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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        เมืองทองธานี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 082 101    มนุษย์กับศิลปะ  (Man and Art) 
2.  จ านวนหน่วยกิต     

3 (3-0-6)   
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับเลือก หมวดมนุษย์ศาสตร์ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้สอน  อาจารย์  ขจรพล  หิรัญโชติไพศาล 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษา 2/2564  ของชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี  
เลขที่ 80 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  25 พ.ย. 2564 
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หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLOs 

1. รับรู้หลักการและแนวคิด 
ส าคัญของวิวัฒนาการผลงานศิลปะ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

1. การเรียนรู้จากศิลปิน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะแขนงต่าง  ๆ
การศึกษาผลงานแนวคิด 
และกระบวนการคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้
สามารถ เข้าใจคุณค่าและความงาม
ของธรรมชาต ิศิลปะ 
และการสร้างสรรค์ 
2. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ 
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย เช่น 
การอภิปราย การตอบค าถาม การ
น าเสนอผลงาน โดยให้นักศึกษา 
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด และ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในศิลปะ 
แขนงต่าง ๆ  คุณค่าและความงามของ
ธรรมชาต ิศิลปะและการสร้างสรรค ์
และประเมินจากความ 
ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนของ 
การอธิบาย 

นักศึกษาส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน สามารถท าข้อสอบ
กลางภาค ปลายภาค และ  
ตอบค าถามของเนื้อหาใน
บทเรียนได้ 

อธิบาย บรรยาย เนื้อหาโดยสรุปประเด็น 
ที่ส าคัญ ให้กระชับและเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

2. สามารถวิเคราะห์และเปรียบ 
เทียบรูปแบบผลงานศิลปะ 

1. การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
2. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 
3. ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประเมิน 

การประเมินตามสภาพจริงในขณะท า
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสังเกต 
พฤติกรรม การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

นักศึกสามารถค้นคว้าและ 
วิเคราะห์น าความรู้ รวมถึง 
การน าเสนอได้อย่างน่าสนใจ 

แนะน าเครื่องมือที่เหมาะสม และยกตัว 
อย่างการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบให้ 
เห็นภาพตัวอย่างผลงานชัดเจนมากขึ้น 
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และบูรณาการข้อมูลข่าว 
สาร หรือสารสนเทศ 
สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

หรือกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน  
การสอบปฏิบัติ และการประเมิน 
ผลงาน โดยประเมินความสามารถใน 
การระบุความต้องการใช้สื่อได้ถูกต้อง 
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรง 
ตามการใช้งานอย่างปลอดภัยถูก 
กฎหมายและมีจริยธรรม 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน              142 คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา           142 คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)            -            คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) 
A 17 

B+ 21 

B 46 
C+ 22 

C 22 

D+ 6 
D 5 

F 3 
I - 

S - 

U - 
W - 
รวม 142 

 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
       ในบางคาบเรียนระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากกว่าที่ก าหนดไว้เนื่องจากในบางหัวข้อมีรายละเอียด

ของเนื้อหามาก 
7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 

วิธีการ  สรุปผล 
ให้นักศึกษามีการทวนสอบทั้งกลางภาคและปลาย 
ภาค เป็นการเก็บคะแนน 

ผลการทวนสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคอยู่ในเกณฑ์
ที่น่าพอใจ  เนื่องจากมีการสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็น
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เอกสารให้แก่นักศึกษา 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปราย วิจารณ์ผลงาน 
ทั้งของตนเองและเพ่ือนได้เต็มที่ 

นักศึกษาได้เห็นประเด็นและแง่มุมใหม่จากผลงาน
ตนเองและของเพ่ือน 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 เนื่องจากเป็นการเรียน online ตลอดทั้งภาค อาจจะความขัดข้องของอุปกรณ์ เช่น สัญญาณ
อินเตอรเ์น็ตขัดข้องบ้างบางครั้ง แก้ปัญหาด้วยการเชื่อมต่อระบบonlineไว้หลายช่องทาง รวมถึงการบันทึก
เป็นวีดีโอเพ่ือให้นักศึกษาดูย้อนหลัง 
 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  
             (ข้อมูลการประเมินของนักศึกษาในระบบ reg.su.ac.th) 

    จดุแข็ง 

 วิชานี้เป็นวิชาที่หนูชอบมากเลยค่ะอาจารย์ แต่ก็มีความยากเหมือนกันในการเรียน แต่คิด
ว่ายังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้ อาจารย์มีหัวความคิดก้าวหน้าและสมัยใหม่มากค่ะ ในการเรียน
จึงสนุก 

 อาจารย์คือที่สุดของที่สุดในวิชาทั้งหมดเลยค่ะ อาจารย์เป็นคนแรกท่ีชม lecture ของหนู 
หนูดีใจสุดขั้วเลย เรื่องการสอนหนูไม่เคยเรียนกับอาจารย์คนไหนแล้ว enjoy เท่าอาจารย์
มาก่อนเลยค่ะ อาจารย์ท าให้มุมมองศิลปะของหนูเปลี่ยนไป และอาจารย์ก็เป็นคนท าให้
หนูเอ๊ะ!!กับทุกสิ่งทุกอย่างเก่ียวกับศิลปะจริงๆค่ะ เป็นการเล่าที่น่าฟังไม่น่าเบื่อเลย อยาก
ให้อาจารย์มีงานให้เก็บคะแนนเยอะกว่านี้ค่ะตอนสอบมันกดดัน555 สุดท้ายนี้หนูกลัว
อาจารย์ค่ะ555เพราะประสบการณ์+ความรู้ที่แบบมีแบบแน่นมากกก (คนจริงของจริง ไม่
พูดเยอะ) #ขอบคุณนะคะ^^ 

 อาจารย์ท าให้มุมมองต่อศิลปะของหนูกว้างขึ้นมากๆค่ะ เวลาเจองานศิลปะอะไรแล้วเรา
รู้จักมัน จะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที่อาจารย์มุ่งมั่นตั้งใจให้ความรู้นักศึกษาอย่างเต็มที่ 
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บางงานหนูอาจจะกดดันมากเพราะว่าอาจารย์เข้มมากเลยค่ะ แต่ว่ามันท าให้หนูกลายเป็น
คนที่โตขึ้นมากกว่าเดิม ขอบคุณอาจารย์ส าหรับความรู้ศิลปะดีๆ ที่คิดว่าในชีวิตนี้หนูจะ
ไม่ได้ศึกษามันลึกขนาดนี้นะคะ 

 อาจารย์น่ารักมาก ๆ ค่ะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะได้เยอะเลยอะไรที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ รู้สึกเปิด
กว้างเหมือนเราได้เข้าไปรู้อีกโลกนึงเลยค่ะยอมรับว่าไม่ค่อยได้สนใจงานศิลปะเท่าไหร่แต่
พอเดี๋ยวนี้เจองานศิลปะที่ไหนในหัววิเคราห์งานตลอดเลยค่ะ ขอบคุณที่สอนหนูนะคะ รัก
อาจารย์ค่ะ 

 อาจารย์สอนดีมากค่ะ ท าให้ได้มองศิลปะไปอีกทางเลย จากแต่ก่อนเวลาเห็นผลงานศิลปะ
ก็จะรู้สึกเฉยๆ ไม่ได้สนใจอะไร แต่พอเรียนวิชานี้เวลาที่เห็นภาพวาดก็รู้สึกอยากหยุดมอง 
อยากตีความหมายของภาพ เพราะรู้สึกว่าแต่ละภาพมีความหมาย ท าให้ชอบผลงานศิลปะ
มากขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะ 

 อาจารย์สอนดีมากค่ะ ละเอียดมาก เหมือนอาจารย์หลุดมาจากยุคต่างๆที่สอนเลย ส่วน
งานที่อาจารย์สั่ง ตอนแรกหนูไม่เข้าใจเลยค่ะว่าท าไมอาจารย์ต้องอยากได้งานเป๊ะขนาด

นั้น แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะ ㅠㅠ หนูดีใจที่ได้เรียนกับอาจารย์นะคะ ขอบคุณค่ะ 

 เนื้อหาที่อาจารย์จัดเตรียมมาสอนมีความน่าสนใจ มีจังหวะการพูดที่น่าฟังท าให้มีสมาธิอยู่
กับการเรียนตลอด2ชั่วโมงครึ่ง รู้สึกได้กับตนเองหลังเรียนจบว่ามีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น
จากที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ หรืองานศิลปะ การได้เรียนวิชานี้ท าให้เจอ
ความสนใจเพ่ิมอีก1อย่างในชีวิต อยากขอบคุณอาจารย์ขจรพลมากๆค่ะ 

 อาจารย์สอนดีมาก ๆ เลยค่ะ หนูชอบศิลปะมากข้ึนหลังจากได้เรียนกับอาจารย์ อาจารย์
สอนสนุก เป็นกันเอง พูดตรงซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะ ไม่อยากให้จบคลาสเลยค่ะ 

 ชอบการสอนและความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดมากค่ะ แต่ข้อสอบปลายภาค ค าถามที่ใช้เป็น
ค าถามที่เปิดกว้างมากเกินไปท าให้นักศึกษาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าควรตอบค าตอบใน
ทิศทางไหน และจ านวนข้อสอบมีจ านวนเยอะมากเกินไปด้วย 

 วิชานี้คือวิชาที่สนุกมากกกกก ได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะมากมาย รักศิลปะมากข้ึน รู้
เรื่องราวและอินตามไปกับมัน ด้วยวิธีการสอนและข้อมูลที่อาจารย์มีคือเยอะมากจริงๆ 
ถึงแม้ข้อมูลจะเยอะไปหน่อย แต่โดยรวมแล้วสนุกมากๆ แอบเสียดายที่จะไม่มีวิชานี้แล้ว 
เป็นวิชาที่สนุกและชื่นชอบมากๆ 

 อาจารย์ขจรพล เป็นอาจารย์ที่สอนศิลปะที่ดีที่สุดตั้งแต่เรียนมา ปกติเป็นคนที่ไม่ชอบวิชานี้
เลย แต่พอได้มาเรียนกับอาจารย์ท่านนี้รู้สึกว่าตัวเองอินกับศิลปะมากข้ึน พอจบคลาส ก็ได้
มีการไปศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากท่ีอาจารย์เล่ามา รู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนที่เก่งมากๆ 
ความรู้อาจารย์แน่นมากจนคิดว่าอาจารย์จ าทั้งหมดได้ยังไง อาจารย์สอนแล้วเข้าใจมากๆ 
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สอนน่าฟัง รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่อาจารย์เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของอาจารย์กับศิลปะ 
รักอาจาร์คนนี้มากค่ะ และขอบคุณอาจารย์ที่สอนดีขนาดนี้ ท าให้หนูรักศิลปะไปด้วย 

 อาจารย์สอนได้เข้าใจ และละเอียดมากๆเลยค่ะ ตอนแรกคิดว่าวิชานี้จะน่าเบื่อ แต่เรียนไป
เรื่อยๆกลับชอบวิชานี้มากๆค่ะ 

 อาจารย์เป็นคนที่เจ๋งมากเลยค่ะ จ าได้ทุกอย่างของศิลปะ ดูเป็นคนที่คลั่งไคล้ในศิลปะ
มากๆและพยายามถ่ายทอดศิลปะให้กับนศ.อย่างเต็มที่ มีประสบการณ์ได้ไปดูงานของจริง
(สุดยอดมากกก) เป็นอาจารย์ในดวงใจเลยค่ะ หลังจากเรียนคลาสของอาจารย์มีความรู้
ด้านผลงานศิลปะเพ่ิมขึ้นอย่างมาก บางผลงานก็เห็นผ่านตาแล้วนึกถึงตอนที่เรียน ตอนนี้
หนูดูรายการศิลปะล่ะอยู่ ดูแล้วก็นึกถึงตอนที่เรียนกับอาจารย์เลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์และ
ขอบคุณวิชานี้นะคะ ที่ท าให้หนูเข้าใจศิลปะมากข้ึน 

 เป็นวิชาที่เรียนแล้วมันไม่น่าเบื่อมีความอยากเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะมากข้ึนแล้วก็ท าให้
เข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับศิลปะมากข้ึน 

 เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่ชอบที่สุดของเทอมนี้ของหนูเลยค่ะ ตอนเรียนคาบแรกก็แอบคิดว่าเรา
ต้องเบื่อแน่ๆ เลย มานั่งฟังบรรยาย 3 ชม. แต่ความจริงรู้สึกว่าบางทีอยากนั่งฟังไปเรื่อยๆ 
ด้วยซ้ า รู้สึกสนุกท่ีได้เรียนวิชานี้ในทุกวีค ท าให้ได้รู้จักศิลปะได้ดียิ่งขึ้น เข้าใจใน
ความหมายของงานแต่ละงานที่ศิลปินตั้งใจจะสื่อ ได้รู้จักประวัติศาสตร์โดยวิธีการที่ไม่น่า
เบื่อเลย และงานที่สั่งก็ท าให้ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตัวเอง อ.พูดเก่งมากๆเลยค่ะ 
อยากให้อ.ภูมิใจในวิชาของตัวเอง อยากให้มีวิชานี้ต่อไปเรื่อยๆค่า 

 
     จุดอ่อน 

 บทเรื่องค่อนข้างเยอะ ควรสอนให้เนื้อหามันจดจ าได้ง่ายและเข้าใจ 

 เสียดายอย่างเดียวครับ ”เรียนออนไลน์” เพราะมันสนุกมากๆครับวิชานี้ 

 อาจารย์ตั้งใจสอนมากค่ะ ความรู้อัดเเน่นมาก เเต่เนื้อหาเยอะเเละค่อนข้างที่จะจ ายาก 
 

      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
               ปรับเนื้อหาการสอนในรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้ตรงตามหลักสูตร  เพ่ือลดความ
สับสนในเนื้อหารายวิชา และเพ่ิมการใช้สื่อและวิธีการใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจให้มากขึ้น 
ปรับปรุงข้อสอบ ให้วัดผลได้จริงและไม่ยากจนเกินไป 
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หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
 

1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
          ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้เป็น online ตลอดเทอม ใช้รูปแบบการ
เรียนบรรยายสดใน google meet พร้อมบนัทึกเป็นวีดีโอดูย้อนหลัง รวมกับการสั่งงาน ส่งงานใน google 
classroom และFacebook Group  โดยค านึงถึงการท าให้ผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
เป็นส าคัญ 
 

2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ไม่มี 
 

ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน       อ. ขจรพล  หิรัญโชติไพศาล 
 

ลงช่ือ  วันท่ีรายงาน ............30 พ.ย. 2564............ 

 
 
 
 
 
 


