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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     
 วิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อ.ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง 

อาจารย์ผู้สอน  อ.ดร.ปัญญา จันทโคต 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา 1/2564 ของชั้นปีที่ 2 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 

ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  30 พฤศจิกายน 2564 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

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

ของรายวิชา (CLOs) 
กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 
วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่
ละ CLOs 

PLO4(Ap) : มีทักษะการใช้ภาษา
และสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสาร
ที่หลากหลาย 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน การ
น าเสนอรายงานกลุ่ม 

จากการน าเสนองานกลุ่ม  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงตัวอย่างในบทเรียน
ให้ตรงกับบริบทของผู้เรียน
ยิ่งขึ้น 

PLO2 (U) : อภิปราย 
ความหมายของความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม ได้ 

อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน จากการน าเสนอข้อคิดเห็น การ
ตอบค าถาม  

ยกตัวอย่างและอภิปรายประเด็น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ 

- 

LO5(Ap) : เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน การสอบ 
การท ารายงานกลุ่ม  

จากการเลือกใช้สื่อในการ
น าเสนอ การอธิบายใน
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  

สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ อธิบาย
หลักการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ได้ 

- 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        49 คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     49 คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    0 คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 49 100.00 
B+ - - 
B - - 

C+ - - 
C - - 

D+ - - 
D - - 
F - - 
I - - 
S - - 
U - - 
W - - 
Au - - 

5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
การเรียนการสอนเน้นการท ากิจกรรมกลุ่ม มีการให้ค าปรึกษาระหว่างการท ากิจกรรม โดยให้

นักศึกษาทุกคนมีโอกาสสอบถามระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆได้ ท าให้ค่าคะแนนออกมาสูง ส่วนที่แตกต่าง
กันจะเป็นคะแนนสอบปลายภาค และคะแนนความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 

6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
ไม่มี 



มคอ. 5 (AUN-QA) 

4 

 

7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
วิธีการ  สรุปผล 

ซักถามในชั้นเรียน บางรายมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

มอบหมายให้ท าแบบฝึกหัด ส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาที่สอน หากมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน จะบันทึกประเด็นและน ามาอธิบาย
ในต้นชั่วโมง ก่อนสอนเนื้อหาถัดไป 

มอบหมายให้ท าแบบทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 

ส่วนใหญ่เข้าใจและอธิบายได้ดี บางรายเข้าใจ 
และขาดทักษะในการอธิบาย บางรายเข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงรายงาน
ตามความสนใจเป็นรายกลุ่ม 

การเรียบเรียงเนื้อหาเป็นไปตามขอบเขตที่
ก าหนด แต่ส านวนที่อธิบายยังคงเหมือนกับ
ต้นฉบับ 

 
 

หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ยังคงมีปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ที่ผู้เรียนแต่ละคนมีแตกต่างกัน ท าให้ยากต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ผู้เรียนแต่
ละคนอาจรับรู้ได้แตกต่างกัน ซึ่งแก้ไขโดยการบันทึกวีดิโอการสอน และอัพโหลดให้นักศึกษาได้ศึกษา
เพ่ิมเติม 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
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หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
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      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยกศึกษา 
- ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินผู้สอนมีค่าเท่ากับ 4.63(0.59) 
- อยากให้ปรับเนื้อหาและวิธีสอนให้มีความทันสมัยมากขึ้น อธิบายเนื้อหาแล้วสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้กับแบบฝึกหัดได้จริง  

      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
 - เห็นควรปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน หรือยุคสมัยปัจจุบันให้มากข้ึนเพ่ือให้ผู้เรียน
คุ้นเคยและสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และจะปรับปรุงวิธีสอนให้หลากหลายและน่าสนใจ เพ่ือให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    ไม่มี 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   ไม่มี 
 

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................

............................................................................................................................. .................................. 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

............................................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... ....................................
............................................................................................................................. .................................. 

 


