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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 082 104    อารยธรรมโลก  (World  Civilization) 
2.  จ านวนหน่วยกิต     
          3 (3-0-6)   
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับเลือก หมวดมนุษย์ศาสตร์ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์  ขจรพล  หิรัญโชติไพศาล    อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษา 1/2564  ของชั้นปีที่ 2 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
          มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี      
          ที่อยู่ เลขท่ี 1 หมู่ที่ 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 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. รับรู้หลักการและแนวคิดทาง 
อารยธรรมของมนุษย์ตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
บรรยาย  
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนา 
ความรู้และความตระหนักด้าน 
วัฒนธรรมและความหลากหลาย 
3. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ 
ออนไลน์/เทคโนโลยี 
4. การให้นักศึกษาฝึกอภิปราย 
เกี่ยวกับความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรม 

การประเมินตามสภาพจริง ด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบข้อเขียน การท าราย 
งาน การสังเกตพฤติกรรม เช่น ให้
นักศึกษาอภิปรายอารยธรรมชน 
ชาติต่าง ๆ 

นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถ 
ผ่านการประเมิน จากข้อ 
สอบกลางภาคและปลาย 
ภาค อยู่ในระดับคะแนนที่ 
น่าพอใจ 

ชี้แจ้งสรุปประเด็นเนื้อหาหลักและแนว 
ข้อสอบ ปรับปรุงเอกสารประกอบการ 
สอน 

2. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
อารยธรรมต่าง  ๆระหว่างอดีตกับ
ปัจจุบัน 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน  
ชั้นเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  
2. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ 
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย  
เช่น การสอบข้อเขียน การท าราย 
งาน การสังเกตพฤติกรรม การประ 
เมินจากกิจกรรม 

กาท างานที่มอบหมายทั้ง 
งานเดี่ยวและงานกลุ่ม  
นักศึกษาสามารถหาข้อมูล 
วิเคราะห์และน าเสนอใน 
ประเด็นที่น่าสนใจ 

ก าหนดเป้าหมายและขอบเขตของงาน รวมถึง
วิธีการให้คะแนนที่ชัดเจน และมีการ 
วิจารณ์ผลงานเพื่อให้นักศึกษาน าไปปรับ 
ปรุงแก้ไข 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน                      130 คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา          130 คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)           -    คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 28 21.54 
B+   47 36.15 
B 46 35.38 

C+ 7 5.38 
C 2 1.54 

D+ - - 
D - - 
F - - 
W - - 

รวม 130 100.00 
 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
       ในบางคาบเรียนระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ อาจมากกว่าที่ก าหนดไว้เนื่องจากในบางหัวข้อมีรายละเอียด

ของเนื้อหามาก 
7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
วิธีการ  สรุปผล 

ให้นักศึกษามีการทวนสอบทั้งกลางภาคและปลาย 
ภาค เป็นการเก็บคะแนน 
 

ผลการทวนสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคอยู่ในเกณฑ์
ที่น่าพอใจ  เนื่องจากมีการสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็น
เอกสารให้แก่นักศึกษา 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปราย วิจารณ์ผลงาน 
ทั้งของตนเองและเพ่ือนได้เต็มที่ 

นักศึกษาได้เห็นประเด็นและแง่มุมใหม่จากผลงาน
ตนเองและของเพ่ือน 
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หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

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

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

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

    จุดแข็ง 

 วิชานี้ทําให้เปิดโลกกว้างมากขึ้นค่ะ ชอบในการอธิบายเข้าใจง่ายค่ะเเต่หากมีวิดีโอในการ
สอนร่วมด้วยก็จะน่าสนใจมากข้ึนค่ะ 

 ดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ค่ะ และขอขอบคุณอาจารที่มอบประสบการณ์และ
ความรู้ดีๆที่เพ่ิมความสนุกให้กับการเดินทางและการเติมเต็มความฝันค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 สไลด์นําเสนอการเรียนของอาจารย์น่าสนใจทุกหน้าสไลด์เลย เนื้อหาย่อได้กําลังดีค่ะ 
อาจารย์สอนได้เพลินมากเหมือนฟังสารคดี อาจารย์ควรทําต่อไปค่ะ 

 อ.ขจรพลสอนดีมากๆค่ะ สอนสนุก เข้าใจนักศึกษา มีการเตรียมการสอนอย่างดีและดี
มากๆ 

 อาจารย์ขจรพล สอนดีมากเลยค่ะ เนื้อหาละเอียดครบถ้วน น่าสนใจอย่างมากและทําให้
ฉันอยากออกไปเที่ยวตามเนื้อหาที่อาจารย์สอนเลยค่ะ การเรียนวิชานี้เปิดโลกฉันในหลาย
เรื่องๆได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอย่างมากเลย
ค่ะ 

 อาจารย์ขจรพลสอนดีมากเลยค่ะ ให้ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมต่างๆได้เข้าใจง่ายมาก การ
สอนของอาจารย์ไม่น่าเบื่อเลยค่ะอาจารย์สามารถทําให้นักศึกษาไม่สามารถลุกออกจาก
หน้าจอได้เลยค่ะเพราะกลัวพลาดเรื่องเล่าต่างๆของอาจารย์ 
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 อาจารย์ขจรพลสอนสนุกมากครับเสียงหน้าฟังมาก เเบบใช้น้ําเสียงน่าฟังเเละเอา
ประสบการณ์ในการเที่ยวเเละการสอนกลับมาสอนพวกผมอีกด้วยครับเเละในขณะที่สอน
นั้นอาจารย์ได้เเทรกวัฒนธรรมของในเเต่ละประเทศให้นักศึกษารู้ในด้านดีเเละไม่ดีเพ่ือให้
นักศึกษานั้นไม่ใช้พฤติกรรมไม่ดีในประเทศนั้นๆ เเต่รวมๆเเล้วอาจารย์สอนดีมากครับ เลิ้ฟ
ครับ 

 อาจารย์จัดการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะ เข้าใจนักศึกษา สอนละเอียด ออกข้อสอบตรงกับ
เนื้อหาที่สอนด้วยค่ะ 

 อาจารย์วิชานี้ให้เต็ม 10 ไม่หัก เข้าใจนักศึกษา วิสัยทัศน์ดีเปิดกว้าง ขอให้ได้เรียนกับ
อาจารย์อีกครั้งค่ะ <3 

 อาจารย์สอนดีมากๆค่ะ เนื้อหาที่อาจารย์เอามาให้เรียนก็น่าสนใจมากๆ แต่รู้สึกว่าเรียน
ออนไลน์ไม่ควรจะสั่งงานกลุ่มที่เป็นชิ้นงานใหญ่ เพราะแต่ละบ้านไม่ได้มีอุปกรณ์ที่พร้อม
ทุกบ้าน กลายเป็นงานกลุ่มจะตกเป็นภาระของคนกลุ่มหนึ่งแทบจะทุกงาน แล้วยากต่อการ
ติดต่อสื่อสารคุยงานให้พร้อมกันค่ะ ทําให้งานกลุ่มเป็นปัญหาสําหรับการเรียนออนไลน์
มากๆค่ะ แต่จริงๆวิชานี้สั่งงานกลุ่มน้อยที่สุดแล้วค่ะ พอเข้าใจว่ามันต้องใช้คะแนนในส่วน
งานกลุ่มในการพิจารณาคะแนน 

 อาจารย์สอนดีแล้วเข้าใจนักศึกษามากค่ะ ยิ่งช่วงนี้เป็นการเรียนออนไลน์ด้วยแล้ว อาจารย์
เข้าใจและพยายามช่วยเหลืออย่าเต็มที่ไม่ว่าจะทั้งการอัดคลิปวิดีโอไว้ให้สามารถดูย้อนหลัง
ได้และขณะสอนอาจารย์ก็พูดทําให้เห็นภาพได้ชัดเจน ทําให้การเรียนออนไลน์ไม่น่าเบื่อ
เลยค่ะ 

 อาจารย์สอนให้น่าเรียนมากเลยค่ะ ชอบเวลาอาจารย์เล่าประสบการณ์ของตัวเองแล้ว
สอดคล้องกับบทเรียนทําให้เรียนแล้วรู้สึกไม่เบื่อค่ะ 

 เป็นวิชาบรรยายที่เรียนสนุกมากๆ อาจารย์ทําให้บรรยากาศในคลาสน่าเรียน ไม่กดดันและ
รับฟังนักศึกษาตลอด มีการยกตัวอย่างการไปศึกษาในสถานที่จริงทําให้นักศึกษาสนุกและ
เห็นภาพตามด้วยค่ะ เสียดายที่ได้เจออาจารย์ในรูปแบบอนไลน์ ถ้ามีโอกาสก็อยากเรียนกับ
อาจารย์ในห้องเรียนค่ะ 

 เป็ยวิชาที่ดี ดีเพราะตัวอาจารย์ผู้สอนที่ทําให้วิชาน่าสนใจ เพราะปกติแล้วรายวิชาที่เนื้อหา
เยอะ จะเต็มไปด้วยความน่าเบื่อ แต่มันไม่ใช้สําหรับอาจารย์ ขจรพล หิรัญโชติไพศา 

 
    จุดอ่อน 

 เป็นวิชาที่ให้ความรู้มากมายแต่ในคลาสคืออัดแน่นข้อมูลมากเกินไป 

 แค่เสียดายที่ไม่ได้เรียนในห้องค่ะ คงมีกิจกรรมสนุกๆให้นักศึกษาได้ลองทําลองเล่นค่ะ 
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 1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
   ปรับเนื้อหาการสอนในรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงให้ตรงตามหลักสูตร  เพ่ือลดความสับสนใน

เนื้อหารายวิชา และเพ่ิมการใช้สื่อและวิธีการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้มากข้ึน ปรับปรุงข้อสอบ ให้
วัดผลได้จริงและไม่ยากจนเกินไป 

 
หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

 
1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
             ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้เป็น online ตลอดเทอม ใช้รูปแบบ
การเรียนบรรยายสดใน google meet พร้อมบันทึกเป็นวีดีโอดูย้อนหลัง รวมกับการสั่งงาน ส่งงานใน 
google classroom และFacebook Group  โดยค านึงถึงการท าให้ผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังเป็นส าคัญ 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             ไม่มี 
 

ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน       อ. ขจรพล  หิรัญโชติไพศาล 
 

ลงช่ือ  วันท่ีรายงาน ............1 ธ.ค. 2564............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


