
มคอ. 5 

สารบัญ 
หมวด           หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       2 
2. หลักสูตรและประเภทรายวชิา      2 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ู้สอน    2 
4. ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีี่เรียน       4 
5. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวชิานี้ (ถ้ามี)     4 
6. สถานที่เรียน        4 
7. วันที่จัดท ารายงาน        4 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน    4 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน      5  
3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน   6 

รายละเอียดของรายวิชา ในระดบัรายวิชา (CLOs)  
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน     8 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จ านวนนักศึกษา        8 
2. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)      9 
3. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผดิปกติ (ถ้ามี)     12 
4. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา  12 
5. การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs กับ PLOs ของหลักสูตร  12 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก  13  
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร      13 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา       13 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น (ถ้ามี)     15 

หมวด 6 แผนการปรับปรุง 
1. การด าเนินการและความกา้วหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตาม  16 
     ที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา (ถ้าม)ี    16 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  17 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 17 

ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 ก.พ. 64 



มคอ. 5 

 2 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ/โรงเรียน    - 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    2500119 วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน 
                Lifestyle for Circular Economy 
2. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 

2.1 หลักสูตร 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

2.2 ประเภทรายวิชา 
รายวิชาบูรณาการข้ามศาสตร์ 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่ม

วิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
3.1.1 อาจารย์ ดร.วรเวชช์ ออ่นน้อม  
 โทรศัพท์มือถือ 089-1434749 e-mail : artii@hotmail.com 
3.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 
 โทรศัพท์มือถือ 081-9431224 e-mail : bulbou@hotmail.com 
3.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์  

โทรศัพท์มือถือ 081-5565254 e-mail : praworada2002@yahoo.com  
3.1.4 อาจารย์ ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ 
 โทรศัพท์มือถือ 081-1944798 e-mail : ptd_t@hotmail.com 
 

3.2 อาจารย์ผู้สอน 
 3.2.1 อาจารย์ ดร.วรเวชช์ ออ่นน้อม 
 3.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 
 3.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร ์
 3.2.4 อาจารย์ ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ 

mailto:ptd_t@hotmail.com
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 3.2.5 อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย 
 3.2.6 ผศ.ดร.แทนทัศน์ เพียกขุนทด 
 3.2.7 ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย 
 3.2.8 ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย 

3.2.9 ผศ.ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์ 
3.2.10 ผศ.ดร.ศรีสุดา สมัยใหม่ 
3.2.11 ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ์ 
3.2.12 ผศ.ดร.จันทรัสจ์ วุฒิสตัย์วงศ์กุล 
3.2.13 ผศ.ดร.ชานุ โพธิพิทักษ์ 

3.2.14 อ.ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ 

3.2.15 อ.ดร.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล 

3.2.16 ผศ.ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์ 

3.2.17 ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง 

3.3 อาจารย์ประจ าตอนเรียน 

 3.3.1 ตอนเรียน A1 

  1) ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตูป้ระกาย 

  2) ผศ.ดร.แทนทัศน์ เพียกขุนทด 

  3) อ.ดร.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล 

 3.3.2 ตอนเรียน B1 

  1) ผศ.ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์ 

  2) ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง 

  3) ผศ.ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์ 

 3.3.3 ตอนเรียน N5 

  ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ  

 3.3.4 ตอนเรียน UA 

  ผศ.มานะ เอี่ยมบัว 

 3.3.5 ตอนเรียน NA 

  อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม 

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
   ภาคการศึกษาที่ 1-2564 / ชั้นปีที่ 1 
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5. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
6. สถานที่เรียน  
        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
    ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก 
    ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง หัวหิน 
7. วันที่จัดท ารายงาน 
    29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 1.1. ผลการด าเนินการ 

ชั่วโมงการเรียนการสอน 
1. จ านวนชั่วโมงตามแผนการสอน 

(นับรวมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 
60 ชม. 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีสอนได้จริง 48 ชม. 

3. ร้อยละของจ านวนชั่วโมงท่ีสอนได้จริงเทียบกับแผน ร้อยละ 80 

 1.2. ระบุเหตุผล ถ้าจ านวนชั่วโมงสอนจริง ต่างจากแผนมากกว่าร้อยละ 25 
- (สามารถสอนได้จริง ต่างจากแผน ร้อยละ 20 ซึ่งไม่เกิน ร้อยละ 25 อันเนื่องมาจากวันที่

จัดการเรียนการสอนติดวันหยุดราชการ) 
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

นัยส าคัญของหัวข้อต่อผล 
การเรียนรู้ของรายวิชา 

และหลักสูตร 

แนวทางชดเชย 
กรณีมีนัยส าคัญต่อผล 

การเรียนรู ้
ไม่มีนัยส าคัญ มีนัยส าคัญ 

บทที่ 3 สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพ
ภูมิอากาศ 

√  ไม่มี จึงได้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนจาก 2 สัปดาห์
ให้เหลือ 1 สัปดาห์และ
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรียนการสอนตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในบทที่ 3 

บทที่ 4 ภาวะวิกฤตของปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

√  ไม่มี จึงได้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนจาก 2 สัปดาห์
ให้เหลือ 1 สัปดาห์และ
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรียนการสอนตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในบทที่ 4 

บทที่ 8 เขตทางทะเลไทยกับการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

√  ไม่มี จึงได้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนจาก 2 สัปดาห์
ให้เหลือ 1 สัปดาห์และ
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรียนการสอนตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในบทที่ 8 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา ในระดับ
รายวิชา (CLOs) ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ใน
ระดับ

รายวิชา 

วิธีสอนที่
ระบุใน

รายละเอียด
ของ

รายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

CLO1 เกิด
ความรูส้ึก
หวงแหน
ธรรมชาติ
และต้องการ
รักษา
ธรรมชาติให้
อยู่อย่าง
ยั่งยืน 

บรรยาย
สรุป 
-Clip 
Video 
-Website 
Online 
-ออกแบบ
และ
น าเสนอ
กรณีศีกษา 
-อภิปราย
กรณีศึกษา 
-วิเคราะห์
กรณี
ตัวอย่าง 

√  การจัดการเรยีนการสอนที่ต้องให้ความส าคญักับนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องในการได้
ยินเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทีสู่งขึ้น โดยเน้นการเรียน
การสอนเป็นกลุ่มที่มีการผสมผสานนักศึกษาปกติกับนักศึกษามีความบกพร่องในการ
ได้ยิน และการส่งเสริมให้อาจารยผ์ู้ควบคุมตอนเรียนไดม้ีทักษะในการสื่อสารภาษามือ
เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

CLO2 เกิด
การน า
ทรัพยากร
มาใช้
ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 
สอดรับกับ
เป้าหมาย
การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของ
ประเทศ 

บรรยาย
สรุป 
-Clip 
Video 
-Website 
Online 
-ออกแบบ
และ
น าเสนอ
กรณีศีกษา 
-อภิปราย
กรณีศึกษา 
-วิเคราะห์
กรณี
ตัวอย่าง 

√  การจัดการเรยีนการสอนที่ต้องให้ความส าคญักับนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องในการได้
ยินเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทีสู่งขึ้น โดยเน้นการเรียน
การสอนเป็นกลุ่มที่มีการผสมผสานนักศึกษาปกติกับนักศึกษามีความบกพร่องในการ
ได้ยิน และการส่งเสริมให้อาจารยผ์ู้ควบคุมตอนเรียนไดม้ีทักษะในการสื่อสารภาษามือ
เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 



มคอ. 5 

 7 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ใน
ระดับ

รายวิชา 

วิธีสอนที่
ระบุใน

รายละเอียด
ของ

รายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

CLO3 
วิเคราะห์
ปัญหาและ
ผลกระทบ
ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
และการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ
เพื่อส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

บรรยาย
สรุป 
-Clip 
Video 
-Website 
Online 
-ออกแบบ
และ
น าเสนอ
กรณีศีกษา 
-อภิปราย
กรณีศึกษา 
-วิเคราะห์
กรณี
ตัวอย่าง 

√  การจัดการเรยีนการสอนที่ต้องให้ความส าคญักับนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องในการได้
ยินเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทีสู่งขึ้น โดยเน้นการเรียน
การสอนเป็นกลุ่มที่มีการผสมผสานนักศึกษาปกติกับนักศึกษามีความบกพร่องในการ
ได้ยิน และการส่งเสริมให้อาจารยผ์ู้ควบคุมตอนเรียนไดม้ีทักษะในการสื่อสารภาษามือ
เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

CLO4 สร้าง
ระบบ
ความคิดเชิง
วิเคราะห์ 
โดย
ตลอดวัฏ
จักรชีวิตเป็น
พื้นฐานใน
การด ารงชีวิ
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

บรรยาย
สรุป 
-Clip 
Video 
-Website 
Online 
-ออกแบบ
และ
น าเสนอ
กรณีศีกษา 
-อภิปราย
กรณีศึกษา 
-วิเคราะห์
กรณี
ตัวอย่าง 

√  การจัดการเรยีนการสอนที่ต้องให้ความส าคญักับนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องในการได้
ยินเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทีสู่งขึ้น โดยเน้นการเรียน
การสอนเป็นกลุ่มที่มีการผสมผสานนักศึกษาปกติกับนักศึกษามีความบกพร่องในการ
ได้ยิน และการส่งเสริมให้อาจารยผ์ู้ควบคุมตอนเรียนไดม้ีทักษะในการสื่อสารภาษามือ
เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

CLO5 
เข้าใจและ

-บรรยาย
สรุป 

√  การจัดการเรยีนการสอนที่ต้องให้ความส าคญักับนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องในการได้
ยินเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทีสู่งขึ้น โดยเน้นการเรียน
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ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ใน
ระดับ

รายวิชา 

วิธีสอนที่
ระบุใน

รายละเอียด
ของ

รายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ด าเนินชีวิต
เป็นพลเมือง
สีเขียว
ภายใต้
แนวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

-แบบฝึก 
mind map  
-Clip 
Video 
-Website 
Online 
-Site Visit 
-เชิญ
วิทยากร 
-ออกแบบ
และ
น าเสนอ
กรณีศีกษา 
-อภิปราย
กรณีศึกษา 
-วิเคราะห์
กรณี
ตัวอย่าง 

การสอนเป็นกลุ่มที่มีการผสมผสานนักศึกษาปกติกับนักศึกษามีความบกพร่องในการ
ได้ยิน และการส่งเสริมให้อาจารยผ์ู้ควบคุมตอนเรียนไดม้ีทักษะในการสื่อสารภาษามือ
เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 
    1) การจัดการเรียนการสอนที่ต้องให้ความส าคัญกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องในการได้ยินเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สูงขึ้น โดยเน้นการเรียนการสอนเป็นกลุ่มที่มีการผสมผสาน
นักศึกษาปกติกับนักศึกษามีความบกพร่องในการได้ยิน  

2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผู้ควบคุมตอนเรียนได้มีทักษะในการสื่อสารภาษามือเพ่ือส่งเสริมให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
1. จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา ตอนเรียน รวม 
 A1 B1 N5 UA  NA  

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดวนัเพิ่ม/
ถอนรายวิชา) 

87 คน 52 คน 149 คน 20 คน 25 คน 333 คน 

2. นักศึกษาที่ถอนรายวิชา (W) ..-..คน ..-..คน ..-..คน ..-..คน ..-..คน ..-..คน 

3. นักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดรายวิชา 87 คน 52 คน 149 คน 20 คน 25 คน 333 คน 

4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ า้ (ผูท้ี่สอบไมผ่่าน) ..-..คน ..-..คน ..-..คน ..-..คน ..-..คน ..-..คน 

 
2. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 2.1 การกระจายของระดับคะแนนจ าแนกตามตอนเรียน ตอนเรียน A1 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A 43 49.40 
B+ 1 1.10 

B 14 16.10 

C+ 8 9.30 
C 0 0 

D+ 0 0 
D 0 0 

F 0 0 

ไม่สมบูรณ ์(I) 21 24.10 
ผ่าน (P, S) 0 0 

ตก (U) 0 0 

ถอน (W) 0 0 
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 2.2 การกระจายของระดับคะแนนจ าแนกตามตอนเรียน ตอนเรียน B1 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 36 69.23 

B+ 4 7.69 

B 0 0 
C+ 0 0 

C 0 0 
D+ 0 0 

D 0 0 

F 0 0 
ไม่สมบูรณ ์(I) 12 23.08 

ผ่าน (P, S) 0 0 

ตก (U) 0 0 
ถอน (W) 0 0 

 
 
 2.3 การกระจายของระดับคะแนนจ าแนกตามตอนเรียน ตอนเรียน N5 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A 21 14.09 

B+ 34 22.82 
B 70 46.98 

C+ 6 4.03 

C 6 4.03 
D+ 0 0 

D 0 0 
F 0 0 

ไม่สมบูรณ ์(I) 12 8.05 

ผ่าน (P, S) 0 0 
ตก (U) 0 0 

ถอน (W) 0 0 

 
 



มคอ. 5 

 11 

 2.4 การกระจายของระดับคะแนนจ าแนกตามตอนเรียน ตอนเรียน UA 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 6 30.00 

B+ 7 35.00 

B 0 0 
C+ 0 0 

C 3 15.00 
D+ 0 0 

D 0 0 

F 0 0 
ไม่สมบูรณ ์(I) 4 20.00 

ผ่าน (P, S) 0 0 

ตก (U) 0 0 
ถอน (W) 0 0 

 
 2.4 การกระจายของระดับคะแนนจ าแนกตามตอนเรียน ตอนเรียน NA 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A 17 68.00 
B+ 5 20.00 

B 2 8.00 
C+ 0 0 

C 0 0 

D+ 0 0 
D 0 0 

F 0 0 

ไม่สมบูรณ ์(I) 1 4.00 
ผ่าน (P, S) 0 0 

ตก (U) 0 0 

ถอน (W) 0 0 
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 2.2 การกระจายของระดับคะแนนภาพรวมของรายวิชา 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 123 36.94 

B+ 51 15.32 

B 86 25.82 
C+ 14 4.20 

C 9 2.70 
D+ 0 0 

D 0 0 

F 0 0 
ไม่สมบูรณ ์(I) 50 15.02 

ผ่าน (P, S) 0 0 

ตก (U) 0 0 
ถอน (W) 0 0 

 
3. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
4. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

ความคาดเคลื่อนในด้าน มี ไม่มี ระบุเหตุผลที่คลาดเคลื่อน 

1. ด้านก าหนดช่วงเวลา  √ - 

2. ด้านวิธีการวัดและประเมินผล  √ - 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    

 3.1 การบันทึกคะแนน  √ - 

 3.2 วิธีการตัดเกรด  √ - 
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5. การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs กับ PLOs ของหลักสูตร 
 ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs กับ PLOs ของหลักสูตร โดยประเมิน
จากผลประเมินของอาจารย์ผู้ควบคุมตอนเรียน ดังนี้ 
 5.1 กิจกรรมการลดการใช้พลังงาน (น ้า/ไฟฟ้า) ด้วยการน าเสนอผ่านโปรแกรม Tiktok ครั้งที่ 1 
และ 2 ประเมินโดยใช้ตาราง Rubric Scores ในการให้คะแนนประเมิน (CLO1) 
 5.2 กิจกรรมการลดการใช้พลาสติก ประกอบด้วยการ บันทึกปริมาณการใช้พลาสติก การลดการใช้
พลาสติก การน าขยะพลาสติกมา DIY ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ประเมินโดยใช้ตาราง Rubric Scores ในการให้
คะแนนประเมิน (CLO2, CLO4 และ CLO5) 
 5.3 กิจกรรม Showcase: Green Citizen ที่บูรณาการความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนทั้งหมดและ
วัดออกมาเป็นคาร์บอนฟุตปริ้นท์หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่แต่ละกลุ่มของนักศึกษาสามารถลดได้เพ่ือ
แสดงถึงการด าเนินชีวิตเป็นพลเมืองสีเขียวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเมินโดยใช้ตาราง Rubric 
Scores ในการให้คะแนนประเมิน (CLO3 และ CLO5) 

Course-Level Program-Level ตอนเรียน 
Learning 

Outcomes 
Learning 

Outcomes 
A1 B1 N5 UA NA ภาพรวม 

CLO 1 : เกิด
ความรู้สึกหวงแหน
ธรรมชาติและต้องการ
รักษาธรรมชาติให้อยู่
อย่างยั่งยืน 

PLO8 √ √ √ √ √ √ 

CLO 2 : เกิดการน า
ทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
สอดรับกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ 

PLO4 √ √ √ √ √ √ 

CLO 3 : วิเคราะห์
ปัญหาและผลกระทบ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

PLO4 √ √ √ √ √ √ 
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Course-Level Program-Level ตอนเรียน 

Learning 
Outcomes 

Learning 
Outcomes 

A1 B1 N5 UA NA ภาพรวม 

ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

CLO 4 : สร้างระบบ
ความคิดเชิงวิเคราะห์ 
โดยตลอดวัฏจักรชีวิต
เป็นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

PLO4 √ √ √ √ √ √ 

CLO 5 : เข้าใจและ
ด าเนินชีวิตเป็น
พลเมืองสีเขียวภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

PLO8 √ √ √ √ √ √ 

หมายเหตุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes : PLOs) 
PLO 4 สามารถน าเสนอแนวคิดใหม่ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวที่เก่ียวข้องกับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี  
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาที่พบ 
ผู้ได้รับผลกระทบ  ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ การแก้ไขปัญหาที่ได้

ด าเนินการแล้ว 
หรือ แนวทาง/การวางแผนแก้ไขปัญหา นักศึกษา ผู้สอน  

- - - - 

- - - - 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาที่พบ 
ผู้ได้รับผลกระทบ  ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ การแก้ไขปัญหาที่ได้

ด าเนินการแล้ว 
หรือ แนวทาง/การวางแผนแก้ไขปัญหา นักศึกษา ผู้สอน  

- - - - 

- - - - 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
    1.1 สรุปผลการประเมินรายวิชา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาท าแบบ
ประเมินผ่านระบบ MS Team จ านวน 1 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 9 ของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาตอบแบบประเมิน 235 คน จากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ทั้งสิ้น 333 คน คิดเป็นร้อยละ 70.57 มีประเด็นการประเมินในแบบประเมินไว้ 6 ประเด็น คือ 1) การ
ถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ผู้สอน 2) การบริหารเวลาในการจัดการเรียนการสอน 3) รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน 4) ปริมาณงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 5) การดุแลของอาจารย์ผู้ควบคุมตอนเรียน และ 
6) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการตั้งค่าเป้าหมายของการประเมินไว้ที่แต่ละประเด็นได้
ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน และมีผลการประเมินทั้ง 6 ประเด็น มีค่าคะแนนเกิน 3.51 คะแนน ใน
ทุกประเด็น ดังภาพ 
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1.2 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
          ไม่มี เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ อยากให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวต่อไปเพราะ
เรียนแล้วสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
    1.3 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.2 
         ไม่มี 
 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น (ถ้ามี) 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
           ไม่มี 
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
          ไม่มี 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 
1. การด าเนินการและความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชา
ครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินการ เหตุผล (ในกรณีที่ไมไ่ด้ปรบัปรงุ หรือ
ปรับปรุงแตไ่ม่เสร็จสมบูรณ์) 

ไม่มี เนื่องจากจัดการเรียนการ
สอนเป็นคร้ังแรก 

 ปรับปรุงแลว้ 
 ไม่ไดป้รับปรุง 
 ปรับปรุงแตไ่ม่เสร็จสมบูรณ ์

- 

ไม่มี เนื่องจากจัดการเรียนการ
สอนเป็นคร้ังแรก 

 ปรับปรุงแลว้ 
 ไม่ไดป้รับปรุง 
 ปรับปรุงแตไ่ม่เสร็จสมบูรณ ์

- 

ไม่มี เนื่องจากจัดการเรียนการ
สอนเป็นคร้ังแรก 

 ปรับปรุงแลว้ 
 ไม่ไดป้รับปรุง 
 ปรับปรุงแตไ่ม่เสร็จสมบูรณ ์

- 

 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา (ถ้ามี) 
     มีการด าเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องนโยบายจากกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จาก  

 ความรู้พ้ืนฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ภูมิอากาศและสภาวะด้านอากาศ ภาวะวิกฤติของ
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เพ่ืออยู่กับธรรมชาติ การคิดเชิงวิเคราะห์โดยตลอด  
วัฏจักรชีวิต ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เศรษฐกิจหมุนเวียน ความตระหนัก
และแรงผลักดันสู่พลเมืองสีเขียวและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา 

Basic Knowledge of environment and ecosystem; Climate and climate change; natural 
resources and environment crises; learning how to live with nature; analytical thinking 
throughout a life cycle; general knowledge about Sustainable Development Goals; circular 
economy; awareness and drive for becoming a green citizen, and lifestyle into the circular 
economy; case studies 

ด าเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2564 เป็น 
 ความรู้พ้ืนฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ภูมิอากาศและสภาวะด้านอากาศ ภาวะวิกฤติของ

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เพ่ืออยู่กับธรรมชาติ  การคิดเชิงวิเคราะห์โดยตลอด 
วัฏจักรชีวิต ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เศรษฐกิจหมุนเวียน ความตระหนัก
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และแรงผลักดันสู่พลเมืองสีเขียวและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เขตทางทะเลไทยกับการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา 

Basic Knowledge of environment and ecosystem; Climate and climate change; natural 
resources and environment crises; learning how to live with nature; analytical thinking 
throughout a life cycle; general knowledge about Sustainable Development Goals; circular 
economy; awareness and drive for becoming a green citizen, and lifestyle into the circular 
economy; The maritime zone of Thailand and the marine and coastal resource 
management according to the circular economy concept; case studies 
 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการปรับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในตอนเรียนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาปกติและนักศึกษาท่ีบกพร่องการ
ได้ยิน 

ภาคเรียนที่2/2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

2.กิจกรรมอบรมล่ามภาษามือส าหรับอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ผู้ควบคุมตอนเรียน 

ภาคเรียนที่2/2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     สามารถร่วมกันด าเนินการกิจกรรมอบรมล่ามภาษามือส าหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ควบคุมตอน
เรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ของหลักสูตรเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มนักศึกษา
พิเศษของมหาวิทยาลัย 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:.....อ.ดร. วรเวชช์ อ่อนน้อม............................................................... 
 
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน...29.ธันวาคม.2564................... 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:....................................................................................................... 
 
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน.................. ................................ 


