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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

       คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 

 

 

หมวดท่ี 1  ขGอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 SU 402 Innovation and Design นวัตกรรมและการออกแบบ 

2.  จำนวนหนOวยกิต     

3(3-0-6)  

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสูตร ปริญญาตรี บัณฑิต สาขาวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

4.   อาจารยRผูGรับผิดชอบรายวิชา อาจารยRผูGสอน  

 อาจารยcผูeรับผิดชอบรายวิชา กรรมการรายวิชา SU 402 

อาจารยcผูeสอน จานวน 21 ทfาน 

อาจารยcผูeสอน   ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิศ 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปUท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษาตeน/2564  ของช้ันปjท่ี 2 

6.  รายวิชาบังคับกOอน (Pre-requisite) (ถGามี) 

 ไมfมี 

7.  รายวิชาท่ีตGองเรียนพรGอมกัน (Co-requisites) (ถGามี) 

 ไมfมี 

8.  สถานท่ีเรียน 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตเพชรบุรี 

เลขท่ี 1 หมูf 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120  (ชfวงสถานการณcโควิด 19 ออนไลนc) 

 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาคร้ังลOาสุด 

 26 พฤศจิกายน 2564  
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หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1.   รายงานช่ัวโมงการสอนจริงท่ีคลาดเคล่ือนจากแผนการสอน (ถGามี) 

 ไมfมี 

 

2.   หัวขGอท่ีสอนไมOครอบคลุมตามแผน (ถGามี) 

 ไม$มี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู;และวิธีการประเมินผลท่ีดำเนินการเพ่ือทำให;เกิดผลลัพธDการเรียนรู;ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 

 

ผลลัพธDการเรียนรู;ท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธDการสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรู;ท่ีได;ดำเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีได;ดำเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพ่ือให;นักศึกษาบรรลุตามแตVละ CLO 

CLO1 อธิบายและวิเคราะห5หลักการ 

และแนวคิดเบ้ืองต>นเก่ียวกับ 

นวัตกรรมได> 

ผู>เรียนเปFนศูนย5กลาง 

(Problembased) 

ฝUกการคิดวิเคราะห5คิด 

เหตุผลและเปFนระบบ 

การวางแผนงาน การออกแบบเพ่ือ 

การแก>ปXญหา หรือการออกแบบ 

นวัตกรรม 

การวิเคราะห5และแก>ไขโจทย5ปXญหา 

ด>วยการวางแผนหรือใช>นวัตกรรม 

นักศึกษาสามารถส-งผล 

งานตามแนวคิดการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ< 

ติดตามงานระดับบุคคลเพ่ือคัดสรร 

ผลงานท่ีดีเปGนงานกลุ-ม 

CLO2 อภิปรายแนวคิดและการ 

ออกแบบนวัตกรรมท่ีสามารถนาไป 

ตdอยอดทางธุรกิจได> 

เน>นการบูรณาการความรู> การ 

อภิปรายแนวคิดทางการตลาดและ 

การประกอบธุรกิจ การอธิบายทักษะ 

ความเปFนผู>ประกอบการ การเรียนรู> 

จากปXญหาเปFนฐาน 

การอภิปราย การประเมินจาก 

กิจกรรมกลุdม การแก>ไขปXญหา การ 

ประเมินตนเอง การประเมินโดย 

เพ่ือนรdวมช้ันเรียนหรือกลุdมงาน การ 

ประเมินกระบวนการ 

สามารถวิเคราะห< 

ขJอมูลเพ่ือสรJางธุรกิจไดJ 

เพ่ิมการวิเคราะห<ขJอมูลดJวยตัวเอง และ 

วิเคราะห<รูปแบบธุรกิจ 

ใหJมากข้ึน เพ่ือเช่ือมโยงกับการสรJาง 

นวัตกรรม 

CLO3 ประยุกต5วิธีการออกแบบท่ี 

เก่ียวข>องกับนวัตกรรมให>เข>ากับ 

ชีวิตประจาวันได> 

ฝUกการคิดวิเคราะห5คิด แก>ปXญหา หรือการออกแบบ 

นวัตกรรม 

นักศึกษาสามารถวิเคราะห< 

ขJอมูลผลิตภัณฑ< 

เพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

ของตนเอง 

เพ่ิมการวิเคราะห<ประเด็นใหJลึกมากข้ึน 

ในมิติท่ีจำเปGนต-อการพัฒนาธุรกิจ 

CLO4 วางแผนและออกแบบผลงาน คิดออกแบบอยdางมีระบบ การวิเคราะห5และแก>ไขโจทย5ปXญหา นักศึกษาสามารถนำเสนอ เพ่ิมการนำเสนอในการวิเคราะห< 
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นวัตกรรมได>ถูกต>องตามระเบียบวิธี เหตุผลและเปFนระบบ ด>วยการวางแผนหรือใช>นวัตกรรม มุมมองจากการวิเคราะห< 

ขJอมูลไดJ 

ขJอมูลใหJมากข้ึน 

CLO5 ใช>ความสร>างสรรค5ในการ 

นาเสนอผลงานหรือโครงการและการ 

เผยแพรdผลงานได> 

1) ใช>โครงงาน (Project-based 

Learning) เน>นการคิดสร>างสรรค5, 

พัฒนาความคิดใหมd การสร>างผลผลิต 

และนวัตกรรม 

2) กระตุ>นให>ผู>เรียนใช>ความคิด 

สร>างสรรค5ในการออกแบบผลงาน 

กิจกรรมหรือโครงการในช้ันเรียน เน>น 

คิดวิเคราะห5 สะท>อนความคิด 

สร>างสรรค5และสุนทรียภาพ ผลงาน 

และการดาเนินโครงการสามารถทา 

ได>ท้ังในและนอกห>องเรียน 

การประเมินผลงาน กิจกรรมหรือ 

โครงการ ต้ังแตdการกาหนดหัวข>อ 

วางแผน ปฏิบัติ ทบทวน และ 

นาเสนอ การสังเกตพฤติกรรม การ 

ทางานเปFน กลุdม การประเมินตนเอง 

การประเมินโดยเพ่ือนรdวมช้ันเรียน 

หรือกลุdมงาน , การประเมินผลงาน 

โดยประเมินจากความใหมdของ 

แนวคิด/แนวทาง ประโยชน5 คุณคdา 

ทางสุนทรียะ เปFนต>น 

นักศึกษาสามารถ 

แสดงความคิดสรJางสรรค< 

แต-ยังไม-กลJาแสดงความคิด 

เห็น และยังติดกรอบ 

แนวคิดแบบเดิม 

 

ตJองกระตุJนใหJนักศึกษามีความกลJาคิด 

กลJาแสดงออกโดยการนำเสนอ 

ผลิตภัณฑ<แนวคิดระดับบุคคล 

แต-เดJวยการสอนออนไลน<ทำใหJ 

การนำเสนอผลิตภัณฑ<ไม-สามารถดำเนิน 

การไดJเต็มท่ี 
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หมวดท่ี 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน        35 คน      
2.   จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูGเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา     35 คน  

3.   จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W)      0 คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถRามี) 

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเปSนรRอยละ 
A 35 100 

B+ - - 

B - - 

C+ - - 

C - - 

D+ - - 

D - - 

F - - 

I - - 

S - - 

U - - 

W - - 

Au - - 

 
5.   ปUจจัยท่ีทำใหRระดับคะแนนผิดปกติ (ถRามี) 
  ไม6มี 

6.   ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวRในรายละเอียดรายวิชาท้ังดRานกำหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถRามี) 
       ไม6มี 

 

7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 

วิธีการ  สรุปผล 
การนำเสนอ การวิเคราะหCกรณีศึกษา 

การสอบออนไลนC 

เปKนไปตามผลการเรียนรูP 

เปKนไปตามผลการเรียนรูP 
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หมวดท่ี 4  ปUญหาและผลกระทบตGอการดำเนินการ 
1.   ประเด็นดRานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก (ถRามี) 
 เทคโนโลยีในการเรียนออนไลนCของนักศึกษาไม6สามารถเท6าเทียมกัน 

 เคร่ืองมือในการสอบออนไลนCท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.   ประเด็นดRานการบริหารจัดการ (ถRามี) 
 ไม6มี 

 
หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 

 
1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ขRอวิพากษkท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    เรียนออนไลนCไม6สามารถโฟกัสไดP 

      1.2   ความเห็นของอาจารยkผูRสอนตGอขRอวิพากษkตามขRอ 1.1 
   ผูPสอนไดPอธิบายและนำเสนอ พรPอมใหPช6องทางในการติดต6อกรณีไม6เขPาใจจะมาทบทวนและ

เพ่ิมเติมในคร้ังถัดไป 

 
2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
      2.1   ขRอวิพากษkท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 ไม6มี 

      2.2   ความเห็นของอาจารยkผูRสอนตGอขRอวิพากษkตามขRอ 2.1 
ไม6มี 

 
หมวดท่ี 6   แผนการปรับปรุง 

 
1.   การดำเนินการเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากท่ีระบุไวRในหมวดท่ี 2) 
เพ่ิมการวิเคราะหCและพัฒนาผลิตใหม6ใหม6ดPวยการทดสอบตลาดจริง และจัดแสดงผลงานสาธารณะ 

2.   ขRอเสนอแนะของอาจารยkผูRรับผิดชอบรายวิชาตGออาจารยkผูRรับผิดชอบหลักสูตร 
ไม6มดี 

 

 

 



มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา นวัตกรรมและการออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย     ดีเลิศ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

เกณฑ์การให้คะแนน : มากที่สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   น้อย = 2   น้อยที่สุด = 1
ไม่ได้ใช้ในรายวิชานี้ = 0

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  35  คน จำนวนผู้ประเมิน  35  คน

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน

0.754.29000017637134616อาจารย์มีแผนการสอน ชี้แจงวัตถุประสงค์

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมา

1

0.614.4600006243155118อาจารย์สอนครบถ้วนตามแผนการสอน2

0.804.31000020729105118อาจารย์มีสื่อและเอกสารประกอบการสอนมีความ

เหมาะสมและทันสมัย

3

0.854.140000291029104315อาจารย์มีความตรงต่อเวลาในการสอน4

0.654.4000009343154917อาจารย์มีการเตรียมการสอน

ความตั้งใจในการสอน

5

0.894.2600312072695118อาจารย์สามารถอธิบาย/สรุปเนื้อหาสำคัญของบท

เรียนได้ชัดเจน และลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน

6

0.774.23000020737134315อาจารย์มีวิธีการสอนเหมาะสมกระตุ้นความสนใจเ

รียนรู้และการคิดวิเคราะห์

7

0.664.4600009337135419อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

อภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา

8

0.664.5100009331116021อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยต

นเองมีการแนะนำเอกสาร

หนังสือหรือแหลงข้อมูลอื่น ๆ

9

0.744.340.0000.32115.244834.6010949.84157รวม

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 2 นักศึกษาประเมินตนเอง

0.704.46000011431115720นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ1

0.754.29000017637134616นักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามและอภิปรายใน

ชั้นเรียน

2

0.854.26003117631114917นักศึกษามีการทบทวนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเ

อง

3

0.794.29000020731114917นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและเ

นื้อหาของรายวิชา

4

0.774.320.0000.71116.432332.864650.0070รวม

1/3Page26/11/2564 09:20



มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา นวัตกรรมและการออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย     ดีเลิศ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

เกณฑ์การให้คะแนน : มากที่สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   น้อย = 2   น้อยที่สุด = 1
ไม่ได้ใช้ในรายวิชานี้ = 0

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  35  คน จำนวนผู้ประเมิน  35  คน

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนวิชานี้

0.774.37000017629105419นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

(เช่น ความมีวินัย ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม)

1

0.654.3700009346164616นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้2

0.614.4600006243155118นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา

(เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

การแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอน)

3

0.704.46000011431115720นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระห

ว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (เช่น

มีกิจกรรมหรือการทำงานร่วมกัน)

4

0.794.29000020731114917นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตั

วเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

5

0.774.34000017631115118นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะพิสัย

นำผลการเรียนไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

6

0.714.380.0000.00013.332835.247451.43108รวม

S.D.ค่าเฉลี่ย%1%2%3%4%5หัวข้อ

   ส่วนที่ 4 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

0.863.9300312383111238สภาพแวดล้อมของห้องเรียนหรือสถานที่เรียน (ช่น

ขนาดของห้อง เสียงรบกวน แสงสว่าง)

1

0.863.9300312383111238โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน2

0.864.18003114529103412เครื่องมือ วัสดุ/ครุภัณฑ์

ประกอบการเรียนการสอน

3

1.054.0331311762693412เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

4

0.914.020.7112.86419.292729.294128.5740รวม

0.774.290.1210.75615.6512633.5427046.58375รวมทั้งหมด

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบประเมินการสอน

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ชื่อวิชา นวัตกรรมและการออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย     ดีเลิศ ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา

เกณฑ์การให้คะแนน : มากที่สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   น้อย = 2   น้อยที่สุด = 1
ไม่ได้ใช้ในรายวิชานี้ = 0

จำนวน น.ศ. ลงทะเบียน  35  คน จำนวนผู้ประเมิน  35  คน

     - -

     - อยากให้อาจารย์ปรับการเรียนการสอนตามสถาการณื เพราะวิชานี้ต้องทำงานเป็นกลุ่ม แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถทำได้

เลยเป็นการผลักภาระให้ใครคนหนึ่งในกลุ่มต้องทำงานคนเดียว

     - อาจารย์เป็นกันเองมากค่ะ สามารถสอบถามได้หากมีข้อสงสัย แต่บางครั้งอาจารย์พูดค่อนข้างงงนิดนึง บางทีอาจจะตามไม่ค่อนทัน

แต่อาจารย์ก็จะอธิบายจนกว่านักศึกษาจะเข้าใจ ให้คำปรึกษาในตัวชิ้นงานได้ดีมากค่ะ
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