
มคอ.5 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ภาควิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

หมวดท่ี 1. ขBอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

SU 151-162    ความเข=าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 

                    Understanding Ancient World Civilization 

2. จำนวนหนYวยกิต 

3   (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  วิชาบังคับเลือกกลุYมวิชามนุษยศาสตรi  

4. อาจารยiผู=รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยiผู=สอน (ถ#ามีหลายคน ใส/ให#ครบตามที่เป7นจริง) 

  อาจารยiผู=รับผิดชอบรายวิชา 

  ที่ ช่ือ - นามสกุล เลขประจำตัว 

บัตรประชาชน 

ตำแหนYงทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1 นาย สฤษดิ์พงศi ขุนทรง x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

รองศาสตราจารยi  ดร. 

 

  อาจารยiผู=สอน 

  ที่ ช่ือ - นามสกุล เลขประจำตัว 

บัตรประชาชน 

ตำแหนYงทางวิชาการ คุณวุฒิ 

1 นาย สฤษดิ์พงศi ขุนทรง x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

รองศาสตราจารยi  ดร. 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปtที่เรียน 

ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาต=น    ช้ันปtที่ปt 1  

6. รายวิชาที่ต=องเรียนมากYอน (Pre-requisite) 

  6.1 รายวิชาที่เรียนมากYอนและต=องสอบผYาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต=องการ) 

  ไมYมี  
 

  6.2 รายวิชาที่เรียนมากYอนแตYไมYจำเปzนต=องสอบผYาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต=องการ ตามด=วยเครื่องหมาย #) 

  ไมYมี  
 



  6.3 หากใช=วิชาอ่ืนที่เทียบเทYากันแทนได=ตาม 6.1 และ 6.2 (*ให=เพิ่มข=อความ "หรือรายวิชาที่เทียบเทYากัน" หรือ "or 

equivalent" ตYอท=ายรหัสวิชาน้ันๆ) 

  ไมYมี  
 

7. รายวิชาที่ต=องเรียนควบคูYกัน (Co-requisites) 

  7.1 รายวิชาที่ต=องเรียนพร=อมกันให=ใช=คำวYา "รายวิชารYวม" หรือ "Corequisite" ตามด=วยรหัสวิชาที่ต=องการ 

  ไมYมี  
 

  7.2 รายวิชาที่ต=องเรียนควบคูYกัน(ยกเว=นลงทะเบียนซ้ำ) ให=ใช=คำวYา "รายวิชารYวม" หรือ "Corequisite" 

ตามด=วยรหัสวิชาที่ต=องการ 

  ไมYมี  
 

8. สถานที่เรียน 

  ออนไลนi 

 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1.รายช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน  

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนก

ารสอน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอ

นจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีคว

ามแตกตYางเกิน 25% 

1แนะนำรายวิชา 

-นิยาม 

ความหมายของอารยธรรม -

สังคมกYอนอารยธรรม -

กำเนิดและการกระจายตัวของอ

ารยธรรม  

3 3 
 

 

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนกา

รสอน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอ

นจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตYางเกิน 25% 

2มรดกอารยธรรมยุคโบร

าณ (1) กรีก โรมัน 

-ลักษณะวัฒนธรรม กรีก 

และโรมัน -

ความสำคัญของวัฒนธรร

3 3 
 

 



มกรีก และโรมัน 

ตYอวิวัฒนาการของสังคม  
 

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนก

ารสอน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอ

นจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีควา

มแตกตYางเกิน 25% 

3มรดกอารยธรรมยุคโบราณ 

(2) จีน 

-ลักษณะวัฒนธรรมจีน -

ความสำคัญของวัฒนธรรมจีน

ตYอสังคม -

การแพรYกระจายวัฒนธรรมจีน  

3 3 
 

 

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนก

ารสอน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอ

นจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีคว

ามแตกตYางเกิน 25% 

4มรดกอารยธรรมยุคโบราณ (3) 

อินเดีย 

-ลักษณะวัฒนธรรมอินเดีย -

ความสำคัญของวัฒนธรรมอินเดี

ยตYอสังคม -

การแพรYกระจายวัฒนธรรมอินเ

ดีย  

3 3 
 

 

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนก

ารสอน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอ

นจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีคว

ามแตกตYางเกิน 25% 

5มรดกอารยธรรมยุคโบราณ (4) 

อินเดีย 

-ลักษณะวัฒนธรรมอินเดีย -

ความสำคัญของวัฒนธรรมอินเดี

ยตYอสังคม -

การแพรYกระจายวัฒนธรรมอินเ

ดีย  

3 3 
 

 

 



หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนก

ารสอน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอ

นจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีคว

ามแตกตYางเกิน 25% 

6มรดกอารยธรรมยุคโบราณ (5) 

มุสลิม 

-ลักษณะวัฒนธรรมมุสลิม -

ความสำคัญของวัฒนธรรมมุสลิ

มตYอสังคม -

การแพรYกระจายวัฒนธรรมมุสลิ

ม  

3 3 
 

 

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผน

การสอน 

จำนวนช่ัวโมงที่ส

อนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีค

วามแตกตYางเกิน 25% 

7อารยธรรมโลกยุคกลาง (1) 

อารยธรรมโลกยุคกลาง (2) 

การฟ��นฟูศิลปวิทยาการ 

-

ลักษณะสำคัญสำคัญของสังคมใน

ยุคกลาง -

จุดเปล่ียนและผลกระทบของการเ

ปล่ียนแปลง  

3 3 
 

 

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนการส

อน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอนจ

ริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีความแตกตY

างเกิน 25% 

8โลกยุคสมัยให

มY ศตวรรษที่ 

15 - 17 

3 3 
 

 

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนก

ารสอน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอ

นจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีคว

ามแตกตYางเกิน 25% 

9โลกยุคสมัยใหมY ศตวรรษที่ 

18 - 19 

-

ลักษณะสำคัญของสังคมในยุค

สมัยใหมY -

3 3 
 



ผลกระทบของการเปล่ียนแปล

ง  
 

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนก

ารสอน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอ

นจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีคว

ามแตกตYางเกิน 25% 

10โลกยุคสมัยใหมY ศตวรรษที่ 

19 - 20 

-

ลักษณะสำคัญของสังคมในยุค

สมัยใหมY -

ผลกระทบของการเปล่ียนแปล

ง  

3 3 
 

 

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนก

ารสอน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอ

นจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีคว

ามแตกตYางเกิน 25% 

11โลกยุคสมัยใหมY ศตวรรษที่ 

19 - 20 

-

ลักษณะสำคัญของสังคมในยุค

สมัยใหมY -

ผลกระทบของการเปล่ียนแปล

ง  

3 3 
 

 

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนกา

รสอน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอ

นจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตYางเกิน 25% 

12โลกป�จจุบัน/ยุคหลังสมั

ยใหมY 

3 3 
 

 

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนกา

รสอน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอ

นจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีความ

แตกตYางเกิน 25% 

13โลกป�จจุบัน/ยุคหลังสมั

ยใหมY 

3 3 
 

 

 



หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนการส

อน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอนจ

ริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีความแตก

ตYางเกิน 25% 

14นำเสนอรายง

าน 

0 0 
 

 

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนการส

อน 

จำนวนช่ัวโมงที่สอนจ

ริง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีความแตก

ตYางเกิน 25% 

15นำเสนอรายง

าน 

0 0 
 

 

 

หัวข=อ จำนวนช่ัวโมงตามแผนการสอ

น 

จำนวนช่ัวโมงที่สอนจริ

ง 

เหตุผลที่การสอนจริงตYางจากแผนการสอนหากมีความแตกตYางเกิ

น 25% 

16สรุป 

ทบทว

น 

0 0 
 

 

 

2.หัวข=อที่สอนที่ไมYครอบคลุมตามแผน  

หัวข=อที่สอนไมYครอบคลุมตามแผน 

(ถ=ามี) 

นัยสำคัญของหัวข=อที่สอนไมYครอบคลุมตามแผน แนวทางชดเชย 

ไมYมี 
  

 

3.ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให=เกิดผลการเรียนรู=ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ด=านผลการเรียนรู= วิธีการสอน ประสิ

ทธิผล 

ป�ญหาของ

วิธีสอนที่ใช= 

ข=อเสนอแนะ

ในการแก=ไข 

มี/ไมY

มี 

1.คุณธรรมจริยธรรม 1. อธิบายให=เห็นคุณคYาและความสาคัญของการมีวินัย 

การเคารพกฎระเบียบ การมีจิตสานึกที่ซ่ือสัตยi 

ตYอหน=าที่ ช้ีให=เห็นโทษของการทุจริต 2. 

กำหนดกฎเกณฑiและข=อปฏิบัติตYาง ๆ 

ในการเรียนการสอนรYวมกันเพื่อสYงเสริมให=นักศึกษาเปz

นผู=มี วินัย เชYน การเข=าห=องเรียน การสYงงาน 

และการอยูYรYวมกันในหมูYคณะ 3. 

มี 
  



ปลูกฝ�งเรื่องหน=าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม 

จริยธรรม โดยสอดแทรกและยกตัวอยYางจากเรื่อง 

ที่อYานในช้ันเรียน 

รวมทั้งจากขYาวสารและสถานการณiที่กาลังเกิดขึ้นในชY

วงเวลาน้ัน 4. 

ให=นักศึกษามีความตระหนักถึงความสาคัญของความซ่ื

อสัตยiในงานค=นคว=า และตักเตือนนักศึกษาให= 

เห็นข=อเสียของการลอกเลียนผลงานของผู=อ่ืน 

รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต=องในการอ=างอิงผลงานของผู=

อ่ืน 5. 

ยกตัวอยYางเพื่อช้ีให=เห็นความสาคัญของการมีสานึกใน

ตนเอง การเข=าใจผู=อ่ืนและการเข=าใจโลก 6. 

สYงเสริมให=นักศึกษาทางานเปzนกลุYมเพื่อสาธารณะ 

จัดกิจกรรมรYวมกับชุมชน/องคiกรภายนอก  

2.ความรู= 1. บรรยายเน้ือหาความรู= ฝ�กทักษะในด=านตYาง ๆ 

ตลอดจนกระตุ=นให=คิดวิเคราะหi สังเคราะหiและ 

แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นตYาง ๆ 

ภายในช้ันเรียน 2. 

ใช=เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให=ความรู=ด=านหลั

กการ/ทฤษฎี และเน=นการปฏิบัติ ตลอดจน 

การประยุกตiในสถานการณiตYาง ๆ 3. 

อาจจัดให=มีการเรียนรู=จากสถานการณiจริงโดยการเชิญ

วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือศึกษาดูงาน 4. 

แนะนำตำราและสYงเสริมให=นักศึกษาค=นคว=าหาความรู=

ด=วยตนเองนอกห=องเรียนในประเด็นตYาง ๆ 

และนำมาแลกเปล่ียนเรียบรู=กับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน  

มี 
  

3.ทักษะทางป�ญญา 1. 

ให=นักศึกษาฝ�กใช=ความคิดสร=างสรรคiนำเสนอเปzนงานเ

ขียน เรียงความ และฝ�กพูดในโอกาสตYาง ๆ 2. 

กระตุ=นให=นักศึกษาคิด วิเคราะหiจากสถานการณiตYาง 

ๆ ทั้งที่ปรากฏในหนังสือเรียนและใน ชีวิตประจำวัน 

3. 

จัดกิจกรรมการสอนที่เป�ดโอกาสให=นักศึกษาศึกษาค=น

มี 
  



คว=าด=วยตนเอง และมีสYวนรYวมในการอภิปราย 4. 

กระตุ=นให=นักศึกษารู=จักตั้งคาถามและแสวงหาคำตอบ  

4.ทักษะความสัมพันธiระหวYางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1. 

บรรยายช้ีให=เห็นคุณคYาและความสำคัญของความสัมพั

นธiระหวYางบุคคลและความรับผิดชอบ 2. 

สYงเสริมให=เกิดบรรยากาศการทำงานเปzนกลุYม 3. 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน=นให=ผู=เรียนมีปฏิสัมพั

นธiระหวYางกันในช้ันเรียน 4. 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทำงานเปzนกลุYมเ

พื่อฝ�กภาวะการเปzนผู=นำและผู=ตาม  

มี 
  

5.ทักษะการวิเคราะหiเชิงตัวเลขการส่ือส

ารและการใช=เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดกิจกรรมในช้ันเรียน 

เพื่อเป�ดโอกาสให=ผู=เรียนฝ�กปฏิบัติ 

และพัฒนาทักษะในการส่ือสาร 2. 

แนะนำส่ือการเรียนรู=ตYาง ๆ 

เพื่อให=ผู=เรียนสามารถฝ�กฝนด=วยตนเองนอกเวลา 3. 

แนะนำการใช=คอมพิวเตอรiและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการค=นข=อมูลสารสนเทศอยYางมีระบบ 4. 

กำหนดหัวข=อองคiความรู=ให=นักศึกษาค=นคว=าและนำเส

นอ  

มี 
  

6.ทักษะพิสัย 1. 

สอดแทรกและช้ีให=เห็นถึงคุณคYาและความงามของศิล

ปะและวัฒนธรรมระหวYางการสอน 2. 

ให=นักศึกษาเรียนรู=วัฒนธรรมตYางชาติจากเน้ือหาที่ปรา

กฏในตำราเรียน 3. 

ให=นักศึกษาตระหนักในคุณคYาและความสำคัญของภูมิ

ป�ญญาไทยด=านการใช=และการสร=างสรรคiภาษา 4. 

เป�ดโอกาสให=ผู=เรียนได=เข=ารYวมกิจกรรม/ชมการแสดงตY

าง ๆ ที่มีความหลากหลายและนYาสนใจ หรือ 

ศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง 5. 

อาจเชิญผู=รู=ทางภูมิป�ญญาไทยท=องถิ่นมาบรรยายเสริม 

6. 

สอนเน้ือหาทางด=านการสร=างสรรคiที่เปzนองคiความรู=ใ

หมY ๆ ในป�จจุบัน  

มี 
  

 



4.ข=อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน  

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  166 คน 

2.จำนวนนักศึกษาที่คงอยูYเม่ือส้ินภาคการศึกษา  163 คน 

3.จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W)  ลาออก 3 คน 

4.การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)   

ระดับคะแนน จำนวน ร=อยละ 

A 40 24.54 

B+ 60 36.81 

B 29 17.79 

C+ 28 17.18 

C 3 1.84 

I 3 1.84 
 

 

5.ป�จจัยที่ทำให=ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ=ามี)  
 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว=ในรายละเอียดรายวิชา   

6.1 ความคลาดเคล่ือนด=านกำหนดเวลาการประเมิน  

ความคาดเคล่ือนด=านกำหนดเวลาประเมิน เหตุผล 
 

 

6.2 ความคลาดเคล่ือนด=านวิธีการประเมินผลการเรียนรู= (ถ=ามี)  

ความคาดเคล่ือนด=านวิธีการประเมินผลการเรียนรู=/td>  เหตุผล 
 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา   

วิธีการทวนสอบ สรุปผลการทวนสอบ 
 

 

หมวดท่ี 4 ป�ญหาและผลกระทบตYอการดำเนินการ 
 

1. ประเด็นด=านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก  

ป�ญหาในการใช=ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ผลกระทบ 

- - 
 

2. ประเด็นด=านการบริหารและองคiกร  

ป�ญหาด=านการบริหารและองคiกร ผลกระทบตYอผลการเรียนรู=ของนักศึกษา 

สถานที่เรียน (หอประชุม) ไมYอำนวยตYอการเรียนการสอน นักศึกษาเสนอแนะในแบบประเมินถึงความไมYเหมาะสมของ

ห=องเรียน โดยเฉพาะโต�ะ/เก=าอ้ีน่ังเรียน และจอภาพ 
 



หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1.ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ข=อวิพากษiที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  

     ไมYมี 

1.2 ความเห็นของอาจารยiผู=สอนตYอข=อวิพากษiตามข=อ 1.1  

     ไมYมี 

2.ผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ข=อวิพากษiที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  

2.2 ความเห็นของอาจารยiผู=สอนตYอข=อวิพากษiตามข=อ 2.1  

หมวดท่ี 6 : แผนการปรับปรุง 

1.ความก=าวหน=าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผYานมา  

1.1 การปรับปรุงตามแผนที่เสนอในภาคการศึกษา/ปtการศึกษาที่ผYานมา :  

ส่ิงที่ปรับปรุงตามแผนการสอน ผลการดำเนินการ 
 

1.2 ส่ิงที่ไมYได=ดำเนินการ หรือดำเนินการไมYเสร็จสมบูรณiตามแผนที่เสนอในภาคการศึกษา/ปtการศึกษา ที่ผYานมา :  

ส่ิงที่ไมYได=ดำเนินการหรือดำเนินการไมYสมบูรณi เหตุผล 
 

2.การดำเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา  

ส่ิงที่ปรับปรุงใหมY ผลที่เกิดขึ้น 
 

3.ข=อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปtการศึกษาตYอไป  

ข=อเสนอแผนปรับปรุง เวลาที่ควรแล=วเสร็จ ผู=รับผิดชอบ 
 

4.ข=อเสนอแนะของอาจารยiผู=รับผิดชอบรายวิชาตYออาจารยiผู=รับผิดชอบหลักสูตร  

4.1 ด=านการจัดการเรียนการสอน:  

4.2 ด=านการประเมินผล  

4.3 ด=านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก  

4.4 ด=านการบริหารองคiกร  

4.5 ด=านการประเมินรายวิชา  

4.6 ด=านการปรับปรุง  

4.7 ด=านอ่ืนๆ  

 


