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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วังท่าพระ พระราชวังสนามจันทร์ เพชรบุรี  คณะ ทุกคณะวิชา  

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
  SU 402 นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design)  
2.  จ านวนหน่วยกิต     
  3(3-0-6)  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตร  หลักสูตร ปริญญาบัณฑิต     
 เป็นวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ผู้เป็นกรรมการรายวิชา SU 402 (1/64) 

อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สุขพูล  
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา 1/2564 ของชั้นปีที่ 2 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่ 
8.  สถานที่เรียน หมายเหตุ : มจีัดการเรียนแบบผสมผสาน online (COVID-19) 

คณะ  อาคารเรียน ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ตั้งอยู่เลขท่ี 22  
 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 7 มิถุนายน 2564 
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หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 ........................................................ ....................................................................................................
........................................................................................................ ..................................................................
........................................................................................................ ..................................................................
........................................................................ ........... 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. ...............................
........................................................................................................................................................................ ..
........................................................................................................................ ..................................................
...................................................................................  
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLOs 

วิเคราะหป์ัญหาด้านการออกแบบ  มอบหมายการเรยีนรู้หลักการและ
กรณีศึกษาด้วยตัวผู้เรยีน  

พฤติกรรมการเรียนรู้ การส่งงาน  การเข้าใจประเด็นหัวข้อ 
ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 

พัฒนาการตั้งประเด็นในการท างานท่ียังไม่สอด 
คล้องกับความสามารถและกรอบระยะเวลาการ
ท างาน 

วางแผนการสร้างช้ินงานอย่างเป็น
ระบบ  

มีการฝึกฝนและมอบหมายการท างาน
ที่เป็นทีมของตัวผู้เรยีน  

ประเมณิจากความก้าวหน้า สงัเกต 
พฤติกรรมกลุ่ม และการสอบถาม  

ความต่อเนื่องของการท างาน  
(กลุ่ม) ความรับผิดชอบในหัวข้อ 
การท างานของแต่ละคน 

พัฒนาความสามารถในสรุปข้อมูล การประยุกต์ข้อมลู 
ข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยในการท างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสรา้งผลงาน
ได้  

ฝึกฝนทักษะ ตั้งประเด็นปญัหาและใช้
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  

ประเมณิตามสภาพจริงของผลงาน
และการปฏิบัติงานของผู้เรียน  

ความสม่ าเสมอของการพัฒนา 
และการท างาน 

พัฒนาข้อมูลสูผ่ลงานหรือตัวเนื้องานได้อย่าง 
มีความต่อเนื่องเห็นความก้าวหน้าเป็นล าดับ 

ออกแบบผลงานท่ีมีนวัตกรรมได้  มอบหมายการค้นคว้าที่เป็นกลุ่ม เขียน
รายงาน นาเสนอด้วยวิธกีารที่
เหมาะสมต่อผู้เรียน  

ประเมณิจากผู้ร่วมทางานกลุ่ม หรือ
พฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงให้
เห็นถึงจริยธรรมและ ความสามารถใน
การค้นคว้า  

ความรับผิดชอบและการตรงต่อ 
เวลา การกระจายภาระหน้าท่ี 
ไม่เอาเปรียบและเคารพในความ 
เห็นที่แตกต่าง 

พัฒนาความต่อเนื่องของการท างานอย่างม ี
แบบแผนต่อเนื่อง คาวมรับผดิชอบของสมาชิก 
กลุ่มที่จะท าให้หัวข้อและผลงานมคีวามสมบรูณ ์
ที่สุด 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        34  คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     34 คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    0 คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A                     12 35.29 % 
B+ 22 64.71 % 
B - - 

C+ - - 
C - - 

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

 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
  ................................................................................................ .................................................... 
................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................ ........................................................... 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
       ................................................................................................. ................................................... 
........................................................................................................ ........................................................... 
...................................................................................... ............................................................................. 
........................................................................................................ ........................................................... 
........................................................................................................ ........................................................... 
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7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วิธีการ  สรุปผล 
วิธีการน าเสนอผลงานของนักศึกษาในชั้นเรียนปกติ 
การสัมภาษณ์และทดสอบการประยุกต์ความรู้  
ความเข้าใจสู่ผลงาน ความแม่นย าและความเที่ยง 
ตรงในการน าเสนอผลงานและสรุปสาระส าคัญของ 
ผลงาน และการความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม 
คุณภาพผลงาน  

นักศึกษามีความสามารถและศักยภาพการเรียนรู้ 
แต่ต้องมั่นท างานอย่างต่อเนื่องและใส่ใจ ให้ความ 
ส าคัญในการท างาน สังเกตได้จากหากมีการพัฒนา 
การท างานอย่างต่อเนื่องจะท าให้เห็นความก้าวหน้า 
ในทางผลงานและความคิดได้ชัดเจนมากกว่าที่ 
ปรากฏ และการให้ความส าคัญในการท างานกลุ่ม 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 ................................................................................................. ........................................................... 
 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 ................................................................................................. ........................................................... 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
- ถึงอาจารย์จะชอบพูดแทรกแต่ก็รักอาจารย์นะคะ ส าหรับหนู หนูไม่คิดว่าแย่อะไรหรอกค่ะ เห็น
หลังๆมาเวลาสอนอาจารย์ชอบพูดขอโทษทีๆ 
มีใครไปทักอะไรอาจารย์ป่ะคะ5555 แต่หนูว่าก็ได้บรรยากาศแบบว่า เหมือนโต้วาทีอ่ะค่ะ แบบ พวก
หนูพรีเซ้นอยู่ 
แล้วอาจารย์ก็เล็งเห็นข้อติหรือข้อชมอะไรก็โพล่งออกมาเลย หนูว่ามันสนุกดีนะคะ ได้มี interact กัน
ทั้งคนสอนและคนพรีเซ้น 
เป็นอีกหนึ่งในวิชาที่ตั้งใจมากพอๆกับวิชาเอกเลย ทรมานดีแต่ก็สนุกค่ะ ได้ความรู้กลับไปเยอะ เจอที่
มหาลัยอาจารย์อย่าลืมเลี้ยงขนมหนูนะคะด้วยรัก จากโรตีไส้ส 
- สอนดีค่ะเข้าใจนักศึกษา 
- อาจารย์น่ารักเป็นกันเองมากค่า ให้ค าปรึกษาดีมากๆทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน วิชานี้มีการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้หลากหลายมาก 
สามารถน าไปต่อยอดได้ในการใช้ชีวิตประจ าวันเลยค่ะ อยากมีอาจารย์ไว้สิบคน เลิ้บมากค่ะ 
- อาจารย์เป็นคนใจเย็น คอยตอบค าถามช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนค่ะ 
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      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
 *ผู้สอนมีการปรับรูปแบบการมอบหมายงาน และการท างานกลุ่ม โดยครั้งนี้ ได้ให้นักศึกษา 
ท างานกลุ่มโดยเป็นนักศึกษาที่มาจากคณะวิชาเดียวกัน ซึ่งเป็นการแก็ปัญหาจากวิธีการในเทอม 1/63 
ท าให้ได้ผลลัพธ์ของเป็นที่พอใจและไม่สร้างภาวะความตึงเครียดระหว่างผู้เรียนด้วยกัน* 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
 ปัญหาจากการเรียนออนไลน์ (ระหว่าง COVID-19) ผู้สอนได้แก้ปัญหาโดยแจ้งเป้าหมายให้
นักศึกษาทราบด้วยการก าหนดให้มีการเข้าชั้นเรียนปกติบางครั้งตามที่จ าเป็น เพ่ือการติดตามผลการท างาน
และการกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าในการท างาน (ปฎิติตามข้อแนะน าของมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไข การ
เว้นระยะห่าง)  
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 การเรียนออนไลน์ (COVID-19) ท าให้พบปัญหาที่อาจส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน อาทิ การ
มีสมาธิของผู้เรียน (การไม่เปิดกล้อง หรือ การท ากิจกรรมอย่างอ่ืนขณะทีมีการสอน) การท างานกลุ่มที่
ผสมผสานผู้เรียนต่างคณะวิชา ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่รายวิชาคาดหวังไว้โดยมีเหตุผลมาจาก 
ความรับผิดชอบในการท างานของสมาชิกภายในกลุ่มของผู้เรียน อาทิ ความไม่ต่อเนื่องของการพัฒนาด้าน
ข้อมูลของหัวข้องานที่ได้เสนอ ส่งผลต่องานในด้านต่างๆ ผู้สอนจ าเป็นต้องพิจารณาถึงจ านวนสมาชิกกลุ่ม
หากมีการแบ่งกลุ่มในอนาคตเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ปรับเป็นการท างาน
แบบจับคู่ และให้อิสระกับผู้เรียนในการจับคู่  คุณภาพผลงานของนักศึกษาผู้สอนต้องตระหนักว่า เป็น
เพียงการเรียนรู้ที่ให้รากฐานทางความเข้าใจในหัวข้อ Design Thinking ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ใช้
แนวทาง bloom’s taxonomy เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในชั้นปีที่สูงข้ึนไปและการศึกษาเฉพาะทาง
ตามความหลากหลายของผู้เรียน (การอธิบายวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชามีความส าคัญ และ
การท าเอกสารเสริมหัวข้อ)  ในเทอม 1/64 นี้ ท าให้ได้พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถด้านอื่นท่ีสามารถใช้
สร้างสรรค์ในการเรียนและท างานได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นทักษะที่มีมาก่อนหน้า อีกท้ังยังเป็นทักษะที่เกิด
จากความสรใจจากตัวผู้เรียนเอง เช่น การใช้โปรแกรมฯต่างๆ เป็นต้น และทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ  
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