
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วังท่าพระ คณะดุริยางคศาสตร์ 

  

  

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

      083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน 

2.  จ านวนหน่วยกิต    

3 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา      

         หลักสูตรดุริยาคศาสตร์บัณฑิต    

         เป็นวิชา ศึกษาทั่วไป 

4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน 

อานันท์ นาคคง 

ธนพล ยงค์โพธิ์ 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

         ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 1-4 

6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

      ไม่มี 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

         ไม่มี 

8.  สถานที่เรียน 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่อยู่ 22 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

 

9.   วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 

    มิถุนายน 2564 

 

 



หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

  

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 

      ไม่มี 

  

2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 

         ไม่มี 

3. ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม 

ที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ค

าดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีกา

รจัดการเรียนรู้ที่ได้ด าเ

นินการ 

วิธีการประเมินผ

ลที่ได้ด าเนินการ 

ผลที่เกิดกับนัก

ศึกษา 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ล

ะ CLOs 

CLO1อธิบายความ 

หมายและคุณค่าของ 

ศิลปะและการสร้าง 

สรรค ์

1. สอนจากการท า 

ความเข้าใจและศึกษา 

พัฒนาการทางดนตรี  

ทฤษฎี ปรัชญา พิธีกรรม 

เครื่องดนตรีการประสม 

วงดนตรี บุคคลส าคญั 

ทางดนตรีและศิลปวัฒน- 

ธรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับ 

ดนตรีอาเซียน 

2. ท าแบบฝึกหัดและ 

ทบทวน 

ประเมินผลจาก 

งานที่มอบหมาย 

และการสอบ 

นักศึกษาส่วนใ

หญ่บรรลุผล 

ลัพธ์การเรียนรู้

ที่คาดหวัง 

แต่บางส่วนไม่

บรรลุเนื่องจาก

ขาดเรียนบ่อย 

1. ตักเตือน เพ่ิมความเข้มงวด 

และกวดขันวินัยในการเข้าชั้น 

เรียนเพ่ิมข้ึน 

2. เพ่ิมโอกาสในการให้ 

ค าปรึกษาในรูปแบบชั้นเรียน 

เดี่ยวให้มากขึ้น 



CLO2ระบุความหมาย 

ของความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมได้ 

1 สอนจากการท า 

ความเข้าใจและศึกษา 

พัฒนาการทางดนตร ี

ทฤษฎี ปรัชญา พิธีกรรม 

เครื่องดนตรี 

การประสมวงดนตรี 

บุคคลส าคัญทางดนตรี 

และศลิปวัฒนธรรมอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับดนตร ี

อาเซียน 

2 ท าแบบฝึกหัดและ 

ทบทวน 

ประเมินผลจาก 

งานที่มอบหมาย 

และการสอบ 

นักศึกษาส่วนใ

หญ่บรรลุผล 

ลัพธ์การเรียนรู้

ที่คาดหวัง 

แต่บางส่วนไม่

บรรลุเนื่องจาก

ขาดเรียนบ่อย 

1. ตักเตือน เพ่ิมความเข้มงวด 

และกวดขันวินัยในการเข้า 

ชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 

2. เพ่ิมโอกาสในการให้ 

ค าปรึกษาในรูปแบบชั้นเรียน 

เดี่ยวให้มากขึ้น 

  

 

หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

  

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน                     7    คน     

2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 7    คน 

3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)                         -        คน 

4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 

A 5 71.43 

B+ 2 28.57 

B - - 

C+ - - 

C - - 



D+ - - 

D - - 

F - - 

I - - 

S - - 

U - - 

W - - 

Au - - 

  

5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

         - 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและวิธี 

การประเมินผล (ถ้ามี) 

    - 

7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

  

วิธีการ  สรุปผล 

ท าการสุ่มนักศึกษาเพ่ือสัมภาษณ์ตามผลลัพธ์การ 

เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO2 และ 3) 

หลังจากสิ้นสุดการสอบปลายภาค 

นักศึกษาส่วนหนึ่งบรรลุ CLO2 และ3 

  

  

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.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

   2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

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

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

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

   2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

  

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง  

1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 

1.1 ตักเตือน เพ่ิมความเข้มงวดและกวดขันวินัยในการเข้าชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 

1.2 เพ่ิมโอกาสในการให้ค าปรึกษาในรูปแบบชั้นเรียนเดี่ยวให้มากข้ึน 

  



2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….………….. 

....................................................................................... .............................................................................  

  


