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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอดุมศกึษา      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     พระราชวังสนามจันทร คณะ วิทยาศาสตร .ภาควิชา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 
หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 SU 318 สิ่งแวดลอม มลพิษ และพลังงาน (Environment, Pollution, and Energy)  
2.  จํานวนหนวยกิต     

3 หนวยกิต (3-6-0) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตร หลายหลักสูตร (พ.ศ. 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 28622 
     Email: jarusiripot_c@su.ac.th.............................................................................. 
อาจารยผูสอน    
1) ผศ.ดร. ดิเรกฤทธ์ิ บัวเวช      
     สถานที่ติดตอ: หองพักอาจารยชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร 4 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
     เบอรโทรศัพท : 034 245 330 ตอ 28613 
     Email: Dirakrit_5252@hotmail.com 
2) ผศ.ดร. นภวรรณ รัตสุข     
     สถานท่ีติดตอ: หองพักอาจารยชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร 4 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
     เบอรโทรศัพท : 034 245 330 ตอ 28602 
      Email: ratasuk_n@su.ac.th 
3) ดร. ดาวรุง สังขทอง      
     สถานท่ีติดตอ: หองพักอาจารยชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร 4 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
     เบอรโทรศัพท : 034 245 330 ตอ 28616 
     Email: Dao_roong@hotmail.com 
4) ดร. อาทิตย ปุญญกันต      
     สถานท่ีติดตอ: หองพักอาจารยชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร 4 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
     เบอรโทรศัพท : 034 245 330 ตอ 28600 
     Email: Dao_roong@hotmail.com........................................................................... 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
  ภาคการศึกษา 2/2563  ของช้ันปที่ 1 ขึ้นไป 
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6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมม.ี 
8.  สถานท่ีเรียน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และวิยาเขตวังทาพระ  
          เรียนออนไลน ผานโปรแกรม ไมโครซอฟททีม และ su-elearning 
 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาคร้ังลาสุด 
  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564. 
 

หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานช่ัวโมงการสอนจริงที่คลาดเคล่ือนจากแผนการสอน (ถามี) 
 ไมมี ชั่วโมงสอนจริงรวมทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง เปนไปตามแผนการสอน 
2.   หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี) 
 ไมม.ี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการประเมินผลทีด่ําเนินการเพื่อทําใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) 

กลยุทธการสอน/วิธีการจัดการเรียนรูที่ได
ดาํเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ไดดําเนินการ ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพ่ือใหนักศึกษาบรรลุ

ตามแตละ CLO 
CLO 1 ใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเบื้องตน
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ มลพิษและ
พลังงานชนิดตางๆ 

1. บรรยายเนื้อหาความรู ฝกทักษะในดานตาง ๆ 
ตลอดจนกระตุนใหคิดวิเคราะห สังเคราะหและ 
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ 
ภายในชั้นเรียน 
2. ใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยใหความรู
ดานหลักการ/ทฤษฎี และเนนการปฏิบัติ 
ตลอดจนการประยุกตในสถานการณตาง ๆ  
3. อาจจะใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย
การยกตัวอยางกรณีศึกษา ชมวิดีทัศน 

1.สอบกลางภาค และปลายภาค
(70 %) 
2. ทําแบบทดสอบหลังจบ
บทเรียน (30%) 
3. สังเกตุพฤติกรรมในชั้นเรียน 
การมีสวนรวม การแสดง
ความเห็น ( ไมมีคะแนน) 

มีประสิทธิผล ไมมี 

CLO  2 เขาใจความสัมพันธระหวางปญหามลพิษ 
แหลงกําเนิดมลพิษ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มี
ผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม และการ
จัดการกับปญหาดานมลพิษ 

1. จัดกิจกรรมการสอนที่เปดโอกาสใหนักศึกษา 
ศึกษาคนควาดวยตนเอง และมีสวนรวมในการ
อภิปราย 
2. กระตุนใหนักศึกษารูจักตั้งคาถามและแสวงหา
คําตอบ 
3. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทํางานเปนกลุม 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมี
ปฏสิัมพันธระหวางกันในช้ันเรียน 

1.สอบกลางภาค และปลายภาค 
(70 %) 
2. ทําแบบทดสอบหลังจบ
บทเรียน (30%) 
3. สังเกตุพฤติกรรมในชั้นเรียน 
การมีสวนรวม การแสดง
ความเห็น ( ไมมีคะแนน) 

มีประสิทธิผล ไมมี 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        11  คน      
2.   จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา     11  คน  
3.   จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)    0  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถามี) 

ระดับคะแนน จํานวนนักศกึษา(คน) คิดเปนรอยละ 
A 9 81.82 
B+ 0 0 
B 2 18.18 

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.   ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
 เนื่องจากเปนการเรียนรวมกับกลุมอ่ืน ซึ่งเปนกลุมใหญ และเรียน รวมกับหลักสูตร พ ศ. 2559 
และตัดเกรดรวมกัน จึงทําใหระดับคะแนนจะดูแปลกไป.นักศึกษาสวนใหญในกลุมน้ีไดเกรด A   
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชาท้ังดานกําหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถามี) 
ไมมี 
7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา 

 
วิธีการ  สรุปผล 

CLO 1 ใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเบื้องตน
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ มลพิษและ
พลังงานชนิดตาง ๆ  
 

นักศึกษามีความรูความเขาใจเบื่องตนเก่ียวกับ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ มลพิษ และพลังงาน
ชนิดตาง ๆ สวนใหญรอยละ 80 ทํา และไดเกรด A

CLO  2 เขาใจความสัมพันธระหวางปญหามลพิษ 
แหลงกําเนิดมลพิษ การดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม และการ
จัดการกับปญหาดานมลพิษ 

นักศึกษาเขาใจความสัมพันธระหวางปญหามลพิษ 
แหลงกําเนิดมลพิษ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มี
ผลกระทบตอระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม  
การจัดการกับปญหาดานมลพิษ 
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สงัเกตุไดจากการท่ีนักศึกษาทํา quiz และขอสอบ
กลางภาค และปลายภาคได ไดเกรด A รอยละ 80

 
หมวดท่ี 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1.   ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก (ถามี) 
 เนื่องจากเปนการเรียนการสอนออนไลน อุปกรณสวนใหญเปนของนักศึกษาเอง ซึ่งแตกตางกันแต
ละคน บางคนใชมือถือ บางคนใชคอมพิวเตอร แตเน่ืองจากสถานการณโควิด จึงจําเปนตองเรียนที่บาน และ
ใชอุปกรณสวนตัว ปญหาสวนใหญเกิดจากเน็ตที่ไมคอยเสถียร ทําใหเสียงและภาพไมชัด มีการกระตุก ขณะ
สอนบางแตไมมาก ประมาณ หนึ่ง หรือสองครั้ง .ตองมีการล็อกอิน ตลอดการเรียน ทําใหการเรียนไมราบรื่น 
และขาดการติดตอเปนชวง ๆ หากแกไขไดจะเปนการดีอยางยิ่ง 
 
2.   ประเด็นดานการบริหารจัดการ (ถามี) 
 อาจารยติดตอกับนักศึกษาไดลําบากในชวงเปดเรียน เนื่องจากเปนการเรียนออนไลน นาจะมี
อุปกรณ หรือเครื่องมือที่สามารถติดตอนักศึกษาได ในลักษณะการสื่อสารที่มกีารตอบกลับได เชนอาจมีการ
สรางกลุมไลน หรือ กลุมในเฟสบุค โดยเจาหนาที่กองบริการวิชาการใหอาจารย ตามรายชื่อนักศึกษาที่
ลงทะเบียน ในระบบ หรืออีเมลที่สามารถใชไดจรงิ ปจจุบันใช SMS ผานระบบ reg แตนักศึกษาบางคนไมได
ใชจึงไมสามารถติดตอไดจริง และการสงขอความใน reg ไมสามารถสง QR code ได ทําใหตองประกาศ QR 
code ซึ่งมีปญหามีนักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนมาเขากลุม และสงขอความไมเหมาะสม หรือมี hacker เขามา 
คอนขางอันตรายสําหรับผูใช 
 

หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    การประเมินผลอาจารยผูสอนอยูในเกณฑ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.33 SD 0.74  
อาจารยมีแผนการสอน ชี้แจงวัตถุประสงค เกณฑการวัดผลและประเมินผลท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

(4.41) สอนครบถวนตามแผนการสอน (4.40) มีสื่อและเอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสมและ
ทันสมัย  (4.34) มีความตรงตอเวลาในการสอน (4.34) มีการเตรยีมการสอน ความตั้งใจในการสอน (4.40) 
สามารถอธิบาย/สรุปเนื้อหาสําคัญของบทเรียนไดชัดเจน และลําดบัเนื้อหาเปนขั้นตอน (4.29) มีวิธีการสอน
เหมาะสมกระตุนความสนใจเรียนรูและการคดิวิเคราะห (4.25) เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม อภิปราย
แลกเปลี่ยน เรยีนรูและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา (4.27) สงเสรมิใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวย
ตนเองมีการแนะนําเอกสาร หนังสอืหรือแหลงขอมูลอื่น ๆ (4.26) 

การประเมินตนเองของนักศึกษา อยูในเกณฑ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.14 SD 0.87 
นักศกึษาเขาเรียนตรงเวลาและสม่ําเสมอ (4.19)  นักศึกษามีสวนรวมในการซักถามและอภิปรายใน

ชั้นเรียน (3.93) มีการทบทวนและศึกษาคนควาดวยตนเอง (4.22) มีความรูความเขาใจในจุดมุงหมายและ
เนื้อหาของรายวิชา (4.24) 

การประเมินดานสภาพแวดลอมของหองเรียน และอุปกรณการเรียนการสอน อยูในเกณฑดี 
(3.52) 
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ภาพแวดลอมของหองเรียนหรือสถานท่ีเรยีน (เชน ขนาดของหอง เสียงรบกวน แสงสวาง) (3.44) 
โสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน (3.46) เครื่องมือ วัสดุ/ครุภัณฑ ประกอบการเรียนการสอน (3.55) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน (3.63) 
      1.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

   การประเมินเร่ืองสภาพแวดลอมหรือสถานที่เรียน อาจใชไมไดกับกรณีการเรียนการสอนออนไลน 
เพราะอุปกรณ และหองเรยีนเปนของนักศึกษา หรือสถานที่ซึ่งนักศึกษาใชเรียนเน่ืองจากสถานการณการ
แพรระบาดของโควิด ปญหาการใชอุปกรณของนักศกึษา และอาจารย อาจทําใหมีเสียงรบกวนในขณะเรียน
ซึ่งอาจารยผูสอนไมทราบในขณะสอน แตก็แกปญหาไปแลวเม่ือมีนักศึกษาแจงมา แตบางครั้งหากนักศึกษา
ไมแจง อาจารยผูสอนจะไมทราบ จะทราบภายหลังจากสอนจบแลวมาเปดคลิปท่ีอัดไว ซึ่งไดแกปญหาเปน
คราวๆ ไป 
 
2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    สนอใหมีการสงการบานทาง assignment ในทีมสคะ จะไดทราบทั่วกันทุกคน และจะไดไมมี
ปญหาแบบการบานคราวนี้คะ อาจารยคอนขางพูดเร็วและเบาคะ ทําใหบางเรื่องที่ยากๆฟงไมคอยเขาใจ
เทาไหรคะ อาจารยมีแบบฝกหัดใหทํา ทําใหเขาใจเน้ือหามากขึ้นกอนสอบ ดีมากคะ 
 
      2.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

   ในการสอน การสงการบานทางทีม อาจทําไมได ในรายวิชานี้เนื่องจากมีนักศึกษา มากกวา 300 
คนเรียนรวมกัน ซึ่งทีมรองรับไมได จําเปนตองใช eLearning สวนเร่ืองปญหาการบาน เนื่องจากนักศกึษา
ไมไดติดตามประกาศ อาจารย หรือไมไดเขาเรียน จึงมีปญหา แตอาจารยก็ได ขยายเวลาการสงการบาน
ตลอดเวลา ถาเขาเรยีนทุกครั้งก็จะไมมีปญหา สวนคะแนน ก็สามารถดูได จาก elearning เชนเดียวกัน และ
อาจารยก็ไดประกาศคะแนนเปนระยะ ๆ นักศึกษาบางคนอาจมปีญหาการใช elearning จึงเสนอใหศูนย
คอมอบรมการใช elearning ใหกับนักศึกษา ปที่หนึ่ง ในการเรียนออนไลน ในฟงกชันเร่ืองการดูเกรด การ
สอบ และการสงการบาน เพื่อจะไดไมเกิดปญหา เนื่องจากบางคนไมสามารถเปดดูได อาจารยไมสามารถ
แกปญหาใหได เนื่องจากนักศึกษาอยูบาน และมองไมเห็นปญหาวาทําไมทําไมได  

เรื่องการพูดเร็ว ไดแจงอาจารยผูสอนไปแลว ปญหาเสียงเบา อาจไมใชปญหาจรงิ เน่ืองจากพูดผาน
ไมโครโฟนในคอม นาจะเกิดจาก internet หรือระบบเสียงของอุปกรณนักศึกษาใชมากกวาการพูดของ
อาจารย  
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หมวดท่ี 6   แผนการปรับปรุง 
 

1.   การดําเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไวในหมวดท่ี 2) 
 ปรบัปรุงโปรแกรมท่ีใชในการสอน ใหสามารถรองรับนักศึกษาจํานวนมากได เชนการใช zoom ที่มี
ลิขสิทธิ์ ในการสอนแทนการใช ทีมซึ่งมีขอจํากัดหลายอยาง ในการสอน และการสอบ 
 
2.   ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจมีการเปดสอนออนไลน ใหกับวิทยาเขตเพชรบุรี เนื่องจากเปนการสอนออนไลน ทําใหสามารถ
เรยีนขามวิทยาเขตได 

 


