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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. เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา 1/2564 ของชั้นปีที่ 2 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 

Online 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  30 พฤศจิกายน 2564 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี)  
 ไม่มี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 
กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 
วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่
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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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        33 คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     33 คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    0 คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A                   33   100 
B+ 0 0.00 
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.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
การคิดคะแนนด้วยเกณฑ์ท่ีประเมินจากการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาทักษะ  รวมถึงการ

ปฏิบัติตามค าแนะน าช่วยให้ได้ผลการประเมินในระดับสูง  

6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
วิธีการ  สรุปผล 

สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือและสามารถท าได้ตามที่
ก าหนด 

หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 



มคอ. 5 (AUN-QA) 

4 

 

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

ไม่มี 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
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      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยกศึกษา 

- ลักษณะการสอน  ได้แก่ การใช้โทนเสียง ความเร็วในการสอน ความเป็นกันเอง 
 

 

      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
 - ผู้สอนจะพยายามรักษาคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ 
 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    ไม่มี 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   ไม่มี 
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หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
ไม่มี 

2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ไม่มี 
 

 

 


