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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาฟิสิกส์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 084108  โลกและดาราศาสตร์  (Earth and Astronomy) 
2.  จ านวนหน่วยกิต     

3 หน่วยกิต (3-0-6)    
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 นักศึกษาทุกสาขาวิชา 

วิชาเลือก 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อ. ดร.งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ 
อาจารย์ผู้สอน   อ. ดร.งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ 
    ผศ. ดร.รุ่งรัตน์ วัตตาล 
    ผศ. ดร.อิสระ มะศิริ 
    ผศ. ดร.สมเจตน์ ภัทรพานิชชยั 
    อ. ดร.ดุจดาว จารุจิตติพันธ์ 
    ผศ. ดร.กรทิพย์ โต๊ะสิงห์ 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา 1,2  ของชั้นปีที่ 1-4 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังท่าพระ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  19  พฤศจิกายน 2564 
 



มคอ. 5 (AUN-QA) 
 

 

2 

 

 
หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 จ านวนชั่วโมงการสอนจริงแบบบรรยาย 45 ชั่วโมง เป็นไปตามแผนการสอน 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ 
ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง 

เพื่อให้นักศึกษา
บรรลุตามแต่ละ 

CLO 
CLO1 ผู้เรียนสามารถแสดงความ
รอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
เนื้อหาสาระในหัวข้อ โลก 
บรรยากาศโลก และดาราศาสตร์ 

- บรรยาย ยกตัวอย่าง  - สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการสอนว่าเป็นไปตาม
คาดหมายหรือไม่   
- งานและแบบทดสอบในแต่ละหัวข้อ 
- การสอบกลางภาคและปลายภาค 

- มีประสิทธิผล - ไม่มี 

CLO3 ผู้เรียนสามารถแสดงทักษะ
ในการคิด วิเคราะห์ และประเมิน
ข้อมูลในหัวข้อ โลก บรรยากาศโลก 
และดาราศาสตร์ 

- บรรยาย ยกตัวอย่าง  - สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการสอนว่าเป็นไปตาม
คาดหมายหรือไม่   
- งานและแบบทดสอบในแต่ละหัวข้อ 
- การสอบกลางภาคและปลายภาค 

- มีประสิทธิผล - ไม่มี 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

วิทยาเขต สนามจันทร์ 
1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        740  คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     740  คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    0  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 630 85.14 
B+ 29 3.92 
B 27 3.65 

C+ 16 2.16 
C 12 1.62 

D+ 5 0.68 

D 9 1.22 

F 12 1.62 

I 0 0.00 

S 0 0.00 

U 0 0.00 

W 2 0.00 

Au 0 0.00 

 
 

วิทยาเขต วังท่าพระ 
1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        98  คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     98  คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    0  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 73 74.78 
B+ 13 13.26 
B 6 6.12 

C+ 3 3.06 
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C 1 1.02 

D+ 2 2.04 

D 0 0.00 

F 0 0.00 

I 0 0.00 

S 0 0.00 

U 0 0.00 

W 0 0.00 

Au 0 0.00 

 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
            ไม่มี 
7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วิธีการ  สรุปผล 
CLO2 ผู้เรียนสามารถแสดงความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระในหัวข้อ โลก บรรยากาศโลก 
และดาราศาสตร์ 
CLO3 ผู้เรียนสามารถแสดงทักษะในการคิด วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลในหัวข้อ โลก บรรยากาศโลก และ
ดาราศาสตร์ 
พิจารณาจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท าสง่หลัง
เรียนจบแต่ละหัวข้อ 

ผู้เรียนส่วนมากสามารถแสดงความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี แสดงทักษะในการคิด วิเคราะห์ และ
ประเมินข้อมูลเนื้อหาสาระในหัวข้อ โลก บรรยากาศ
โลก และดาราศาสตร 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 



มคอ. 5 (AUN-QA) 
 

 

6 

 

 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ถึงดีมาก 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

   - 
 

 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    ไม่มี 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   ไม่มี 
 

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
 

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

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


