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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วังท่าพระ/คณะดุริยางคศาสตร์/สาขาวิชาการแสดงดนตรี 
 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา  

082109-59       ดนตรีวิจักษ์ (Music Appreciation)    
2.  จำนวนหน่วยกิต      

3 (3-0-6)  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา การแสดงดนตรี  
เป็นวิชา ศึกษาทั่วไป  

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
ผศ. วรพล กาญจน์วีระโยธิน  

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  
  ภาคการศึกษาที่ 1   ของช้ันปีที ่1-4  
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  

ไม่ม ี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  

ไม่ม ี 
8.  สถานที่เรียน  

คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่อยู่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170  

9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สดุ  
พฤษภาคม 2563  
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หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้าม)ี 
 ............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. .............................................
.......................................................................... ................................................................................................
................................................................................... 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. .............................................
................................................................................... 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลที่ดำเนินการเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

(CLOs) 
กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่ได้ดำเนินการ 
วิธีการประเมินผลที่ได้ดำเนินการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ 
CLOs 

CLO1 เข้าใจความแตกตา่งของการรับรู้ดนตรีใน
ระดับต่าง  

อธิบายเปรียบเทียบพร้อมการแสดง
ตัวอย่าง  

ทดสอบโดยการฟังตัวอย่างคำถาม 
และให้นักศึกษาตอบ  

มีความเข้าใจ รู้จักชนิดของดนตรีต่างๆ 
ในชีวิตประจำวัน 

แนะนำให้สังเกตดนตรีในชีวิตประจำ 
วันมากขึ้น 

CLO2 สามารถแยกแยะดนตรีในแนวต่างๆได้  ให้นักศกึษานำเสนอดนตรใีนรูปแบบ 
ต่างๆที่มีตามแผนการสอน และ 
อธิบายแยกแยะให้รู้ถึงความแตกต่าง  

ทำงานส่งในสัปดาห์ต่างๆตามหัวข้อที่
วางแผนไว้  

สามารถแยกแยะดนตรีในแนวต่างๆได้  
ดีขึ้น 

แนะนำให้ฟังเพลงประเภทต่างๆ 
มากขึ้น 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        .........18............  คน      
2.   จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     .........18..........  คน  
3.   จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W)    ..........-...........  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถา้มี) 

ระดับคะแนน       จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A  15  83.33 
B+  1  5.56 
B  1 5.56 

C+  0  0.00 
C  0  0.00 

D+  0  0.00 
D  0  0.00 
F  1  5.56 
I                    -                    - 
S                    -                    - 
U                    -                    - 
W                    -                    - 
Au                   -                    - 

 
5.   ปัจจัยที่ทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
  ............................................................................................................................. ....................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านกำหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
       ............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
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7.   กระบวนการยืนยนั (verification) ผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา 
 

วิธีการ  สรุปผล 
- ทดสอบย่อยในช้ันเรียน 
- ทดสอบข้อเขียน และทดสอบความรู้จากการ 
ฟังเพลงข้อสอบ 
 

- เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

1.   ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... ................................................
................................................................................... 
 
2.   ประเด็นดา้นการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
......................................................................................................................................... .................................
................................................................................... 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

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

   …………………………………-…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามขอ้ 2.1 

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

 
หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

 
1.   การดำเนนิการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 

............................................................................................................................. ............................. 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
.............................................................................................................................................. ...................... 
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คำชี้แจงการจัดทำ มคอ. 5 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง 
1. รหัสและช่ือรายวิชา ช่ือรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 

XXX XXX   ช่ือรายวิชาภาษาไทย (ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ) 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี    ช่ือรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 

XXX XXX   ช่ือรายวิชาภาษาไทย (ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ)    
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ผู้สอน  
และกลุ่มเรียน  

ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม 

5. สถานที่เรียน    ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน 

 
หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงที่
คลาดเคล่ือนจากแผนการสอน  
(ถ้ามี) 

ระบุหัวข้อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนการสอน จำนวนช่ัวโมงที่สอนจริง ระบุ
เหตุผลที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนหากมีความแตกตา่งเกิน 25 % 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  และพิจารณานัยสำคัญของหัวข้อต่อ 
ผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตรในกรณีที่มีนัยสำคัญให้เสนอแนวทาง 
ชดเชย 

3.  ประสิทธิผลของวิธีการจัดการ
เรียนรู้และวิธีการประเมินผลที่
ดำเนินการเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ระบุวิธีวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละ CLOs 
พร้อมทั้งวิธีการประเมินผลตามที่ได้ดำเนินการจริง ตลอดจนผลที่เกดิกับ
ผู้เรียนว่าสามารถบรรลุ CLOs นั้นๆ หรือไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้และ/หรือวิธกีารประเมินผล 

หมายเหตุ : สำหรับรายวิชาที่บรรจุอยูใ่นรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ยงัไม่ได้ปรับแบบฟอร์มตามเกณฑ์  
 AUN-QA ให้ระบุ CLOs ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 (AUN-QA)) 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
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  หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง 

1. จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ระบุจำนวน ณ วันหมดกำหนดเพิ่ม – ถอน 
4. การกระจายของระดับคะแนน
(เกรด) 

ระบุจำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับเกรด กรณีมีนักศกึษาต่างสาขา
ให้ระบุเกรดแยกตามสาขา 

6. ความคลาดเคล่ือนจาก
แผนการประเมินที่กำหนดไว้
ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้าน
กำหนดเวลาและวิธกีาร
ประเมินผล (ถ้ามี) 

ระบุความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ. 3  
หมวด 5 ข้อ 2 
 

7. กระบวนการยนืยัน 
(verification) ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

ระบุวิธีการยนืยันผลสัมฤทธิ์ของศึกษาว่าเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับ
รายวิชาที่กำหนดไว้หรอืไม่  และสรุปผลการยืนยัน 
 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ   

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง 

1. ประเด็นด้านทรัพยากร
ประกอบการเรียนและส่ิงอำนวย
ความสะดวก 

ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี)  และผลกระทบ 
 

2. ประเด็นด้านการบริหารจัดการ ระบุปัญหาด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี)   และผลกระทบต่อการเรียนรูข้อง 
นักศึกษา 

 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา         
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง 
1.1  ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการ
ประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
 

2.1  ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการ
ประเมินโดยวิธีอื่น 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง       
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หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง 
1. การดำเนินการเพ่ือการปรับปรุง
การเรียนการสอน/รายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปล่ียนวิธีการสอนสำหรับภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษานี้  การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่  เป็นต้น โดยคำนึงถึงการทำให้
ผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นสำคัญ 

 
 


