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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วังท1าพระ พระราชวังสนามจันทร8 เพชรบุรี/ทุกคณะวิชา  

หมวดท่ี 1  ขGอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 

  SU 402 นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design)  

2.  จำนวนหนOวยกิต     

  3(3-0-6)  

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตร  หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     

 เป\นวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

4.   อาจารยRผูGรับผิดชอบรายวิชา อาจารยRผูGสอน  

อาจารย8ผูfสอน  อ.ดร.พิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปUท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษา 1/2564 ของช้ันปkท่ี 2 

6.  รายวิชาบังคับกOอน (Pre-requisite) (ถGามี) 

 ไม1มี 

7.  รายวิชาท่ีตGองเรียนพรGอมกัน (Co-requisites) (ถGามี) 

 ไม1มี 

8.  สถานท่ีเรียน 

Online 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาคร้ังลOาสุด 

  7 ธันวาคม 2564 

 

หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1.   รายงานช่ัวโมงการสอนจริงท่ีคลาดเคล่ือนจากแผนการสอน (ถGามี) 

 ไม1มี 

 

2.   หัวขGอท่ีสอนไมOครอบคลุมตามแผน (ถGามี)  

 ไม1มี 

 



 มคอ. 5 (AUN-QA) 
 

2 
 

3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู;และวิธีการประเมินผลท่ีดำเนินการเพ่ือทำให;เกิดผลลัพธDการเรียนรู;ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ผลลัพธDการเรียนรู;ท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธDการสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรู;ท่ีได;ดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีได;ดำเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือให;นักศึกษาบรรลุตามแตV

ละ CLOs 

วิเคราะห*ป,ญหาด/านการออกแบบ  มอบหมายการเรียนรู/หลักการและ
กรณีศึกษาด/วยตัวผู/เรียน  

พฤติกรรมการเรียนรู/ การสDงงาน  นักศึกษาสามารถวิเคราะห*ป,ญหาด/านการ
ออกแบบได/ตามโจทย*ที่กำหนด 

กำหนดโจทย*ป,ญหาที่มีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให/
นักศึกษามีโอกาสฝRกทักษะได/มาก
ขึ้น 

วางแผนการสร/างชิ้นงานอยDางเปTน
ระบบ  

มีการฝRกฝนและมอบหมายการทำงาน
ที่เปTนทีมของตัวผู/เรียน  

ประเมิณจากความก/าวหน/า สังเกต 
พฤติกรรมกลุDม และการสอบถาม  

นักศึกษาสามารถวางแผนการสร/างชิ้นงาน 
แบDงงานกับเพื่อนรDวมกลุDม และสร/าง
ชิ้นงานตามลำดับขั้นตอนได/ 

ให/นักศึกษาอธิบายหรือแสดง
ระบบและขั้นตอนการวางแผนให/
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

แก/ป,ญหาที่เกิดขึ้นในการสร/างผลงาน
ได/  

ฝRกฝนทักษะ ตั้งประเด็นป,ญหาและใช/
วิธีการแก/ป,ญหาที่หลากหลาย  

ประเมิณตามสภาพจริงของผลงาน
และการปฏิบัติงานของผู/เรียน  

นักศึกษาสามารถเลือกใช/วิธีการแก/ป,ญหา
ที่สามารถนำไปสูDการสร/างผลงานได/ 

แนะนำวิธีการแก/ป,ญหาทีม่ีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้นให/กับ
นักศึกษา 

ออกแบบผลงานที่มีนวัตกรรมได/  มอบหมายการค/นคว/าที่เปTนกลุDม เขียน
รายงาน นำเสนอด/วยวิธีการที่
เหมาะสมตDอผู/เรียน  

ประเมิณจากผู/รDวมทำงานกลุDม หรือ
พฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงให/
เห็นถึงจริยธรรมและ ความสามารถใน
การค/นคว/า  

นักศึกษาสามารถออกแบบผลงานที่มี
นวัตกรรมตามหัวข/อที่กำหนดได/ 

สDงเสริมให/มีการออกแบบผลงานที่
มีนวัตกรรมในหลากลายรูปแบบ
มากยิ่งขึ้น 
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หมวดท่ี 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

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

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเปSนรRอยละ 
A                   34   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.   ปUจจัยท่ีทำใหRระดับคะแนนผิดปกติ (ถRามี) 
การประเมินผลคะแนนในรายวิชาจะเปEนไปในรูปแบบการส่ังงานกลุNม ผนวกกับเปEนการเรียน

ออนไลนQ ทำใหUการประเมินรายบุคคลยังไมNสามารถระบุไดUอยNางชัดเจน และกระบวนการสอนเนUนท่ีการทำ
กิจกรรมท่ีสNงเสริมความคิดสรUางสรรคQ มากกวNาใหUรายละเอียดเน้ือหา 

6.   ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวRในรายละเอียดรายวิชาท้ังดRานกำหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถRามี) 
ไมNมี 

7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
วิธีการ  สรุปผล 

สังเกตพฤติกรรมระหวNางการเรียน นักศึกษาใหUความรNวมมือและสามารถทำไดUตามท่ี

กำหนด 
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หมวดท่ี 4  ปUญหาและผลกระทบตGอการดำเนินการ 
1.   ประเด็นดRานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก (ถRามี) 
ไมNมี 
2.   ประเด็นดRานการบริหารจัดการ (ถRามี) 

ไมNมี 
 

หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
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      1.1   ขRอวิพากษkท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยกศึกษา 
- คNาคะแนนเฉล่ียการประเมินผูUสอนมีคNาเทNากับ 4.86(0.67) 
- ธรรมชาติผูUเรียนมาจากคณะศึกษาศาสตรQ อาจยังไมNมีพ้ืนฐานความเขUาใจดUานการตลาด ดUานการ

ออกแบบผลิตภัณฑQ     
 
      1.2   ความเห็นของอาจารยkผูRสอนตGอขRอวิพากษkตามขRอ 1.1 
 - เขUาใจธรรมชาติผูUเรียนมากข้ึน พยายามอธิบายเน้ือหายNอยใหUงNายข้ึน เพราะธรรมชาติสาขาท่ี

แตกตNางอาจเปEนปlญหาชNองวNางระหวNางผูUสอนกับผูUเรียนไดU  
 
2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
      2.1   ขRอวิพากษkท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
    ไมNมี 
      2.2   ความเห็นของอาจารยkผูRสอนตGอขRอวิพากษkตามขRอ 2.1 

   ไมNมี 
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หมวดท่ี 6   แผนการปรับปรุง 

1.   การดำเนินการเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากท่ีระบุไวRในหมวดท่ี 2) 
ปรับแนวทางการสอนโดยพยายามอธิบาย ขยายความในคำศัพทQมากข้ึน ท้ังน้ียึดเอาผูUเรียนเปEน

ศูนยQกลางน่ันเอง 

2.   ขRอเสนอแนะของอาจารยkผูRรับผิดชอบรายวิชาตGออาจารยkผูRรับผิดชอบหลักสูตร 
วิชาน้ีนNาจะมากNอน 401 ผูUประกอบการท่ีขับเคล่ือนดUวยนวัตกรรมหรือเปลNา เพราะดูจากเน้ือหา เม่ือ

เปรียบเทียบกันท้ังสองวิชา ดูนNาจะลำดับความเขUาใจใหUท้ังผูUเรียนและผูUสอนดีกวNา (พอดีโดยสNวนตัวสอนท้ัง

สองวิชา)  
 


