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รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา        พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์.ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

หมวดที ่1  ข้อมลูทัว่ไป 
1.  รหสัและชื่อรายวชิา 
 084102 สิ่งแวดล้อม มลพิษ และพลังงาน (Environment, Pollution, and Energy) 
2.  จ านวนหนว่ยกติ     

3 หน่วยกิต (3-0-6)  
3.  หลักสตูรและประเภทของรายวชิา  
 หลักสูตร หลายหลักสูตร (2559)     สาขาวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 เป็นวิชา เลือกในกลุ่มความรับผิดชอบต่อสังคม. 
4.   อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบรายวชิา อาจารยผ์ูส้อน  

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา  
1) ผศ.ดร. ชุติมา จารุศิริพจน์     
 สถานที่ติดต่อ:ห้องพักอาจารย์ชั้น 4 อาคารวิทยาศาตร์ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 เบอร์โทรศัพท์: 034 245 330 ต่อ 207622 

Email: jarusiripot_c@su.ac.th 
อาจารยผ์ูส้อน 
1) ผศ.ดร. ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช  

       สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
       เบอร์โทรศัพท์ : 034 245 330 ต่อ 207613 
       Email: Dirakrit_5252@hotmail.com 

2) ผศ.ดร. นภวรรณ รัตสุข     
       สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
       เบอร์โทรศัพท์ : 034 245 330 ต่อ 207602 

       Email: ratasuk_n@su.ac.th 
3) อาจารย์ ดร. ดาวรุ่ง สังข์ทอง      

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
       เบอร์โทรศัพท์ : 034 245 330 ต่อ 207616 
       Email: Dao_roong@hotmail.com 

4) อาจารย์ ดร. อาทิตย์ ปุญญกันต์ 
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สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เบอร์โทรศัพท:์ 034 245 330 ต่อ 207609 
Email: Poonyakun_A@su.ac.th 

5.  ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีีเ่รยีน 
  ภาคการศึกษา 1/2563.  ของ ทุกคณะ ทุกชั้นปี 
6.  รายวชิาบงัคับก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 
 ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต่้องเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถา้มี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรยีน 

วันพุธ เวลา 13:00-15:40 น. เรียนออนไลน์ ผ่าน SU-eLearning และ MS Teams  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังท่าพระ  ที่อยู่  31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
9. วนัทีจ่ัดท าหรอืปรบัปรงุรายงานผลการด าเนนิการของรายวชิาครั้งลา่สดุ 
  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

หมวดที ่2  การจัดการเรยีนการสอนทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 
 

1.   รายงานชัว่โมงการสอนจรงิทีค่ลาดเคลือ่นจากแผนการสอน (ถา้มี) 
 ไม่มี. 
 
2.   หวัข้อทีส่อนไมค่รอบคลมุตามแผน (ถา้ม)ี 
 ไม่มี 
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3.   ประสทิธผิลของวธิกีารจดัการเรียนรูแ้ละวธิกีารประเมนิผลที่ด าเนนิการเพื่อท าให้เกดิผลลัพธก์ารเรยีนรูต้ามทีร่ะบใุนรายละเอยีดรายวชิา 
 

ผลลัพธก์ารเรยีนรูท้ี่คาดหวงั
ของรายวชิา (CLOs) 

กลยทุธ์การสอน/วธิกีารจัดการเรยีนรู้ที่ได้
ด าเนนิการ 

วธิกีารประเมนิผลทีไ่ดด้ าเนนิการ ผลที่เกดิกบันักศกึษา แนวทางการพฒันาปรบัปรุง 
เพื่อใหน้ักศึกษาบรรลตุามแต่

ละ CLO 
CLO 1 ให้นักศึกษามีความรู้  
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ 
มลพิษและพลังงานชนิดต่างๆ 

1. บรรยายเนื้อหาความรู้ ฝึกทักษะในด้าน 
ต่างๆ ตลอดจนกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์และ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน 
2. ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ 
ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้น 
การปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ  
3. อาจจะให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยการยกตัวอย่างกรณีศึกษา ชมวิดีทัศน์ 
4. แนะน าต าราและส่งเสริมให้นักศึกษา 
ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนใน
ประเด็นต่าง ๆ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียบรู้ 
กับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 

1.สอบกลางภาคและ  
ปลายภาค (70 %) 
2. ท าแบบทดสอบหลังจบ 
บทเรียน (30%) 
3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
 การมีส่วนร่วม การแสดงความเห็น 
( ไม่มีคะแนน) 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเบื้อง 
ต้นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  
ระบบนิเวศ มลพิษ และพลังงาน 
ชนิดต่างๆ สังเกตได้จาก คะแนนที่ 
นักศึกษาท าได้ค่อนข้างสูง 

ยังไม่มี 
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CLO  2 เข้าใจความสัมพันธ์ 
ระหว่างปัญหามลพิษ แหล่ง 
ก าเนิดมลพิษ การด าเนิน 
กิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการกับปัญหาด้านมลพิษ 

1. จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้ 
นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย 
2. กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งค าถามและ 
แสวงหาค าตอบ 
3. ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างาน 
เป็นกลุ่ม  
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ 
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้นเรียน 

1.สอบกลางภาค  
และปลายภาค (70 %) 
2. ท าแบบทดสอบหลังจบ 
บทเรียน (30%) 
3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
 การมีส่วนร่วม การแสดงความเห็น 
( ไม่มีคะแนน) 

นักศึกษาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญหามลพิษ แหล่งก าเนิดมลพิษ 
กิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ 
ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม  
และการจัดการกับปัญหาด้าน 
มลพิษ โดยดูได้จากคะแนนที่ได้ใน 
การสอบ 

มีการยกตัวอย่าง เพ่ือให้ 
นักศึกษาได้เรียนรู้จาก ปัญหา 
มลพิษที่เกิดขึ้นในสังคม  
ให้นักศึกษาอ่านข่าวและน ามา
วิเคราะห์เป็นการบ้าน 
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หมวดที ่3  สรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
 

1.   จ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีน        85 .  คน      
2.   จ านวนนักศกึษาทีค่งอยูเ่มื่อสิน้สดุภาคการศกึษา     85   คน  
3.   จ านวนนักศกึษาทีถ่อน (W)    0   คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดบัคะแนน จ านวนนกัศกึษา(คน) คิดเปน็ร้อยละ 
A 79 92.94 
B+   5 5.88 
B 1 1.18 

C+ 0 0 
C 0 0 

D+ 0 0 
D 0 0 
F 0 0 
I 0 0 
S 0 0 
U 0 0 
W 0 0 
Au 0 0 

 
5.   ปจัจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
6.   ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิาทัง้ด้านก าหนดเวลาและ
วธิกีารประเมนิผล (ถา้ม)ี 
       ไม่มี 
 
7.   กระบวนการยนืยนั (verification) ผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษา 

 
วธิกีาร  สรปุผล 

1) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผ่าน 
ระบบทะเบียนการศึกษา 
 

1) การประเมินผลของนักศึกษาผ่านระบบทะเบียน
การศึกษา พบว่ามีความพึงพอใจเกี่ยวกับอาจารย์
ผู้สอนในระดับ 4.01 จากค่าระดับ 5 และพบว่า
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2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยให้นักศึกษาตอบ
แบบสอบถาม 
 

นักศึกษาได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในทักษะด้าน
ต่างๆ ในระดับ 3.89 จากค่าระดับ 5 เช่นกัน แสดงถึง
ความพึงพอใจในระดับดีโดยรวม 
 
2) จากการตอบแบบสอบถามนักศึกษาคิดว่าได้รับผล
การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ในทุกด้าน โดย 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้รับการพัฒนาด้าน 
การมีระเบียบวินัยมากที่สุด (83%) การพัฒนา 
ด้านความรู้ในระดับ ดีมาก (75-89%) ทักษะทาง
ปัญญา (64-92%) โดยคิดว่าได้รับการพัฒนาให้รู้จัก
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ (92%)  
ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้รับการพัฒนา 
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม  
และสิ่งแวดล้อม มากที่สุด (92%) 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และเลือกใช้
เทคโนโลยี (99%)  ด้านศิลปะ และการสร้าง 
สรรค์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
และมีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ (86%) 

 
หมวดที ่4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1.   ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิง่อ านวยความสะดวก (ถา้มี) 
เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ มีปัญหาเรื่อง ความเร็วอินเตอร์เน็ต ท าให้การสอนบางครั้งสะดุด 
และฟังไม่รู้เรื่อง และอาจเป็นผลมาจากการที่มีคนใช้งานมากในช่วงที่มีการเรียนการสอน 
 
2.   ประเด็นดา้นการบริหารจดัการ (ถา้ม)ี 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่5  การประเมนิรายวชิา 
 

1.   ผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศกึษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

    นักศึกษาต้องการให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากสามารถอัดวีดีโอ ไว้ชมภายหลังเพื่อ
การทบทวนได้ คิดว่าการสอนโดยวีดีโอมีข้อดีคือสามารถกลับไปเปิดคลิปดูได้ 
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      1.2   ความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนต่อข้อวิพากษต์ามขอ้ 1.1 
   การเรียนการสอนออนไลน์ ค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดี ท าให้นักศึกษาสามารถซักถามปัญหาได้ง่าย 

เนื่องจากสามารถถามอาจารย์โดยตรง ทางออนไลน์ ไม่เคอะเขิน ติดต่ออาจารย์ได้สะดวกกว่าการเรียนใน
ห้อง เนื่องจากนักศึกษาอยู่ต่างวิทยาเขต  
 
2.   ผลการประเมินรายวชิาโดยวธิีอืน่ 
      2.1   ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวธิอีืน่ 
    นักศึกษาได้รับผลการเรียนค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นการเรียนออนไลน์ และมีเอกสาร และสื่อการ
สอนต่างๆ ออนไลน์ สามารถกลับมาทบทวนได้ ตลอดเวลา ไม่เสียเวลาในการเดินทาง 
      2.2   ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษ์ตามขอ้ 2.1 

   เห็นด้วยกับข้อวิพากษ์ 2.1  
 

หมวดที ่6   แผนการปรบัปรุง 
 

1.   การด าเนนิการเพื่อการปรบัปรงุการเรยีนการสอน/รายวชิา (นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหมวดที ่2) 
 ยังไม่มี  
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาต่ออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลักสตูร 

ควรเสนอให้มีการพัฒนาความเร็วของอินเตอร์เน็ตเนื่องจากมีเสียงขาด หายในบางช่วง และไม่
สามารถบันทึกวีดีโอได้ตลอด อาจเนื่องมาจากปัญหาอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร 
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สรปุผลการทวนสอบ 
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