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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

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

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
  SU 402 นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design)  
2.  จ านวนหน่วยกิต     
  3(3-0-6)  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตร  หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     
 เป็นวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ผู้เป็นกรรมการรายวิชา SU 402 (1/62) 

อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.วินิตา คงประดิษฐ์ 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา 1/2564 ของชั้นปีที่ 2 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 - 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 - 
8.  สถานที่เรียน 

จดัการเรียนการสอนแบบ Online 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  30 พฤศจิกายน 2564 
 

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  สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 

ด้านการออกแบบได้ตามที่ก าหนด 
ก าหนดประเด็นปญัหาให้มคีวาม
หลากหลาย สอดคล้องกับความสามารถใน
การด าเนินงาน  

วางแผนการสร้างช้ินงานอย่างเป็น
ระบบ  

มีการฝึกฝนและมอบหมายการท างาน
ที่เป็นทีมของตัวผู้เรยีน  

ประเมินจากความก้าวหน้า สังเกต 
พฤติกรรมกลุ่ม และการสอบถาม  

นักศึกษาสามารถวางแผนการ
สร้างโครงการในการท างานของ
กลุ่ม และ รับผดิชอบในส่วนงาน
ของแต่ละคน 

พัฒนาความสามารถในการอธิบายหรือ
แสดงระบบและขั้นตอนการวางแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสรา้งผลงาน
ได้  

ฝึกฝนทักษะ ตั้งประเด็นปัญหาและใช้
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  

ประเมินตามสภาพจริงของผลงานและ
การปฏิบัติงานของผูเ้รียน  

ความสม่ าเสมอในการพัฒนา
โครงการงาน 

พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาทีม่ีความหลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงระบบการ
จัดการอย่างเป็นขั้นตอน 

ออกแบบผลงานท่ีมีนวัตกรรมได้  มอบหมายการค้นคว้าที่เป็นกลุ่ม เขียน
รายงาน น าเสนอด้วยวิธีการที่
เหมาะสมต่อผู้เรียน  

ประเมินจากผูร้่วมท างานกลุม่ หรอื
พฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงให้
เห็นถึงจริยธรรมและ ความสามารถใน
การค้นคว้า  

นักศึกษาสามารถออกแบบ
ผลงานที่มีนวัตกรรมตามหัวข้อ
ที่ก าหนดได ้

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งและ
เป็นระบบ สามารถออกแบบผลงานท่ีมี
นวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบ สมบูรณ์
มากยิ่งข้ึน 
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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                   17 50 
B+ 13 38.24 
B 4 11.76 

C+ 0 0.00 
C 0 0.00 

D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
F 0 0.00 
I - - 
S - - 
U - - 
W - - 
Au - - 

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

วิธีการ  สรุปผล 
สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน และการ
น าเสนอผลงานที่แสดงออกถึงความเข้าใจในขั้นตอน 
ของการท างาน สู่การสรุปประเด็นและสาระส าคัญ 
ของผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

นักศึกษามีความสามารถและศักยภาพในการเรียน 
รู้ ใส่ใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนาผลงาน 
อย่างมีระบบ ใส่ใจและซักถามเพ่ือแก้ไขตามค า 
แนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
 

หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
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1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 - 

2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 

 - 
หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
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      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยกศึกษา 
 - ควรเพิ่มงบประมาณส าหรับการท างานของนักศึกษา งบประมาณไม่สมดุลกับชิ้นงานที่ต้องท า 
 - งบประมาณที่ให้มาไม่สมดุลกับคุณภาพที่อาจารย์ต้องการ แค่งาน 3D ก็เกินงบที่ให้มาแล้ว 
 - รายวิชานี้ให้งบประมาณและเวลาในการสร้างผลงานน้อย ผลงานบางอย่างต้องใช้เวลามากกว่านี้
และผลงานบางชิ้นนักศึกษาไม่มีความสามารถมากพอในการท าดังนั้นอาจต้องใช้เงินในการพัฒนาผลงานบ้าง
และงบน้อยจนต้องใช้เงินของนักศึกษาเองเพิ่มเติม 
 - วิชานี้เป็นวิชาที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ แต่เหมาะกับเรียนในชั้นปีที่ 4 มากกว่า อีกทั้งยัง
การท างานของวิชานี้มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินจ านวนมากในการท างาน แต่งบที่มหาวิทยาลัยให้มานั้นน้อย
มากและไม่เพียงพอท าให้ต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายเอง โดยส่วนตัวคิดว่าเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหลักสูตรวิชาหรือเปลี่ยนระดับชั้นการเรียนให้เหมาะสมกว่านี้เพ่ือประโยชน์สูงสุด
แก่การเรียนรู้ 
 - แนะน าให้เรียนออนไซด์ค่ะ เรียนออนไลน์แล้วไร้ประสิทธิภาพมากๆ อยากรู้จักเพ่ือนต่างคณะก็
ไม่ได้รู้จักเท่าที่ควรจะเป็น 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
 - จ านวนของนักศึกษาทั้งหมด เมื่อแบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คนได้เป็นจ านวนทั้งหมด 9 กลุ่ม งบประมาณ
จึงต้องเฉลี่ยให้เท่ากันทุกกลุ่มซึ่งอาจจะน้อยไปเมื่อเทียบกับการพัฒนาผลงาน เนื่องจากส่วนมากของ
นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการสร้าง 3D จึงต้องมีการจัดจ้างซึ่งเกินงบประมาณท่ีได้มา ซึ่งปัญหานี้แก้ไขได้
โดยต้องจัดจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มให้มากข้ึนเพ่ือเพ่ิมงบประมาณที่สามารถจัดสรรได้ 
 - การเรียนออนไลน์ในทุกรายวิชาในเทอมที่ผ่านมา ส่งผลให้นักศึกษาบางรายเกิดความเครียด
เนื่องจากไม่สามารถเดินทางหรือพบปะเพ่ือนเพ่ือสร้างสายสัมพันธ์ได้อย่างที่คาดหวังไว้ 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
  - 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

    - 
 

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
 ปัญหาจากการเรียนออนไลน์ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ผู้สอนได้แก้ปัญหาโดย
จัดระบบเวลาให้นักศึกษาเข้าน าเสนอและปรึกษางานตามตารางล่วงหน้าที่นักศึกษาสามารถเลือกลงเวลาได้
ตามความสะดวกของกลุ่มได้ด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆเพ่ือปรึกษาผู้สอนได้ตลอ 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ปัญหาจากการที่ไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับ ผู้สอนจ าเป็นต้องพิจารณาในการจัด
กลุ่มให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ควรจัดรายวิชานี้ส าหรับนักศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้น เช่นนักศึกษาปีที่ 3 หรือ 4 เพ่ือให้
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นักศึกษาสามารถน าความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตนเองถนัดมาใช้ในการออกแบบนวัตกรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
 


