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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

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

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา  กลุม่ 2002 
  SU 402 นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design)  
2.  จำนวนหน่วยกิต     
  3(3-0-6)  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตร  หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     
 เป็นวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
4.   อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ผู้เป็นกรรมการรายวิชา SU 402  
อาจารย์ผู้สอน   ผศ.กานดาวัลย์ คุณานนท์วทิยา 

5.  ภาคการศกึษา/ชั้นปีทีเ่รียน 
  ภาคการศึกษา 1/2564 ของช้ันปีที่ 2 
6.  รายวิชาบงัคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
7.  รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
8.  สถานที่เรยีน 

Online 
9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายงานผลการดำเนนิการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  30 พฤศจิกายน 2564 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี)  
 ไม่ม ี
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรูแ้ละวิธีการประเมินผลทีด่ำเนินการเพื่อทำให้เกิดผลลัพธก์ารเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดรายวชิา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 
กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่ได้ดำเนินการ 
วิธีการประเมนิผลที่ได้ดำเนนิการ ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา แนวทางการพฒันาปรับปรุง 

เพื่อใหน้ักศึกษาบรรลุตามแต่
ละ CLOs 

วิเคราะห์ปัญหาด้านการออกแบบ  มอบหมายการเรียนรู้หลักการและ
กรณีศึกษาด้วยตัวผู้เรียน  

พฤติกรรมการเรียนรู้ การส่งงาน  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านการ
ออกแบบได้ตามโจทย์ที่กำหนด 

ยกตัวอย่าง  Case Study ที่
หลากหลายมากขึ้น 

วางแผนการสร้างชิ้นงานอย่างเปน็
ระบบ  

มีการฝึกฝนและมอบหมายการทำงาน
ที่เป็นทีมของตัวผู้เรียน  

ประเมิณจากความก้าวหน้า สังเกต 
พฤติกรรมกลุ่ม และการสอบถาม  

นักศึกษาสามารถวางแผนการสรา้งชิ้นงาน 
แบ่งงานกับเพื่อนร่วมกลุ่ม และสร้าง
ชิ้นงานตามลำดบัขั้นตอนได้ 

ให้นักศึกษาอธิบายหรือแสดง
ระบบและขั้นตอนการวางแผนให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสร้างผลงาน
ได้  

ฝึกฝนทักษะ ตั้งประเด็นปัญหาและใช้
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  

ประเมิณตามสภาพจริงของผลงาน
และการปฏิบัติงานของผู้เรียน  

นักศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหา
ที่สามารถนำไปสู่การสร้างผลงานได ้

แนะนำวิธีการแก้ปัญหาทีม่ีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้นให้กับ
นักศึกษา  ให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้
แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

ออกแบบผลงานที่มีนวัตกรรมได้  มอบหมายการค้นคว้าที่เป็นกลุ่ม เขียน
รายงาน นำเสนอด้วยวิธีการที่
เหมาะสมต่อผู้เรียน  

ประเมนิจากผู้ร่วมทำงานกลุ่ม หรือ
พฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงให้
เห็นถึงจริยธรรมและ ความสามารถใน
การค้นคว้า  

นักศึกษาสามารถออกแบบผลงานที่มี
นวัตกรรมตามหัวข้อที่กำหนดได้ 

ส่งเสริมให้มีการออกแบบผลงานที่
มีนวัตกรรมในหลากลายรูปแบบ
มากยิ่งขึ้น และบางชิ้นงานอาจ
พัฒนาไปถึงข้ันการทดลองใช้งาน
ได้ 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 

1.   จำนวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียน        31 คน      
2.   จำนวนนกัศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     31 คน  
3.   จำนวนนกัศึกษาที่ถอน (W)    0 คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 
 

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเปน็ร้อยละ 
A                   27  87.10 
B+ 4 12.90 
B 0 0.00 

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.   ปัจจัยที่ทำให้ระดบัคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี 
เนือ้หารายวิชาเน้นการทำกิจกรรมและมอบหมายงานเป็นกลุ่ม  กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้

นักศึกษานำเสนองานแต่ละขั้นตอนตามเวลาที่กำหนด ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขงาน 
ส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงผลงานจนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอยีดรายวิชาทั้งด้านกำหนดเวลาและ
วิธีการประเมนิผล (ถ้ามี) 
ไม่ม ี
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7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
วิธีการ  สรุปผล 

สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน นักศึกษาสามารถออกแบบผลงานที่มีนวัตกรรม 
โดยทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได ้

 
 

หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนนิการ 
1.   ประเดน็ด้านทรพัยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 
ไม่ม ี
2.   ประเดน็ด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 

ไม่ม ี

 
หมวดที่ 5  การประเมนิรายวิชา 

1.   ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
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      1.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคญัจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 
- วิธีการสอนของผู้สอนยังขาดความน่าสนใจ 

 

      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ 1.1 
- ปรับปรุงวิธีการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้มีประสทิธิภาพและน่าสนใจมากขึ้น  เลือกเครื่องมือการ

สอนออนไลน์ที่เหมาะสม  เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรม  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนและการมีส่วน
ร่วมพร้อมทั้งกระตุน้ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันแบบออนไลน์มากขึน้ 
 
2.   ผลการประเมินรายวชิาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่สำคญัจากผลการประเมนิโดยวธิีอื่น 
    ไมม่ ี
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   ไมม่ ี
 

หมวดที่ 6   แผนการปรบัปรุง 

1.   การดำเนนิการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในหมวดที่ 2) 
      ไม่ม ี
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        พัฒนาเอกสารประกอบการสอนให้มีความสมบูรณเ์พิ่มขึ้น ข้อกำหนดของชิ้นงาน ช่องทางการ
เผยแพร่ วิธีการวัดและประเมินผลให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนในแต่ละกลุ่มเรียนเข้าใจ
ตรงกัน  


