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รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา       วังท่าพระ พระราชวังสนามจันทร์ เพชรบุรี/ทุกคณะวิชา  

หมวดที ่1  ข้อมลูทัว่ไป 
1.  รหสัและชื่อรายวชิา 
  SU 402 นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design)  
2.  จ านวนหนว่ยกติ     
  3(3-0-6)  
3.  หลักสตูรและประเภทของรายวชิา  
 หลักสูตร  หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     
 เป็นวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
4.   อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบรายวชิา อาจารยผ์ูส้อน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ผู้เป็นกรรมการรายวิชา SU 402 (1/62) 

อาจารย์ผู้สอน  อ.ดร.ปัญญา จันทโคต 
5.  ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีีเ่รยีน 
  ภาคการศึกษา 1/2563 ของชั้นปีที่ 2 
6.  รายวชิาบงัคับก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 
 ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต่้องเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถา้มี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรยีน 

Online 
9. วนัทีจ่ัดท าหรอืปรบัปรงุรายงานผลการด าเนนิการของรายวชิาครั้งลา่สดุ 
   23 กุมภาพันธ์ 2564 
 

หมวดที ่2  การจัดการเรยีนการสอนทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 

1.   รายงานชัว่โมงการสอนจรงิทีค่ลาดเคลือ่นจากแผนการสอน (ถา้มี) 
 ไม่มี 
 
2.   หวัข้อทีส่อนไมค่รอบคลมุตามแผน (ถา้ม)ี  
 ไม่มี 
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3.   ประสทิธผิลของวธิกีารจดัการเรียนรูแ้ละวธิกีารประเมนิผลที่ด าเนนิการเพื่อท าให้เกดิผลลัพธก์ารเรยีนรูต้ามทีร่ะบใุนรายละเอยีดรายวชิา 
ผลลัพธก์ารเรยีนรูท้ี่คาดหวงัของ

รายวชิา (CLOs) 
กลยทุธ์การสอน/วธิกีารจัดการ

เรยีนรูท้ี่ไดด้ าเนนิการ 
วธิกีารประเมนิผลทีไ่ดด้ าเนนิการ ผลที่เกดิกบันักศกึษา แนวทางการพฒันาปรบัปรุง 

เพื่อใหน้ักศึกษาบรรลตุามแต่
ละ CLOs 

วิเคราะหป์ัญหาด้านการออกแบบ  มอบหมายการเรยีนรู้หลักการและ
กรณีศึกษาด้วยตัวผู้เรยีน  

พฤติกรรมการเรียนรู้ การส่งงาน  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปญัหาด้านการ
ออกแบบได้ตามโจทย์ท่ีก าหนด 

ก าหนดโจทย์ปญัหาที่มีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะได้มาก
ขึ้น 

วางแผนการสร้างช้ินงานอย่างเป็น
ระบบ  

มีการฝึกฝนและมอบหมายการท างาน
ที่เป็นทีมของตัวผู้เรยีน  

ประเมณิจากความก้าวหน้า สังเกต 
พฤติกรรมกลุ่ม และการสอบถาม  

นักศึกษาสามารถวางแผนการสรา้งช้ินงาน 
แบ่งงานกับเพ่ือนร่วมกลุ่ม และสรา้ง
ช้ินงานตามล าดับขั้นตอนได ้

ให้นักศึกษาอธิบายหรือแสดง
ระบบและขั้นตอนการวางแผนให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสรา้งผลงาน
ได้  

ฝึกฝนทักษะ ตั้งประเด็นปัญหาและใช้
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  

ประเมณิตามสภาพจริงของผลงาน
และการปฏิบัติงานของผู้เรียน  

นักศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหา
ที่สามารถน าไปสู่การสร้างผลงานได้ 

แนะน าวิธีการแก้ปัญหาทีม่ีความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึนให้กับ
นักศึกษา 

ออกแบบผลงานท่ีมีนวัตกรรมได้  มอบหมายการค้นคว้าที่เป็นกลุ่ม เขียน
รายงาน น าเสนอด้วยวิธีการที่
เหมาะสมต่อผู้เรียน  

ประเมณิจากผู้ร่วมท างานกลุ่ม หรอื
พฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงให้
เห็นถึงจริยธรรมและ ความสามารถใน
การค้นคว้า  

นักศึกษาสามารถออกแบบผลงานที่มี
นวัตกรรมตามหัวข้อท่ีก าหนดได ้

ส่งเสริมให้มีการออกแบบผลงานท่ี
มีนวัตกรรมในหลากลายรูปแบบ
มากยิ่งข้ึน 
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หมวดที ่3  สรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 

1.   จ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีน        30 คน      
2.   จ านวนนักศกึษาทีค่งอยูเ่มื่อสิน้สดุภาคการศกึษา     30 คน  
3.   จ านวนนักศกึษาทีถ่อน (W)    0 คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดบัคะแนน จ านวนนกัศกึษา(คน) คิดเปน็ร้อยละ 
A                   23   76.66 
B+ 6 20.00 
B 1 3.33 

C+ - - 
C - - 

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

5.   ปจัจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถ้ามี) 
การเรียนการสอนเน้นการท ากิจกรรมกลุ่ม มีการให้ค าปรึกษาระหว่างการท ากิจกรรม โดยให้

นักศึกษาทุกคนมีโอกาสสอบถามระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆได้ ท าให้ค่าคะแนนออกมาสูง ส่วนที่แตกต่าง
กันจะเป็นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนกับความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 

6.   ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมนิทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิาทัง้ด้านก าหนดเวลาและ
วธิกีารประเมนิผล (ถา้ม)ี 
ไม่มี 

7.   กระบวนการยนืยนั (verification) ผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษา 
วธิกีาร  สรปุผล 

สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือและสามารถท าได้ตามที่
ก าหนด 
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หมวดที ่4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1.   ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิง่อ านวยความสะดวก (ถา้มี) 
ไม่มี 
2.   ประเด็นดา้นการบริหารจดัการ (ถา้ม)ี 

ไม่มี 
 

หมวดที ่5  การประเมนิรายวชิา 

1.   ผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศกึษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยกศกึษา 
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      1.2   ความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนต่อข้อวิพากษต์ามขอ้ 1.1 
 - 
 
2.   ผลการประเมินรายวชิาโดยวธิีอืน่ 
      2.1   ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวธิอีืน่ 
    ไม่มี 
      2.2   ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษ์ตามขอ้ 2.1 

   ไม่มี 
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หมวดที ่6   แผนการปรบัปรุง 

1.   การด าเนนิการเพื่อการปรบัปรงุการเรยีนการสอน/รายวชิา (นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหมวดที ่2) 
เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีการฝึกคิดวิเคราะห์ในการออกแบบได้ดียิ่งขึ้น 
 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาต่ออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลักสตูร 
ควรจัดรายวิชานี้ส าหรับนักศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้น เช่นนักศึกษาปีที่ 3 หรือ 4 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน า
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตนเองถนัดมาใช้ในการออกแบบนวัตกรรม  

 
หวัข้อ เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร / ค าชีแ้จง 

1. การด า เนินการ เพื่ อการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน/
รายวิชา 

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

 


