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รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา 
 

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

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

อาจารย์ผู้สอน  ผศ.จารุตม์ คุณานพดล 
5.  ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีีเ่รยีน 
  ภาคการศึกษา 1/2563 ของชั้นปีที่ 2 
6.  รายวชิาบงัคับก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 
 ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต่้องเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถา้มี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรยีน 

ออนไลน์ 
9. วนัทีจ่ัดท าหรอืปรบัปรงุรายงานผลการด าเนนิการของรายวชิาครั้งลา่สดุ 
   10 กรกฎาคม 2563 
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หมวดที ่2  การจัดการเรยีนการสอนทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 
 

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

รายวชิา (CLOs) 
กลยทุธ์การสอน/วธิกีารจัดการ

เรยีนรูท้ี่ไดด้ าเนนิการ 
วธิกีารประเมนิผลทีไ่ดด้ าเนนิการ ผลที่เกดิกบันักศกึษา แนวทางการพฒันาปรบัปรุง 

เพื่อใหน้ักศึกษาบรรลตุามแตล่ะ CLOs 
วิเคราะหป์ัญหาด้านการออกแบบ  มอบหมายการเรยีนรู้หลักการและ

กรณีศึกษาด้วยตัวผู้เรยีน  
พฤติกรรมการเรียนรู้ การส่งงาน  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปญัหาด้าน

การออกแบบ 
เพิ่มตัวอย่างของกรณีศศึกษา เพื่อช้ีให้เห็นชัดเจนขึ้น 

วางแผนการสร้างช้ินงานอย่างเป็น
ระบบ  

มีการฝึกฝนและมอบหมายการท างาน
ที่เป็นทีมของตัวผู้เรยีน  

ประเมณิจากความก้าวหน้า สงัเกต 
พฤติกรรมกลุ่ม และการสอบถาม  

นักศึกษาสามารถวางแผนการสรา้ง
ช้ินงานอย่างเป็นระบบ 

ถามนักศึกษาถึงความก้าวหน้า และวิธีคิดอย่างเป็น
ประจ า 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสรา้งผลงาน
ได้  

ฝึกฝนทักษะ ตั้งประเด็นปญัหาและใช้
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  

ประเมณิตามสภาพจริงของผลงาน
และการปฏิบัติงานของผู้เรียน  

นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้
ในการสร้างผลงานได ้

แนะน าวิธีแก้ปัญหาแบบอ่ืนๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็น
มุมมองที่หลากหลายขึ้น 

ออกแบบผลงานท่ีมีนวัตกรรมได้  มอบหมายการค้นคว้าที่เป็นกลุ่ม เขียน
รายงาน นาเสนอด้วยวิธกีารที่
เหมาะสมต่อผู้เรียน  

ประเมณิจากผู้ร่วมทางานกลุ่ม หรือ
พฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงให้
เห็นถึงจริยธรรมและ ความสามารถใน
การค้นคว้า  

นักศึกษาสามารถออกแบบผลงานที่มี
นวัตกรรมได ้

พยายามให้ค าแนะน าในการสร้างไอเดียของการ
ออกแบบ 
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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                     30 100 
B+   
B                       

C+   
C   

D+   
D   
F   
I   
S   
U   
W   
Au   

 
5.   ปจัจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถ้ามี) 
  นักศึกษาค่อยๆเรียนรู้ และเข้าใจในการแลกเปลี่ยนความคิดในระหว่างการเรียนการสอน จึงท าให้
เกิดพัฒนาการข้ึนเรื่อยๆจนสามารถบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
6.   ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิาทัง้ด้านก าหนดเวลาและ
วธิกีารประเมนิผล (ถา้ม)ี 
       ไม่มี 
 
7.   กระบวนการยนืยนั (verification) ผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษา 

 
วธิกีาร  สรปุผล 

 สักเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ นักศึกษามีความร่วมมือ และส่งงานตามที่ก 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 าคัญจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 
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     1.2   ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อข้อวิพากษต์ามขอ้ 1.1 
  ปรับปรุงเนื้อหาให้นักศึกษาลองเอาความรู้ไปปรับใช้ดู 
 
2.   ผลการประเมินรายวชิาโดยวธิีอืน่ 
      2.1   ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวธิอีืน่ 
    ไม่มี 
      2.2   ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษ์ตามขอ้ 2.1 

   ไม่มี 
 

หมวดที ่6   แผนการปรบัปรุง 
 

1.   การด าเนนิการเพื่อการปรบัปรงุการเรยีนการสอน/รายวชิา (นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหมวดที ่2) 
ปรับปรุงเอกสาร 

 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาต่ออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลักสตูร 

ไม่มี 
  
 


