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รายงานผลการดำเนนิการของรายวชิา 
 

ชือ่สถาบันอดุมศกึษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
 

หมวดที ่1  ขอ้มลูทัว่ไป 
1.  รหสัและชือ่รายวชิา 

SU321-162  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(MATERIALS AND ENVIRONMENTAL IMPACTS) 

2.  จำนวนหนว่ยกติ     
3(3-0-6)    

3.  หลักสตูรและประเภทของรายวชิา  
เป็นวิชาเลือก ศึกษาท่ัวไป สำหรับนศ.ที่ใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562  
และเป็นเลือกเสรีของนศ.ที่ไม่ตรงหลักสูตร 

4.   อาจารยผ์ูร้ับผดิชอบรายวชิา อาจารยผ์ูส้อน  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์  อาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร อาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดศิร ิเหมศรี  อาจารย์ผู้สอน 

5.  ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีีเ่รยีน 
  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564    

5.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 ถึง ชั้นปี 2 
5.2 ภาษาไทย ชั้นปี 1 ถึง ชั้นปี 2 
5.3 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 ถึง ชั้นปี 2 
5.4 สังคมศึกษา ชั้นปี 1 ถึง ชั้นปี 2 
5.5 การศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 1 ถึง ชั้นปี 2 
5.6 การประถมศึกษา ชั้นปี 1 ถึง ชั้นปี 2 
5.7 ภาษาจีน ชั้นปี 1 ถึง ชั้นปี 2 
5.8 คณิตศาสตร์ (ศษ.บ.) ชั้นปี 1 ถึง ชั้นปี 2 
5.9 ศิลปศึกษา ชั้นปี 1 ถึง ชั้นปี 2 
5.10  สาขาอ่ืนๆ ชั้นปี 1 ถึง ชั้นปี 2 
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6.  รายวชิาบงัคับกอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 
 ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถา้มี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรยีน 

เรียนออนไลน์ ผ่าน Zoom และ Microsoft Team ทุกวันอังคาร เวลา 16:40-19:20 น. 

 
 
9. วนัทีจ่ัดทำหรอืปรบัปรงุรายงานผลการดำเนนิการของรายวชิาครั้งลา่สดุ 
 9 กรกฎาคม 2562 
 

หมวดที ่2  การจัดการเรยีนการสอนทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 
 

1.   รายงานชัว่โมงการสอนจรงิทีค่ลาดเคลือ่นจากแผนการสอน (ถา้มี) 
สอนตามแผนการสอนที่กำหนด 

 
2.   หวัขอ้ทีส่อนไมค่รอบคลมุตามแผน (ถา้ม)ี 
 ไม่มี 
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3.   ประสทิธผิลของวธิกีารจดัการเรียนรูแ้ละวธิกีารประเมนิผลที่ดำเนนิการเพือ่ทำให้เกดิผลลัพธก์ารเรยีนรูต้ามทีร่ะบใุนรายละเอยีดรายวชิา 
 

ผลลัพธก์ารเรยีนรูท้ี่คาดหวงัของ
รายวชิา (CLOs) 

กลยทุธ์การสอน/วธิกีารจัดการเรยีนรู้
ที่ได้ดำเนนิการ 

วธิกีารประเมนิผลทีไ่ดด้ำเนนิการ ผลที่เกดิกบันักศกึษา แนวทางการพฒันา
ปรบัปรงุเพือ่ใหน้ักศกึษา
บรรลุตามแตล่ะ CLO 

CLO1: มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัสดุและผลกระทบของ
วัสดุที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  

1) สื่อการสอนที่ครอบคลุมคำอธิบาย
รายวิชา 
2) การประเมินผลการการเรียนรู้
ภายหลังการเรียนในแต่ละหัวข้อ 

1. การประเมินผลหลังการเรียนเนื้อหา
ออนไลน์ คิดเป็น 50% ของคะแนนรวม 
(12.5% x 4) 

นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและ
ผลกระทบของวัสดุที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม 

สมควรปรับปรุงเนื้อหา
ให้นักศึกษานอกสาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้าใจง่ายมาก
ขึ้น 

CLO2: สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากกรณีศึกษาที่เก่ียวกับการ
จัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวด 
ล้อมอันเนื่องมาจากการใช้วัสดุ 

1) การประเมินผลความเข้าใจจาก
การอ่านกรณีศึกษา โดยการนำเสนอ
ด้วยวาจาเพื่อสรุปใจความสำคัญของ
กรณีศึกษาและนำเสนอข้อคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อกรณีศึกษานั้นๆ  

2. การประเมินผลออนไลน์จาก 
“กรณีศึกษา” ที่ยกตัวอย่างโดยอาจารย์
ผู้สอน  คิดเป็น 10% ของคะแนนรวม 
(2.5% x 4) 

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากกรณีศึกษาท่ี
เกี่ยวกับการจัดการและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากการใช้วัสดุ 

สมควรปรับปรุงเนื้อหา
ให้นักศึกษานอกสาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้าใจง่ายมาก
ขึ้น 

CLO3: สามารถดำเนินการ
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างนวัตกรรม
สื่อสร้างสรรค์ตามที่ได้มีการ
วางแผนงาน  

1) สื่อโปสเตอร์ 
2) สื่อคลิปวิดีโอ 
3) การเข้าร่วมฟังการนำเสนอ 
 

3.  สื่อสร้างสรรค์ คิดเป็น 40% ของ
คะแนนรวม โดยจำแนกออกเป็น   

นักศึกษาสามารถดำเนินการ
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ตามที่
ได้มีการวางแผนงาน 

หากไม่มีการควบคุมโรค
ระบาด  ควรให้การทำ
กิจกรรมกลุ่มเป็นการทำ
กิจกรรมที่มีการพบปะ
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ผลลัพธก์ารเรยีนรูท้ี่คาดหวงัของ
รายวชิา (CLOs) 

กลยทุธ์การสอน/วธิกีารจัดการเรยีนรู้
ที่ได้ดำเนนิการ 

วธิกีารประเมนิผลทีไ่ดด้ำเนนิการ ผลที่เกดิกบันักศกึษา แนวทางการพฒันา
ปรบัปรงุเพือ่ใหน้ักศกึษา
บรรลุตามแตล่ะ CLO 

- การทำงานร่วมกันโดยคำแนะนำจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 10% และการ
ประเมินตวามร่วมมือในการทำงานกลุ่ม  
- โปสเตอร์นำเสนอ 10% ให้คะแนนด้วย
การใช้ Rubrics จากอาจารย์ผู้สอนทุก
ท่าน 
- คลิปวิดีโอ โพสต์ผ่าน YouTube 15% 
ให้คะแนนด้วยการใช้ Rubrics จาก
อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 
- การเข้าฟังในวันที่นำเสนอ 5% 

กันโดยตรง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการ
สื่อสารต่างๆ ให้มากข้ึน 
 
การสื่อสารถึงกิจกรรม
กลุ่มภายใต้หัวข้อที่
กำหนด ควรสื่อสารให้
นักศึกษาเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม และแนวทาง
การทำงานที่แตกต่างกัน
ของอาจารย์ผู้สอน 
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หมวดที ่3  สรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
 

1.   จำนวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีน        108  คน      
2.   จำนวนนักศกึษาทีค่งอยูเ่มือ่สิน้สดุภาคการศกึษา     106  คน  
3.   จำนวนนักศกึษาทีถ่อน (W)       1  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดบัคะแนน จำนวนนกัศกึษา(คน) คิดเปน็รอ้ยละ 
A 105 97.22 
B+ 0 0.00 
B 0 0.00 

C+ 0 0.00 
C 0 0.00 

D+ 0 0.00 

D 0 0.00 

F 2 
(พ้นสภาพ) 

1.85 

I 0 0.00 

S 0 0.00 

U 0 0.00 

W 1 0.93 

Au 0 0.00 

 
5.   ปจัจยัทีท่ำใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
6.   ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิาทั้งดา้นกำหนดเวลาและวธิี 
การประเมนิผล (ถา้มี) 
       ไม่มี 
 
7.   กระบวนการยนืยนั (verification) ผลสมัฤทธิ์ของนกัศกึษา 

วธิกีาร  สรปุผล 
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากนักศึกษาอยู่บ้านจาก
มาตรการควบคุมการระบาดของโรค 

ไม่มี 
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หมวดที ่4  ปัญหาและผลกระทบตอ่การดำเนินการ 
 

1.   ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิง่อำนวยความสะดวก (ถา้มี) 
 ไม่มี 
 
2.   ประเด็นดา้นการบริหารจดัการ (ถา้ม)ี 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่5  การประเมนิรายวชิา 
 

1.   ผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศกึษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ขอ้วิพากษ์ทีส่ำคัญจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

ไม่มี 
 

      1.2   ความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 
ไม่มี 

 
2.   ผลการประเมินรายวชิาโดยวธิอีืน่ 
      2.1   ขอ้วิพากษ์ทีส่ำคัญจากผลการประเมินโดยวธิอีืน่ 

ไม่มี 
 

      2.2   ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ขอ้วพิากษ์ตามขอ้ 2.1 
ไม่มี 

 
 

หมวดที ่6   แผนการปรบัปรุง 
 

1.   การดำเนนิการเพือ่การปรบัปรงุการเรยีนการสอน/รายวชิา (นอกเหนอืจากทีร่ะบุไวใ้นหมวดที ่2) 
ไม่มี 
 

2.   ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาตอ่อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
ไม่มี 


