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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      พระราชวังสนามจันทร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป

1.  รหัสและชื่อรายวิชา

SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจำวัน (Technology of Appliances in 

Daily Life)

2.  จำนวนหนวยกิต    

3(3-0-6)

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

เปนวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับ นศ. ที่ใช ล.ศึกษาทั่วไป พศ.2562 

และเลือกเสรีสำหัรบไมตรงหลักสูตร

4.   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร.ณัชพล โชติกไกร

อาจารยผูสอน รศ.ดร.ประกร รามกุล

อาจารยผูสอน ผศ.ดร.วีรวัฒน ปตทวีคงคา

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

 ภาคการศึกษาตน  ทุกชั้นป

6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)

ไมมี

8.  สถานที่เรียน

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย 

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาครั้งลาสุด

วันที่ 6 ธันวาคม 2564
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หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถามี)

ไมมี

2.   หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี)

ไมมี
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการประเมินผลที่ดำเนินการเพื่อทำใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังขอ

งรายวิชา (CLOs)

กลยุทธการสอน/วิธีการจัดการเ

รียนรูที่ไดดำเนินการ

วิธีการประเมินผลที่ไดดำเนินการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

เพื่อใหนักศึกษาบรรลุตามแตละ CLO

CLO 1

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักก

ารที่สำคัญของเทคโนโลยีของเคร่ือง

มือเครื่องใชในชีวิตประจำวัน

1. บรรยายในช้ันเรียนออนไลน 

พรอมท้ังแสดงตัวอยางจริงในชีวิตประจำวั

น

2. 

สรางคลิปวิดีโอใหนักศึกษาทำคว

ามเขาใจดวยตนเอง

1. สอบยอย นักศึกษาไดเรียนรูหลักการข

องเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประ

จำวัน

ทดแทนบางเนื้อหาที่เกาดวยเนื้อหาที่ทันสมั

ย 

ขอความรวมมือผูสอนใหสอนสดและอัดคลิ

ปไวใหนักศึกษาดูยอนหลังไดดวย

CLO 2

สามารถประยุกตองคความรูเก่ียวกับเทคโ

นโลยีของเคร่ืองมือเคร่ืองใชในชีวิตประจำ

วันเพ่ือใชอธิบายความตองการของธุรกิจไ

ด

1. 

มอบหมายงานจัดทำรูปภาพนำเสนอธุรกิ

จท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีเคร่ืองมือเคร่ืองใ

ชในชีวิตประจำวัน

2. ผลงาน นักศึกษาไดฝกการทำงานเพื่

อถายทอดความรูใหแกผูอื่น 

รวมถึงเขาใจความจำเปนขอ

งเทคโนโลยีที่มีตอธุรกิจ

นอกจากเผยแพรความรู 

จะจัดใหมีการเรียนรูเทคโนโลยีของเพื่อนใน

ชั้นเรียนดวย

CLO 3

สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเท

ศในการทำส่ือเพ่ือนำเสนอขอมูลได

1. 

มอบหมายงานจัดทำรูปภาพขอมูลนำเส

นอธุรกิจท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชในชีวิตประจำวัน

3. ผลงานและการเผยแพรผลงาน นักศึกษาสามารถใชซอฟแว

รเพื่อจัดทำรูปภาพขอมูลสำ

หรับเผยแพรในวงกวางได

จะยกเลิกการเก็บคะแนนตามปริมาณการต

อบสนองบนโซเชียลมีเดียและเก็บคะแนนที่

สะทอนถึงความรูความเขาใจในเทคโนโลยี

มากยิ่งขึ้น
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1.   จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน     264 คน     

2.   จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    263 คน 

3.   จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) 1 คน

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

ระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา(คน) คิดเปนรอยละ

A 249 94.32

B+ 9 3.41

B 4 1.52

C+ - -

C - -

D+ - -

D - -

F 1 0.38

I - -

S - -

U - -

W 1 0.38

Au - -

5.   ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)

      ไมมี

6.   

ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวในรายละเอียดรายวิชาทั้งดานกำหนดเวลาและวิธีกา

รประเมินผล (ถามี)

       ไมมี

7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

วิธีการ  สรุปผล

เปนไปตามที่หลักสูตรกำหนด เปนไปตามที่หลักสูตรกำหนด
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(การทวนสอบผลสัมฤทธิ์)

หมวดที่ 4  ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ

1.   ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถามี)

เนื่องจากการเรียนการสอนแบบออนไลนจำเปนตองมีสัญญาณอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของค

วามเร็วและความเสถียรซึ่งแปรผันโดยตรงกับคาใชจาย 

อาจทำใหนักศึกษาบางสวนประสบปญหาระหวางเรียนได 

ซึ่งผูสอนไดทำการสรางวิดีโอเพื่อใหนักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหายอนหลังได

2.   ประเด็นดานการบริหารจัดการ (ถามี)

ไมมี

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

      1.1   ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา

   จุดแข็ง

- สอนดีมากเลยคะ เหมือนถูกหวยเลยที่เลือกลงวิชานี้ สามารถนำความรูมาใชไดจริง 

จะแนะนำใหรุนนองมาลงวิชานี้นะคะ

- อาจารยสอนดีมากครับ สูๆครับอาจารย

- อาจารยสอนดีมากคะ ทันสมัยทุกอยางในเรื่องของความคิด ทันโลกมากๆ

- อาจารยสอนดีมากคะ ไมเขาใจตรงไหนอาจารยก็จะคอยหาขอมูลมาเพิ่มเติมใหเสมอ 

ใจดีมากเลยคะ

- อาจารยสอนดีมากเลยครับ 

เปนวิชาที่ทำใหไดความรูจากเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจำวันไดอยางดีเยี่ยมเลยครับ

- อาจารยสอนเขาใจงายแมเปนวิชาที่ดูยากแตก็เขาใจไดและอาจารยเขาในนักศึกษา

- อาจารยใจดี สอนสนุก ไมทำใหนักศึกษาเครียดเลย

- อาจารยใจดีมากเลยคะ

- อาจารยใจดีมากๆคะ ขอสอบและงานที่ใหมาก็เหมาะสมมากๆเลย

- เปนวิชาเลือกที่รูสึกวาโชคดีมากท่ีเลือกวิชานี้ รูสึกผอนคลายมากเมื่อเทียบกับวิชาอื่นๆ 

อาจารยมีความนารักมากๆ ยอยเนื้อหาใหเขาใจงายมากๆสำหรับคนที่ไมไดเรียนสายวิทย   
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   จุดออน

- คลิปของอาจารยบางทานไมชัดและเสียงไมคอยดัง

- คลิปสอนใน youtube ไมทันสมัย อาจารยในคลิป (บทพัดลม) 

เนื้อหานอยมีแตน้ำและอวดเรื่องพัดลมมากไปทำใหไมนาสนใจและนาเบื่อในการเรียน อยากใหมี 

paper เนื้อหาประกอบบางเพราะบางครั้งสื่อการสอนวิดีโอก็ไมชัดเจนจึงตองไปหาขอมูลเอง 

(ซึ่งขอมูลบางครั้งก็มีหลากหลาย 

ทำใหอาจไมตรงคำตอบของอาจารยและอาจเสียคะแนนไปอยางนาเสียดาย) 

สื่อการสอนของอาจารยบางทีอาจารยแจงไมชัดเจน สัปดาหนี้แจงลิ้งกคลิปใน teams 

สัปดาหตอมาแจงใน facebook 

อยากใหลงในแพลตฟอรมใดแพลตฟอรมนึงไมก็ลงทุกแพลตฟอรม

- สวนตัวแลวไมอยากใหเก็บคะแนนจากยอด react บนsocial media เพราะรูสึกเกร็ง 

แตโดยรวมแลววิชานี้ดีงามมากๆ ไมยุงยากและเขาในผูเรียน

- อยากใหสอนสดทุกรอบคะ

- อยากไปเรียนที่มหาลัยครับ

- อาจารยบางคนออกขอสอบงงนิด ๆ นะคะ

     1.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1

   เห็นดวยกับขอวิพากษ

2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน

      2.1   ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน

    ไมมี

      2.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1

   ไมมี

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง

1.   การดำเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากท่ีระบุไวในหมวดที่ 2)

จากขอวิพากยถึงจุดออน จะทดแทนบางเนื้อหาที่เกาดวยเนื้อหาท่ีทันสมัย 

ขอความรวมมือผูสอนใหสอนสดและอัดคลิปไวใหนักศึกษาดูยอนหลังไดดวย 

รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของไฟลกอนเผยแพรอีกครั้ง 

รวมถึงขอความรวมมือผูสอนปรับปรุงขอสอบสำหรับการสอบยอยอีกครั้ง 

จะยกเลิกการเก็บคะแนนตามปริมาณการตอบสนองบนโซเชียลมีเดียและเก็บคะแนนที่สะทอนถึงความรูควา

มเขาใจในเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ในสวนของการบริหารจัดการจะแจงขอมูลผาน 2 ชองทางหลักทุกครั้ง คือ 

MS Teams และกลุม Facebook
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2.   ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ไมมี


