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การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา1
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม (Natural Resources and Environment)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)1
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)1
อ.รัตนนุช จันทร์เพ็ญ
4. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา1
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
5. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
ระบุสาเหตุที่การสอน
หัวข้อ
จน.ชม.
จน.ชม.
จริงต่างจากแผนการ
แผนการ
ที่ได้สอน
สอนหากมีความ
สอน
จริง
แตกต่างเกิน 25 %
ชี้แจงแผนการเรียน และการประเมินผล
3
3
ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล แนะนาบทเรียน
พื้นฐานทั่วไปของทรัพยากรธรรมชาติและ
3
3
สิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับ
6
6
สิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ
3
3
และสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
3
3
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
ภัยธรรมชาติ
6
6
การเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
3
3
สภาวะแวดล้อม
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หัวข้อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จน.ชม.
แผนการ
สอน
3
3
3

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อทีส่ อนไม่ครอบคลุม
นัยสาคัญของหัวข้อที่สอน
ตามแผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
-

จน.ชม.
ที่ได้สอน
จริง
3
3
3

ระบุสาเหตุที่การสอน
จริงต่างจากแผนการ
สอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25 %

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ปัญหาของการใช้วิธี
ผลการเรียนรู้
ประสิทธิผล สอน (ถ้ามี) พร้อม
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข
มี ไม่มี
คุณธรรม
1. การมอบหมายรายงาน และการฝึก
X
จริยธรรม
ปฏิบัติการทดลองยกตัวอย่างกรณีศึกษา
โดยสอดแทรก
2. การกาหนดกติการ่วมกันในชั้นเรียน
เรื่องการเข้าเรียนและหน้าที่ความ
X
รับผิดชอบ
ความรู้
1. บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การ X
ฝึกปฏิบัติการทดลอง การศึกษาดูงาน
ภาคสนามการนาเสนอรายงาน การ
วิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าหาบทความ โดยนามาสรุปและมี
การนาเสนอ ซึ่งการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทักษะด้านปัญญา 1. การอภิปรายข้อมูล การวิเคราะห์ผล
X
และการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาวางแผน
X
ปฏิบัติงานของตนเอง
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1. การมอบหมายรายงานกลุ่ม รายงาน
รายบุคคล
2. การจัดกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา
3. การฝึกปฏิบัติการรายกลุ่ม

ประสิทธิผล

ปัญหาของการใช้วิธี
สอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข

X
X
X

ทักษะการ
1. มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตนเอง
วิเคราะห์เชิง 2.การนาเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่
ตัวเลข การสื่อสาร เหมาะสม
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน -

X
X

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาที่ยกเลิก (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (S)
ตก (E)
ยกเลิก (W)
I*

จานวน
6
2
3
2
1
5
-

19
19

คิดเป็นร้อยละ
31.58
10.53
15.79
10.53
5.26
26.32
-

คน
คน
-
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5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
คณะกรรมการประเมินการสอน มีการทวนสอบและ การให้คะแนน (เกรด) มีความถูกต้องเหมาะสม
อนุมัติผลจากคณะกรรมการบริหารคณะ
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถ้ามี)
ไม่มี
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี
ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
ไม่มี
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1.ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา /
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไม่มี
ไม่มี
2.การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา / ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
……อาจารย์รัตนนุช จันทร์เพ็ญ…………
ลงชื่อ ...........................................................
วันที่รายงาน ....26....พฤศจิกายน..2563.................
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
……อาจารย์ รัตนนุช จันทร์เพ็ญ……………….
ลงชื่อ .......................................................... วันที่รับรายงาน ....26 .พฤศจิกายน..2563.................

