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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วังทาพระ พระราชวังสนามจันทร เพชรบุรี  คณะ ทุกคณะวิชา  

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
  SU 402 นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design)  
2.  จํานวนหนวยกิต     
  3(3-0-6)  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตร  หลักสูตร ปริญญาบัณฑิต     
 เปนวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 
4.   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน  
อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา  อาจารยผูเปนกรรมการรายวิชา SU 402 (1/62) 

อาจารยผูสอน  อาจารย ดร.ภัทรธีรา เทียนเพิม่พูล 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา 1/2564 ของช้ันปที่ 2 
6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8.  สถานท่ีเรียน 

ออนไลน 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาคร้ังลาสุด 
   10 กรกฎาคม 2563 
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หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงท่ีคลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถามี) 
 ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
2.   หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี) 
 ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการประเมินผลท่ีดําเนินการเพ่ือทําใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธการสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรูท่ีไดดําเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีไดดําเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพ่ือใหนักศึกษาบรรลุตามแตละ CLOs 

วิเคราะหปญหาดานการออกแบบ  มอบหมายการเรียนรูหลักการและ
กรณีศึกษาดวยตัวผูเรียน  

พฤติกรรมการเรียนรู การสงงาน  นักศึกษาสามารถวิเคราะห 
ปญหาเพื่อที่จะนําไปสูการ 
ออกแบบเพื่อแกไขปญหาได 

 

วางแผนการสรางช้ินงานอยางเปน
ระบบ  

มีการฝกฝนและมอบหมายการทํางาน
ที่เปนทีมของตัวผูเรียน  

ประเมิณจากความกาวหนา สังเกต 
พฤติกรรมกลุม และการสอบถาม  

นักศึกษาสามารถวางแผน 
การสรางช้ินงานตามขั้นตอน 
ที่ไดเรียนไปและสามารถทํางาน 
รวมกันเปนทีมได 

 

แกปญหาที่เกิดขึ้นในการสรางผลงาน
ได  

ฝกฝนทักษะ ตั้งประเด็นปญหาและใช
วิธีการแกปญหาที่หลากหลาย  

ประเมิณตามสภาพจริงของผลงาน
และการปฏิบัติงานของผูเรียน  

นักศึกษาสามารถแกปญหาที่ 
เกิดขึ้นในการสรางผลงานได 

 

ออกแบบผลงานที่มีนวัตกรรมได  มอบหมายการคนควาที่เปนกลุม เขียน
รายงาน นาเสนอดวยวิธีการที่
เหมาะสมตอผูเรียน  

ประเมิณจากผูรวมทางานกลุม หรือ
พฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงให
เห็นถึงจริยธรรมและ ความสามารถใน
การคนควา  

นักศึกษาสามารถสราง 
นวัตกรรมได 
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หมวดท่ี 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน        34 คน      
2.   จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     34 คน  
3.   จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    0 คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถามี) 

ระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา(คน) คิดเปนรอยละ 
A                     34 100 
B+   
B                       

C+   
C   

D+   
D   
F   
I   
S   
U   
W   
Au   

 
5.   ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
  วิชาน้ีเปนวิชาที่เนนการเรียนและฝกปฏิบัติ ในการสรางนวัตกรรมหรือช้ินงาน นักศึกษายังมีโอกาส
ไดรายงานความกาวหนา และรับฟงขอเสนอแนะจากอาจารยผูสอนและเพื่อนรวมช้ันเพื่อนําไปพัฒนา
ปรับปรงุช้ินงานในกลุมของตนเอง นอกจากน้ีกระบวนการ design thinking ที่ใชในการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาช้ินงานของนักศึกษาก็ยังมีสวนชวยใหนักศึกษาไดพัฒนาช้ินงานที่สมบูรณที่สุดเทาทีจ่ะทําได
ในการเรียนและทํางานรวมกันแบบออนไลน 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชาท้ังดานกําหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถามี) 
       .................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
วิธีการ  สรุปผล 
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หมวดท่ี 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
1.   ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก (ถามี) 
 ไมมี 
 
2.   ประเด็นดานการบริหารจัดการ (ถามี) 
 ไมมี 
 

หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 - ชอบท่ีอาจารยใหกําลังใจนักศึกษาในทุกกลุมคะ ทําใหรูสึกมีกําลังใจในการทํางานคะ 

- อาจารยนารักมากคะ มีความต้ังใจในการสอนดีมาก ทัศนคติดีมาก ทําใหอยากเรียนกับ

อาจารยคะ อาจารยไมตัดสินนักศึกษา  

- อาจารยทําใหบรรยากาศในคลาสออนไลนอบอุนและนาเรียนคะ ดีใจท่ีไดเรียนกับ

อาจารยนะคะ 

- อาจารยนารักมากๆเลยคะ ขอบพระคุณอาจารยท่ีชวยเพิ่มบรรยากาศในหองในทุกคาบท่ี

เรียนนะคะ 
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      1.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 
 ภูมิใจและจะพฒันาการสอนใหดีย่ิงข้ึนไป 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
      2.1   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      2.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

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

หมวดท่ี 6   แผนการปรับปรุง 
 

1.   การดําเนินการเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากท่ีระบุไวในหมวดท่ี 2) 
 ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
2.   ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจงการจัดทํา มคอ. 5 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
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หัวขอ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร / คําช้ีแจง 

1. รหัสและช่ือรายวิชา ช่ือรายวิชาใหระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังน้ี 
XXX XXX   ช่ือรายวิชาภาษาไทย (ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ) 

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชา
น้ี    

ช่ือรายวิชาใหระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังน้ี 
XXX XXX   ช่ือรายวิชาภาษาไทย (ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ)    

3. อาจารยผูรับผิดชอบ  อาจารย
ผูสอน  และกลุมเรียน  

ใหรายงานเปนรายกลุม 

5. สถานที่เรียน    ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน 

 
 
 
 

หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน  
 

หัวขอ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร / คําช้ีแจง 

1 . ราย งาน ช่ั วโม งการสอ นจริ งที่
คลาดเคล่ือนจากแผนการสอน  

(ถามี) 

ระบุหัวขอ จํานวนช่ัวโมงตามแผนการสอน จํานวนช่ัวโมงที่สอนจริง ระบุ
เหตุผลที่การสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน 25 
% 

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน  และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอต  
ผลการเรียนรูของรายวิชาและหลักสูตรในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอ
แนวทาง 
ชดเชย 

3 .  ประสิท ธิผลของวิธีการจัดการ
เรี ย น รู แ ล ะ วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่
ดําเนินการเพื่อทําใหเกิดผลลัพธการ
เรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุวิธีวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อใหบรรลุผลลัพธการเรียนรูของแตละ 
CLOs พรอมทั้งวิธีการประเมินผลตามที่ไดดําเนินการจริง ตลอดจนผลที่
เกิดกับผูเรียนวาสามารถบรรลุ CLOs น้ันๆ หรือไม อยางไร และเสนอ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรูและ/หรือวิธีการ
ประเมินผล 

หมายเหตุ : สําหรับรายวิชาท่ีบรรจุอยูในรายละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2) ท่ียังไมไดปรับแบบฟอรมตามเกณฑ  
 AUN-QA ใหระบุ CLOs ตามท่ีระบใุนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 (AUN-QA)) 

 
หมวดท่ี 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
  หัวขอ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร / คําช้ีแจง 

1. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน ระบุจํานวน ณ วันหมดกําหนดเพิ่ม – ถอน 

4 . ก ารกระจายของระดั บ
คะแนน(เกรด) 

ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับเกรด กรณีมีนักศึกษาตางสาขา
ใหระบุเกรดแยกตามสาขา 

6 . ความคลาด เค ล่ือนจาก
แผนการประเมินที่กําหนดไว
ในรายละเอียดรายวิชาทั้งดาน
กํ า ห น ด เว ล าแ ล ะ วิ ธี ก า ร

ระบุความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ. 3  
หมวด 5 ขอ 2 
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ประเมินผล (ถามี) 

7 . ก ร ะ บ ว น ก า ร ยื น ยั น 
(verification) ผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา 

ระบุวิธีการยืนยันผลสัมฤทธ์ิของศึกษาวาเปนไปตามผลลัพธการเรียนรูในระดับ
รายวิชาที่กําหนดไวหรือไม  และสรุปผลการยืนยัน 
 

 
หมวดท่ี 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ   

 
หัวขอ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร / คําช้ีแจง 

1. ประเด็นด านทรัพยากร
ป ระกอบการ เรีย นและ ส่ิ ง
อํานวยความสะดวก 

ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี)  และผลกระทบ 
 

2. ประเด็นดานการบริหาร
จัดการ 

ระบุปญหาดานการบริหารจัดการ (ถามี)   และผลกระทบตอการเรียนรูของ 
นักศึกษา 

 

 
หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา         

 
หัวขอ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร / คําช้ีแจง 

1.1  ขอวิพากษที่ สําคัญจาก
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน 
 

2.1  ขอวิพากษที่ สําคัญจาก
ผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน 

 
 

หมวดท่ี 6  แผนการปรับปรุง       
 

หัวขอ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร / คําช้ีแจง 

1 . การดํ าเนินการเพื่ อการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน/
รายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาน้ี  การใชอุปกรณการสอนแบบใหม  เปนตน โดยคํานึงถึงการทําให
ผูเรียนบรรลุตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังเปนสําคัญ 

 
 


