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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วังท่าพระ คณะดุริยางคศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 SU143  สุนทรียภาพแห่งการฟัง  (Aesthetics of Listening)   
2.  จ านวนหน่วยกิต     

3 (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง 
 เป็นวิชาศึกษาท่ัวไป 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ ดร. ภูมิภักดิ์ จารุประกร 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1   ของชั้นปีที่ 1-4 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 

คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่อยู่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 22 มิถุนายน 2564  
 
 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้
ด าเนินการ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO1 รู้จักองค์ประกอบพื้นฐาน
และสุนทรียะของดนตรีประเภท
ต่าง ๆ 

1. การบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียน  
2. การอภิปรายและกิจกรรมใน
ชั้นเรียน  

1. การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา  
2. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความ คิดเห็นในชั้นเรียน  

ในช่วงแรกของภาค
การศึกษา นักศึกษาไม่กล้า
ที่จะมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนมากนัก  

ปรับบรรยากาศในชั้นเรียนให้ช่วย
สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษา อาจเพ่ิมการอภิปรายในกลุ่ม
ย่อยให้มากข้ึน 

CLO2 สามารถวิเคราะห์
องค์ประกอบของดนตรี
หลากหลายประเภทและสามารถ
อธิบายหรือวิจารณ์ 
ในด้านสุนทรียะได้ 

1. การอภิปรายและกิจกรรมใน
ชั้น เรียน  
2. มอบหมายงานเดี่ยว/กลุ่ม  
3. ให้ข้อเสนอแนะจากงานเดี่ยว/
กลุม่ 
 

1. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความ คิดเห็นในชั้นเรียน  
2. งานเดี่ยวที่ได้รับมอบหมาย  
3. การน าเสนองานกลุม่  
4. สอบข้อเขียนปลายภาค 
 

นักศึกษามีพัฒนาการใน
การอภิปรายในแต่ละ
สัปดาห์อย่างชัดเจน แต่ยัง
การเขียนอธิบายทาง
สุนทรียะยังไม่มีความเป็น
ระบบ หรือลึกซึ้งมากนัก 

เพ่ิมเวลาในการพูดถึงรายละเอียดในการ
อธิบายทางสุนทรียะมากข้ึน พร้อมทั้ง
แสดงตัวอย่าง 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        77  คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     77  คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    0  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 66 85.71 
B+ 7 9.09 
B 2 2.60 

C+ - - 
C 1 1.30 

D+ - - 
D - - 
F 1 1.30 
I - - 
S - - 
U - - 
W - - 
Au - - 

5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
 นักศึกษาท่ีท าคะแนนได้อยู่ในระดับ C ส่งงานเดี่ยวที่ได้รับมอบหมายช้าเกินกว่าก าหนดทั้ง 2 ชิ้น 
ท าให้ได้คะแนนน้อยกว่าปกติ นักศึกษาที่ท าคะแนนได้อยู่ในระดับ F ไมเ่ข้าเรียน ไมส่่งงานที่มอบหมาย และ
ไม่มาสอบปลายภาค 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการ  สรุปผล 
ผู้สอนประเมินจากงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมาย และการสอบปลายภาค 

นักศึกษามีพัฒนาการในการเขียนบรรยายด้าน
องค์ประกอบทางดนตรี และสุนทรียะของบท
เพลงเพิ่มมากข้ึน แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนบรรลุตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
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หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 การเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งหมดอยู่ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom ประกอบกับข้อจ ากัดทางเทคโนโลยีของโปรแกรมดังกล่าว จึงท าให้ผู้สอนไม่
สามารถเปิดบทเพลงจาก CD หรือแหล่งให้บริการ online music streaming ต่าง ๆ ให้นักศึกษาฟัง
ในชั้นเรียนได้ ผู้สอนต้องอาศัยภาพเคลื่อนไหวและบทเพลงจาก Youtube เพ่ือท าให้ชั้นเรียนมีความ
น่าสนใจ คุณภาพเสียงและความราบรื่นของการเรียนการสอนก็ได้รับผลกระทบจากข้อจ ากัดทาง
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น ความเร็วและความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ของผู้สอนและ
ผู้เรียน เป็นต้น 

2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 และการปรับเป็นชั้นเรียนออนไลน์ จึงไม่
สามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การอภิปรายในชั้นเรียน การอภิปรายกลุ่มย่อย ฯลฯ ได้ตรงตาม
แผนที่วางไว้ 
 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

จากผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาบนระบบ reg ของกลุ่มเรียนทั้ง 2 กลุ่ม 
พบว่านักศึกษาโดยรวมมีความพึงพอใจในทุก ๆ หมวดค่อนข้างดี แต่จะเห็นได้ว่าในส่วนของสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องเรียนมีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างน้อย (3.65 และ 3.99) และยังมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการให้ใช้ Youtube Premium ในการเปิดเพลงประกอบการสอน เพ่ือให้ไม่มี
โฆษณาคั่นระหว่างฟังเพลง นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้เวลาในการท าข้อสอบปลายภาคมาก
ขึ้น 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
 ในส่วนของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุ อุปกรณ์ประจ าห้องเรียนที่มีคะแนนประเมิน
ค่อนข้างน้อยอาจจะมาจากข้อจ ากัดในการสอนแบบออนไลน์ คาดว่าจะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เมื่อกับมา
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ  
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
 จากการประเมินผลงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย ในรูปแบบการเขียนบรรยายของงานเดี่ยว และ
ข้อสอบปลายภาค รวมถึงการน าเสนอปากเปล่าแบบกลุ่ม ผู้สอนพบว่านักศึกษาจ านวนมากยังขาดทักษะใน
การเขียนด้วยภาษาเขียนที่ถูกต้อง และการใช้ภาษาในการน าเสนอ 
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      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
ถึงแม้ว่าการขาดทักษะในการเขียน หรือน าเสนอปากเปล่า จะเป็นเงื่อนไขเฉพาะตัวของนักศึกษาที่

ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ แต่การจัดกิจกรรมระหว่างภาคการศึกษาที่จะช่วยพัฒนา
ทักษะดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์และอธิบายองค์ประกอบทางดนตรีและสุนทรียภาพของ
บทเพลงต่าง ๆ ย่อมจะท าให้นักศึกษาพัฒนาทักษะนั้น ๆ ได้ไม่มากก็น้อย 

 
หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
ผู้สอนจะเปลี่ยนแปลงวิธีการน าเสนอเนื้อหาเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้นตามที่ได้

กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนี้ ผลจากแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาในการเรียน
เรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ และกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์นั้น ยังไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร ในอนาคต 
อาจพิจารณาปรับลดเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ และเพ่ิมกิจกรรมในชั้นเรียนมากขึ้น 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่มี 
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ค าชี้แจงการจัดท า มคอ. 5 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. รหัสและช่ือรายวิชา ช่ือรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 
XXX XXX   ช่ือรายวิชาภาษาไทย (ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชา
นี้    

ช่ือรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 
XXX XXX   ช่ือรายวิชาภาษาไทย (ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ)    

3. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ  อาจารย์
ผู้สอน  และกลุ่มเรียน  

ให้รายงานเป็นรายกลุม่ 

5. สถานท่ีเรียน    ระบุสถานทีเ่รียนทุกแห่งทั้งในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหค้รบถ้วน 

 
หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงที่
คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน  
(ถ้ามี) 

ระบุหัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตามแผนการสอน จ านวนช่ัวโมงท่ีสอนจริง ระบุ
เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25 % 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน  และพิจารณานยัส าคัญของหัวข้อต่อ 
ผลการเรยีนรู้ของรายวิชาและหลกัสูตรในกรณีที่มีนยัส าคญัให้เสนอแนวทาง 
ชดเชย 

3.  ประสิทธิผลของวิธีการจัดการ
เรียนรู้ และวิธีการประเมินผลที่
ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามที่ ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ระบุวิธีวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละ CLO 
พร้อมทั้งวิธีการประเมินผลตามที่ได้ด าเนินการจริง ตลอดจนผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนว่าสามารถบรรลุ CLO นั้นๆ หรือไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้และ/หรือวิธีการประเมินผล 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

  หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน ระบุจ านวน ณ วันหมดก าหนดเพิม่ – ถอน 
4. การกระจายของระดั บ
คะแนน(เกรด) 

ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับเกรด กรณมีีนักศึกษาต่างสาขา
ให้ระบุเกรดแยกตามสาขา 

6. ความคลาด เคลื่ อนจาก
แผนการประเมินที่ก าหนดไว้
ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้าน
ก า ห น ด เว ล าแ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมินผล (ถ้ามี) 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3  
หมวด 5 ข้อ 2 
 

7 . ก ร ะ บ ว น ก า ร ยื น ยั น 
(verification) ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

ระบุวิธีการยืนยันผลสมัฤทธ์ิของศึกษาว่าเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับ
รายวิชาที่ก าหนดไว้หรือไม่  และสรุปผลการยืนยัน 
 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ   

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. ประเด็นด้ านทรัพยากร
ประกอบการเรี ยนและสิ่ ง
อ านวยความสะดวก 

ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี)  และผลกระทบ 
 

2. ประเด็นด้านการบริหาร
จัดการ 

ระบุปัญหาด้านการบริหารจดัการ (ถ้ามี)   และผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา 

 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา         
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจาก
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
 

2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจาก
ผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
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หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง       
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. การด า เนินการ เพื่ อการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน/
รายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่นวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาน้ี  การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่  เป็นต้น โดยค านึงถึงการท าให้
ผู้เรยีนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นส าคัญ 

 
 


