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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
      SU 102 ศิลปากรสร้างสรรค์ (Creative Silpakorn) 
2. จ านวนหน่วยกิต   
      3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
        ทุกหลักสูตรที่ใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ฉบับปี พ.ศ. 2562  
 ประเภทวิชา วิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  
      ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์ปวริส  มินา  (ผู้ประสานงานรายวิชา)  
  อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  พิทยเมธี (ผู้ประสานงานรายวิชา) 
  อาจารย์ ดร.อุมารัจน์  สันติสุขเกษม (ผู้ประสานงานรายวิชา) 
  อาจารย์ ดร.ชลเทพ  อุสาคู (ผู้ประสานงานรายวิชา) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์  ชุมเกตุ (ผู้ประสานงานรายวิชา) 
 อาจารย์ผู้สอน 
  1. อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์  
     (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์) 
  2. อาจารย์ ดร.ริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนันต์  
     (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์) 
  3. อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์  จันทนมัฏฐะ  
     (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์) 
  4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อนุชา  โสภาคย์วิจิตร ์ (คณะมัณฑนศิลป์) 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวูนาท  รัตนรังสิกุล (คณะมัณฑนศิลป์) 
  6. อาจารย์ ดร.อติเทพ  แจ้ดนาลาว  (คณะมัณฑนศิลป์) 
  7. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  พิทยเมธี   (คณะมัณฑนศิลป์) 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ  (คณะมัณฑนศิลป์)      
  9. อาจารย์วรุษา  อุตระ    (คณะมัณฑนศิลป์)      
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  10. อาจารย์พบสุข  ทัดทอง   (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพิุชชา  โตวิวชิญ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
  12. อาจารย์ทรงธรรม  ปานสกุณ   (คณะโบราณคดี) 
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพล  กาญจน์วีระโยธิน (คณะดุริยางคศาสตร์) 
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์        (คณะอักษรศาสตร์) 
  15. อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์  ทัศนบรรจง     (คณะอักษรศาสตร์) 
  16. อาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ       (คณะอักษรศาสตร์)             
  17. อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา   (คณะอักษรศาสตร์)             
  18. อาจารยณัฐภรณ์  สถิตวราทร   (คณะอักษรศาสตร์ 
  19. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์  (คณะอักษรศาสตร์) 
  20. อาจารย์ภาณุพันธ์  จันทร์เฟื่อง     (คณะอักษรศาสตร์) 
  21. อาจารย์ณิชา  แย้มละม้าย    (คณะอักษรศาสตร์) 
  22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จฑุาทิพย์  จันทร์ลุน  (คณะอักษรศาสตร์) 
  23. อาจารย์รุ่งทิวา  ขลิบเงิน   (คณะอักษรศาสตร์) 
  24. อาจารย์ตวงทิพย์  พรมเขต   (คณะอักษรศาสตร์) 
  25. อาจารย์อันนา  คือเบล   (คณะอักษรศาสตร์) 
  26. อาจารย์อาภากร  หาญนภาชีวิน  (คณะอักษรศาสตร์) 
  27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา (คณะอักษรศาสตร์) 
  28. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์                (คณะอักษรศาสตร์) 
  29. อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์            (คณะอักษรศาสตร์) 
  30. อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ         (คณะอักษรศาสตร์) 
  31. อาจารย์อรษา  สิทธิโชติอนันต์          (คณะอักษรศาสตร์) 
  32. อาจารย์ ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส      (คณะศึกษาศาสตร์)         
  33. อาจารย์ ดร.นันทวัฒน์  ภัทรกรนันท์     (คณะศึกษาศาสตร์)  
  34. อาจารย์ ดร.สิริกมล  หมดมลทิน  (คณะศึกษาศาสตร์) 
  35. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วสิูตร  โพธิ์เงิน  (คณะศึกษาศาสตร์)       
  36. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล    (คณะศึกษาศาสตร์)      
  37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรม วงศ์ประเสริฐ     (คณะศึกษาศาสตร์)              
  38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวิัฒน์  บุญสม   (คณะศึกษาศาสตร์) 
  39. อาจารย์ ดร.ธิติ  ญาณปรีชาเศรษฐ  (คณะศึกษาศาสตร์) 
  40. อาจารย์กมลรัตน์  หนูสวี   (คณะศึกษาศาสตร์) 
  41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์  บุญคุ้ม      (คณะศึกษาศาสตร์)   
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  42. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  เกตานนท์  แนวแห่งธรรม (คณะศึกษาศาสตร์)   
  43. อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ  สุขใจรุ่งวัฒนา  (คณะศึกษาศาสตร์) 
  44. อาจารย์ ดร.วรรณี  เจิมสุรวงศ์   (คณะศึกษาศาสตร์)   
  45. อาจารย์โอภาส  วงศ์ทวีทรัพย์           (คณะวิทยาศาสตร์) 
  46. อาจารย์ ดร.วิทวัส  หาญดี   (คณะวิทยาศาสตร์) 
  47. อาจารย์ ดร.มูฮ าหมัด  นิยมเดชา      (คณะวิทยาศาสตร์)  
  48. อาจารย์ ดร.กัมปนาท  ธาราภูมิ  (คณะวิทยาศาสตร์) 
  49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน    (คณะวิทยาศาสตร์)    
  50. อาจารย์ ดร.อุรารักษ์  ร่มรื่น   (คณะวิทยาศาสตร์) 
  51. อาจารย์ ดร.กิติมา  ไวไธสง   (คณะวิทยาศาสตร์) 
  52. อาจารย์ ดร.อรวรรณ  บริรักษ์   (คณะวิทยาศาสตร์) 
  53. อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  จิรวัชรเดช  (คณะวิทยาศาสตร์) 
  54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภัทรพานิชชัย (คณะวิทยาศาสตร์) 
  55. อาจารย์อรทัย  เขียวพุ่ม        (คณะวิทยาศาสตร์)      
  56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ  รัตสุข  (คณะวิทยาศาสตร์)  
  57. อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง  สังข์ทอง        (คณะวิทยาศาสตร์)    
  58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังก์ศิริ  ทิพยารมณ์  (คณะวิทยาศาสตร์)     
  59. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  แพชมัด        (คณะเภสัชศาสตร์) 
  60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรณ  จิตรวศินกุล  (คณะเภสัชศาสตร์) 
  61. อาจารย์สามารถ  จ ารัส   (คณะเภสัชศาสตร์) 
  62. อาจารย์ปิยะนุช  เอื้อปัญจะสินธุ์  (คณะเภสัชศาสตร์) 
  63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑ์รัตน์  ทิวถนอม (คณะเภสัชศาสตร์)    
  64. อาจารย์ ดร.นฤทธิ์  ตรีอ านรรค   
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
  65. อาจารย์ ดร.ชลเทพ  อุสาคู                          
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
  66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บษุราภรณ์  งามปัญญา  
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)   
  67. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา  พฤกษะศรี        
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริิพร  พงศ์ทองผาสุก  
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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  69. อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์  ทองหยวก        
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
  70. อาจารย์เกษรินทร์  พูลทรัพย์    
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
  71. อาจารย์ ดร.สุนทร  ปิติเจริญพันธ์   
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
  72. อาจารย์ ดร.ณัชพล  โชติกไกร                 
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์  แก้วอ่อน  
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
  74. อาจารย์ ดร.ภมร  ศิลาพันธ์    
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
  75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์   เณรโต        
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)    
  76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีะนุช  อินทะกันฑ์  
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
  77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ธาราวดี  
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
  78. อาจารย์จงรัก  ปริวัตรนานนท์            
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)   
  79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นติิพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์  
       (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
  80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูธฤทธิ์  วิทยาพัฒนานุรักษ์  รักษาศิร ิ 
       (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 
  81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  สุวรรณแพทย์  
       (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)  
  82. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์  (คณะวิทยาการจัดการ) 
  83. อาจารย์วันชัย  เจือบุญ         (คณะวิทยาการจัดการ) 
  84. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร (คณะวิทยาการจัดการ) 
  85. อาจารย์กนกวรรณ  กิจชระภูมิ      (คณะวิทยาการจัดการ)  
  86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จติพนธ์  ชุมเกตุ (คณะวิทยาการจัดการ)  
  87. อาจารย์กิตติ  วิสารกาญจน   (คณะวิทยาการจัดการ)  
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  88. อาจารย์ธฤษณุ  รอดรักษา   (คณะวิทยาการจัดการ) 
  89. อาจารย์ สุรภัทร์  พิไชยแพทย์   (คณะวิทยาการจัดการ) 
  90. อาจารย์เอกกฤต  เลิศวิทยาประดิษฐ์  (คณะวิทยาการจัดการ) 
  91. อาจารย์พัชรินทร์  พระราช   (คณะวิทยาการจัดการ) 
  92. อาจารย์อริสรา  บัณฑิตภิรมย์   (คณะวิทยาการจัดการ) 
  93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต  สังข์เฉย (คณะวิทยาการจัดการ)  
  94. อาจารย์ ดร.วงศ์ลัดดา  วีระไพบูลย์  (คณะวิทยาการจัดการ)  
  95. อาจารย์ ดร.ภฤศญา  ปิยนุสรณ ์  (คณะวิทยาการจัดการ) 
  96. อาจารย์ ดร.ระชานนท์  ทวีผล   (คณะวิทยาการจัดการ) 
  97. อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร  (คณะวิทยาการจัดการ) 
  98. อาจารย์สไบทิพย์  มงคลนิมิตร์           (คณะวิทยาการจัดการ) 
  99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์  เจษฎาลักษณ์ (คณะวิทยาการจัดการ) 
  100. อาจารย์ ดร.นพดล  โตวชิัยกุล  (คณะวิทยาการจัดการ) 
  101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์  ทนุผล   (คณะวิทยาการจัดการ)    
  102. อาจารย์รัชมงคล  ทองหล่อ      (คณะวิทยาการจัดการ)    
  103. อาจารย์ธเนศ  เกษรสิริธร   (คณะวิทยาการจัดการ) 
  104. อาจารย์ธาดาธิเบศร์  ภูทอง   (คณะวิทยาการจัดการ) 
  105. อาจารย์สุนันทา  พรายม ี  (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
  106. อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด  (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
  107. อาจารย์ชญานิศ  ต้นเทียน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
  108. อาจารย์ขจรพล  หิรัญโชติไพศาล (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
  109. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์  ศิริปิ่น  
        (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
  110. อาจารย์ศาสวัต  บุญศรี     (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  111. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ  เชยจิตร 
         (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
  112. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริน  เจียจันทร์พงษ์  
         (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
  113. อาจารย์ฉายสิริ  พัฒนถาวร (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
     
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2/2562     ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 
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6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8.  สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ส่งผลให้สัปดาห์ที่ 15 หัวข้อการน าเสนอผลงาน
สู่สาธารณะ ไม่สามารถจัดนิทรรศการเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้  และสัปดาห์ที่ 16 หัวข้อ
ถอดบทเรียนการด าเนินกิจกรรม  ปรับเปลี่ยนจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ในสัปดาห์ที่ 15 หัวข้อการน าเสนอผลงานสู่สาธารณะ ไม่ครอบคลุมตามหลักการที่คณะกรรมการ
บริหารรายวิชาได้ก าหนดไว้  เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  โดยจากเดิมนั้นก าหนดให้
แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการ  เพ่ือให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาและบุคคลทั่วไป  สามารถเดินชมผลงานในนิทรรศการ  เปลี่ยนเป็นการก าหนดให้แต่ละกลุ่มส่งผล
การด าเนินงานในรูปแบบวีดีทัศน์ โปสเตอร์ หรือไฟล์เอกสารต่าง ๆ มายังอีเมลหลักของผู้ประสานงาน
รายวิชา  จากนั้นผู้ประสานงานรายวิชาได้ด าเนินการอัพโหลดผลงานให้ปรากฏในเฟซบุ๊ค เพจศิลปากร
สร้างสรรค์  เพ่ือให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้และบุคคลทั่วไปได้ชมผลงานของรายวิชาทาง
ระบบออนไลน์  และมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนใหม่  โดยตัดคะแนนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านการชมนิทรรศการ  เป็นคะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO1 อธิบายความหมายและ 
คุณค่าของความงามทางศิลปะ 
หรือการสร้างสรรค์ที่ปรากฏใน 
ผลงานต่าง ๆ จากรายวิชาได้ 

(1) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ความหมายและคุณค่าของศิลปะ
และการสร้างสรรค์ ผ่านสื่อ 
วีดีทัศน์ 
(2) การอภิปรายความรู้และ
ประเด็นที่น่าสนใจร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนกับผู้ศึกษา  และระหว่าง 
ผู้ศึกษาด้วยกัน 
(3) ผู้สอนตั้งประเด็นเพ่ือให้ 
ผู้ศึกษาได้ร่วมกันถอดบทเรียน 
จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

(1) วัดและประเมินผลจากการ 
ท าแบบทดสอบออนไลน์ 
(2) วัดและประเมินผลจากการ
บันทึกข้อมูลกิจกรรม 
ของกลุ่มต่าง  
(3) วัดและประเมินผลจากการ 
อภิปรายความรู้และการถอด 
บทเรียนร่วมกันในชั้นเรียน 

(1) ผู้ศึกษาส่วนใหญ่ท า 
คะแนนจากการท าแบบ 
ทดสอบออนไลน์ได้น่า 
พึงพอใจ  สะท้อนให้เห็นถึง 
ความเข้าใจใน 
ความหมายและคุณค่าของ 
ศิลปะและการสร้างสรรค์ 
(2) เนื่องจากเกิดการแพร่ 
ระบาดของไวรัส COVID-19 
ท าให้ไม่มีการประเมิน 
กิจกรรมนี้ 
(3) ผู้ศึกษาเข้าใจวัตถุ 
ประสงค์ กระบวนการ และ
ประโยชน์ของกิจกรรม/ 
โครงการ ที่ได้ลงมือท าใน 
ชั้นเรียน เป็นอย่างดี 

(1) นอกจากการรับองค์ความรู้ด้าน 
เสริมข้อมูลด้านความหมายและคุณค่า
ของศิลปะและการสร้างสรรค์ ผ่านสื่อ 
วีดีทัศน์ ต้องส่งเสริมให้ผู้สอนอธิบาย
เพ่ิมเติมในชั้นเรียนด้วย 
(2) เตรียมการจัดกิจกรรมประเมินผล
จากการบันทึกข้อมูลกิจกรรม ผ่านทาง
ระบบออนไลน์  หากในภาคการศึกษา
นั้นไม่สามารถจัดกิจกรรมนิทรรศการ
ผลงานในรายวิชาได้ 
(3) มุ่งเน้นกระบวนการถอดบทเรียนใน
ชั้นเรียน ให้เข้มข้นมากข้ึน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO2 เลือกใช้สื่อสารสนเทศ 
ในการน าเสนอผลงานและผล 
การด าเนินโครงการได้ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
ค้นคว้า 

วัดและประเมินผลจากการ 
น าเสนอผลการด าเนินโครงการ 
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ศึกษาหลายกลุ่มน าเสนอ
ผลการด าเนินโครงการผ่าน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
อย่างน่าสนใจ 

ส่งเสริมให้ผู้ศึกษาทุกกลุ่มน าเสนอผลงาน
ของตนเองด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยคณะกรรมการบริหารรายวิชาอาจท า
สื่อวีดีทัศน์ เพื่อสอนผู้ศึกษาให้รู้จักวิธีการ
ท าวีดีทัศน์ขนาดสั้น 

CLO3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในชั้นเรียน 

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ผ่านการท างานเป็นทีม 
เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based 
Learning) หรือการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning) เพ่ือส่งเสริม
การแสดงบทบาทการเป็นผู้น า- 
ผู้ตาม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
และการแก้ไขปัญหาใน
หลากหลายสถานการณ์ ทั้งใน
และนอกชั้นเรียน 

วัดและประเมินผลจากความ
รับผิดชอบของผู้ศึกษาในการร่วม
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการ
ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 
 

ในแต่ละกลุ่ม จะมีผู้ศึกษา 
บางคนทีม่ีความบกพร่อง 
ด้านความรับผิดชอบและ 
ไม่ท าหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายอย่างเต็ม 
ศักยภาพ 

สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ศึกษาทุกคน  
ในการให้ความส าคัญกับหน้าที่ของตนเอง 
และปลูกฝังความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง 
และต่อสังคมให้เกิดข้ึนกับผู้ศึกษาทุกคน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต 

บรรยายโดยชี้ให้เห็นคุณค่าของ 
การมีจิตส านึกที่เสียสละและ 
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

(1) วัดและประเมินผลจากการ
เข้าชั้นเรียนตามข้อตกลงที่ตั้งไว้  
(2) วัดและประเมินผลจาก
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและ
การให้เกียรติต่อผู้ร่วมชั้นเรียน 
(3) วัดและประเมินผลจากการ 
น าเสนอความก้าวหน้าและการ 
ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 

(1) ผู้ศึกษาส่วนใหญ่ 
เข้าเรียนตามข้อตกลงที่ 
อาจารย์ผู้สอนตั้งกติกาไว้ 
(2) ผู้ศึกษาส่วนใหญ่มี 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
และการให้เกียรติต่อผู้ร่วม 
ชั้นเรียนอย่างเหมาะสม 
(3) ผู้ศึกษาส่วนใหญ่ 
น าเสนอความก้าวหน้าและ 
ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 

(1) หาแนวทางส่งเสริมให้ผู้ศึกษาใน 
ชั้นเรียนทุกคนเข้าเรียนและปฏิบัติตาม 
กติกาที่ผู้สอนได้ตั้งไว้ 
(2) หาแนวทางให้ผู้ศึกษาในชั้นเรียน 
ทุกคนมพีฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
และให้เกียรติต่อผู้ร่วมชั้นเรียนอย่าง 
เหมาะสม  โดยเสริมสร้างความเข้ารู้ 
ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้น 
(3) หาแนวทางและสร้างเงื่อนไข 
บางประการเพ่ือให้ผู้ศึกษาในชั้นเรียน 
ทุกคนส่งงานตามเวลาที่ก าหนด  และหา 
กิจกรรมเสริมสร้างภาวะทักษะผู้น าให้แก่ 
ผู้ศึกษาทุกคน  ในการท าหน้าที่น าเสนอ
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน เพื่อให้ 
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้รับทราบ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO5 ท างานร่วมกับเพ่ือน 
ร่วมชั้น อาจารย์ หรือชุมชน 
ที่เข้าไปศึกษาได้ 

(1) เปิดประเด็นให้เกิดการ
ซักถามและโต้ตอบในชั้นเรียน  
อันจะท าให้เกิดบรรยากาศในการ
เรียนที่ผู้ศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการเป็นผู้น าและผู้ฟังที่ดี 
(2) สร้างบรรยากาศในการเรียน 
ที่เป็นกันเอง เพ่ือลดช่องว่าง 
ระหว่างผู้สอนและผู้ศึกษา และ 
เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความสนุกกับ 
การเรียนรู้ กล้าแสดงออก   
และกล้าซักถาม 

(1) วัดและประเมินผลจากการมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทั้งจากการ
อภิปรายในชั้นเรียนและจากการ
การสร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการ 
(2) วัดและประเมินผลผ่านการ
สังเกตปฏิสัมพันธ์ของ 
ผู้ศึกษาที่มีต่อกันและต่อบุคคล
ทั่วไปในระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
รวมถึงการท าหน้าที่ผู้น า-ผู้ตาม 
ที่ด ี

(1) ผู้ศึกษาส่วนใหญ่มี 
ส่วนร่วมในการเรียนรู้  
ทั้งจากการอภิปรายใน 
ชั้นเรียนและจากการการ
สร้างสรรค์กิจกรรม/ 
โครงการ 
(2) ผู้ศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับ 
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่มาจาก 
คณะเดียวกันมากกว่า 
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่มาจาก 
คณะวิชาอ่ืน 

(1) หาแนวทางให้ผู้ศึกษาในชั้นเรียน 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทั้งจากการ
อภิปรายในชั้นเรียนและจากการการ 
สร้างสรรค์กิจกรรม/โครงการ 
(2) สร้างสรรค์กิจกรรมละลายพฤติกรรม  
และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่มาจาก 
คณะวิชาอ่ืนให้มากยิ่งข้ึน 

CLO6 ด าเนินโครงการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ศิลปากร สังคม และสภาพ 
แวดล้อมได้ 

ส่งเสริมให้ผู้ศึกษาสร้างสรรค์
โครงการที่เอ้ือประโยชน์ต่อสังคม
และสภาพแวดล้อม 

(1) วัดและประเมินผลจากผลการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ที่
เกิดข้ึน 
(2) วัดและประเมินผลจากการ
บันทึกข้อมูลกิจกรรมของกลุ่ม 
ต่าง ๆ 

(1) มีกิจกรรม / โครงการ 
จ านวนมาก ที่เอื้อประโยชน์ 
ต่อสังคมและสภาพแวดล้อม 
โดยภายในมหาวิทยาลัย 
(2) เนื่องจากเกดิการแพร่ 
ระบาดของไวรัส COVID-19 
ท าให้ไม่มีการประเมิน 
กิจกรรมนี้ 

(1) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทีเ่อ้ือประโยชน์ 
ต่อสังคมและสภาพแวดล้อม ภายในนอก 
มหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
(2) เตรียมการจัดกิจกรรมประเมินผล
จากการบันทึกข้อมูลกิจกรรม ผ่านทาง
ระบบออนไลน์  หากในภาคการศึกษา
นั้นไม่สามารถจัดกิจกรรมนิทรรศการ
ผลงานในรายวิชาได้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO7 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ในการสร้างผลงานและการด าเนิน 
โครงการได้ 

(1) แนะน าวิธีการวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และสรุปประเด็น
ปัญหาได้ 
(2) เสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท้ัง
ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
(3) สร้างมุมมองใหม่ทางความคิด
ทั้งในกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงาน กิจกรรม หรือโครงการ  
และในการน าเสนอผลงานด้วย 
สื่อสารสนเทศ 
 

วัดและประเมินผลจากการวาง
แผนการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ  การอภิปรายกลุ่ม  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสื่อสารผลงานผ่านการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

ผู้ศึกษาส่วนใหญ่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและ
กระบวนการด าเนิน
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
สามารถเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ท้ังทางทฤษฎี
และทางปฏิบัติ 
และมีความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
กิจกรรม หรือโครงการ  
และในการน าเสนอผลงาน
ด้วยสื่อสารสนเทศ 
 

ส่งเสริมให้ผู้ศึกษาทุกคนรู้จักวิเคราะห์
ข้อมูลและกระบวนการด าเนินกิจกรรม
อย่างเป็นระบบ  ตลอดจนส่งเสริมให้
รู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ  และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์
ผลงาน กิจกรรม หรือโครงการ  และ 
ในการน าเสนอผลงานด้วยสื่อสารสนเทศ 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        .....5,106......  คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     .....5,099......  คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    .............7......  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 4,576 89.62 
B+ 271 5.30 
B 132 2.58 

C+ 42 0.82 
C 30 0.58 

D+ 10 0.19 
D 15 0.29 
F 23 0.45 
I 9 0.17 

W 7 0.13 
 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
  - 
 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
       เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานในรายวิชา ในช่วงสัปดาห์ที่ 15 ของการเรียนการสอนได้  ท าให้คณะกรรมการบริหารรายวิชามี
มติในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนใหม่  โดยเปลี่ยนคะแนนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการชม
นิทรรศการ จ านวน 10 คะแนน  เป็นคะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
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7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วิธีการ  สรุปผล 
(1) ในระหว่างกระบวนการการสอนรายวิชา  
จะมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวัง 
จากการเรียนรู้ในวิชาด้วยการสังเกตพฤติกรรม 
การเรียน การสอบถามนักศึกษา การสุ่มตรวจ 
ผลงานของผู้ศึกษา การพิจารณาจากผลการ 
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ โดยคณะกรรมการ 
บริหารรายวิชา หรือการทวนเกรดโดยคณะ
กรรมการบริหารรายวิชา 
(2) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หรืออนุกรรมการทวนสอบรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในหมวดศึกษาท่ัวไป  โดยประเมิน
ความสอดคล้องของรายละเอียดของรายวิชากับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง กลยุทธ์การสอน 
และการประเมินผลตามรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) 
 
 

(1) ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่ม  ผู้สอนมีการ 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน 
วิชาด้วยการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การสอบถาม 
นักศึกษา และการสุ่มตรวจผลงานของผู้ศึกษา อยู่เสมอ  
และผลที่ได้รับนั้นก็น ามาปรับปรุงในชั้นเรียนอย่าง 
ต่อเนื่อง 
(2) รอผลสรุปจากคณะกรรมการบริหารหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป หรืออนุกรรมการทวนสอบรายวิชาที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 

หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 1.1 บางห้องเรียนนั้นมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างเก่า  ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมสมัยใหม่ที่ผู้สอนน ามาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนได้   
 1.2 บางห้องเรียนนั้นมีขนาดเล็ก  ท าให้ผู้สอนไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Active-Based Learning ได้อย่างเต็มที ่
 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 2.1 นักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา  ท าให้ไม่มีชื่อของนักศึกษาปรากฏในระบบ
ทะเบียน  ส่งผลให้เกิดความสับสนในการบันทึกคะแนนการท าแบบทดสอบออนไลน์   
 2.2 นักศึกษาไม่ตรวจสอบชั้นเรียนที่ตนเองได้ลงทะเบียนเรียนไว้  และผู้สอนไม่ได้ตรวจสอบจ านวน
นักศึกษาในชั้นเรียนของตนเองอย่างละเอียด  ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การขอย้ายกลุ่มเรียนหลังจาก
หมดระยะเวลาด าเนินการ  การกรอกเกรดผิด  เป็นต้น 
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 2.3 อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศรายวิชาได้ครบทุกคน  
ท าให้การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นเกิดความคลาดเคลื่อน 
 2.4 คณะกรรมการบริหารรายวิชาควรใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการ
น าเสนอผลงานที่โดดเด่นในรายวิชา 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
     1.1.1 รายวิชานี้มีความน่าสนใจในการอยากเรียน แต่ด้วยงานของรายวิชานี้ค่อนข้างต้อง
ใช้เวลาในการท างาน และเพ่ือนในเอกเดียวกันได้เรียนคนละกลุ่มและแต่ละกลุ่มได้ท างานที่แตกต่าง
กันท าให้เมื่อเราไปเรียนวิชาหลักของเอกตนเองเวลาท างานของเราไม่เท่ากับเพ่ือน 
             1.1.2 ตอนเช้าเรียนที่ท่าพระตอนบ่ายเรียนที่ตลิ่งชัน มีเวลาแค่ 1 ชม. ในการรับประทาน
อาหารและเดินทาง  โดยใช้รถประจ าทางสาธารณะซึ่งใช้เวลานานในการรอและเดินทางซึ่งเวลาไม่พอ  
             1.1.3 อยากให้มีการประเมินการท างานของเพื่อนในกลุ่มค่ะอาจารย์     
             1.1.4 ห้องท่ีใช้เรียนค่อนข้างเเคบ 
             1.1.5 มาตรฐานการสอนของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน บางกลุ่มไม่ต้องเข้าก็ได้ บางกลุ่มต้อง
เช็คชื่อ  
             1.1.6 โสตทัศนูปกรณ์มีการใช้งานไม่ได้ในบางครั้ง 
             1.1.7 ห้องมีกลิ่นเชื้อเห็ดค่อนข้างแรงเกินไป 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

   1.2.1 รายวิชานี้มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาท่ีอยู่คนละคณะวิชา โดย
ในแต่ละกลุ่มก็มีการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปตามการออกแบบกิจกรรมร่วมกันใน
ชั้นเรียน  ดังนั้นหากเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของตนเองในกลุ่มเรียน กับเพ่ือนในวิชาเอกเดียวกันแต่อยู่คน
ละกลุ่มเรียน  ย่อมต้องมีความแตกต่างกันตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 

  1.2.2 คณะกรรมการบริหารรายวิชาฯ ควรน าข้อมูลตารางเรียนของนักศึกษาชั้นปีที ่1 ในแต่ละ
คณะวิชาที่มีการเรียนการสอนในวิทยาเขตวังท่าพระและตลิ่งชัน  ไปพจิารณาว่ามชี่วงเวลาอ่ืนทีส่ามารถ
จดัการเรียนสอนได้หรอืไม่ 

  1.2.3 เน้นย้ าให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มด าเนินการถอดบทเรียนอย่างละเอียด 
  1.2.4 พิจารณาห้องเรียนให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะ Activity-

Based Learning หรือ Project-Based Learning 
  1.2.5 ขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่ม  แต่ทุกกลุ่มมีคะแนนการ

เข้าชั้นเรียนจ านวน 10 คะแนน 
  1.2.6 ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ในแต่ละห้องเรียนให้มีความพร้อม  

ก่อนที่จะระบุห้องเรียนในระบบทะเบียนมหาวิทยาลัย 
  1.2.7 ประสานงานคณะวิชาที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละห้องเรียนให้ด าเนินการตรวจสอบ

เครื่องปรับอากาศ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ตลอดจนการระบายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์  ในห้องเรียนที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
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2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    2.1.1 ปัญหาเรื่องห้องเรียน ได้แก่ ขนาดห้องเรียนที่เล็ก  เครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนไม่
เย็น  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนไม่เอ้ืออ านวยต่อการใช้งานโปรแกรมที่ผู้สอนต้องการ 
    2.2.2 ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการน าเสนอผลงานที่โดดเด่นของ
ของรายวิชานี้ในปีการศึกษาต่าง ๆ  
 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   2.2.1 ประสานงานคณะวิชาต่าง ๆ ให้จัดห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่  และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัย  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 

   2.2.2 น าผลงานของแต่ละกลุ่ม  ซึ่งได้แชร์ข้อมูลไว้ในเฟซบุ๊ค เพจศิลปากรสร้างสรรค์ ไปไว้ใน
ระบบ E-Learning ของรายวิชา อีกแห่งหนึ่ง  เพ่ือให้ผู้สอนและนักศึกษาสามารถติดตามได้ข้อมูลได้หลาย
ช่องทาง 

 
หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

 
1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 

พิจารณาเนื้อหาหรือประเด็นที่ก าลังได้รับความสนใจในสังคมปัจจุบัน  เพ่ือน ามาใช้เป็นเนื้อหาใน
การสร้างสรรค์ผลงานในรายวิชาให้มากขึ้น 

 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนาผู้สอนในรายวิชานี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งคือเรื่องกระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบ Project-Based Learning  และการใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมแรงจูงใจในชั้นเรียน  เพ่ือให้
ผู้สอนมีเครื่องมือในการน าไปใช้กับนักศึกษาในชั้นเรียนให้มากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 


