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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วังทาพระ พระราชวังสนามจันทร เพชรบุรี/ทุกคณะวิชา  

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชือ่รายวิชา 

  SU 402 นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design)  

2.  จำนวนหนวยกิต     

  3(3-0-6)  

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตร  หลกัสูตรปริญญาบัณฑิต     

 เปนวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

4.   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน  

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารยผูเปนกรรมการรายวิชา SU 402  

อาจารยผูสอน  สกนธ มวงสุน 

5.  ภาคการศกึษา/ชั้นปทีเ่รยีน 

  ภาคการศึกษา 1/2564 ของช้ันปที่ 2 

6.  รายวิชาบงัคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมม ี

7.  รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมม ี

8.  สถานทีเ่รยีน 

Online 

9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายงานผลการดำเนนิการของรายวิชาครั้งลาสุด 

  30 พฤศจิกายน 2564 

 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทยีบกับแผนการสอน 

1.   รายงานชัว่โมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถามี) 

 ไมม ี

 

2.   หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี)  

 ไมม ี
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3.   ประสิทธผิลของวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการประเมินผลที่ดำเนินการเพื่อทำใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ผลลัพธการเรยีนรูทีค่าดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธการสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรูที่ไดดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ไดดำเนนิการ ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา แนวทางการพฒันาปรับปรุง 

เพื่อใหนักศึกษาบรรลุตามแต

ละ CLOs 

วิเคราะหปญหาดานการออกแบบ  มอบหมายการเรียนรูหลักการและ

กรณีศึกษาดวยตัวผูเรียน  

พฤติกรรมการเรียนรู การสงงาน  นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาดานการ

ออกแบบไดตามโจทยท่ีกำหนด 

กำหนดโจทยปญหาท่ีมีความ

หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให

นักศึกษามีโอกาสฝกทักษะไดมาก

ขึ้น 

วางแผนการสรางชิ้นงานอยางเปน

ระบบ  

มีการฝกฝนและมอบหมายการทำงาน

ท่ีเปนทีมของตัวผูเรียน  

ประเมิณจากความกาวหนา สังเกต 

พฤติกรรมกลุม และการสอบถาม  

นักศึกษาสามารถวางแผนการสรางชิ้นงาน 

แบงงานกับเพ่ือนรวมกลุม และสราง

ชิ้นงานตามลำดับขั้นตอนได 

ใหนักศึกษาอธิบายหรือแสดง

ระบบและข้ันตอนการวางแผนให

ชัดเจนย่ิงขึ้น 

แกปญหาท่ีเกิดขึ้นในการสรางผลงาน

ได  

ฝกฝนทักษะ ตั้งประเด็นปญหาและใช

วิธีการแกปญหาท่ีหลากหลาย  

ประเมิณตามสภาพจริงของผลงาน

และการปฏิบัติงานของผูเรียน  

นักศึกษาสามารถเลือกใชวิธีการแกปญหา

ท่ีสามารถนำไปสูการสรางผลงานได 

แนะนำวิธีการแกปญหาท่ีมีความ

หลากหลายมากย่ิงขึ้นใหกับ

นักศึกษา 

ออกแบบผลงานท่ีมีนวัตกรรมได  มอบหมายการคนควาท่ีเปนกลุม เขียน

รายงาน นำเสนอดวยวิธีการท่ี

เหมาะสมตอผูเรียน  

ประเมิณจากผูรวมทำงานกลุม หรือ

พฤติกรรมการแสดงออกท่ีแสดงให

เห็นถึงจริยธรรมและ ความสามารถใน

การคนควา  

นักศึกษาสามารถออกแบบผลงานท่ีมี

นวัตกรรมตามหัวขอท่ีกำหนดได 

สงเสริมใหมีการออกแบบผลงานท่ี

มีนวัตกรรมในหลากลายรูปแบบ

มากย่ิงขึ้น 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 

1.   จำนวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียน        29 คน      

2.   จำนวนนกัศึกษาที่คงอยูเม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา     29 คน  

3.   จำนวนนกัศึกษาที่ถอน (W)    0 คน 

4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถามี) 

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเปนรอยละ 

A                   29  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.   ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

การเรียนการสอนเนนการเรียนและมอบหมายงานในรูปแบบการทำงานรวมกัน โดยจัดใหมีการ

นำเสนองาน  นักศึกษาไดมีการดำเนินการตามที่ไดรับมอบหมายอยางครบถวนและตรงเวลา ผลงานอยูใน

เกณฑดี สงผลใหคาระดับคะแนนที่ไดสูง 

6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวในรายละเอียดรายวิชาทั้งดานกำหนดเวลาและ

วิธีการประเมินผล (ถามี) 

ไมม ี

7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการ  สรุปผล 

สังเกตพฤติกรรมระหวางการเรียน นักศึกษาใหความรวมมือและสามารถทำไดตามที่

กำหนด 
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หมวดที่ 4  ปญหาและผลกระทบตอการดำเนนิการ 

1.   ประเด็นดานทรพัยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถามี) 

ไมม ี

2.   ประเด็นดานการบริหารจัดการ (ถามี) 

ไมม ี
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หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
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      1.1   ขอวิพากษที่สำคญัจากผลการประเมินโดยกศึกษา 

ไมม ี

 
      1.2   ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

ไมม ี
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2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

      2.1   ขอวิพากษที่สำคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

    ไมม ี

      2.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

   ไมม ี

 

หมวดที่ 6   แผนการปรบัปรุง 

1.   การดำเนนิการเพื่อการปรับปรุงการเรยีนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากทีร่ะบุไวในหมวดที่ 2) 

ไมม ี

2.   ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ไมม ี

 
 

 


