพร่ผลงานการ
วิเคราะห์/สร้างสรรค์ในงานศิลปะด้าน
ต่างๆ  

3  3   

รวม 45  
 
 
 
2.  หวัข้อทีส่อนไมค่รอบคลมุตามแผน 

หวัข้อทีส่อน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน(ถา้ม)ี 

นยัส าคญัของหวัข้อทีส่อน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางการชดเชย 

ไม่มี   
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3. ขอ้เสนอการด าเนนิการเพือ่ปรบัปรุงวธิสีอน 
ผลลัพธก์ารเรยีนรูท้ี ่

คาดหวงั 
ของรายวชิา (CLOs) 

กลยทุธ์การสอน 
ตาม CLOs 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

ที่ได้ด าเนนิการ 

ผลที่เกดิกบั
นักศึกษา 

แนวทางการพฒันา
ปรบัปรงุ 

เพื่อใหน้ักศึกษา
บรรลุตามแตล่ะ 

CLO 
CLO 1:  อธิบาย
ความหมาย หลักการ 
ทฤษฎีและประวัติความ
เป็นมาและคุณค่าของ
ศิลปะและการออกแบบ
ทั้งในและต่างประเทศ
ได้ 
CLO 2: อธิบายถึงความ
ซาบซึ้งคุณค่าและความ
งามของธรรมชาติและ
งานสร้างสรรค์ได้ 
CLO 3: วิเคราะห์หลัก
คิดและสุนทรียะของ
ผลงานศิลปะและการ
ออกแบบในด้านต่างๆ 
ที่มีความส าคัญและ
บทบาทของศลิปะด้าน
ต่างๆ ที่มีต่อมนุษย์และ
สังคม 
CLO 4: อธิบายถึง
คุณค่าทางสุนทรีย์ของ
งานสร้างสรรค์ศิลปะที่มี
ความหลากหลายที่
น าไปสู่การพัฒนา
ความคิด และการปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1) การเรียนรู้
จากศิลปิน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศิลปะแขนงต่าง 
ๆ การศึกษา
ผลงานแนวคิด 
และกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้สามารถ 
เข้าใจคุณค่าและ
ความงามของ
ธรรมชาติ ศิลปะ 
และการ
สร้างสรรค์ 
2) การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่าน  ระบบ
ออนไลน์/
เทคโนโลยี 

1) การประเมินตาม
สภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการ
หลากหลาย ได้แก่ 
การอภิปราย การ
ตอบค าถาม การท า 
แบบฝึกหัด 
   
2) การน าเสนอ
ผลงาน 
 / โครงการ โดยให้
นักศึกษาอธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิด และ
กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ในศิลปะ
แขนงต่าง ๆ คุณค่า
และความงามของ
ธรรมชาติ ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ และ 
ประเมินจากความ
ถูกต้องครบถ้วน และ
ชัดเจนของการ
อธิบาย 

นักศึกษาเข้าใจ 
อธิบายทฤษฏี 
ความเป็นมา 
คุณค่า สุนทรี
ยทางศิลปะได้ 
 
สามารถสร้างผล 
งานศิลปะ
เบื้องต้นได้  
 
สามารถวิเคราะห์
หลักการทาง
ศิลปะได้ 
 
มีโครงงานศิลปะที่
สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน
และรับใช้สังคมได้ 

การฝึกปฏิบัติการใน
การพัฒนางานด้าน
ศิลปะท่ีสามารถ
น าไปรับใช้สังคมได้
อย่างเป็นรูปธรรมให้
มากขึ้น 
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ผลลัพธก์ารเรยีนรูท้ี ่
คาดหวงั 

ของรายวชิา (CLOs) 

กลยทุธ์การสอน 
ตาม CLOs 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

ที่ได้ด าเนนิการ 

ผลที่เกดิกบั
นักศึกษา 

แนวทางการพฒันา
ปรบัปรงุ 

เพื่อใหน้ักศึกษา
บรรลุตามแตล่ะ 

CLO 
CLO 5: วิเคราะห์และ
ยกตัวอย่างการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
และการออกแบบที่
ได้รับแรงบัลดาลใจใน
การน าไปรับใช้สังคม 

 - 
 



มคอ.5  

7 
 

หมวดที ่3  สรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
 

1.   จ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีน        734  คน      
2.   จ านวนนักศกึษาทีค่งอยูเ่มื่อสิน้สดุภาคการศกึษา     734  คน  
3.   จ านวนนักศกึษาทีถ่อน (W)    0  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดบัคะแนน จ านวนนกัศกึษา(คน) คิดเปน็ร้อยละ 
A  542 73.8 
B+  119 16.2 
B  37 5.04 

C+  13 1.77 
C  14 1.90 

D+  2 0.27 
D  1 0.13 
F  6 0.81 
I  0 0 
S  0 0 
U  0 0 
W  0 0 
Au  0 0 

 
5.   ปจัจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกต ิ(ถ้ามี) 
  ............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิาทัง้ดา้นก าหนดเวลาและวธิกีาร
ประเมนิผล (ถา้มี) 
       .................................................................. ..................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
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7. กระบวนการยนืยนั (verification) ผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วธิกีาร  สรปุผล 
มีการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยการประชุมทีม
ผู้สอน 
 
 

ในรายวิชาต้องการให้มีเพ่ิมเก่ียวกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
 
นักศึกษา บางคนชอบงานเดี่ยว   
เนื่องจากเป็นวิชาศิลปะการท างานร่วมกับคณะ 
ด้านศิลปะจะท าให้คณะที่ไม่ได้เรียนศิลปะ 
เสียเปรียบ แต่บางคนชอบโครงงาน  
ที่ท างานร่วมกัน  

 
 

หมวดที ่4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1.   ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิง่อ านวยความสะดวก (ถา้มี) 
 ............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
......................................... 
 
2.   ประเด็นดา้นการบริหารจดัการ (ถา้ม)ี 
 ............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................................................................. ...........
......................................... 
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หมวดที ่5  การประเมนิรายวชิา 
 

1.   ผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศกึษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

    .........…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      1.2   ความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนต่อข้อวิพากษต์ามขอ้ 1.1 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.   ผลการประเมินรายวชิาโดยวธิีอืน่ 
      2.1   ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวธิอีืน่ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      2.2   ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษ์ตามขอ้ 2.1 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมวดที ่6 แผนการปรบัปรงุ 

 
1.  ความกา้วหนา้ของการปรบัปรงุการเรยีนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวชิาครั้งทีผ่่านมา  
  

แผนการปรบัปรงุทีเ่สนอ 
ในภาคการศกึษา/ปีการศกึษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนนิการ 

มีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย มีการด าเนินงานปรับเนื้อหาเป็นระยะ 
มีแหล่งเรียนรู้ในระบบออนไลน์ นักศึกษามีช่องทางในการสื่อสารมากขึ้น 
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2. การด าเนนิการดา้นอืน่ๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา: 
มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารในระบบออนไลน์มาใช้ช่วยในการจัดการเรียนการสอน ท าให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างกันได้เป็นอย่างดี  

 
3.  ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศกึษาต่อไป 

ข้อเสนอ 
ก าหนดเวลา 
ที่แลว้เสรจ็ 

ผูร้บัผดิชอบ 

 ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ก่อนเปิดสอนครั้งต่อไป อาจารย์ผู้สอน 
    

 
4.  ข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาตอ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลักสตูร 
 - 
 
ชื่ออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวชิา  
 ลงชื่อ  ...................................................      
 (รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้) 
                 วันที่  .....................................            
 
ชื่ออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลักสตูรหลักสตูรศกึษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 
 
 ลงชื่อ  ...................................................      
                    ([คลิกพิมพ์]) 
                 วันที่  .....................................            
 
 


