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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        พระราชวังสนามจันทร คณะวิทยาศาสตร.ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

 SU 318 สิ่งแวดลอม มลพิษ และพลังงาน (Environment, Pollution, and Energy) 

2.  จํานวนหนวยกิต     

3 หนวยกิต (3-0-6)  

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลักสูตร หลายหลักสูตร (2562)     สาขาวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 เปนวิชา เลือกในกลุมความรับผิดชอบตอสังคม. 

4.   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน  

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

1) ผศ.ดร. ชุติมา จารุศิริพจน     

 สถานที่ติดตอ:หองพักอาจารยชั้น 4 อาคารวิทยาศาตร 4 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 เบอรโทรศัพท: 034 245 330 ตอ 207622 

Email: jarusiripot_c@su.ac.th 

อาจารยผูสอน 

1) ผศ.ดร. ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช  

       สถานที่ติดตอ: หองพักอาจารยชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร 4 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

       เบอรโทรศัพท : 034 245 330 ตอ 207613 

       Email: Dirakrit_5252@hotmail.com 

2) ผศ.ดร. นภวรรณ รัตสุข     

       สถานที่ติดตอ: หองพักอาจารยชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร 4 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

       เบอรโทรศัพท : 034 245 330 ตอ 207602 

       Email: ratasuk_n@su.ac.th 

3) อาจารย ดร. ดาวรุง สังขทอง      

สถานที่ติดตอ: หองพักอาจารยชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร 4 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

       เบอรโทรศัพท : 034 245 330 ตอ 207616 

       Email: Dao_roong@hotmail.com 

4) อาจารย ดร. อาทิตย ปุญญกันต 
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สถานที่ติดตอ: หองพักอาจารยชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร 4 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

เบอรโทรศัพท: 034 245 330 ตอ 207609 

Email: Poonyakun_A@su.ac.th 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษา 1/2563.  ของ ทุกคณะ ทุกชั้นป 

6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมมี 

7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมมี 

8.  สถานที่เรียน 

วันพุธ เวลา 13:00-15:40 น. เรียนออนไลน ผาน SU-eLearning และ MS Teams  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังทาพระ  ที่อยู  31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาครั้งลาสุด 

  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถามี) 

 ไมมี. 

 

2.   หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี) 

 ไมมี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการประเมินผลที่ดําเนินการเพื่อทําใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธการสอน/วิธีการจัดการเรียนรูที่ได

ดําเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีไดดําเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อใหนักศึกษาบรรลุตามแต

ละ CLO 

CLO 1 ใหนักศึกษามีความรู  

ความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ 

มลพิษและพลังงานชนิดตางๆ 

1. บรรยายเนื้อหาความรู ฝกทักษะในดาน 

ตางๆ ตลอดจนกระตุนใหคิดวิเคราะห  

สังเคราะหและ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นใน

ประเด็นตาง ๆ ภายในชั้นเรียน 

2. ใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให 

ความรูดานหลักการ/ทฤษฎี และเนน 

การปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกตใน 

สถานการณตาง ๆ  

3. อาจจะใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง 

โดยการยกตัวอยางกรณีศกึษา ชมวิดีทัศน 

4. แนะนําตําราและสงเสริมใหนักศึกษา 

คนควา หาความรูดวยตนเองนอกหองเรียนใน

ประเด็นตาง ๆ และนํามาแลกเปลี่ยนเรียบรู 

กับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 

1.สอบกลางภาคและ  

ปลายภาค (70 %) 

2. ทําแบบทดสอบหลังจบ 

บทเรียน (30%) 

3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 การมีสวนรวม การแสดงความเห็น 

( ไมมีคะแนน) 

นักศึกษามีความรูความเขาใจเบื้อง 

ตนเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ  

ระบบนิเวศ มลพิษ และพลังงาน 

ชนิดตางๆ สังเกตไดจาก คะแนนที ่

นักศึกษาทําไดคอนขางสูง 

ยังไมมี 
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CLO  2 เขาใจความสัมพันธ 

ระหวางปญหามลพิษ แหลง 

กําเนิดมลพิษ การดําเนิน 

กิจกรรมตางๆ ที่มีผลกระทบตอ

ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม และการ

จัดการกับปญหาดานมลพิษ 

1. จัดกิจกรรมการสอนที่เปดโอกาสให 

นักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง และมีสวนรวม

ในการอภิปราย 

2. กระตุนใหนักศึกษารูจักตั้งคําถามและ 

แสวงหาคําตอบ 

3. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทํางาน 

เปนกลุม  

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนให 

ผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันในชั้นเรียน 

1.สอบกลางภาค  

และปลายภาค (70 %) 

2. ทําแบบทดสอบหลังจบ 

บทเรียน (30%) 

3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 การมีสวนรวม การแสดงความเห็น 

( ไมมีคะแนน) 

นักศึกษาเขาใจความสัมพันธระหวาง

ปญหามลพิษ แหลงกําเนิดมลพิษ 

กิจกรรมตางๆ ที่มีผลกระทบตอ 

ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม  

และการจัดการกับปญหาดาน 

มลพิษ โดยดูไดจากคะแนนที่ไดใน 

การสอบ 

มีการยกตัวอยาง เพ่ือให 

นักศึกษาไดเรียนรูจาก ปญหา 

มลพิษที่เกิดขึ้นในสังคม  

ใหนักศึกษาอานขาวและนํามา

วิเคราะหเปนการบาน 
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หมวดท่ี 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1.   จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        45 .  คน      

2.   จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา     45   คน  

3.   จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)    0   คน 

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

ระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา(คน) คิดเปนรอยละ 

A 42 93.33 

B+ 1 2.22 

B 2 4.44 

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.   ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถามี) 

 ไมมี 

6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชาทั้งดานกําหนดเวลาและ

วิธีการประเมินผล (ถามี) 

       ไมม ี

 

7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 

วิธีการ  สรุปผล 

1) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผาน 

ระบบทะเบียนการศึกษา 

 

1) การประเมินผลของนักศึกษาผานระบบทะเบียน

การศกึษา พบวามีความพึงพอใจเก่ียวกับอาจารย

ผูสอนในระดับ 4.53 จากคาระดับ 5 และพบวา
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2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยใหนักศึกษาตอบ

แบบสอบถาม 

 

นักศึกษาไดรับการพัฒนาผลการเรียนรูในทักษะดาน

ตางๆ ในระดับ 4.17 จากคาระดับ 5 เชนกัน แสดงถึง

ความพึงพอใจในระดับดีมากโดยรวม 

 

2) จากการตอบแบบสอบถามนักศึกษาคิดวาไดรับผล

การเรียนรูผานเกณฑรอยละ 50 ในทุกดาน โดย 

ดานคุณธรรมจริยธรรม ไดรับการพัฒนาดาน 

การมีระเบียบวินัยมากที่สุด (83%) การพัฒนา 

ดานความรูในระดับ ดีมาก (75-89%) ทักษะทาง

ปญญา (64-92%) โดยคิดวาไดรับการพัฒนาใหรูจัก

วิเคราะห และแกปญหาอยางมีระบบ (92%)  

ทักษะการอยูรวมกันในสังคม ไดรับการพัฒนา 

ดานความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม  

และสิ่งแวดลอม มากที่สุด (92%) 

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี  และเลือกใช

เทคโนโลยี (99%)  ดานศิลปะ และการสราง 

สรรค มีความรู ความเขาใจ และสืบสานภูมิปญญา 

และมีวิสัยทัศนที่นําไปสูการสรางสรรค (86%) 

 

หมวดท่ี 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1.   ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก (ถามี) 

เนื่องจากเปนการเรียนการสอนออนไลน มีปญหาเรื่อง ความเร็วอินเตอรเน็ต ทําใหการสอนบางครั้งสะดุด 

และฟงไมรูเรื่อง และอาจเปนผลมาจากการที่มีคนใชงานมากในชวงที่มีการเรียนการสอน 

 

2.   ประเด็นดานการบริหารจัดการ (ถามี) 

 ไมมี 

 

หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 

 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

      1.1   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    นักศึกษาตองการใหมีการเรียนการสอนออนไลน เนื่องจากสามารถอัดวีดีโอ ไวชมภายหลังเพ่ือ

การทบทวนได คิดวาการสอนโดยวีดีโอมีขอดีคือสามารถกลับไปเปดคลิปดูได 
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      1.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

   การเรียนการสอนออนไลน คอนขางเปนไปไดดวยดี ทําใหนักศึกษาสามารถซักถามปญหาไดงาย 

เนื่องจากสามารถถามอาจารยโดยตรง ทางออนไลน ไมเคอะเขิน ติดตออาจารยทางออนไลน ไดสะดวกกวา

การเรียนในหอง เนื่องจากนักศึกษาอยูตางวิทยาเขต  

 

2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

      2.1   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

    นักศึกษาไดรับผลการเรียนคอนขางดี เนื่องจากเปนการเรียนออนไลน และมีเอกสาร และสื่อการ

สอนตางๆ ออนไลน สามารถกลับมาทบทวนได ตลอดเวลา ไมเสียเวลาในการเดินทาง 

      2.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

   เห็นดวยกับขอวิพากษ 2.1  

 

หมวดท่ี 6   แผนการปรับปรุง 

 

1.   การดําเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบไุวในหมวดท่ี 2) 

 ยังไมม ี 

2.   ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เสนอใหมีการพัฒนาความเร็วของอินเตอรเน็ต และใหมีเสียรภาพมากขึ้น เนื่องจากมีเสียงขาด หาย

ในบางชวงขณะสอน และไมสามารถบันทึกวีดีโอไดตลอด อาจเนื่องมาจากปญหาอินเตอรเน็ตที่ไมเสถียร 
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สรุปผลการทวนสอบ 
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