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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  

 001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว 
 001276  Energy and Technology Around Us 
 
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) -ไมมี- 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)   กลุมเรียนที่ 1 

อาจารยผูรับผิดชอบ:  ดร.สิริมาส เฮงรัศมี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

อาจารยผูสอน: 1 ดร.สิริมาส เฮงรัศมี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 2 รศ.สมชาย กฤตพลวิวัฒน คณะวิทยาศาสตร 

 3 ผศ.ดร.สุชาติ แยมเมน คณะวิศวกรรมศาสตร 

 4 ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 5 ผศ.สุทัศน เยี่ยมวัฒนา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 6 ดร.สันต จันทรสมศักดิ์ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 7 ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 8 อาจารยณัฐพงษ ไผทฉันท คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 9 อาจารยกรธิชา อุนไพร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 10 อาจารยสิทธิพงษ เพิ่มพิทักษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

อาจารยผูชวยสอนหลัก:  อาจารยปรีชา เมฆทิพยพาชัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 

 ภาคการศึกษาปลาย/2555 

๕. สถานที่เรียน  ปราบไตรจักร 43 และปราบไตรจักร 23 
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง 
ตามแผนการสอน 

จํานวนชั่วโมง 
ที่ไดสอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก 
แผนการสอนหากมีความ 
แตกตางเกิน 25% 

การแนะนํารายวิชา 1 1  

พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 1 1  

พลังงานไฟฟา และเทคโนโลยี 
ในชีวิตประจําวัน 

10 10  

มลพิษจากการผลิตไฟฟาและเทคโนโลยี 
ใกลตัว กับขยะ 

2 2  

ภาวะโลกรอน 
บทบาทของการใชพลังงานและเทคโนโลย ี

4 4  

การอนุรักษพลังงานไฟฟา 6 6  

ที่มาของพลังงานเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี 
ในชีวิตประจําวัน 

2 2  

การอนุรักษพลังงานเชื้อเพลิง 4 4  

มลพิษจากพลังงานเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี 
ใกลตัว 

2 2  

การใชพลังงานทางออม 4 4  

สถานการณอาหาร 4 4  

พลังงานจากอาหาร 4 4  

สถานการณพลังงานไฟฟา 
แนวโนมพลังงานทดแทน และแนวทาง 
การผลิตพลังงานไฟฟาในอนาคต 

8 8  

สถานการณพลังงานเชื้อเพลิงในอนาคต 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการใชพลังงาน 
เชื้อเพลิงในอนาคต 

2 2  

สรุปผลการเรียนรู 2 2  
 

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน -ไมมี- 
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๓.  ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุใน รายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข ม ี ไมมี 

คุณธรรม จริยธรรม − การบรรยายโดยเนนการยกตัวอยาง 
และการชี้ประเด็นที่มีความใกลชิด 
กับชีวิตประจําวันของนิสิตเพื่อให 
นิสิตสามารถเทียบเคียงสาระความรู 
กับการปฏิบัติจริงได 

− การบรรยายและเนื้อหาการสอนเนน 
ความเชื่อมโยงระหวางพฤติกรรม 
และผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
เพื่อใหนิสิตสามารถเขาใจ และเชื่อม 
โยงความรูและนําทางเลือกที่เหมาะ 
สมในการดําเนินชีวิตที่มีความเปน 
มิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อจุดประสงค 
ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของนิสิต 

− การเรียนการสอนมีการสอดแทรก 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิด 
เห็นระหวางนิสิต 
การแลกงานกันตรวจ 
เพื่อฝกหัดใหนิสิตเปนคนกลาแสดงค
วามคิดเห็น 
และสามารถเปนผูฟงและรับฟง 
ความคิดเห็นของผูอื่นได 

− เนนความรับผิดชอบ ความครบถาน 
ความตรงตอเวลา ของงานกิจกรรม  
การบาน และการเขาหองเรียน 

ü   

ความรู − การบรรยาย และปฏิบัติที่ครอบ 
คลุมเนื้อหาทางทฤษฎีทั้งหมดใน 
รายวิชารวมถึงการเนนทางดานการ
นํา หลักทฤษฎีมาประยุกตใช 

− กิจกรรมในชั้นเรียน และการบานที่ 
มีความสอดคลองกับเนื้อหาการสอน 

ü   
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ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุใน รายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข ม ี ไมมี 

ทักษะทางปญญา − การสอนภาคบรรยายเนนการ 
อธิบาย ในลักษณะการวิเคราะห 
และยกตัวอยางความสัมพันธ 
ในลักษณะองครวมโดยเนนการ 
อธิบายผลกระทบที่มีความตอเนื่อง 
จากผลกระทบโดยตรงสูผล 
กระทบโดยออม และการขยายสู 
มุมมองในวงกวาง รวมทั้งเนน 
การยกตัวอยาง เพื่อใหนิสิตเห็นถึง 
มุมมองที่หลากหลาย ที่เกิดขึ้นกับ 
เรื่องเดียวกันเพื่อสนับสนุน 
ใหเกิดการคิดอยางเปนระบบ และ 
แสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการ 

− กิจกรรมการสอน และการบาน 
สนับสนุนการวิเคราะหการสงผล 
กระทบทั้งในมุมที่แคบ 
(ระดับบุคคล) สูมุมมองที่กวาง 
ในระดับสังคม รวมทั้งสนับสนุน 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ที่มีความ 
เกี่ยวของกับการลดผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดลอม 

ü   
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ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุใน รายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน 
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข ม ี ไมมี 

ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

− การเรียนการสอนในรายวิชาให 
ความสําคัญมากในการเนนใหนิสิต 
เขาใจพฤติกรรมในการใชพลังงาน 
และ เทคโนโลยีของตนเองรวมทั้ง 
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น 
กับสิ่งแวดลอมซึ่งก็จะมีผลกระทบ 
ตอสังคมโดยรวม เชนเดียวกัน 
เพื่อปลูกฝงใหนิสิตเขาใจถึง 
บทบาทของตนเองในสังคม 

− การใหนิสิตแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ใน ลักษณะการเขียน Comment 
ลงในงาน ของเพื่อน หรือการ 
แลกงานกันตรวจนั้น คอนขางที่จะ 
ประสบความสําเร็จ ในการจูงใจ 
ใหนิสิตแสดงความคิดเห็น 

− ความตั้งใจในการทํางาน 

ü   

ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

− นิสิตไดรับการแนะนําดานการใชสื่อ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ 
แปลความหมาย/สื่อสาร/วางแผนใน
การดํารงชีวิต การใชเครื่องมือ 
และการใช Software 
และเทคโนโลยีที่มีอยู เพื่อการศึกษา 

− ความสามารถในการเขียน 
การอธิบาย และการสื่อความหมาย  

ü   

 

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

-ไมมี-  
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หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน) 486 คน 

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   483 คน 

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)      3 คน 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จำนวน คิดเปนรอยละ 

A 378 77.78 
B+ 56 11.52 
B 27 5.56 

C+ 8 1.65 
C 8 1.65 

D+ 1 0.21 
D 1 0.21 
F 0 0 

ไมสมบูรณ (I) 4 0.82 
ถอน (W) 3 0.62 

 

๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

 เนื่องจากรายวิชามุงเนนใหนิสิตมีความรับผิดชอบในการเขาเรียน การทํากิจกรรมในชั่วโมงเรียน การศึกษา 
คนควาดวยตนเอง และนํามาสงในรูปแบบของการบานเปนหลัก ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จึงพบวามีนิสิตเปน 
สวนใหญที่มีคะแนนเก็บอยูในชวงรอยละ 60-70 (ไมรวมคะแนนสอบ) ทั้งนี้เนื่องมาจากความรับผิดชอบ และความ 
ตั้งใจของนิสิต ดังนั้นจึงทําใหมีนิสิตกวา 95% ที่ไดระดับคะแนน B ขึ้นไป  
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๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

 ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

มีนิสิตบางสวนสงกิจกรรม และการบานไมตรงเวลา 
ทําใหมีความลําบากในการบริหารจัดการดานการตรวจงาน 
เนื่องจากมีคณาจารยรวมสอนหลายทาน ทําใหอาจารย 
ตองคอยตามตรวจงานที่ลาชา 

นิสิตมาจากหลากหลายคณะ และทางคณะไดมี 
กิจกรรมพิเศษตางๆ และมีการขอใหนิสิตเขารวม   
กิจกรรม จึงเปนผลใหมีการสงงานลาชา 

การเช็คชื่อนิสิตในระหวางสัปดาหที่ 1-4 กระทําไดคอน 
ขางยากลำบากและลาชา เนื่องจากการลงทะเบียนลาชา/ 
การเพิ่มรายวิชา ทําใหนิสิต/อาจารย/อาจารยผูชวยสอน 
เกิดความไมสะดวก 

เนื่องจากจํานวนนิสิตไมนิ่งเพราะอยูในชวงของ 
การลงทะเบียนเพิ่มถอน รวมทั้งนิสิตที่ลงทะเบียนได 
แตไมมาเรียน กับนิสิตที่ลงทะเบียนยังไมได 
แตมาเรียน ทําใหเกิดความสับสนดานการจัดที่นั่ง 
และการเช็คชื่อ 

 

 ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี) -ไมมี- 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

รายวิชามีการจัดการประชุม/การสื่อสารระหวางผูสอน 
เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธอยางตอเนื่อง ในระหวางชวง 
การสอบกลางภาค ปลายภาค และการสรุปผลเกรด 

ผูสอนทุกทานมีสวนรวมในการพิจารณาผลคะแนน  

 

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ การเรียนการสอน 
(ถามี) 

ผลกระทบ 

อาคารปราบไตรจักรไมคอยมีความเหมาะสมในการ 
จัดการเรียนการสอน เนื่องจาก 

− อาคารกอใหเกิดเสียสะทอนมากเนื่องจากไมมีระบบ 
Acoustic ที่ดีพอ รวมทั้งไมมีฝาเพดานทําใหนิสิต 
ที่นั่ง บริเวณดานหลังไมไดยินเสียงของอาจารย 
ถึงแมจะมีเครื่องขยายเสียง เพราะเสียง 
Background Noise มีมาก ทั้งจากเสียงคุย 
และเสียงสะทอน 

− หองในอาคารปราบไตรจักรมีเสากลางหองหลายตน 
ไมเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนกลุมใหญ 
เพราะนอกจากบดบังทัศนียภาพของนิสิตแลว ยังสง 
ผลใหอาจารยผูชวยสอนดูแลนิสิตใหไดทั่วถึงยาก 

ทําใหการจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ 
และเปนสิ่งที่อาจารยผูสอนไมสามารถแกไขได  
ทั้งนี้ผูสอนทุกทานจะมีอาการเจ็บคอเมื่อสอนเสร็จ 
เนื่องจากตองตะโกนแมวาจะมีเครื่องขยายเสียงแลว 
ก็ตาม รวมทั้งมีนิสิตเปนจํานวนมากที่ไดรับผลกระทบ 
และแจงแกผูชวยสอน ซึ่งก็ไมสามารถแกปญหาใหได 
และทําใหนิสิตเปนจํานวนมากขาดสมาธิในการเรียน  
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ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ การเรียนการสอน 
(ถามี) 

ผลกระทบ 

− นิสิตที่นั่งดานหลังจําเปนตองมองจอโทรทัศนที่ติดไว 
เพื่อทดแทนจอฉายภาพดานหนา แตเนื่องจาก 
จอมีความละเอียดตางจากจอฉายภาพ ทําใหนิสิต 
ปวดตา และไมมีสมาธิในการเรียน 
นอกจากนี้คนที่นั่งไกลจอไมสามารถมองเห็นได 

− นิสิตที่นั่งทางดานหนาทางฝงซายไมสามารถมองจอ
ฉายภาพเห็นเนื่องจากโตะอาจารย และอุปกรณบัง 
ทั้งหมด และนิสิตกลุมนี้ยังไมมีจอโทรทัศนอีกดวย 

− หองลูกขายสามารถเห็นจอ และผูสอนจากหอง 
แมขาย แตบางครั้งภาพผูสอนจากกลองวิดีโอ 
ซึ่งฉายในจอ ฉายภาพเดียวกันบดบัง Presentation 
บางสวน  ทั้งนี้นาจะมีวิธีแกไขเชนการยอสไลดลง 

 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

-ไมมี- -ไมมี- 
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หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

 ๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

  ผูประสานรายวิชายังไมทราบผลการประเมิน  

 ๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 

  -ไมมี- 

 

๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

 ๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

เนื่องจากในรายวิชามีการเรียนการสอนผานสมุดบันทึก โดยมีสวนที่ใหนิสิตไดเขียนประเมินรายวิชา 
โดยการสุมตัวอยางพบวานิสิตสวนใหญมีความพึงพอใจตอเนื้อหาสาระของรายวิชาและไดตระหนักถึง 
ผลกระทบของตนเองตอสิ่งแวดลอมโดยรอบซึ่งเปนหัวใจของรายวิชา ดังนั้นจึงถือวาการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาดังกลาวประสบความสําเร็จดวยดี 

 ๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 

   คณาจารยมีความพึงพอใจ และมีความกระตือรือลนในการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต 

 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาที่ผานมา 

ผลการดําเนินงาน 

ทดลองกิจกรรม Extra Points Activity อีก 1 
ภาคการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 

ในภาคการศึกษาที่ผานมามีการงดกิจกรรมของกลุม 
รายวิชาวิทยาศาสตร จึงทําใหไมมีการจัดกิจกรรม 
Extra Points Activity ในรายวิชา 001276 

- ปรับปรุงแผนการสอน - ปรับปรุงแลว 
 

๒. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา  

-ไมมี- 

 

  



มคอ.๕ 

 10 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

พิจารณาการบรรจุกิจกรรม Extra 
Points Activity รวมกับคณาจารย 

กอนเปดภาคการศึกษา 1 เดือน ผูประสานรายวิชา ผูสอน 

ปรับปรุงแผนการสอนใหเหมาะสม
กับแนวทางการจัดการเรียน 
การสอน ในภาคการศึกษาหนา 

กอนเปดภาคการศึกษา 1 เดือน ผูประสานรายวิชา ผูสอน 

พิจารณาความเหมาะสมในเรื่อง 
การ เช็คชื่อนิสิตที่เขาเรียนในชวง 4 
สัปดาหแรก ซึ่งเปนชวงเพิ่มถอน 

กอนเปดภาคการศึกษา 1 เดือน ผูประสานรายวิชา ผูสอน 

 

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 จากประสบการณของผูสอนในภาคการศึกษาที่ผานมาพบวาในรายวิชาดังกลาว เปนรายวิชาที่มีนิสิตจาก 
หลากหลายสาขาวิชา และชั้นปมาลงทะเบียนเรียน ซึ่งจากประสบการณสอนพบวานิสิตในชั้นปที่ 1 มีความตั้งใจเรียน 
มากกวานิสิตในชั้นปที่สูงกวา โดยทั้งนี้ทําใหนิสิตชั้นปที่ 1 ถูกรบกวนจากนิสิตชั้นปอื่น ๆ โดยนิสิตปที่สูงกวาสวนใหญ 
ไมคอยตั้งใจเรียน และคุยกันเสียงดัง ทั้งนี้ผูสอนในปจจุบันมีความพึงพอใจในการสอนนิสิตเปนกลุมเล็กมากกวา 
(ระหวาง 100-300 คน)  

 

หองเรียนในอาคารปราบไตรจักรคอนขางเปนอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนเนื่องมาจากสภาพทางกายภาพของ
หองเรียน  ทั้งนี้หากสามารถปรับปรุงกายภาพของหองเรียน เชนการติดตั้งฝาเพดาน Acoustic Board 
รวมทั้งลดจํานวนนิสิตตอหองลง นาจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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