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มคอ. ๗
รายงานผลการดําเนินการ
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเคมี
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

ปการศึกษา ๒๕๕๕
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ



มคอ. ๗

๑

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
วิทยาเขต /คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป
๑. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒. ระดับคุณวุฒิ ปริญญาเอก
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี
๓. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ

๔. วันท่ีรายงาน
๕. ปการศึกษาท่ีรายงาน ปการศึกษา ๒๕๕๕
๖. สถานท่ีตั้ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่ ๒๒๒ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดท่ี ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ท่ีรับเขาในปการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๒ คน

มีรายนามดังตอไปนี้
ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ทุนการศึกษา
๑. ๕๕๓๑๐๐๗๒ นายอิมรอน มีชัย สกอ. ตามความตองการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา
๒. ๕๕๓๑๐๒๔๗ นางสาวดารุณี เสริฐผล คปก. รุนที่ ๑๕

๒. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในปท่ีรายงาน
ไมมีเนื่องจากหลักสูตรนี้ดําเนินการเปนปแรกในปการศึกษา ๒๕๕๕

๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
ไมมีเนื่องจากหลักสูตรนี้ดําเนินการเปนปแรกในปการศึกษา ๒๕๕๕

๔. จํานวนและรอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
๑๐๐ %
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๒

๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบ

กับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา
นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ท่ีเรียนตอชั้นปท่ี ๒ ๑๐๐ %
นักศึกษาชั้นปท่ี ๒ ท่ีเรียนตอชั้นปท่ี ๓ ไมมีขอมูลเนื่องจากไมมีนักศึกษาในชั้นปนี้
นักศึกษาชั้นปท่ี ๓ ท่ีเรียนตอชั้นปท่ี ๔ ไมมีขอมูลเนื่องจากไมมีนักศึกษาในชั้นปนี้

๖. ปจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
ในปการศึกษา ๒๕๕๕ มีนักศึกษาเขามาเรียนในหลักสูตรจํานวน ๒ คน ซึ่งต่ํากวาที่ไดวางแผนไว

จํานวน ๑ คน ทั้งนี้นื่องมาจากการประชาสัมพันธหลักสูตรยังไมทั่วถึงกลุมเปาหมาย และชื่อเสียงของหลักสูตร
ยังไมเปนที่แพรหลาย

๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ๑ป หลังสําเร็จการศกึษา
ไมมขีอมูล เนื่องจากหลักสูตรนี้ดําเนินการเปนปแรกในปการศึกษา ๒๕๕๕

๘. การวิเคราะหผลท่ีได
ไมมขีอมูล เนื่องจากหลักสูตรนี้ดําเนินการเปนปแรกในปการศึกษา ๒๕๕๕

หมวดท่ี ๓ การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร
๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา

ในชวง ๑ ปที่ผานมา (ปการศึกษา ๒๕๕๕ นับเฉพาะชวงที่เริ่มดําเนินการหลักสูตรฯ) มีการเปลี่ยนแปลง
ภายในสาขาวิชาที่มีผลกระทบตอหลักสูตรคือ

๑. อาจารยใหมทางดานสาขาเคมีวิเคราะหเพ่ิมจํานวน ๑ คน คือ ดร.ภารวี รัตนกิจ ซึ่งจะทําใหกลุม
วิชาเคมีวิเคราะหมีคณาจารยจํานวนเพ่ิมข้ึนและเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต

๒. นักวิจัยหลังปริญญาเอกเพ่ิมจํานวน ๑ คน คือ ดร.จิตนภา ศิริรักษ ดําเนินการวิจัยภายใตการ
ดูแลของรองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง จะทําใหเกิดการพัฒนาทางการวิจัยอยางตอเนื่องและมี
คุณภาพในกลุมวิชาเคมีอนินทรีย

ตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ไดมาดํารงตําแหนงคณบดี สํานัก
วิชาวิทยาศาสตร และไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาสูสากลโดยเฉพาะ ซึ่งทํา
ใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนสามารถพัฒนาตนเองดานการวิจัยและความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษไดมากข้ึน และนอกจากนี้ยังไดจัดสรรงบประมาณสําหรับคณาจารยในสํานักวิชาวิทยาศาสตร
เพ่ือใหเดินทางไปรวมวิจัยระยะสั้นกับกลุมวิจัยทั้งในและตางประเทศตามความสนใจของคณาจารยและตาม
เวลาที่เหมาะสมอีกดวย

๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา
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หมวดท่ี ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา ๒๕๕๕

ระบุรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวนนักศึกษาที่สอบผาน
แตละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน

รายวิชาท่ีเปดสอน จํานวน
นักศึกษาของ
หลักสูตรฯ ท่ี

ลงทะเบียนเรียน
(คน)

จํานวน
นักศึกษาของ
หลักสูตรฯ อื่น
ท่ีลงทะเบียน
เรียน (คน)

ผลการเรียนของนักศึกษา
เกรด จํานวน (คน)

ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๕
CHM-711 Natural Product Chemistry ๑ ๐ A ๑
CHM-712 Heterocyclic Chemistry ๒ ๑ A ๑

B+ ๑
C ๑

CHM-728 Special Problem in Advanced
Inorganic Chemistry I

๑ ๐ A ๑

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๕ เกรด จํานวน (คน)
BMS-675 Biomedical Science

Laboratory Techniques
๑ ๐ S ๑

CHM-729 Special Problem in Advanced
Inorganic Chemistry II

๑ ๐ A ๑

CHM-681 Seminar I ๒ ๓ A ๔
B+ ๑

CHM-932 Thesis ๑ ๑ IP ๒
ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๕ เกรด จํานวน (คน)
CHM-715 Special Problem in Advanced

Organic Chemistry I
๑ ๐ A ๑

CHM-721 Organometallic Chemistry ๑ ๐ A ๑
CHM-682 Seminar II ๑ ๒ A ๓
CHM-932 Thesis ๑ ๑ IP ๒

๒. การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ
ไมมี
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๔

๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑. รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไมไดเปดสอน

ไมมี
๓.๒. วิธีแกไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน

ไมมี

หมวดท่ี ๕ การบริหารหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร

ในปการศึกษาที่ ๒๕๕๕ นี้ไดมีการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร เพ่ือพิจารณา
การบริหารหลักสูตร การวางแผนการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา เปนจํานวน x ครั้ง ดังแสดงใน
ตาราง
การประชุม

ครั้งท่ี
วันท่ีประชุม หัวขอการประชุมท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร

หลักสูตร
จํานวนคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจํา
หลักสูตรท่ีเขารวม
ประชุม (คน (%))

๘/๒๕๕๕ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  พิจาณา มคอ. ๓ รายวิชาที่เปดสอนใน
ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๕

๗ (๘๘%)

๙/๒๕๕๕ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  การสัมมนารายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ ประจําภาคการศึกษา ๑/
๒๕๕๕

 การตัดเกรดรายวิชาวิทยานิพนธ

๗ (๘๘%)

๑๐/๒๕๕๕ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  ประชุมเกรดของสาขาเคมี ภาค
การศึกษา ๑/๒๕๕๕

 พิจาณา มคอ. ๓ รายวิชาที่เปดสอนใน
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๕

 แจงเพ่ือทราบเกณฑใหมของ สกอ.
สําหรับคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและรวม และกรรมการ
สอบตาง ๆ

๗ (๘๘%)

๑๑/๒๕๕๕ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕  แผนการจัดการวิจัยของคณาจารยเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและการประเมินประจําป
สํานัก

 พิจารณา มคอ. ๕ ของรายวิชาที่เปด
สอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕

๗ (๘๘%)

๑๒/๒๕๕๕ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  พิจารณากระบวนการ แตงตั้งและ
ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการสอบ

๗ (๘๘%)
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๕

ปองกันวิทยานิพนธ ของหลักสูตรให
สอดคลองกับเกณฑมหาวิทยาลัย

๑๓/๒๕๕๕ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  การสัมมนารายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ ประจําภาคการศึกษา ๒/
๒๕๕๕

 การตัดเกรดรายวิชาวิทยานิพนธ

๗ (๘๘%)

๑๔/๒๕๕๕ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  ประชุมเกรดของสาขาเคมี ภาค
การศึกษา ๒/๒๕๕๕

 พิจาณา มคอ. ๓ รายวิชาที่เปดสอนใน
ภาคการศึกษา ๓/๒๕๕๕

๗ (๘๘%)

๑/๒๕๕๖ ๙ มกราคม ๒๕๕๖  พิจารณา มคอ. ๕ ของรายวิชาที่เปด
สอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕

๒/๒๕๕๖ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖  การสัมมนารายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ ประจําภาคการศึกษา ๓/
๒๕๕๕

 การตัดเกรดรายวิชาวิทยานิพนธ
 พิจารณาการประกาศรับอาจารยใหมเพ่ือ

ทดแทนตําแหนงของ ดร.สราวุธ เดชมณี

๗ (๘๘%)

๓/๒๕๕๖ ๕ เมษายน ๒๕๕๖  ประชุมเกรดของสาขาเคมี ภาค
การศึกษา ๓/๒๕๕๕

๗ (๘๘%)

๔/๒๕๕๖ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๖

 พิจารณา มคอ. ๕ ของรายวิชาที่เปดสอน
ภาคการศึกษา ๓/๒๕๕๕

 พิจารณา มคอ. ๓ ของรายวิชาที่เปดสอน
ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖

 แผนการดําเนินการหลักสูตร ปการศึกษา
๒๕๕๖

๗ (๘๘%)

๕/๒๕๕๖ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  พิจารณา มคอ. ๗ ประจําปการศึกษา
๒๕๕๕

๗ (๘๘%)

หมวดท่ี ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕

วันท่ีสํารวจ ............................. (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
๑.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

ไมมีขอมูล เนื่องจากหลักสูตรดําเนินการเปนปแรกจึงไมมีผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา
๑.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
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๖

ไมมีขอมูล เนื่องจากหลักสูตรดําเนินการเปนปแรก จึงไมมีผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา

๒. การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใชบัณฑิต หรือ ผูมีสวนเก่ียวของ และจากภายนอก
๑.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

ไมมีขอมูล เนื่องจากหลักสูตรดําเนินการเปนปแรกจึงไมมีผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา

๑.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ (ถาม)ี
ไมมีขอมูล เนื่องจากหลักสูตรดําเนินการเปนปแรก จึงไมมีผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา

๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ไมมีขอมูล เนื่องจากหลักสูตรดําเนินการเปนปแรก จึงไมมีผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา

หมวดท่ี ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๕

๑.๑. รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รายวิชาท่ีเปดสอน การจัดทํา มคอ. ๕ แผนการปรับปรุงจากผลการ

ประเมิน
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๕
CHM-711 Natural Product Chemistry  -
CHM-712 Heterocyclic Chemistry  -
CHM-728 Special Problem in Advanced Inorganic

Chemistry I
 -

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๕
BMS-675 Biomedical Science Laboratory

Techniques
 -

CHM-729 Special Problem in Advanced Inorganic
Chemistry II

 -

CHM-681 Seminar I  -
CHM-932 Thesis  -
ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๕
CHM-715 Special Problem in Advanced Organic

Chemistry I
 -

CHM-721 Organometallic Chemistry  -
CHM-682 Seminar II  -
CHM-932 Thesis  -
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๑.๒. ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
จากการประเมนคุณภาพการสอนโดยรวมของทุกรายวิชาที่นักศึกษาในหลักสูตรไดลงทะเบียน

เรียนในปการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ รายวิชา แบงออกเปนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามกลุมวิชา
เคมีอินทรีย จํานวน ๔ วิชา และกลุมวิชาเคมีอนินทรีย จํานวน ๓ วิชา และรายวิชาสัมมนา จํานวน ๒ รายวิชา
และรายวิชาวิทยานิพนธ ดังแสดงในตาราง

กลุมวิชาเคมีอินทรีย กลุมวิชาเคมีอนินทรีย รายวิชาสัมมนา รายวิชาวิทยานิพนธ
CHM-711 CHM-728 CHM-681 CHM-932
CHM-712 CHM-729 CHM-682
CHM-715 CHM-721
BMS-675

พบวาทุกรายวิชาที่เปนวิชาในกลุมวิชาเคมีอินทรียและเคมีอนินทรียที่มีการประเมินรายวิชาอยูใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยคือ ๔.๕๗ ซึ่งบงชี้วานักศึกษาที่ทําการประเมินมีความพึงพอใจกับการเรียน การสอนและ
คุณภาพของการสอนในระดับสูง

สวนรายวิชาสัมมนาซึ่งเปนการเรียนการสอนรวมกันของทุกชั้นปทั้งนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ และนักศึกษาหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) รวมทั้งสิ้นจํานวน ๕ และ ๓ คน
สําหรับรายวิชาสัมมนา ๑ และ ๒ ตามลําดับ ผลจากการประเมินโดยนักศึกษาพบวามีคาคะแนนเฉลี่ยคือ ๔.๖๓
และ ๔.๖๗ ตามลําดับ

๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
ระบุขอคิดเห็นตอแผนการสอน กลยุทธและวิธีการสอนที่ใชในรายวิชาเพ่ือพัฒนาสาระการเรียนรูตางๆ ที่

กําหนดในรายวิชา ใหดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรประกอบ อยางไรก็ตามไมไดเปนการประเมินผูสอน แตเปนการประเมินภาพรวมของการสอนจาก
ขอคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือนําผลมาปรับกลยุทธและวิธีการสอนตอไป

๒.๑. สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาทีพ่บพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีข้ึน
๒.๒. แนวทางแกไข/ปรับปรุง

แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา หรือ
การแกปญหาวิธีการอ่ืนใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่ไดแกไขหรือ
ปรับเปลี่ยน

๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี 
หากมีการปฐมนิเทศใหระบุจํานวนอาจารยใหม
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ
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๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนนิการ
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ

ทางหลักสูตรฯ ไมไดดําเนินการจัดการปฐมนิเทศอาจารยใหมเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เปนมหาวิทยาลัยที่ใชระบบรวมบริการประสานภารกิจ ซึ่งสวนสงเสริมวิชาการจะเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการปฐมนิเทศอาจารยใหมของทั้งมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหอาจารยใหมตองเขารวมการปฐมนิเทศ
และหลังจากนั้นมีกิจกรรมพัฒนาดานทักษะการเรียนการสอน การวิจัยและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ โดย ดร.ภารวี
รัตนกิจ ไดเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของคือ

 กิจกรรม ปฐมนิเทศบุคคลากรใหม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 กิจกรรม เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เทาทันยุคปจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 กิจกรรม ปฐมนิเทศบุคคลากรใหม วันที่ ๒ กุมภาภัณฑ พ.ศ. ๒๕๕๖

อยางไรก็ตามทางหลักสูตรโดยประธานหลักสูตรไดอธิบายถึงการบริหารหลักสูตรและเนื้อหาของ
หลักสูตรใหอาจารยใหมไดรับทราบเปนรายบุคคล

๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑. กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม

ใหระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหนวยอ่ืนที่ไมใชสถาบันฯจัด จํานวนอาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เขารวมแตละกิจกรรม

วันท่ี ชื่อกิจกรรม สถาบันท่ีจัด/สถานท่ีจัด รายชื่ออาจารยของหลักสูตรท่ีเขา
รวมกิจกรรม

๑ พฤษภาคม -
๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๕

การทําวิจัยระยะสั้นรวมกับ Prof.
Heimo Ylänen ในหัวขอ Porous
Bioactive Glass Microspheres and
Fibre scaffolds for Drug Delivery

Department of Biomedical,
Tampere University of
Technology, Tampere,
Finland

๑. ดร.อัปสร บุญยัง

๒๑ มิถุนายน
๒๕๕๕

เปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการ
Functional Molecules & Materials
Meeting (FM3) และรวมกิจกรรม
วิชาการ

หนวยวิจัยเทคโนโลยโีมเลกลุ/
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ

๑. ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
๒. รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
๓. ดร.จิตนภา ศิรริักษ

๒๑ มิถุนายน
๒๕๕๕

งานประชุมวิชาการวลยัลักษณวิจยั
ครั้งท่ี 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ

๑. ดร.วรพงศ ภูพงศ
๒. ดร.หทัยชนก คมเมน

๒๔ สิงหาคม
๒๕๕๕

การสัมมนา การนําเสนอผลงานวิจัย
แหงชาติ ๒๕๕๕

วช. ๑. ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี

๑ - ๕ กันยายน
๒๕๕๕

การเจรจาความรวมมือทางวิชาการ
และงานวิจัยระหวางสาขาวิชาเคมแีละ
Department of Chemistry, The
University of Hong Kong

Department of Chemistry,
The University of Hong
Kong

๑. ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
๒. รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง



มคอ. ๗

๙

วันท่ี ชื่อกิจกรรม สถาบันท่ีจัด/สถานท่ีจัด รายชื่ออาจารยของหลักสูตรท่ีเขา
รวมกิจกรรม

๒๔ - ๒๕
กันยายน
๒๕๕๕

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Applied
electrochemistry with PGTAT for
Energy Applications และ Applied
electrochemistry with PGTAT for
Sensor Applications

บริษัทเมโธรม สยาม จํากัด/
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ช้ัน
๓๓

๑. ผศ.ดร. พิมผกา ฮารดิง

๓๐ กันยายน –
๖ ตุลาคม
๒๕๕๕

The XIIth International Krutyn
Summer School 2012 ในหัวขอ
Solving the World’s Energy
Demands with Molecules and
Nanostructures in Sunlight”

Johns Hopkins University,
Baltimore, USA, Polish
Supramolecular Chemistry
Network Foundation, and
the Institute of Physical
Chemistry of the Polish
Academy of Sciences,
Poland / Krutyn, Masurian
Lake District, Poland

๑. ผศ.ดร. พิมผกา ฮารดิง

๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๕

งานประชุม The first UGP talk:
Academic Governance and
University Leadership and
Management

สถาบันคลังสมองของชาติ ๑. ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี

๒๘ – ๓๐
พฤศจิกายน
๒๕๕๕

อบรมเรื่อง Academic
Transformation: Course Redesign

สถาบันคลังสมองของชาติ ๑. ดร.ปลันธน แสนสุข

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๕

ฝกอบรบ เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเทาทันยุคปจจุบัน

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ๑. ดร.ปลันธน แสนสุข
๒. ดร.อภริักษ พยัคฆา
๓. ดร.ภารวี รัตนกจิ

๖ - ๙ มกราคม
๒๕๕๖

SNIC-RSC Joint Symposium on
Inorganic Chemistry

Royal Society of
Chemistry/ Institute of
Materials Research and
Engineering, A* STAR, The
National University of
Singapore

๑. รศ.ดร.เดวิด ฮารดิง

๒๓ - ๒๕
มกราคม
๒๕๕๖

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
Pure and Applied Chemistry
International Conference
(PACCON)

มหาวิทยาลยับูรพา/โรงแรม
The Tide Beach Resort, จ.
ชลบรี

๑. ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
๒. รศ.ดร.เดวิด ฮารดิง
๓. ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
๔. ดร.จิตนภา ศิรริักษ

๒๗ - ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๖

The 17th International Annual
Symposium on Computational
Science and Engineering (ANSCSE
17)

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลยัขอนแกน

๑. ดร.จิตนภา ศิรริักษ
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๑๐

วันท่ี ชื่อกิจกรรม สถาบันท่ีจัด/สถานท่ีจัด รายชื่ออาจารยของหลักสูตรท่ีเขา
รวมกิจกรรม

๒๘ มีนาคม -
๒๑ พฤษภาคม
๒๕๕๖

การทําวิจัยระยะสั้นรวมกับ Assoc.
Prof. Dr.Vannajan Sanghiran Lee
หัวขอ Coarse-Grained model ใน
simulation program package
สําหรับการวิจัยดาน macromolecule

Department of Chemistry
University of Malaya

๑. ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจันทร
๒. ดร.อภริักษ พยัคฆา

๔ เมษายน
๒๕๕๖

อบรมการใชโปรแกรม Endnote ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ

๑. ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
๒. ดร.วรพงศ ภูพงศ

๑ พฤษภาคม
๒๕๕๖ – ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๖

การทําวิจัยระยะสั้นรวมกับ ผศ.ดร. สิริ
ธร สโมสร ในหัวขอ การศึกษาความ
เปนไปไดในการปรับเปลี่ยนโครงสราง
นอรบิซินจากสารสกดัเมล็ดคําแสด

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

๑. ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน

๙ – ๑๐
พฤษภาคม
๒๕๕๖

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Workshop
on Computer-aided Molecular
Design

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑. ดร.จิตนภา ศิรริักษ

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม)

กิจกรรมที่อาจารยเขารวมตลอดปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมากเปนการสัมมนาหรือการรวมประชุม
วิชาการเฉพาะดานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานงานวิจัย การเรียนการสอนของคณาจารย ซึ่งผูจัดงานประชุมเปน
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย จึงไมมีแบบประเมินของผูเขารวม แต
จากการสัมภาษณคณาจารยพบวาคณาจารยคิดวาการไดไปรวมสัมมนา ประชุมวิชาการ อบรมวิจัยระยะสั้น ทํา
ใหตนเองไดพัฒนาความรูความสามารถทางดานการวิจัย การสอน และนอกจากนี้ยังไดสรางเครือขายงานวิจัย
ซึ่งจะมีประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีอีกดวย

หมวดท่ี ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร จากผูประเมินอิสระ
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ

ไมมีการประเมินในสวนนี้ เนื่องจากเปนปแรกของการดําเนินการหลักสูตรฯ

๒. การนําไปดําเนนิการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
ไมมีการประเมินในสวนนี้ เนื่องจากเปนปแรกของการดําเนินการหลักสูตรฯ
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หมวดท่ี ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา

ในปการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ได
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและใหสอดคลองกับการพัฒนาอาจารย (ดังรายละเอียดในหมวด ๘
หัวขอที่ ๔) และการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังตอไปนี้

๑.๑. การดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของ

นักศึกษา
เวลาท่ีแลว

เสร็จ
ผูรับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน

๑. ทักษะในการคิด
วิเคราะหและการ
แกไขปญหา

สงเสริมใหนักศึกษาใช
กระบวนการคิดวิเคราะห
วางแผนโดยการฝกฝนแก
โจทยปญหาในรายวิชาและ
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ

ตลอดป
การศึกษา
๒๕๕๕

อาจารยผูสอนรายวชิา
ตาง ๆ ที่เปดสอน และ
คณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา

ในทุกรายวิชาทีไ่ดเปดสอน
ไดสรางกระบวนการคิด
วิเคราะหใหนักศึกษา

๒. ทักษะในการใชภาษา
และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

สงเสริมทักษะการฟง พูด
อาน และเขียนภาษาอังกฤษ
โดยการใชตําราภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอน การ
เขียนรายงาน การนําเสนอ
ผลงานวิจัย และการสัมมนา
เปนภาษาอังกฤษ

ตลอดป
การศึกษา
๒๕๕๕

คณาจารย อาจารยผูสอนรายวชิาตาง
ๆ ใชตําราภาษาอังกฤษ
และบทความวิจัยเปน
ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน

ภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๕๕ และ
๒/๒๕๕๕

คณาจารย นักศึกษาบรรยาย เขียน
รายงาน และตอบคําถาม
ในรายวิชาสัมมนาเปน
ภาษาอังกฤษ

๒๑ มิถุนายน
๒๕๕๕

ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง นักศึกษารวมแลกเปลี่ยน
ประสบการณงานวิจัยกับ
นักวิจัยชาวตางชาติในงาน
ประชุม FM3

๒๑ – ๒๓
ธันวาคม
๒๕๕๕

หนวยวิจัยเทคโนโลยี
โมเลกุล

นักศึกษาโครงการคาย
เขียนบทความวิชาการ

๒๓ - ๒๕
มกราคม
๒๕๕๖

ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง นักศึกษารวมงานประชุม
ทางวชิาการนานาชาติ
PACCON 2013

๓๐ มกราคม –
๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๖

ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง นักศึกษารวมงานประชุม
International
Conference for Young
Chemists 2013 (ICYC
2013), Malaysia
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา

เวลาท่ีแลว
เสร็จ

ผูรับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน

๓. ทักษะในการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการ
สอน เชน การใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในการนําเสนอ
ผลงาน และการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเฉพาะทางดาน
เคมี การสืบคนฐานขอมูล
สําหรับการวิจัย

ภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๕๕

ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ

 การอบรมการใช
โปรแกรม EndNote

 การอบรมการสืบคน
ฐานขอมูลสําหรับการ
วิจัย

๔. ความสามารถดาน
การจัดการ

-การจัดการเวลา ฝกนักศึกษาใหมี
ความสามารถในการจัดการ
เวลาผานแผนการดําเนินการ
เรียนการสอนทีแ่นนอนของ
หลักสูตร เชน ภาคการศึกษา
ที่นักศึกษาควรจะสอบโครง
รางวิทยานิพนธ การสอบผาน
ภาษาอังกฤษ เปนตน เพื่อให
นักศึกษาสามารถสาํเร็จ
การศึกษาไดตามเวลา

ปการศึกษา
๒๕๕๕

คณาจารย  นักศึกษาทาํการ
ลงทะเบียนและผาน
รายวิชาบังคับและวชิา
เลือกตามแผนการ
ศึกษาทีก่ําหนด

 นักศึกษามี
ความกาวหนาในการ
ดําเนินการวิจัย
วิทยานิพนธทกุภาค
การศึกษา

 นักศึกษาวางแผนเพื่อ
เตรียมการสอบวัด
คุณสมบัติในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖

 นายอิมรอน มีชัย ไดทาํ
การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
และผานการสอบ
ภาษาอังกฤษแลวใน
ภาค ๓/๒๕๕๕

 นางสาวดารุณี เสริฐผล
ไมประสงคจะ
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
แตตองการนําผลการ
สอบ TOFEL, IELTS
มาใชแทน ซ่ึงกําลังอยู
ระหวางการเตรียมตัว
เพื่อสอบ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา

เวลาท่ีแลว
เสร็จ

ผูรับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน

-การจัดการ
หองปฏิบัติการและ
สารเคมี

อบรมความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการและการ
จัดการสารเคมีในภาค
การศึกษาแรกที่นักศึกษา
ลงทะเบียน

สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๕๕

ศูนยเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ดําเนินการตามแผน และ
นักศึกษาไดนํามาปฏิบัติใช
ในการแยกของเสียใน
หองปฏิบัติการวิจัย

๕. คุณธรรม จริยธรรม มีการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ชี้ใหเห็นถึงเหตุผล
และคานิยมอันดีงาม ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพ

ตลอดป
การศึกษา
๒๕๕๕

คณาจารย ดําเนินการผานการเรียน
การสอนและการวิจัย
วิทยานิพนธ

๖. ตระหนักใน
ความสําคัญและ
ผลกระทบของการ
ปฏิบัติงานดานเคมี
ตอสิ่งแวดลอม

มีการสอดแทรกความสําคัญ
และผลกระทบของการ
ปฏิบัติงานดานเคมีตอ
สิ่งแวดลอมในรายวิชาตางๆ

ตลอดป
การศึกษา
๒๕๕๕

คณาจารย ดําเนินการผานการเรียน
การสอนและการวิจัย
วิทยานิพนธ

๑.๒. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
ความรูหรอืทักษะท่ี

ตองการพัฒนา
กลยุทธหรือกิจกรรมของ

อาจารย
เวลาท่ีแลว

เสร็จ
ผูรับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน

๑. การปฐมนิเทศ
อาจารยใหม

ใหความรูเกี่ยวกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมเพือ่ใหอาจารย
ใหมรูจักกัน

๑๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๕

สวนสงเสริมวิชาการ อาจารยใหมเขารวม
กิจกรรม

๒. การแตงตั้งอาจารยพี่
เลี้ยง

แตงตั้งอาจารยในกลุมวิชา
เคมีวิเคราะหคือ ผศ.ดร.
สราวุธ เดชมณี เปน
อาจารยพีเ่ลี้ยง

ตลอดป
การศึกษา
๒๕๕๕

สํานักวิชาวทิยาศาสตร อาจารยใหมไดรับ
คําแนะนําทางดานการ
สอน การวิจัย จาก
อาจารยพีเ่ลี้ยง

๓. การพิจารณากาํหนด
ภาระงานใหแก
อาจารยใหมอยาง
เหมาะสม

มีการประชุมเพือ่แบงภาระ
งานสอนของสาขาเคมี

ปลายภาค
การศึกษา

สาขาวิชา อาจารยใหมมีภาระงาน
สอนที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอการประเมิน
ประจําป

๔. สงเสริมการพัฒนา
ดานการสอน การวัด
และประเมินผล

สนับสนุนการเขารวม
กิจกรรมอบรมและสัมมนา
ตางๆ เชน การอบรมดาน
การเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการสอน
ของสวนสงเสริมวชิาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๕

สวนสงเสริมวิชาการ อาจารยเขาอบรม
เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนที่เทาทันยุค
ปจจุบัน

๑๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๖

สวนสงเสริมวิชาการ อาจารยเขาอบรมเพื่อ
พัฒนาความสามารถดาน
การสอนและการ
ประเมินผลการสอน
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ความรูหรอืทักษะท่ี
ตองการพัฒนา

กลยุทธหรือกิจกรรมของ
อาจารย

เวลาท่ีแลว
เสร็จ

ผูรับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน

๕. สนับสนุนใหอาจารย
ใหมพัฒนางานวิจัย

ประธานหลักสูตรแนะนํา
แหลงทุนและการเขียนขอ
สเนอโครงการวิจัยแก
อาจารยใหม

ปการศึกษา
๒๕๕๕

สํานักวิชาวทิยาศาสตร อาจารยอยูระหวางการ
ดําเนินการวิจัยเบ้ืองตน
เพื่อศึกษาความเปนไปได
ของงานวิจัย เพือ่พัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัย

๑.๓. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
ความรูหรอืทักษะท่ี

ตองการพัฒนา
กลยุทธหรือกิจกรรม

ของอาจารย
เวลาท่ีแลว

เสร็จ
ผูรับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน

๑. คณาจารยมีการ
เพิ่มพูนความรู ความ
เขาใจในการใชกล
ยุทธตางๆ ในการ
สอน กระบวนการวัด
และการประเมินผล
นักศึกษา

สนับสนุนดานการ
ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการ

๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๕

สถาบันคลังสมองของชาติ อาจารยสาขาเคมีจํานวน ๑
คนเขารวมงานประชุม The
first UGP talk: Academic
Governance and
University Leadership and
Management

๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๕

สวนสงเสริมวิชาการ อาจารยสาขาเคมีจํานวน ๓
คนเขารวมอบรม เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนที่เทาทัน
ยุคปจจุบัน

๒. คณาจารยไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ
การสอนและการวิจัย

สนับสนุนใหคณาจารย
จัดหรือเขารวมสัมมนา
เชิงวิชาการ

๒๑ มิถุนายน
๒๕๕๕

หนวยวิจัยเทคโนโลยี
โมเลกุล

อาจารยสาขาเคมีจํานวน ๒
คนเปนเจาภาพจัดการประชุม
วิชาการ Functional
Molecules & Materials
Meeting (FM3) และรวม
กิจกรรมวิชาการ

๖ - ๙
มกราคม
๒๕๕๖

Royal Society of
Chemistry/ Institute of
Materials Research and
Engineering, A* STAR,
The National University
of Singapore

อาจารย จํานวน ๑ คน ไดรับ
เชิญใหรวมแลกเปลี่ยน
ประสบการณวิจัยในงาน
ประชุม SNIC-RSC Joint
Symposium on Inorganic
Chemistry

๓. พัฒนา เพิ่มพูน
ความรู และ
ประสบการณดาน
การสอนและการวิจัย
ของคณาจารย

สนับสนุนใหอาจารย
เขารวมประชุมวิชาการ
ฝกอบรม และสัมมนา
ทั้งในและตางประเทศ

๒๔ - ๒๕
กันยายน
๒๕๕๕

บริษัทเมโธรหม สยาม
จํากัด

อาจารย จํานวน ๑ คน เขา
รวมการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
เร่ือง Applied
electrochemistry with
PGTAT for Energy
Applications และ Applied
electrochemistry with
PGTAT for Sensor
Applications
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ความรูหรอืทักษะท่ี
ตองการพัฒนา

กลยุทธหรือกิจกรรม
ของอาจารย

เวลาท่ีแลว
เสร็จ

ผูรับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน

๓๐ กันยายน
– ๖ ตุลาคม
๒๕๕๕

Johns Hopkins
University, Baltimore,
USA, Polish
Supramolecular
Chemistry Network
Foundation, and the
Institute of Physical
Chemistry of the Polish
Academy of Sciences,

อาจารย จํานวน ๑ คน เขา
รวม The XIIth International
Krutyn Summer School
2012 ในหัวขอ Solving the
World’s Energy Demands
with Molecules and
Nanostructures in
Sunlight”

สนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานของคณาจารย
ในการประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และการ
ตีพิมพเพือ่เผยแพร
ผลงานใน
วารสารวิชาการ

ตลอดป
การศึกษา
๒๕๕๕

คณาจารย  ในปการศึกษา ๒๕๕๕
อาจารยมีผลงานตพีิมพใน
วารสาร ISI จํานวน ๙
ฉบับ

 ในปการศึกษา ๒๕๕๕
อาจารยนําเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
จํานวน ๖ ผลงาน และ
นําเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ
จํานวน ๖ ผลงาน

๔. สรางความเขมแข็ง
และพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัยของ
อาจารย

สงเสริมการจัดตั้งหรือ
เขารวมหนวยวิจัย/
กลุมวิจัยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

๑ - ๕
กันยายน
๒๕๕๕

ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง อาจารย จํานวน ๒ คน เจรจา
ความรวมมือทางวชิาการและ
งานวิจัยระหวางสาขาเคมีและ
Department of Chemistry,
The University of Hong
Kong

สนับสนุนใหอาจารยได
มีโอกาสไปรวมวิจัย
ระยะสั้นกับกลุมวิจัยที่
เขมแข็งทั้งในและ
ตางประเทศ

ดร.อัปสร บุญยัง อาจารยจํานวน ๑ คนเขารวม
วิจัยระยะสั้นกับ Prof.
Heimo Ylänen ณ
Tampere University of
Technology

ดร.สุภาภรณ ดอกไมศรี
จันทร
ดร.อภิรักษ พยัคฆา

อาจารยจํานวน ๒ คนเขารวม
วิจัยระยะสั้นกับ Assoc. Prof.
Dr. Vannajan Sanghiran
Lee ณ University of
Malaya

สนับสนุนใหอาจารยได
มีโอกาสรับทุนนักวิจัย
หลังปริญญาเอก

ปการศึกษา
๒๕๕๕ ถึง
๒๕๕๖

รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง เปนอาจารยที่ปรึกษาแก
นักวิจัยหลังปริญญาเอก
ดร.จิตนภา ศิริรักษ
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ความรูหรอืทักษะท่ี
ตองการพัฒนา

กลยุทธหรือกิจกรรม
ของอาจารย

เวลาท่ีแลว
เสร็จ

ผูรับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน

การเปนผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิในการ
ประเมินผลงานทาง
วิชาการ หรือ การเปน
บรรณาธิการวารสาร
ตาง ๆ

ปการศึกษา
๒๕๕๕

รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง  บรรณาธิการวารสาร
Complex Metal; an
open access journal,
Taylor and Francis

 บรรณาธิการวารสาร
Walailak Journal of
Science and
Technology

ปการศึกษา
๒๕๕๕

ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง กองบรรณาธกิาร วารสาร
Journal of Science &
Technology, Ubon
Rachathani University

ปการศึกษา
๒๕๕๕

รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง

ผูประเมินบทความวิจัยสําหรับ
วารสาร ISI เชน Dalton
Trans., Chem Comm.,
Inorg. Chem.,
CrystEngComm, Chem.
Paper เปนตน

ปการศึกษา
๒๕๕๕

รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
ดร.สุภาภรณ ดอกไมศรี
จันทร
ดร.ปลันธน แสนสุข
ดร.หทัยชนก คมเมน
ดร.วรพงศ ภูพงศ
ดร.ภารวี รัตนกิจ

ผูประเมินบทคัดยอ บทความ
วิจัยแกงานประชุม วทท.,
PACCON 2013, วทท.
สําหรับเยาวชน

ปการศึกษาที่
๒๕๕๕

ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน เปนผูประเมินคุณภาพ
โครงการวิจัย 1 โครงการ ของ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี

๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ )

เนื่องจากกลุมวิชาเคมีวิเคราะหไดมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยในแขนง ซึ่งอาจจะตองมีการ
ปรับปรุง/เพ่ิมเติมรายวิชาในกลุมวิชาเลือกเคมีวิเคราะหเพ่ือใหเหมาะสมกับอาจารยในแขนงนี้ที่มีอยูในปจจุบัน
คาดวาจะทําการปรับปรุง/เพ่ิมเติมรายวิชาใหมแลวเสร็จภายในปการศึกษา ๒๕๕๖

๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ)

ไมมี
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๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยใหมไดเริ่มงานวิจัยภายในเวลา ๑ ปหลังจากการเริ่มทํางาน เพ่ือ

สรางความเขมแขงใหหลักสูตร

๓. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา ๒๕๕๖
ระบุแผนปฏิบัติการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุด
แผน

ผูรับผิดชอบ

การประชาสัมพันธหลักสูตร
๑. จัดทํา Page ผานทาง Facebook เพ่ือประชาสัมพันธขาว

งานวิจัยและการรับสมัครของหลักสูตรฯ
https://www.facebook.com/pages/Chemistry-
Postgraduate-Program-at-Walailak-
University/564317060292471

ตลอดปการศึกษา ๒๕๕๖ ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง และ
คณาจารยสาขาเคมี

๒. ประชาสมัพันธหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ

๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง

๓. ประชาสมัพันธหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตสรุาษฏรธานี

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง และ
คณาจารยสาขาเคมี

๔. ประชาสมัพันธหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน และ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

๖ – ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง และ
คณาจารยสาขาเคมี

การจัดการเรียนการสอน
๑. การประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ. ๓ ของรายวิชาท่ีเปดสอน กอนเปดภาคการศึกษา สาขาเคมี
๒. การประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ. ๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอน ภายใน ๓๐ วันหลังจาก

ปดภาคการศึกษา
สาขาเคมี

๓. การประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ. ๗ ของปการศึกษา ๒๕๕๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ สาขาเคมี
๔. การสัมมนาความกาวหนาวิทยานพินธ และการตดัเกรด

วิทยานิพนธ
ภายใน ๑ สัปดาหหลังวัน
สุดทายของการเรียนการ
สอนในแตละภาคสิ้นสดุ

สาขาเคมี

การปรับปรุงหลักสูตร
๑. เปลี่ยนแปลงอาจารยประจาํหลักสตูร และอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร (เนื่องจาก ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
ลาออกจากการเปนอาจารยประจาํสํานักวิชาวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ)

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง

๒. ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิรายวิชาในกลุมวิชาเลือกเคมีวิเคราะห ภายในปการศึกษา
๒๕๕๖

สาขาเคมี

การทําวิจัยระยะสั้นกับนักวิจัยประเทศหรือตางประเทศของอาจารย
๑. การทําวิจัยระยะสั้นรวมกับ Prof. Besim Ben-Nissan ใน

หัวขอ Bioactive Glass/PLA scaffolds and its
application

Faculty of Science,
University of
Technology, Sydney,
Australia

ดร.อัปสร บุญยัง
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แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุด
แผน

ผูรับผิดชอบ

การเขารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย
๑. IC'13 - RACI Inorganic Chemistry Divisional

Conference, Brisbane, Australia
๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง

รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
๒. การประชุมนานาชาติ PACCON 2014,

มหาวิทยาลยัขอนแกน
๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง

รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
ดร.ภารวี รัตนกจิ
ดร.อัปสร บุญยัง
ดร.อภริักษ พยัคฆา
ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจันทร

๓. การประชุมอ่ืน ๆ ตามความสนใจของอาจารยเปน
รายบุคคล

ตลอดปการศึกษา ข้ึนกับ
ชวงระยะเวลาท่ีจัดงาน
ประชุม

อาจารยท่ีมีความประสงคตองการ
รวมงานประชุม

การเขารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของนักศกึษาในหลักสูตร
๑. IC'13 - RACI Inrganic Chemistry Divisional

Conference, Brisbane, Australia
๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง

รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
๒. การประชุมนานาชาติ PACCON 2014,

มหาวิทยาลยัขอนแกน
๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง รวมกับ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษา

๓. การประชุมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและไดรบัความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา

ตลอดปการศึกษา ข้ึนกับ
ชวงระยะเวลาท่ีจัดงาน
ประชุม

ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง รวมกับ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษา

การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนกัศึกษา
๑. โครงการคายทางดานภาษาและวัฒนธรรมท่ี Universiti

Sains Malaysia (USM) เกาะปนงั ประเทศมาเลเซยี
๒๖ – ๓๐ สิงหาคม
๒๕๕๖

สวนวิเทศสมัพันธ มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ

๒. โครงการ English Afternoon Tea Party with Faculty
of Science

ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖ ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง

๓. การเปดสอนรายวิชา Scientific Writing I (CHM-602) ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖ รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
๔. การเปดสอนรายวิชา Scientific Writing II (CHM-603) ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖ รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
๕. การเปดสอนรายวิชา Seminar II (CHM-682) ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖ ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
การทําวิจัยระยะสั้นกับนักวิจัยประเทศหรือตางประเทศของนักศกึษา
๑. สงเสริมใหนักศึกษาไดมโีอกาสรวมวิจัยระยสั้นกับนักวิจยั

ในหนวยงานอ่ืนท้ังในและตางประเทศ โดยของบประมาณ
สนับสนุนจากสํานักวิชาวิทยาศาสตร

ตลอดปการศึกษา ๒๕๕๖ ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง รวมกับ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะตาง ๆ ของนักศกึษา
๑. สงเสริมใหนักศึกษารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ

พัฒนาทักษะท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยของนักศึกษา โดยขอ
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักวิชาวิทยาศาสตร

ตลอดปการศึกษา ๒๕๕๖ ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง รวมกับ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษา
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง

ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน: ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ
ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน: ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี
ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน: ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

ประธานหลักสูตร ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง

ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน: ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

เห็นชอบโดย อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข (หัวหนาสาขาวิชาเคมี)

ลายเซ็น : __________________________ วันที่: ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

เห็นชอบโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ (คณบดี)

ลายเซ็น : __________________________ วันที่ : ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖



มคอ. ๗

๒๐

เอกสารประกอบรายงาน
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา

ดูรายละเอียดในภาคผนวก ๑ มคอ. ๓ รายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๕ และ ภาคผนวก
๒ มคอ. ๕ รายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในการศึกษา ๒๕๕๕

๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน
๒.๑. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

ในการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีการดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ ๑–๗ และมีผลการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายโดยรวมไมนอยกวารอยละ ๘๐ แสดงไดดังนี้

ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน ปที่ ๑
๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร


๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี)



๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ .๔
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา



๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ. ๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา



๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ .๓ และมคอ .๔ (ถามี) อยาง

นอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา


๗. มีการพัฒนา  /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว

-

๘. อาจารยใหม )ถามี ( ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
๑๐. จํานวนบุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ

๕๐ ตอป


๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย  /บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐

-

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ -
รวมตัวบงชี้ )ขอ (ในแตละป ๙
ตัวบงชี้บังคับ )ขอที่( ๑-๕
ตัวบงชี้ตองผานรวม )ขอ( ๗

๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปท่ีประเมิน
ไมมีการประเมิน เนื่องจากยังไมอยูในชวงเวลาที่ตองทําการประเมิน

๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
ไมมีการประเมิน เนื่องจากยังไมอยูในชวงเวลาที่ตองทําการประเมิน



มคอ. ๗

๒๑

ภาคผนวก ๑
มคอ. ๓ รายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในปการศกึษา ๒๕๕๕
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-711 เคมีของผลติภณัฑธรรมชาติ

(Natural Product Chemistry)
2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาทางเคมอิีนทรีย ของ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร.ปลันธน แสนสุข

อาจารยผูสอน อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

อาจารยผูชวยสอน -
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 18/05/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับกระบวนการชีวสังเคราะห การจําแนกกลุมของ secondary metabolites
เทคนิคการสกัดตางๆ การตรวจหาโครงสราง และสมบตัิเชิงชีวภาพของสารผลิตภณัฑธรรมชาติ รวมท้ังนําเสนอรายงาน
การวิจัยท่ีเก่ียวกับสารผลติภณัฑธรรมชาติท่ีนาสนใจในปจจุบัน

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงหัวขอใหเหมาะสมตอช่ัวโมงสอน และปรับรายละเอียดของเน้ือหารายวิชาน้ีใหเหมาะสมตอระดับการเรยีนรู
ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ท้ังน้ีเน้ือหาหลักของรายวิชาเปนวิชาเลือกของกลุมสาขาวิชาเคมีอินทรีย

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

กระบวนการชีวสังเคราะห เทคนิคการสกัดตางๆ การตรวจหาโครงสราง และสมบตัิเชิงชีวภาพของสารผลิตภณัฑ
ธรรมชาติ และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวกับสารผลติภณัฑธรรมชาติท่ีมีสมบตัิทางยาท่ีนาสนใจในปจจุบนั
Biosynthetic processes; extraction techniques; structural determination and biological properties of
natural products; interesting current research in the area of medicinal natural products.

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

48 ช่ัวโมง ไมมี ไมมี 96 ช่ัวโมง
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการ

ประกอบวิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการทํางานวิจยั
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสตูรหรือสํานักวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสตัยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอ่ืน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏแีละ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษาเปน

ศูนยกลางการเรียนรู
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสู

รายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดการทําวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไข
ปญหา การเรียนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
3.2 วิธีการสอน

1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจยัมาวิเคราะห
และอภิปรายกัน

2) ใชผลงานวิจัย จากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจาก การนําเสนอ การอธิบาย และการตอบคําถาม

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได

4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการสรางปฏิสัมพันธตอกัน การปฏิบตัิงานเปนทีม รวมถึงความรับผิดชอบตอ

บทบาทและหนาท่ีของตนเองโดยการนํากิจกรรมมาใชในการเรียนการสอน
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

นักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) อธิบาย ยกตัวอยาง ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการ

ทํางานวิจัย
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการนําเสนอ
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอ

ผลงานในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

ตารางท่ี 1 เน้ือหาวิชาบรรยาย

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1 Biosynthetic processes: Primary and
secondary metabolism, the building
blocks, and the construction
mechanisms

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.ปลันธน

1 The acetate pathway: Fatty acids and
polyketides

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.ปลันธน

2 The shikimate pathway: Aromatic amino
acids and phenylpropanoids

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.ปลันธน

3-4 The mevalonate and deoxyxylulose
phosphate pathways: Terpenoids and
steroids

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.ปลันธน

4 The classification of secondary
metabolites

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.หทัยชนก

5 The extraction techniques 4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.หทัยชนก

6-7 The isolation and purification 8 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.หทัยชนก

8-10 The characterization 12 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.วรพงศ

11 Biological activities: Screening methods
and biological evaluation

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.วรพงศ

11-12 Presentation on natural product
chemistry topic

6 - สืบคน เตรยีมนําเสนอ
- PowerPoint
- Oral presentation
-Abstract or Report

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ

ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Paper examination 5, 9, 12 90 %
2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1,

4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4
Evaluation of
presentation and
abstract or report

12 10 %
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1) P.M. Dewick. Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach, 2nd ed., John Willey & Sons,

2002
2) International publications on natural product chemistry and marine natural product chemistry

topic
3) รัตนา อินทรานุปกรณ การตรวจสอบและการสกัดแยกสาระสาํคัญจากสมุนไพร สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 2547

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน (ตามระบบของสวนสงเสรมิวิชาการ)
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน (ตามระบบของสวนสงเสริมวิชาการ)

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-712 เคมีเฮเทอโรไซคลิก

(Heterocyclic Chemistry)
2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาทางเคมอิีนทรีย ของ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ

อาจารยผูสอน อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

อาจารยผูชวยสอน -

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 15/05/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับโครงสราง สมบัติทางกายภาพ การสังเคราะหและปฏิกิริยาเคมี ของ
สารประกอบ อะโรมาติก เฮเทอโรไซเคิล ท่ีประกอบดวยจํานวนอะตอมในวงตั้งแตสามถึงหกอะตอมท่ีมี ธาตุไนโตรเจน
ออกซิเจน และซัลเฟอร เปนองคประกอบในวง เชน pyridine, quinolines, isoquinolines, pyrone,
benzopyrones, pyridazine, pyrimidine, pyrazine, pyroles, thiophenes, furans, indole,
benzothiophenes, benzofurans, isoindoles, 1,3-azoles 1,2-azoles purines

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงหัวขอใหเหมาะสมตอช่ัวโมงสอน และปรับรายละเอียดของเน้ือหารายวิชาน้ีใหเหมาะสมตอระดับการเรียนรู
ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ท้ังน้ีเน้ือหาหลักของรายวิชาเปนวิชาเลือกของกลุมสาขาวิชาเคมีอินทรีย

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

การสังเคราะหและปฏิกิริยาของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกและอนุพันธท่ีประกอบดวยจํานวนอะตอมในวงตั้งแตสาม
ถึงหกอะตอมท่ีมีธาตไุนโตรเจน ออกซิเจน และซลัเฟอร เปนองคประกอบในวง
Synthesis and reactions of three to six-membered derivatives with Nitrogen, Oxygen and Sulfur
hetereoatoms.
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2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

48 ช่ัวโมง ไมมี ไมมี 96 ช่ัวโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการ

ประกอบวิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการทํางานวิจยั
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสตูรหรือสํานักวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสตัยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอ่ืน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏแีละ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษาเปน

ศูนยกลางการเรียนรู
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสู

รายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดการทําวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไข
ปญหา การเรียนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
3.2 วิธีการสอน

1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจยัมาวิเคราะห
และอภิปรายกัน

2) ใชผลงานวิจัย จากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจาก การนําเสนอ การอธิบาย และการตอบคําถาม

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรบัความเห็นท่ีแตกตางได

4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการสรางปฏิสัมพันธตอกัน การปฏิบตัิงานเปนทีม รวมถึงความรับผิดชอบตอ

บทบาทและหนาท่ีของตนเองโดยการนํากิจกรรมมาใชในการเรียนการสอน
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

นักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) อธิบาย ยกตัวอยาง ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการ

ทํางานวิจัย
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการนําเสนอ
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอ

ผลงานในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
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5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

ตารางท่ี 1 เน้ือหาวิชาบรรยาย

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1 Introduction structure and main physical
properties of saturated and unsaturated
heterocyclic compound and aromatic
heterocycles (3-6 membered ring)

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. วรพงศ

2-3 Reactivitiy of aromatic heterocycles:
electrophilic addition, electrophilic
substitution, Nucleophilic substitution,
Radical substitution,etc

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. วรพงศ

3-4 Reaction and Synthesis of Pyrroles
Thiophenes and Furans

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. วรพงศ

4-5 Reaction and Synthesis of Pyridines
Quinolines qnd Isoquinolines

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. หทัยชนก

5-6 Reaction and Synthesis of Pyrones and
Benzopyrones

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. หทัยชนก

6-7 Reaction and Synthesis of the Diazines (2
N-atom): Pyridazine, Pyrimidine and
Pyrazine

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. หทัยชนก

8-9 Reaction and Synthesis of Idoles,
Benzo[b]thiophenes, Benzo[b]furans,
Isoindoles, Benzo[c]thiophenes and
Isobenzofurans

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. ปลันธน

9-10 Reaction and Synthesis of Azole:
Pyrazoles, Isothiazoles, Isoxazoles
Imidazoles, Thiazoles and Oxazoles

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. ปลันธน

10-11 Reaction and Synthesis of Purine: Nucleic
acid, nucleosides and nucleotides

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. ปลันธน

11-12 Presentation on Heterocyclic Topic 6 - สืบคน เตรยีมนําเสนอ
- PowerPoint
- Oral presentation
-Abstract or Report

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ

ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Paper examination 5, 9, 12 90 %
2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1,

4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4
Evaluation of
presentation and
abstract or report

12 10 %

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1) J.A. Joule, K. Mills, G.F. Smith. Heterocyclic Chemistry, 3rd ed., Chapman&Hall, 1995
2) International publication on heterocyclic chemistry topic

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน (ตามระบบของสวนสงเสรมิวิชาการ)
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน (ตามระบบของสวนสงเสริมวิชาการ)

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม



รหัสวิชา CHM-728
ภาคการศึกษา 1/2555

1/5

มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-728 ปญหาพิเศษทางเคมีอนินทรียข้ันสูง 1

(Special Problem in Advanced Inorganic Chemistry I)
2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาทางเคมอีนินทรีย ของ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง

อาจารยผูสอน รองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
อาจารยผูชวยสอน -

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 15/05/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

รายวิชาน้ีมุงเนนเน้ือหาเก่ียวกับซปูราโมเลกุลลารเคมีและการประยกุตใชในทางงานวิจัย เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความ
เขาใจอยางลุมลึกในโดยผานการเรยีนและศึกษาจากบทความวิจัยท่ีทันสมัย
.

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงหัวขอใหเหมาะสมตอช่ัวโมงสอน และปรับรายละเอียดของเน้ือหารายวิชาน้ีใหเหมาะสมตอระดับการเรยีนรู
ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ท้ังน้ีเน้ือหาหลักของรายวิชาเปนวิชาเลือกของกลุมสาขาวิชาเคมีอนินทรีย

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

การบรรยายและอภิปรายอยางลุมลึกในหัวขอเรื่องท่ีนาสนใจและทันสมัยทางเคมีอนินทรีย
Presentation and in-depth discussion of current interesting topics in inorganic chemistry.

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

48 ช่ัวโมง ไมมี ไมมี 96 ช่ัวโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการทํางานวิจยั
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสตูรหรือสํานักวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสตัยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอ่ืน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง

การเรยีนรู
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดการทําวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา
การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
3.2 วิธีการสอน

1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจยัมาวิเคราะห
และอภิปรายกัน
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2) ใชผลงานวิจัย จากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจาก การนําเสนอ การอธิบาย และการตอบคําถาม

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได

4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการสรางปฏิสัมพันธตอกัน การปฏิบตัิงานเปนทีม รวมถึงความรับผิดชอบตอบทบาท

และหนาท่ีของตนเองโดยการนํากิจกรรมมาใชในการเรยีนการสอน
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

นักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) อธิบาย ยกตัวอยาง ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการทํางานวิจัย
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

การนําเสนอ
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน

ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

ตารางท่ี 1 เน้ือหาวิชาบรรยาย
สัปดาห

ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อท่ีใช

ผูสอน

1 Supramolecular interactions: the
hydrogen bond, strength, possible
donor and acceptor atoms, hydrogen
bonding notation.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด
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สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

2 Supramolecular interactions: the weak
hydrogen bond, C-HX interactions, -
 interactions and C-H interactions.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

3 Supramolecular interactions: halogen
bonding, comparison with hydrogen
bonding, XX interactions, the  hole,
acceptor-donor dichotomy.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

4 Cationic binding: crown ethers, Lariat
ethers, cryptands, solution behaviour
and selectivity.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

5 Cationic binding: calixarenes,
cyclodextrins, and siderophores.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

6 Anionic binding: anion-host design,
anionic size and shape, guanadinium,
urea and azamacrocyclic receptors.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

7 Crystal engineering: basic concepts,
crystal engineering synthons, alcohol-
amine, amide-amide co-crystals, and
coordination polymers.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

8 Self-assembly: template effects in
synthesis, kinetic and thermodynamic
considerations and self-assembly of
tetrahedral and octahedral coordination
cages.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

9 Self-assembly: molecular squares and
triangles, catenanes and rotoxannes,
helicates and knots.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

10 Supramolecular devices:
photochemical sensors, fluorophores,
and electrochemical sensors.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

11 Supramolecular devices: molecular
wires, molecular rectifiers,
electroswitchable luminescence and
switchable binding.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

12 Supramolecular nanomaterials:
dendrimers, supramolecular gels,
supramolecular nanocapsules and
supramolecular nanoparticles.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ

ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Midterm exam 6 30 %
2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Final exam 12 30 %
3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1,

4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4
Essay assignments 8 20%

4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Quizzes and
tutorial sessions

2-11 20%

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1) Supramolecular Chemistry, J. W. Steed and J. L. Atwood, Wiley, 2nd Ed., 2009.
2) Supramolecular Chemistry, P. D. Beer, P. W. Gale, D. K. Smith, 1999.

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม



มคอ. 3 

BMS-675 เทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร� 1

 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สหเวชศาสตร�และสาธารณสุขศาสตร�/ชีวเวชศาสตร� 
 

หมวดท่ี 1 ข'อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  

  BMS-675    เทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร� 
  Biomedical Sciences Laboratory Techniques 
2. จํานวนหน/วยวิชา  

1 (2-6-7) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร� 
เปDนกลุEมวิชาบังคับ 

4. อาจารย1ผู'รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย1ผู'สอน  
ผูHชEวยศาสตราจารย� ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ผูHสอนและผูHรับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย� ดร. วรพงศ� ภูEพงศ�      ผูHสอน 
อาจารย� ดร.พวงทิพย� ภูEพงษ�      ผูHสอน 
อาจารย� ดร.วรางคณา   จุHงลก      ผูHสอน 
อาจารย� ดร.อัปษร สัตยาคม      ผูHสอน 
อาจารย� ดร. สุวิทย� ดHวงมะโน      ผูHสอน 
อาจารย� ดร. จิรารัตน� สองสี      ผูHสอน 
อาจารย� ดร. ภูวดล บางรักษ�               ผูHสอน       

5. ภาคการศึกษา/ช้ันป5ท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปRท่ี 1  

6. รายวิชาท่ีต'องเรียนมาก/อน (Pre-requisites) 
ไมEมี      

7. รายวิชาท่ีต'องเรียนพร'อมกัน (Co-requisites) 
ไมEมี 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคบรรยายเรียนท่ีอาคารวิชาการ 1 และ/หรืออาคารวิชาการ 2  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 

  ภาคปฏิบัติเรียนท่ีอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (B8) 

รายวิชาบงัคบั                                                       BMS-675 เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sciences Laboratory Techniques)   

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปี พ.ศ. 2555          เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (Course Specifications) 
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9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล/าสุด 
29 สิงหาคม 2555 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ/งหมายและวัตถุประสงค1  
1. จุดมุ/งหมายของรายวิชา  
 รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร�เปDนวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหHนักศึกษาไดHศึกษาเรียนรูH
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติเก่ียวกับ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและเทคนิคตEางๆ ท่ีประยุกต�ใชHบEอยใน
การศึกษา และวิจัยทางชีวเวชศาสตร�ซ่ึงครอบคลุมดHานชีวเคมี เคมีวิเคราะห� ชีววิทยาระดับโมเลกุล วิทยา
ภูมิคุHมกัน การเพาะเลี้ยงเซลล� และเนื้อเยื่อ 

วัตถุประสงค1 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
1.1 เขHาใจและสามารถอธิบายหลักการของเทคนิคตEางๆ ท่ีประยุกต�ใชHบEอยในการศึกษาทาง          

ชีวเวชศาสตร� 
1.2 สามารถเลือกใชHเทคนิคตEางๆ มาประยุกต�ใชHในงานวิจัยทางดHานชีวเวชศาสตร�ไดHอยEางเหมาะสม  

2. วัตถุประสงค1ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือพัฒนาเนื้อหาของบทเรียนใหHสอดคลHองกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา โดยมีสาระสําคัญของการ

ปรับปรุง ดังนี้ 
 2.1 เพ่ิมเติมการเรียนรูHดHวยการมอบหมายงานท่ีตHองมีการสืบคHนทางระบบสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน
เพ่ือใหHผูHเรียนไดHมีการคHนควHางานวิจัยใหมEๆ ท่ีเก่ียวขHองกับหลักการของเทคนิคตEางๆ ท่ีประยุกต�ใชHบEอยใน
การศึกษาทางชีวเวชศาสตร� 
 2.2  ปรับปรุงเนื้อหาใหHสอดคลHองกับความรูHทางดHานเทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร� 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  

 ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคตEางๆ ท่ีประยุกต�ใชHบEอยในการศึกษา และวิจัยทางชีวเวชศาสตร�ซ่ึง
ครอบคลุมดHานชีวเคมี เคมีวิเคราะห� ชีววิทยาระดับโมเลกุล วิทยาภูมิคุHมกัน การเพาะเลี้ยงเซลล� และเนื้อเยื่อ 

Theories, principles and various applied techniques often used in studies and 
researches in biomedical science including biochemistry, analytical chemistry, molecular 
biology, immunology, cell and tissue cultures  
2. จํานวนช่ัวโมงต/อภาคการศึกษา 

การบรรยาย การสอนเสริม การฝMกปฏิบัติ การศึกษาด'วยตนเอง 
24 ชั่วโมง 0 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 

3. จํานวนช่ัวโมงต/อสัปดาห1ท่ีอาจารย1ให'คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก/นักศึกษาเปOนรายบุคคล 
อาจารย�ผูHสอนจัดเวลาใหHคําปรึกษาเปDนรายบุคคล หรือกลุEมตามความตHองการของนักศึกษา จํานวน 5 

ชั่วโมงตEอสัปดาห� โดยสามารถโทรศัพท�มานัดเวลาไดHท่ีเบอร�โทร 075-672105 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรู'ของนักศึกษา  
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต'องพัฒนา 
1.1.1 มีความรูH ความเขHาใจ และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.2 มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และเสียสละเพ่ือประโยชน�สEวนรวม 
1.1.3 มีความเปDนผูHนําในการสEงเสริมใหHมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถวินิจฉัยและจัดการปhญหาท่ีเกิดข้ึนดHวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
1.1.4 วินัย ตรงตEอเวลา และมีความรับผิดชอบตEอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลHอม  

1.2 วิธีการสอน  
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน  
1.2.2 สรHางจิตสํานึกของนักศึกษาใหHมีคุณธรรม จริยธรรมผEานการบรรยายหรือปฏิบัติใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมตามควรแกEโอกาส หรือยกตัวอยEางกรณีศึกษา 
1.2.3 กําหนดใหHมีการทํารายงานสEงตรงเวลาทุกครั้ง 
1.2.4 กําหนดขHอบังคับและกฏระเบียบ 
1.2.5 กําหนดเกณฑ�การเขHาชั้นเรียน 
1.2.6 กําหนดใหHนักศึกษาแตEละคนทํารายงานของตนเองโดยไมEลอกขHอมูลจากเพ่ือนมาเขียน

เปDนรายงานของตนเอง 
1.2.7 กําหนดใหHมีการจัดเก็บอุปกรณ�และทําความสะอาดหHองปฏิบัติการทุกครั้งหลังเสร็จ 
1.2.8 การปลูกฝhงเรื่องความขยันหมันเพียร ความอดทน และความเอ้ือเฟmnอเผื่อแผE 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 รHอยละ 90 ของนักศึกษาสEงงานตรงเวลา 
1.3.2 รHอยละ 90 ของนักศึกษาปฏิบัติตามขHอบังคับและกฏระเบียบ 
1.3.3 รHอยละ 90 ของนักศึกษาเขHาชั้นเรียนอยEางสมํ่าเสมอ โดยไมEนHอยกวEารHอยละ 80 ของ

เวลาเรียนท้ังหมด  
1.3.4 รHอยละ 90 ของนักศึกษาไมEลอกผลการปฏิบัติการ/รายงาน 
1.3.5 ความเปDนระเบียบเรียบรHอยของหHองปฏิบัติการ 
1.3.6 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  

2. ความรู' 
2.1  ความรู'ท่ีต'องได'รับ 

2.1.1 นักศึกษาจะมีความเขHาใจและสามารถบูรณาการความรูHในแงEของการใชHเทคนิคตEางๆ 
ทางดHานชีวเวชศาสตร�  
   2.1.2 นักศึกษาไดHรับความรูHทางทฤษฎีเก่ียวกับสารหลักการของเทคนิคตEางๆ ท่ีประยุกต�ใชH
บEอยในการศึกษาทางชีวเวชศาสตร� 
  2.1.3 นักศึกษาไดHรับการฝoกภาคปฏิบัติ สามารถเลือกใชHเทคนิคตEางๆ มาประยุกต�ใชHใน
งานวิจัยทางดHานชีวเวชศาสตร�ไดHอยEางเหมาะสม  
   2.1.4 นักศึกษาไดHรับความรูHเพ่ิมเติมจากสืบคHนขHอมูล ตําราท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1  สอนภาคบรรยายในสEวนของทฤษฎีท่ีเก่ียวขHองกับเทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร� 
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2.2.2 ฝoกทักษะการใชHเทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร�ไปประยุกต�ใชHในงานวิจัยทางดHาน  ชีว
เวชศาสตร�ใหHสอดคลHองกันไดHอยEางเหมาะสม 
 2.2.3 มอบหมายใหHมีการจัดทํารายงานผลการศึกษา สรุป และวิจารณ�ผลการศึกษาโดย
คHนควHาเพ่ิมเติมจากตําราภาษาไทยและอังกฤษ ตลอดจนการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคHนขHอมูล   

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 คะแนนสอบภาคทฤษฎี กลางภาค (รHอยละ 40) และปลายภาค (รHอยละ 40) 
2.3.2 คะแนนการสอบปฎิบัติ (รHอยละ 10) 
2.3.3 คะแนนการจัดทํารายงาน (รHอยละ 10)  

3. ทักษะทางปPญญา 
3.1 ทักษะทางปPญญาท่ีต'องพัฒนา 

3.1.1  สามารถประยุกต�ใชHความรูHทางทฤษฎีนําไปสูEการฝoกปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห�อยEาง
เปDนระบบและแกHไขปhญหาท่ีเกิดข้ึนหากผลการวิเคราะห�ไมEไดHเปDนไปตามทฤษฎี 

3.1.2 สามารถสืบคHน วิเคราะห� และสังเคราะห�ขHอมูลท่ีคHนควHาเพ่ิมเติม มาประกอบใชHใน
กระบวนการเรียนรูHตามงานท่ีมอบหมาย 

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 บรรยายพรHอมยกตัวอยEางกรณีศึกษาท่ีเหมาะสม 
3.2.2 มอบหมายใหHนักศึกษาจัดทํารายงานผลการศึกษา สรุป และวิจารณ�ผลการศึกษา 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 ผลการสอบภาคทฤษฎี กลางภาค (รHอยละ 40) และปลายภาค (รHอยละ 40) 
3.3.2 การจัดทํารายงาน (รHอยละ 10) 

4. ทักษะความสัมพันธ1ระหว/างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ1ระหว/างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต'องพัฒนา 

4.1.1 พัฒนาทักษะในการสรHางความสัมพันธ�ระหวEางผูHเรียนดHวยกัน 
4.1.2 พัฒนาการเรียนรูHดHวยตนเอง ใหHตระหนักและรับผิดชอบตEองานท่ีมอบหมาย 

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 มอบหมายใหHนักศึกษาคHนควHาขHอมูลและจัดทํารายงาน  
4.2.2 สEงรายงานตามกําหนด 

4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 การจัดทํารายงาน (รHอยละ 10) 
1.3.7 รHอยละ 90 ของนักศึกษาสEงงานตรงเวลา 

5. ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การส่ือสาร การรู'สารสนเทศ และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การส่ือสาร การรู'สารสนเทศ และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ต'องพัฒนา 
5.1.1 มีทักษะในการใชHเครื่องมือ อุปกรณ� ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและจําเปDนตEอการ

เรียนรูH 
5.1.2 สามารถสื่อสารไดHอยEางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลEาและการเขียน   

5.2 วิธีสอน 
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5.2.1 มอบหมายงานท่ีนักศึกษาตHองคHนควHาขHอมูลจากแหลEงสารสนเทศตEางๆ และจัดทํา
รายงานผลการศึกษา 

5.2.2 ฝoกอภิปรายผลการตรวจวิเคราะห�ดHวยวาจา 
5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 การจัดทํารูปแบบรายงานไดHถูกตHอง ใชHภาษาไดHถูกตHองและมีเนื้อหาครบถHวน (รHอยละ 
10) 

5.3.2 ผลการสอบภาคทฤษฎี กลางภาค (รHอยละ 40) และปลายภาค (รHอยละ 40) 
6. ทักษะปฏิบัติ 

6.1  ทักษะปฏิบัติท่ีต'องพัฒนา 
  6.1.1 มีทักษะปฏิบัติการท่ีเก่ียวขHองในดHานชีวเวชศาสตร� 
  6.1.2 สามารถจัดเก็บขHอมูล วิเคราะห� และสังเคราะห� ผลการศึกษา 
6.2  วิธีสอน 
  6.2.1 ฝoกทักษะการปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห�ท่ีเก่ียวขHองในดHานชีวเวชศาสตร� 
  6.2.2 สอนการจัดเก็บขHอมูล วิเคราะห� และสังเคราะห� ผลการศึกษา 

 6.3  วิธีการประเมินผล 
   6.3.1 การจัดทํารายงาน (รHอยละ 10)    
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 
1.1 แผนการสอนภาคทฤษฎี 

สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือท่ีใช' 

ผู'สอน 

1 Isolation and purification 
of compounds 

2 ชม. สอนบรรยาย 1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร.วรพงศ� 

2 Medical Microbiology 
 - Bacterial culture, 
isolation and   
identification 

 
2 ชม. 

 
สอนบรรยาย 

 
1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 

 
ผศ.ดร.
มณฑล 
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สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือท่ีใช' 

ผู'สอน 

presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

3 3.1 Antibacterial sensitivity 
test (AST): diffusion 
method; dilution method 
 
 
 
 
 
 
3.2 Current topic in AST for 
methicillin resistant 
Staphylococcus aureus 
(MRSA) 

1 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ชม. 

สอนบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําเสนอหนHา
ชั้นเรียน 

1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 
 
1. นักศึกษานําเสนอ
ผลงานทีไ่ปสืบคHน 
2.ตอบคําถาม 
...................................... 
Power point 

3.1 ผศ.ดร.
มณฑล 
 
 
  
 
 
 
 
3.2 
นักศึกษา
ปริญญา
เอก 

4 Antibiotics: mechanism & 
resistance 

2 ชม. 
  

สอนบรรยาย 
 

1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร. พวง
ทิพย� 

5 5.1 Application of Broth 
dilution method for anti 
bacterial assay of herb. 
 
 
 
 
 
5.2 Current topic in 
Application of microbroth 
dilution for antibacterial 
assay of herb. 

1 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ชม. 

สอนบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําเสนอหนHา
ชั้นเรียน 

1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 
 
1. นักศึกษานําเสนอ
ผลงานทีไ่ปสืบคHน 
2.ตอบคําถาม 

5.1อาจารย� 
ดร. พวง
ทิพย� 
 
 
 
 
 
5.2 
นักศึกษา
ปริญญา
เอก 
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สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือท่ีใช' 

ผู'สอน 

...................................... 
Power point 

6 Cell culture techniques 2 ชม. สอนบรรยาย 1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร.อัปษร 

7 Antioxidant assay 2 ชม. สอนบรรยาย 1. บรรยาย กตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

8 Cytotoxicity tests in cancer 
cells 

2 ชม. สอนบรรยาย 1. บรรยาย กตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร.สุวิทย� 

9 Induction of inflammation 
and anti-inflammatory 
assay 

2 ชม. สอนบรรยาย 1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 
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สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือท่ีใช' 

ผู'สอน 

10 Molecular biology 
techniques เชEน  
10.1 Reverse Transcriptase 
Polymerase Chain Reaction 
(RT-PCR) 
 
 
 
 
10.2 Western Blotting 
Hybridization 
 

 
 

1 ชม. 
 
 
 
 
 
 

1 ชม. 

 
 

สอนบรรยาย 
 
 
 
 
 
 

สอนบรรยาย 

1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 
 
1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

10.1
อาจารย� 
ดร.สุวิทย� 
 
 
 
 
 
 
10.2
อาจารย� 
ดร.อัปษร 

11 Immunological technique  
eg. 
-  ELISA and related 
techniques 
- Chemiluminescent assay 
- Immunocytochemistry 

and Immunofluorescent 
assay  

2 ชม. สอนบรรยาย 
 

1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร.จิรา
รัตน� 

12 -Molecular Cloning  
analysis  and sequencing 
-Bioinformatic tools 

2 ชม. 
 

สอนบรรยาย 
 

1. บรรยาย กตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจาย� ดร.
ภูวดล 

Final (appointment) 
 
 
 



มคอ. 3 

BMS-675 เทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร� 9

1,2 แผนการสอนภาคปฏิบัติ 
 

สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

และส่ือท่ีใช' 
ผู'สอน 

1 Isolation and Purification of 
compounds 

 6 ชม. 1.สอนปฏิบัติ  
  

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย  

อาจารย� 
ดร.วรพงศ� 

2 Medical Microbiology 
- Bacterial culture, 
isolation and   
identification 
- Diffusion method : Kirby-
Bauer method; Agar plug 
assay; Double layer assay; 
Drop method I 

3 ชม. 
 
 
 

3 ชม. 

1.สอนปฏิบัต ิ
2.ตั้งชุดสาธติ 
 
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

ผศ.ดร.
มณฑล 
 

3 - Diffusion method : Kirby-
Bauer method; Agar plug 
assay; Double layer assay; 
Drop method  
-Broth dilution method 

6 ชม. 
 

1.สอนปฏิบัต ิ
2.ตั้งชุดสาธติ 
 
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

ผศ.ดร.
มณฑล 
 

4 Assay for antibacterial 
activity of herbs I 

6 ชม. สอนปฏิบัต ิ
 
 
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจารย� 
ดร.พวง
ทิพย� 
 

5 Assay for antibacterial 
activity of herbs II 

6 ชม. สอนปฏิบัต ิ
 
 
 

1. Talk lab 40 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 

อาจารย� 
ดร.พวง
ทิพย� 
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สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

และส่ือท่ีใช' 
ผู'สอน 

............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

6 Cell culture technique 6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
  

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

7 Antioxidant assay 6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

8 Cytotoxicity test of natural 
compounds and their 
analogs in cancer cells 

6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

9 Anti-inflammatory assay of 
natural compounds and 
their analogs  

6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

10 Western blot analysis/ RT-
PCR 

6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
2.ตั้งชุดสาธติ 
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 
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สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

และส่ือท่ีใช' 
ผู'สอน 

จากงานวิจัย)/งานวิจัย 
11 Immunological technique 

ELISA technique and 
related method  

6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
2.ตั้งชุดสาธติ 
 
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ (ถHามี) 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจารย� 
ดร.จิรารัตน� 
 

12 12.1 Cloning 
12.2 Bioinformatics 

6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
2.ตั้งชุดสาธติ 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ (ถHามี) 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจาย� ดร.
ภูวดล 

Examination (appointment) 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู'  

ท่ี ผลการเรียนรู' วิธีการประเมิน 
สัปดาห1ท่ี 
ประเมิน 

สัดส/วนของการ
ประเมินผล (ร'อยละ) 

1 หมวดท่ี 4.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทํางาน การ
สEงงาน และความรับผิดชอบในการเรียน 

1-12 10 

2 หมวดท่ี 4.2, 
4.3, 4.5 

การสอบภาคทฤษฎี  7, 13 80 

3 หมวดท่ี 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5 

การจัดทํารายงาน การใชHสารสนเทศ การ
อHางอิงแหลEงขHอมูล   

1-12 10 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก  

1.1 เอกสารประกอบการสอน/คําสอนของอาจารย�ผูHสอน 
2. เอกสารและข'อมูลสําคัญ 
 2.1 Primrose SB.  Molecular biotechnology, 1991. Blackwell Scientific Publications. 
 2.2 Nicholl DST.  An introduction to genetic engineering, 2002.  Cambridge University 
Press. 
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 2.3 Davis JM. Basic cell culture: a practical approach, 2002.  Oxford University Press. 
 2.4 Helgason CD and Miller CL. Basic cell culture protocols, 2005. Humana Press. 
 2.5 Langdon SP. Cancer cell culture: methods and protocols, 2004.  Humana Press. 
 2.6 Zola H. Monoclonal antibodies: preparation and use of monoclonal antibodies 
and engineered antibody derivatives, 2000.  BIOS. 
 2.7 Rose NR. Manual of clinical laboratory immunology, 1997. ASM Press. 
 2.8 Rose NR, Hamilton RG and Barbara D. Manual of clinical laboratory immunology, 
2002. ASM Press.  

 2.9 Talaro KP. Foundations in Microbiology. 5th edition, 2005. McGraw-Hill 
Companies, Inc, New York, USA. 
 2.10  Tortora GJ, Funke BR and Case CL. Microbiology: An introduction. 8th edition, 
2004. Benjamin Cummings, Pearson Education, Inc, California, USA. 

3. เอกสารและข'อมูลแนะนํา 
3.1 Primrose SB and Twyman RM. Principles of gene manipulation and genomics, 

2006. John Wiley & Sons. 
3.2 Helgason CD and Miller CL. Basic cell culture protocols, 2005. Humana Press. 
3.3 Rose NR and Hamilton RG. Barbara Detrick Manual of clinical laboratory 

immunology, 2002. ASM Press.  
 3.4 Patrick R, Murray KS and Rosenthal MAP.  Medical Microbiology, 5th edition, 2005.  

Philadelphia: Elsevier/Mosby.  
 3.5 Mims C, Playfair J, Roitt I, Wakelin D and Williams R. Medical Microbiology. 2nd 

edition, 1998. Mosby International Limited, London, UK. 
3.6 http://www.chromatography-online.org/ 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ1การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา   
2. กลยุทธ1การประเมินการสอน 

1.1 ประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาทุกคน 
1.2 ความถูกตHองในการทําการทดลอง 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 มีการประชุมเพ่ือเตรียมความพรHอมและทบทวนเนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการกEอนเป�ด

เรียนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย� 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ในระหวEางการสอนมีการสอบถามนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการสอบโดยอาจารย�ผูHสอน 
4.2 มีการตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห�ทางหHองปฏิบัติการทุกครั้ง  
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4.3 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน ผูHสอนนําเสนอรายงานผลการเรียน ตลอดจนปhญหา/อุปสรรคตEางๆ 
ท่ีมีระหวEางกระบวนการจัดการเรียนการสอน เสนอตEอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาใหH
ความเห็นชอบและหาแนวทางแกHไขปhญหา/อุปสรรค กEอนนําไปปรับปรุงกระบวนการสอนในครั้งตEอไป 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1  ทําการปรับปรุงเนื้อหาการสอนในแตEละหัวขHอเปDนประจําทุกปR ตามผลประเมินการสอนจาก
ผูHเรียน และผลการทบทวนการสอนของผูHสอน 

5.2  นําขHอมูลท่ีไดHจากการประเมินไปวางแผนรEวมกันเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปR
การศึกษาตEอไป 

5.3 ทําการปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปRตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-729 ปญหาพิเศษทางเคมีอนินทรียข้ันสูง 2

(Special Problem in Advanced Inorganic Chemistry II)
2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาทางเคมอีนินทรีย ของ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง

อาจารยผูสอน รองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
อาจารยผูชวยสอน -

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 10/08/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

รายวิชาน้ีมุงเนนเน้ือหาเก่ียวกับเคมีของสารประกอบสปนครอสโอเวอรและการประยุกตใชในงานวิจัย เพ่ือใหนักศึกษา
ไดมีความเขาใจอยางลุมลึกในโดยผานการเรียนและศึกษาจากบทความวิจัยท่ีทันสมยั เพ่ือนําไปประยุกตใชงานวิจัย
วิทยานิพนธของนักศึกษา

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงหัวขอใหเหมาะสมตอช่ัวโมงสอน และปรับรายละเอียดของเน้ือหารายวิชาน้ีใหเหมาะสมตอระดับการเรยีนรู
ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ท้ังน้ีเน้ือหาหลักของรายวิชาเปนวิชาเลือกของกลุมสาขาวิชาเคมีอนินทรีย

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

การบรรยายและอภิปรายอยางลุมลึกในหัวขอเรื่องท่ีนาสนใจและทันสมัยทางเคมีอนินทรียโดยมเีน้ือหาไมซ้ําซอนกันกับ
รายวิชา CHM-728 ปญหาพิเศษทางเคมีอนินทรียข้ันสูง 1
The same description as CHM-728 Special Problems in Advanced Inorganic Chemistry I but the
topics must be different.

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

48 ช่ัวโมง ไมมี ไมมี 96 ช่ัวโมง



รหัสวิชา CHM-729
ภาคการศึกษา 2/2555

2/5

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการทํางานวิจยั
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลกัการและเหตุผล

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสตูรหรือสํานักวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสตัยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอ่ืน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง

การเรยีนรู
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดการทําวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา
การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
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3.2 วิธีการสอน
1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจยัมาวิเคราะห

และอภิปรายกัน
2) ใชผลงานวิจัย จากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจาก การนําเสนอ การอธิบาย และการตอบคําถาม

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได

4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการสรางปฏิสัมพันธตอกัน การปฏิบตัิงานเปนทีม รวมถึงความรับผิดชอบตอบทบาท

และหนาท่ีของตนเองโดยการนํากิจกรรมมาใชในการเรยีนการสอน
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

นักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) อธิบาย ยกตัวอยาง ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการทํางานวิจัย
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

การนําเสนอ
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน

ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1 Spin crossover theory: basic spin
crossover phenomenon, ligand field
considerations and hysteretic
behaviour.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

2 Spin crossover calculations: DFT
calculations, basis set considerations,
functionals and molecular dynamic
simulations.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

3 Fe(II) SCO monomers:
bis(dipyrazolylpyridine), and
tris(diimine) systems.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

4 Fe(II) SCO monomers:
bis{tris(pyrazolyl)methane/borate}
systems, Fe(NCS)2(diimine)2 systems.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

5 Fe(III) SCO monomers:
dithiocarbamates, and tridentate
Schiff base systems.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

6 Fe(III) SCO monomers: [Fe(sal2trien)]+

systems, [Fe(sal2ten)(py/imid)]+

systems, and .

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

7 1D Fe SCO polymers: [Fe(N2O2)(L)]n,
[Fe(N4)(L)]n, [Fe(NCS)2(diimine)(L)]n and
[Fe(R-triazole)3]n.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

8 2D Fe SCO networks: [Fe(NCS)2(L)2]n,
[Fe(py)2(L)2]n and [Fe(py)2{M(CN)n}]m
(M = Ag, Au).

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

9 3D Fe SCO networks: Hoffman-like
cyanide complexes, [Fe(L)2{M(CN)4}],
linear linkers (M = Ni, Pd, Pt).

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

10 3D Fe SCO networks: Hoffman-like
cyanide complexes, [Fe(L)2{M(CN)4}],
complex linkers (M = Ni, Pd, Pt).

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

11 Spin crossover materials: preparation
of nanoparticles, thin films,
metallomesogens, and metal organic
frameworks

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

12 Spin crossover applications: sensors,
molecular switches, displays.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ

ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Midterm exam 6 30 %
2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Final exam 12 30 %
3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1,

4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4
Essay assignments 8 20%

4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Quizzes and
tutorial sessions

2-11 20%

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1) Spin Chemistry in Transition Metal Compounds I, Edited by P. Gütlich and H. A. Goodwin, Topics

in Current Chemistry, 233, 2004.
2) Spin Chemistry in Transition Metal Compounds I, Edited by P. Gütlich and H. A. Goodwin, Topics

in Current Chemistry, 234, 2004.
3) Spin Chemistry in Transition Metal Compounds I, Edited by P. Gütlich and H. A. Goodwin, Topics

in Current Chemistry, 235, 2004.

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-681 สัมมนา 1

(Seminar I)
2. จํานวนหนวยวิชา 0.5 หนวยวิชา (0-4-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาบังคับ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง

อาจารยผูสอน รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
อาจารย ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา
อาจารย ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจนัทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 1/09/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามทัีกษะการสื่อสารทางวิชาการท้ังในสวนของการบรรยายหนาช้ัน การตอบคําถาม การเขียนรายงาน
และการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบรรยายและการเขียนรายงาน

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเกณฑการใหคะแนน

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและคนควาเนื้อหาท่ีนาสนใจจากวรรณกรรม โดยใหนําเสนอ อภิปราย ตอบขอซักถาม สรุป
ประเด็น และเขียนรายงาน
Participation and presentation of seminar related to contemporary chemistry research.
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2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

ไมมี ไมมี 48 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรบัมอบหมายในรายวิชา
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล
5) สอนใหนักศึกษาตระหนักถึงการอางอิงเอกสารและบทความท่ีนํามาใชในการนําเสนอผลงาน

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม เชน มีการตั้งคําถามในหองสัมมนา การเขารวมฟงการ

บรรยายในรายวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งคําถามและการตอบคําถามในการสัมมนาวาเหมาะสมและเคารพความคดิของ

ผูอ่ืนท่ีขัดแยงกับตน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดใหนักศึกษาตองคนควาขอมูลในเน้ือหาท่ีตนสนใจมานําเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการบรรยายหนาช้ัน การตอบคําถามท่ีมีความถูกตองและลุมลึก การมีสวนรวมในการอภปิรายใน

หองสัมมนาและการเขียนรายงานท่ีถูกตองตามหลักการ
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา
การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
3.2 วิธีการสอน

1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจัยมาวิเคราะห
และอภิปรายกัน

2) ใชผลงานวิจัยจากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน การตอบคําถาม การซักถามผูอ่ืนในหองสัมมนา
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
4) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีของตนเอง

4.2 วิธีการสอน
1) การเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสมัมนา เพ่ือเปนการแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวางนักศึกษา

และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศกึษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) กระตุนใหนักศึกษาได ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในงานวิจัยท่ี

เลือกมานําเสนอ
2) ใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการนําเสนอ

แบบบรรยายและเขียนรายงาน
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน

ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
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5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1 Introduction 4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

ผศ.ดร.พิมผกา

2-3 การสืบคนขอมลูเพ่ือเตรียมตัวสาํหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

8 นักศึกษาสืบคนขอมูลเอง
และนํามานําเสนอ

คณาจารย

4 บรรยาย 1 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

5 บรรยาย 2 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

6 บรรยาย 3 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

7 บรรยายพิเศษ 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

Invited
speaker

8-9 การสืบคนขอมลูเพ่ือเตรียมตัวสาํหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

8 นักศึกษาสืบคนขอมูลเอง
และนํามานําเสนอ

คณาจารย

10 บรรยาย 4 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

11 บรรยาย 5 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

12 บรรยาย 6 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู

การ
ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน
สัดสวนของ

การประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,

3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4

การถามตอบใน
หองสัมมนา

2-12 10%

2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4

การบรรยายของ
นักศึกษา

2-12 50 %

3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4

รายงาน 5-8, 11-13 40%
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก

1) http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/oral
2) http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/Tips/present/comms.htm

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932 วิทยานิพนธ

(Thesis)
2. จํานวนหนวยวิชา 12 หนวยวิชา
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาบังคับ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง

อาจารยผูสอน รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
อาจารย ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา
อาจารย ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจนัทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 1/09/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามทัีกษะการทําวิจยั การแกปญหาอยางมรีะบบ ในหวัขอท่ีสนใจ โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปน
ผูแนะนํา

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงวิธีการตดิตามความกาวหนาวิทยานิพนธ และเกณฑการกําหนดหนวยวิชาท่ีผาน IP ในแตละภาคการศึกษา

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา คนควา และวิจัยในหัวขอเรื่องท่ีนาสนใจในสาขาเคมีตามหลักการรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยท่ี
ถูกตองภายใตการดูแลและปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธโดยวิทยานิพนธจะตองบงถึงองค
ความรูใหมและแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทําวิจัยไดดวยตนเองของนักศึกษา
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The students are required to undertake a prescribed program of research under the
direct supervision of a member of the academic staff. The thesis should be a significant
contribution to knowledge in the discipline concerned and demonstrate the student’s
capacity to carry out independent research.

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา
-

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรบัมอบหมายในรายวิชา
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล
5) สอนใหนักศึกษาตระหนักถึงการอางอิงเอกสารและบทความท่ีนํามาใชในการนําเสนอผลงาน

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งคําถามและการตอบคําถามและการตดิตอสื่อสารกับอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ
3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งคําถามและการตอบคําถามในการสัมมนารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธใน

แตปลายภาคการศึกษา

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดใหนักศึกษาตองคนควาขอมูลในเน้ือหาท่ีตนสนใจมานําเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิจยั ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ



CHM-932
2/2555

3/5

2.3 วิธีการประเมินผล
ความสามารถในการแกปญหาในการวิจัยเมื่อการทดลองไมเปนดังความคาดหมาย และการวางแผนการทดลองให

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัยวิทยานิพนธ
3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา
1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ
2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา

การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม

3.2 วิธีการสอน
1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจัยมาวิเคราะห

และอภิปรายกัน
2) ใชผลงานวิจัยจากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน การตอบคําถาม การซักถามผูอ่ืนในหองการสัมมนารายงานความกาวหนา

วิทยานิพนธในแตปลายภาคการศกึษา
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
4) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีของตนเอง

4.2 วิธีการสอน
1) การเสนอผลงานวิจัยท่ีดําเนินการไดแกการสมัมนารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธในแตปลายภาค

การศึกษา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) กระตุนใหนักศึกษาได ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในงานวิจัยท่ี

เลือกมานําเสนอ
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2) ใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการนําเสนอ
แบบบรรยายและเขียนรายงาน

3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1-12 การสืบคนขอมลู และดําเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ

ไมระบุ - นักศึกษาเขาหองวิจัยเพ่ือดําเนินการ
ทดลอง
- นักศึกษาทําการวิเคราะหผลการ
ทดลองท่ีไดกับอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ

อาจารยท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพนธ

13 เขียนรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ

นักศึกษาสงรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธในภาคการศึกษา

คณาจารย

13 สัมมนารายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ

1 วัน นักศึกษานําเสนอความกาวหนา
วิทยานิพนธในภาคการศึกษา

คณาจารย

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู

การ
ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน
สัดสวนของ

การประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,

3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4

การเขาหองวิจัยและ
การวิเคราหขอมูล
รวมกับท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ

1-12 30%

2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4

การบรรยายของ
นักศึกษาและการตอบ
คําถาม

13 40%

3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4

รายงานความกาวหนา 13 30 %

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-715 ปญหาพิเศษทางเคมีอินทรียข้ันสูง 1

(Special Problems in Advanced Organic Chemistry I)
2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาทางเคมอิีนทรีย ของ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ

อาจารยผูสอน อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

อาจารยผูชวยสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 23/12/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับเคมีอินทรียท่ีทันสมยั นาสนใจในปจจุบัน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงหัวขอใหเหมาะสมตอช่ัวโมงสอน และทันสมัยกับหัวขอตางๆ ในปจจุบัน

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

การบรรยายและอภิปรายอยางลุมลึกในหัวขอเรื่องท่ีนาสนใจและทันสมัยทางเคมีอินทรีย
Presentation and in-depth discussion of topics of current interest in organic chemistry.

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

48 ช่ัวโมง ไมมี ไมมี 96 ช่ัวโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการ

ประกอบวิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการทํางานวิจยั
3) จัดใหมีการปฏิบัติงานเปนทีม ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเหน็ของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสตูรหรือสํานักวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสตัยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอ่ืน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏแีละ
ภาคปฏิบตัิ

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการอภปิราย การเสนอแนวคิด ตามหลักการทางทฤษฏีและปฏิบัติการในเชิง

ลึก โดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสู

รายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) มีการทําวิทยานิพนธ ท่ีสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคดิเชิงวิทยาศาสตรอยางลึกซึ้งในการ

ทําวิจัย
2.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชา โดยการวัดจากความเขาใจในหัวขอ การมีสวนรวมในการ
อภิปราย รวมถึงการนําเสนอความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไข
ปญหา การเรียนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
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3.2 วิธีการสอน
1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดใชทักษะการคิดและการแกไขปญหา บูรณาการองคความรูจากแหลง

ตางๆเขาดวยกัน ผานการอภิปรายและการนําเสนอความคดิเห็นท่ีสอดคลองกับหัวขอน้ันๆ
2) ใชงานวิจัยจากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรยีนรู พัฒนาทักษะ งานหรือองคความรูใหมอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการประเมินจาก การอภิปราย การนําเสนอแนวคดิของ
ตนเอง บนพ้ืนฐานความรูทางวิทยาศาสตรและการตอบคําถามท่ีเก่ียวของหัวขอ

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได

4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามี การแสดงออกถึงภาวะผูนํากลุม รวมถึงความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ี

ของตนเองโดยการนํากิจกรรม การอภิปราย วิเคราะห มาใชในการเรียนการสอน
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

นักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมนิผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) อภิปราย ยกตัวอยาง ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการ

ทํางานวิจัย
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการนําเสนอ
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอ

ผลงานในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

ตารางท่ี 1 เน้ือหาวิชาบรรยาย

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1 Introduction : Special Problems in
Advanced Organic Chemistry

3 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

1-2 Special Topic in Organic Chemistry :
Food

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

3-4 Special Topic in Organic Chemistry :
Agriculture

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

4-5 Special Topic in Organic Chemistry :
Environment

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

5-6 Special Topic in Organic Chemistry :
Energy

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

6-7 Special Topic in Organic Chemistry :
Functional Organic Compound

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

8-9 Special Topic in Organic Chemistry :
Medicine

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

9-10 Special Topic in Organic Chemistry :
Material

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

10-11 Special Topic in Organic Chemistry :
Technology

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ
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11-12 Discussion and Evaluation 5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ

ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Evaluation of
presentation and
discussion

12 100 %

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1) วารสารปจจุบัน ท่ีทันสมยัในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของ

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษา
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษา
- ผลการประเมินการสอน โดยอาจารยผูสอนรวม

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา ถึงความเขาใจในหัวขอพิเศษน้ันๆ

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-721 เคมีออรแกโนเมทัลลกิ

(Organometallic Chemistry)
2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาทางเคมอีนินทรีย ของ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง
อาจารยผูชวยสอน -

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 3 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
CHM-621 เคมีอนินทรียข้ันสูง 2
CHM-621 Advanced Inorganic Chemistry II

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 10/12/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

รายวิชาน้ีมุงเนนเน้ือหาเก่ียวกับเคมีออรแกรโนเมทัลลิกและการประยุกตใชในงานวิจัย เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความเขาใจ
อยางลุมลึกในโดยผานการเรียนและศึกษาจากบทความวิจัยท่ีทันสมัย

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงหัวขอใหเหมาะสมตอช่ัวโมงสอน และปรับรายละเอียดของเน้ือหารายวิชาน้ีใหเหมาะสมตอระดับการเรยีนรู
ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ท้ังน้ีเน้ือหาหลักของรายวิชาเปนวิชาเลือกของกลุมสาขาวิชาเคมีอนินทรีย

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

กฎ 18 อิเล็กตรอน โลหะอัลไคล โลหะอรลิ โลหะคารบอไนล โลหะคารบีน โลหะ
คารไบน โลหะอัลไลล โลหะไซโคลเพนตะไดอิไนล โลหะอรีน และตัวเรงปฏิกิรยิาออรแกโนเมทัลลิก
The 18-electron rule; metal-alkyls; metal-aryls; metal carbonyls; metal-carbenes; metal-carbynes;
metal-allyls; metal cyclopentadienyls; metal-arenes and catalytic organometallics.

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

48 ช่ัวโมง ไมมี ไมมี 96 ช่ัวโมง
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการทํางานวิจยั
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลกัการและเหตุผล

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสตูรหรือสํานักวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสตัยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอ่ืน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง

การเรยีนรู
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดการทําวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา
การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
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3.2 วิธีการสอน
1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจยัมาวิเคราะห

และอภิปรายกัน
2) ใชผลงานวิจัย จากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจาก การนําเสนอ การอธิบาย และการตอบคําถาม

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได

4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการสรางปฏิสัมพันธตอกัน การปฏิบตัิงานเปนทีม รวมถึงความรับผิดชอบตอบทบาท

และหนาท่ีของตนเองโดยการนํากิจกรรมมาใชในการเรยีนการสอน
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

นักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) อธิบาย ยกตัวอยาง ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการทํางานวิจัย
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

การนําเสนอ
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน

ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1-2 สมบัติท่ัวไปของสารประกอบโลหอินทรีย
 สารประกอบโลหอินทรียคืออะไร
 คําศัพทท่ีเก่ียวของกับความหนาแนน

อิเล็กตรอนท่ีสําคัญ
 การอานช่ือลิแกนดท่ีสําคัญ หลักการ

อานช่ือลิแกนด
 กฎการนับ 18 อิเล็กตรอน และ

ขอจํากัดของกฎการนับ 18
อิเล็กตรอน

 เรขาคณิตและจํานวนโคออรดิเนชัน
 อิทธิพลของคอมเพลกเซชัน
 ความแตกตางของโลหะตาง ๆ

8 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

ผศ.ดร.พิมผกา

3-6 สารประกอบโลหอินทรียและพันธะเคมี
 คารบอไนล ฟอสฟน และ ไฮไดรด
 พันธะซิกมาของคารบอนในลิแกนด

อัลไคล เอไรล
 พันธะซิกมาและไพของคารบอนในลิ

แกนด คารบีน คารไบน
 พันธะไพของคารบอนในลิแกนด

อัลไลล เอรีน ไซโคลเพนเทดิอิไนล
 พันธะระหวางโลหะและโลหะ

16 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

ผศ.ดร.พิมผกา

7-9 ปฏิกิริยาพ้ืนฐาน
 การแทนท่ีลิแกนด
 การเตมิแบบออกซิเดตีฟ การกําจดั

แบบรีดักตีฟ
 การแทรกในโมเลกุล การนําออกจาก

โมเลกุล
 การเกิดปฏิกิริยาบนโคออรดิเนตลิ

แกนดของนิวคลิโอฟลิค อิเล็กโทรฟลิค

12 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

ผศ.ดร.พิมผกา

10-12 กระบวนการทางตัวเรงปฏิกิริยา
 ไฮโดรจเีนชันแบบสมมาตร และ

อสมมาตร
 คารบอไนเลชัน ไฮโดรฟอรมิลเลชัน

และ กระบวนการผลิตกรดออะซติิของ
มอนซานโต

 พอลิเมอรไรเซชัน ออลิโกเมอรไรเซชัน
ไซคลเิซชัน

12 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

ผศ.ดร.พิมผกา
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ

ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Midterm exam 6 30 %
2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Final exam 12 30 %
3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1,

4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4
Essay assignments 8 20%

4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Quizzes and
tutorial sessions

2-11 20%

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1) C. E. Housecroft and A. G. Sharpe (2008), Inorganic Chemistry 3rd Ed., Pearson Education

Limitted.
2) Ch. Elschenborich and A. Salzer (1992), Organometallics: A concise Introduction 2nd revised Ed.,

VCH.
3) Manfred Bochmann (1996), Organometallics 1: Complexes with Transition Metal-Carbon -

Bonds, Oxford Science Publications.
4) Manfred Bochmann (1996), Organometallics 2: Complexes with Transition Metal-Carbon -

Bonds, Oxford Science Publications.

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-682 สัมมนา 2

(Seminar II)
2. จํานวนหนวยวิชา 0.5 หนวยวิชา (0-4-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาบังคับ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง

อาจารยผูสอน รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
อาจารย ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา
อาจารย ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจนัทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 1/09/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามทัีกษะการสื่อสารทางวิชาการท้ังในสวนของการบรรยายหนาช้ัน การตอบคําถาม การเขียนรายงาน
และการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบรรยายและการเขียนรายงาน

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเกณฑการใหคะแนน

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

คําอธิบายรายวิชาเชนเดียวกับรายวิชา CHM-681 สัมมนา 1 แตมีเน้ือหาไมซ้ําซอนกับรายวิชาสมัมนาอ่ืนๆ
The same description as CHM-681 Seminar I but the topics of the seminar must be different from
those presented in other seminar courses.
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2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

ไมมี ไมมี 48 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรบัมอบหมายในรายวิชา
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล
5) สอนใหนักศึกษาตระหนักถึงการอางอิงเอกสารและบทความท่ีนํามาใชในการนําเสนอผลงาน

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม เชน มีการตั้งคําถามในหองสัมมนา การเขารวมฟงการ

บรรยายในรายวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งคําถามและการตอบคําถามในการสัมมนาวาเหมาะสมและเคารพความคดิของ

ผูอ่ืนท่ีขัดแยงกับตน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดใหนักศึกษาตองคนควาขอมูลในเน้ือหาท่ีตนสนใจมานําเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการบรรยายหนาช้ัน การตอบคําถามท่ีมีความถูกตองและลุมลึก การมีสวนรวมในการอภปิรายใน

หองสัมมนาและการเขียนรายงานท่ีถูกตองตามหลักการ
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา
การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
3.2 วิธีการสอน

1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจัยมาวิเคราะห
และอภิปรายกัน

2) ใชผลงานวิจัยจากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน การตอบคําถาม การซักถามผูอ่ืนในหองสัมมนา
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
4) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีของตนเอง

4.2 วิธีการสอน
1) การเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสมัมนา เพ่ือเปนการแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวางนักศึกษา

และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศกึษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) กระตุนใหนักศึกษาได ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในงานวิจัยท่ี

เลือกมานําเสนอ
2) ใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการนําเสนอ

แบบบรรยายและเขียนรายงาน
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน

ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
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5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1 Introduction 4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

ผศ.ดร.พิมผกา

2-3 การสืบคนขอมลูเพ่ือเตรียมตัวสาํหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

8 นักศึกษาสืบคนขอมูลเอง
และนํามานําเสนอ

คณาจารย

4 บรรยาย 1 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

5 บรรยาย 2 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

6 บรรยาย 3 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

7 บรรยายพิเศษ 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

Invited
speaker

8-9 การสืบคนขอมลูเพ่ือเตรียมตัวสาํหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

8 นักศึกษาสืบคนขอมูลเอง
และนํามานําเสนอ

คณาจารย

10 บรรยาย 4 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

11 บรรยาย 5 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

12 บรรยาย 6 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู

การ
ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน
สัดสวนของ

การประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,

3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4

การถามตอบใน
หองสัมมนา

2-12 10%

2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4

การบรรยายของ
นักศึกษา

2-12 50 %

3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4

รายงาน 5-8, 11-13 40%
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก

1) http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/oral
2) http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/Tips/present/comms.htm

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม



CHM-932
3/2555

1/5

มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932 วิทยานิพนธ

(Thesis)
2. จํานวนหนวยวิชา 12 หนวยวิชา
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาบังคับ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง

อาจารยผูสอน รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
อาจารย ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา
อาจารย ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจนัทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 3
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 1/09/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามทัีกษะการทําวิจยั การแกปญหาอยางมรีะบบ ในหวัขอท่ีสนใจ โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปน
ผูแนะนํา

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงวิธีการตดิตามความกาวหนาวิทยานิพนธ และเกณฑการกําหนดหนวยวิชาท่ีผาน IP ในแตละภาคการศึกษา

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา คนควา และวิจัยในหัวขอเรื่องท่ีนาสนใจในสาขาเคมีตามหลักการรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยท่ี
ถูกตองภายใตการดูแลและปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธโดยวิทยานิพนธจะตองบงถึงองค
ความรูใหมและแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทําวิจัยไดดวยตนเองของนักศึกษา
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The students are required to undertake a prescribed program of research under the
direct supervision of a member of the academic staff. The thesis should be a significant
contribution to knowledge in the discipline concerned and demonstrate the student’s
capacity to carry out independent research.

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา
-

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรบัมอบหมายในรายวิชา
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล
5) สอนใหนักศึกษาตระหนักถึงการอางอิงเอกสารและบทความท่ีนํามาใชในการนําเสนอผลงาน

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งคําถามและการตอบคําถามและการตดิตอสื่อสารกับอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ
3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งคําถามและการตอบคําถามในการสัมมนารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธใน

แตปลายภาคการศึกษา

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดใหนักศึกษาตองคนควาขอมูลในเน้ือหาท่ีตนสนใจมานําเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ
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2.3 วิธีการประเมินผล
ความสามารถในการแกปญหาในการวิจัยเมื่อการทดลองไมเปนดังความคาดหมาย และการวางแผนการทดลองให

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัยวิทยานิพนธ
3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา
1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ
2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา

การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม

3.2 วิธีการสอน
1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจัยมาวิเคราะห

และอภิปรายกัน
2) ใชผลงานวิจัยจากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน การตอบคําถาม การซักถามผูอ่ืนในหองการสัมมนารายงานความกาวหนา

วิทยานิพนธในแตปลายภาคการศกึษา
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
4) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีของตนเอง

4.2 วิธีการสอน
1) การเสนอผลงานวิจัยท่ีดําเนินการไดแกการสมัมนารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธในแตปลายภาค

การศึกษา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) กระตุนใหนักศึกษาได ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในงานวิจัยท่ี

เลือกมานําเสนอ
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2) ใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการนําเสนอ
แบบบรรยายและเขียนรายงาน

3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1-12 การสืบคนขอมลู และดําเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ

ไมระบุ - นักศึกษาเขาหองวิจัยเพ่ือดําเนินการ
ทดลอง
- นักศึกษาทําการวิเคราะหผลการ
ทดลองท่ีไดกับอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ

อาจารยท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพนธ

13 เขียนรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ

นักศึกษาสงรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธในภาคการศึกษา

คณาจารย

13 สัมมนารายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ

1 วัน นักศึกษานําเสนอความกาวหนา
วิทยานิพนธในภาคการศึกษา

คณาจารย

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู

การ
ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน
สัดสวนของ

การประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,

3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4

การเขาหองวิจัยและ
การวิเคราหขอมูล
รวมกับท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ

1-12 30%

2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4

การบรรยายของ
นักศึกษาและการตอบ
คําถาม

13 40%

3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4

รายงานความกาวหนา 13 30 %

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม



มคอ. ๗

๒๒

ภาคผนวก ๒
มคอ. ๕ รายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในปการศกึษา ๒๕๕๕
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-711 เคมีของผลติภณัฑธรรมชาติ

(Natural Product Chemistry)
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถาม)ี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)

ดร.วรพงศ ภูพงศ ดร. ปลันธน แสนสุข และดร.หทัยชนก คมเมน เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555
5. สถานท่ีเรียน

หองบรรยายบณัฑติศึกษา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

การจัดการเรยีนการสอน แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในแผนการสอน ดังน้ี
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย

หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

Biosynthetic processes: Primary and
secondary metabolism, the building
blocks, and the construction
mechanisms

2 2

The acetate pathway: Fatty acids and
polyketides

2 2

The shikimate pathway: Aromatic
amino acids and phenylpropanoids

4 4

The mevalonate and deoxyxylulose
phosphate pathways: Terpenoids and
steroids

6 6

The classification of secondary
metabolites

2 2

The extraction techniques 4 4
The isolation and purification 8 8
The characterization 12 12
Biological activities: Screening
methods and biological evaluation

2 2

Presentation on natural product
chemistry topic

6 6
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2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน
หัวขอท่ีทําการสอนไมครอบคลุม

หรือไมไดสอน (ถามี)
ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา

นี้
วิธีแกไข

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธสีอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรคมี ไมมี

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและช้ีแนะ จรยิธรรมของการเปน
นักวิทยาศาสตรท่ีดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม



การกลาวอางผลงานของคนอ่ืน ผานรายงาน
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน



ความรู บรรยาย และการสืบคนขอมูล องคความรู
ใหมๆ เก่ียวกับ natural product และใช
สัมนา เปนสื่อในการวิเคราะหองคความรู



ทักษะทางปญญา ใชสัมมนาเปนสื่อในการพัฒนาทักษะทาง
ปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอน้ันๆ และ
การสื่อการนําเสนอ



ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ใชสัมมนาและการนําเสนอเปนกลยุทธใน
การพัฒนาความรับผิดชอบ ท้ังในการ
รับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การไมละเมดิ
และความรับผดิชอบตอตนเองในการทํางาน
ท่ีไดรับมอบหมายใหทันกําหนด



ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอสมันา



4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผูสอนคอบเปนผู
ช้ีแนะใหมากข้ึน

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน)

นักศึกษา จํานวน 2 คน
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา

นักศึกษา จํานวน 2 คน
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)

-
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาท้ังหมด

เกรด ชวงเกรด จํานวน (คน)
A 80->> 1
B+ 74-79.99 0
B 68-73.99 1
C+ 62-67.99 0
C 56-61.99 0

D+ 50-55.99 0
D 45-49.99 0
F 0-44.99 0

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล
ไมมี

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล

ไมมี

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ สรุปผล

- สอบวัดผลครั้งท่ี 1 30%
- สอบวัดผลครั้งท่ี 2 30%
- สอบวัดผลครั้งท่ี 3 30%
- สัมมนา 10%

- สารมารถทวนสอบผลสําฤทธ์ิไดแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ี
กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก

ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถาม)ี ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

ไมมี

อุปสรรคดานองคกร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
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หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยท้ังนักศึกษาและอาจารยผูสอนคิดเปน 3.83 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังน้ี

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนช้ีแจงวัตถุประสงค ขอบเขตเน้ือหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเน้ือหาท่ี
ระบุไว

4.40

2.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน 3.80

3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา 3.60

4.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหรูจักคดิและอยากแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิ 4.00

5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพรอมในการสอน 3.80

6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ
หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด

3.40

เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ 3.83

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)
-

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
-

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจดุออน)

-
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1

-

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผานมา

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตผุล)

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาท่ีผานมา ผลการดําเนินการ
- -
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2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาน้ี การใชอุปกรณการสอนแบบใหม

เปนตน)
-

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาท่ีควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน 26 กันยายน 2555

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 26 กันยายน 2555
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 26 กันยายน 2555
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 26 กันยายน 2555
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-712 เคมีเฮเทอโรไซคลิก

(Heterocyclic Chemistry)
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถาม)ี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)

ดร.วรพงศ ภูพงศ* ดร. ปลันธน แสนสุข และดร.หทัยชนก คมเมน เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555
5. สถานท่ีเรียน

หองบรรยายบณัฑติศึกษา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

การจัดการเรยีนการสอน แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในแผนการสอน ดังน้ี
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย

หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

Introduction structure and main
physical properties of saturated and
unsaturated heterocyclic compound
and aromatic heterocycles )3-6
membered ring(

4 4

Reactivitiy of aromatic heterocycles:
electrophilic addition, electrophilic
substitution, Nucleophilic
substitution, Radical substitution,etc

6 6

Reaction and Synthesis of Pyrroles
Thiophenes and Furans

4 4

Reaction and Synthesis of Pyridines
Quinolines qnd Isoquinolines

4 4

Reaction and Synthesis of Pyrones
and Benzopyrones

4 4

Reaction and Synthesis of the
Diazines (2 N-atom): Pyridazine,
Pyrimidine and Pyrazine

6 6

Reaction and Synthesis of Idoles, 6 6
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Benzo[b]thiophenes, Benzo[b]furans,
Isoindoles, Benzo[c]thiophenes and
Isobenzofurans
Reaction and Synthesis of Azole:
Pyrazoles, Isothiazoles, Isoxazoles
Imidazoles, Thiazoles and Oxazoles

6 6

Reaction and Synthesis of Purine:
Nucleic acid, nucleosides and
nucleotides

2 2

Presentation on Heterocyclic Topic 6 6

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน
หัวขอท่ีทําการสอนไมครอบคลุม

หรือไมไดสอน (ถามี)
ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา

นี้
วิธีแกไข

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธสีอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรคมี ไมมี

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและช้ีแนะ จรยิธรรมของการเปน
นักวิทยาศาสตรท่ีดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม



การกลาวอางผลงานของคนอ่ืน ผานรายงาน
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน



ความรู บรรยาย และการสืบคนขอมูล องคความรู
ใหมๆ เก่ียวกับHeterocyclic product และ
ใชสัมนา เปนสื่อในการวิเคราะหองคความรู



ทักษะทางปญญา ใชสัมมนาเปนสื่อในการพัฒนาทักษะทาง
ปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอน้ันๆ และ
การสื่อการนําเสนอ



ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ใชสัมมนาและการนําเสนอเปนกลยุทธใน
การพัฒนาความรับผิดชอบ ท้ังในการ
รับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การไมละเมดิ
และความรับผดิชอบตอตนเองในการทํางาน
ท่ีไดรับมอบหมายใหทันกําหนด



ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอสมันา
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4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผูสอนคอบเปนผู
ช้ีแนะใหมากข้ึน

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน)

นักศึกษา จํานวน 3 คน
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา

นักศึกษา จํานวน 3 คน
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)

-
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

นักศึกษาท้ังหมด
เกรด ชวงเกรด จํานวน (คน)

A 80->> 1
B+ 74-79.99 1
B 68-73.99 0
C+ 62-67.99 0
C 56-61.99 1

D+ 50-55.99 0
D 45-49.99 0
F 0-44.99 0

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล
ไมมี

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล

ไมมี

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ สรุปผล

- สอบวัดผลครั้งท่ี 1 30%
- สอบวัดผลครั้งท่ี 2 30%
- สอบวัดผลครั้งท่ี 3 30%
- สัมมนา 10%

- สารมารถทวนสอบผลสําฤทธ์ิไดแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ี
กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2
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หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก

ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถาม)ี ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

ไมมี

อุปสรรคดานองคกร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคดิเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยท้ังนักศึกษาและอาจารยผูสอนคิดเปน 4.03 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังน้ี

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนช้ีแจงวัตถุประสงค ขอบเขตเน้ือหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเน้ือหาท่ี
ระบุไว

4.33

2.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน 4.00

3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา 3.83

4.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหรูจักคดิและอยากแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิ 4.00

5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพรอมในการสอน 4.17

6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ
หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด

3.83

เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ 4.03

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 3.8 เต็ม 5

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)
-

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
-
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจดุออน)

-
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1

-

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผานมา

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตผุล)

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาท่ีผานมา ผลการดําเนินการ
- -

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาน้ี การใชอุปกรณการสอนแบบใหม

เปนตน)
-

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาท่ีควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน 26 กันยายน 2555

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 26 กันยายน 2555
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 26 กันยายน 2555
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 26 กันยายน 2555
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-728 ปญหาพิเศษทางเคมีอนินทรียข้ันสูง 1

(Special Problem in Advanced Inorganic Chemistry I)
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถาม)ี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)

รองศาสตราจารย ดร. เดวิด เจมส ฮารดิง เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555
5. สถานท่ีเรียน

หองบรรยายบณัฑติศึกษา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

การจัดการเรยีนการสอน แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในแผนการสอน ดังน้ี
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย

หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

Supramolecular interactions: the
hydrogen bond, strength, possible
donor and acceptor atoms, hydrogen
bonding notation.

4 4

Supramolecular interactions: the
weak hydrogen bond, C-HX
interactions, - interactions and C-
H interactions.

4 4

Supramolecular interactions: halogen
bonding, comparison with hydrogen
bonding, XX interactions, the 
hole, acceptor-donor dichotomy.

4 4

Cationic binding: crown ethers, Lariat
ethers, cryptands, solution behaviour
and selectivity.

4 4

Cationic binding: calixarenes,
cyclodextrins, and siderophores.

4 4

Anionic binding: anion-host design,
anionic size and shape, guanadinium,
urea and azamacrocyclic receptors.

4 4
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หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

Crystal engineering: basic concepts,
crystal engineering synthons, alcohol-
amine, amide-amide co-crystals, and
coordination polymers.

4 4

Self-assembly: molecular squares
and triangles, catenanes and
rotoxannes, helicates and knots.

4 4

Supramolecular devices:
photochemical sensors, fluorophores,
and electrochemical sensors.

4 4

Supramolecular devices: molecular
wires, molecular rectifiers,
electroswitchable luminescence and
switchable binding.

4 4

Supramolecular nanomaterials:
dendrimers, supramolecular gels,
supramolecular nanocapsules and
supramolecular nanoparticles.

4 4

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน
หัวขอท่ีทําการสอนไมครอบคลุม

หรือไมไดสอน (ถามี)
ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา

นี้
วิธีแกไข

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธสีอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรคมี ไมมี

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและช้ีแนะ จรยิธรรมของการเปน
นักวิทยาศาสตรท่ีดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม



การกลาวอางผลงานของคนอ่ืน ผานรายงาน
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน



ความรู บรรยาย และการสืบคนขอมูล องคความรู
ใ ห ม ๆ  เ ก่ี ย ว กั บ Supramolecular
Chemistry และใช Group discussion
เปนสื่อในการวิเคราะหองคความรู
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ทักษะทางปญญา ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
น้ันๆ และการสื่อการนําเสนอ



ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ท้ังในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมดิ และความรบัผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานท่ีไดรบัมอบหมายใหทันกําหนด



ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion



4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผูสอนคอบเปนผู
ช้ีแนะใหมากข้ึน

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน)

นักศึกษา จํานวน 1 คน
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา

นักศึกษา จํานวน 1 คน
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)

-
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

นักศึกษาท้ังหมด
เกรด ชวงเกรด จํานวน (คน)

A 80->> 1
B+ 74-79.99 0
B 68-73.99 0
C+ 62-67.99 0
C 56-61.99 0

D+ 50-55.99 0
D 45-49.99 0
F 0-44.99 0

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล
ไมมี
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6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล

ไมมี

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ สรุปผล

- สอบวัดผลครั้งท่ี 1 30%
- สอบวัดผลครั้งท่ี 2 30%
- Essay assignments 20%
- Quizzes and tutorial sessions 20%

- สามารถทวนสอบผลสมัฤทธ์ิไดตามแผนการประเมินผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก

ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถาม)ี ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

ไมมี

อุปสรรคดานองคกร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคดิเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยท้ังนักศึกษาและอาจารยผูสอนคิดเปน 5 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังน้ี

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนช้ีแจงวัตถุประสงค ขอบเขตเน้ือหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเน้ือหาท่ี
ระบุไว

5

2.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน 5

3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา 5

4.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหรูจักคดิและอยากแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิ 5

5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพรอมในการสอน 5

6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตาํรา
และสิ่งพิมพในหองสมุด

5

เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ 5
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ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 5 เต็ม 5

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)
-

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
-

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจดุออน)

-
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1

-

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผานมา

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตผุล)

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาท่ีผานมา ผลการดําเนินการ
- -

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาน้ี การใชอุปกรณการสอนแบบใหม

เปนตน)
-

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาท่ีควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: รองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน 26 กันยายน 2555

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 26 กันยายน 2555
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 26 กันยายน 2555
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 26 กันยายน 2555



มคอ. 5 

BMS-675 เทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร� 1

 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สหเวชศาสตร�และสาธารณสุขศาสตร�/ชีวเวชศาสตร� 
 

หมวดท่ี 1 ข)อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

 BMS-675    เทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร� 
  Biomedical Sciences Laboratory Techniques 
2. จํานวนหน/วยวิชา  

1 (2-6-7) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร� 
เปHนกลุIมวิชาบังคับ 

4. อาจารย3ผู)รับผิดชอบ อาจารย3ผู)สอนและกลุ/มเรียน (section)  
กลุIมท่ี 1  ผูLชIวยศาสตราจารย� ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล  

 อาจารย� ดร. วรพงศ� ภูIพงศ�   
 อาจารย� ดร.พวงทิพย� ภูIพงษ�  
 อาจารย� ดร.วรางคณา   จุLงลก   
 อาจารย� ดร.อัปษร สัตยาคม  
 อาจารย� ดร. สุวิทย� ดLวงมะโน 
 อาจารย� ดร. จิรารัตน� สองสี 
 อาจารย� ดร. ภูวดล บางรักษ�                      

5. ภาคการศึกษา/ช้ันป>ท่ีเรียน 
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก ชั้นปTท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 (2/2555)  

6. รายวิชาท่ีต)องเรียนมาก/อน (Pre-requisites) 
ไมIมี      

7. รายวิชาท่ีต)องเรียนพร)อมกัน (Co-requisites) 
BMS-603  เทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร� (สําหรับนักศึกษารหัส 54) 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคบรรยายเรียนท่ีอาคารวิชาการ 1 และ/หรืออาคารวิชาการ 2  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 

  ภาคปฏิบัติเรียนท่ีอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (B8) 
 

รายวิชาบังคับ                                          BMS-675 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเวชศาสตร� (Biomedical Sciences Laboratory Techniques)  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� ปT พ.ศ. 2555                     เอกสารรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  
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9. วันท่ีจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
สิ้นสุดการเรียนการสอน 
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน  
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 
1.1 แผนการสอนภาคทฤษฎี 

 

สัปดาห3 หัวข)อ/รายละเอียด 
จํานวนช่ัวโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวน
ช่ัวโมงท่ี

สอนได)จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน
จริงต/างจากแผนการ

สอนหากมีความ
แตกต/างเกิน 25% 

ผู)สอน 

1 Isolation and 
purification of 
compounds 

2 2 - อาจารย� 
ดร.วร
พงศ� 

2 Medical Microbiology 
 - Bacterial culture, 
isolation and   
identification 

 
2 

 
2 

 
- 

 
ผศ.ดร.
มณฑล 

3 3.1 Antibacterial 
sensitivity test (AST): 
diffusion method; 
dilution method 
3.2 Current topic in AST 
for methicillin resistant 
Staphylococcus aureus 
(MRSA) 

1 
 
 
 
1 

1.30 
 
 
 

45 นาท ี

เปHนเนื้อหาที่นักศึกษาไมI
เคยรูLมากIอน ทําใหLตLอง
ใชLระยะเวลาในการ
บรรยายและอธบิายนาน 
 
  

3.1 ผศ.
ดร.
มณฑล 
 
 3.2 
นักศึกษา
ปริญญา
เอก 

4 Antibiotics: mechanism 
& resistance 

2 
  

2 
 

- อาจารย� 
ดร. พวง
ทิพย� 

5 5.1 Application of Broth 
dilution method for anti 
bacterial assay of herb. 
 
5.2 Current topic in 
Application of 
microbroth dilution for 
antibacterial assay of 
herb. 

1 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
1 

- 
 
 
 
- 

5.1
อาจารย� 
ดร. พวง
ทิพย� 
5.2 
นักศึกษา
ปริญญา
เอก 
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สัปดาห3 หัวข)อ/รายละเอียด 
จํานวนช่ัวโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวน
ช่ัวโมงท่ี

สอนได)จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน
จริงต/างจากแผนการ

สอนหากมีความ
แตกต/างเกิน 25% 

ผู)สอน 

6 Cell culture techniques 2 2 - อาจารย� 
ดร.อัปษร 

7 Antioxidant assay 2 2 - อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

8 Cytotoxicity tests in 
cancer cells 

2 2 - อาจารย� 
ดร.สุวิทย� 

9 Induction of 
inflammation and anti-
inflammatory assay 

2 2 - อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

10 Molecular biology 
techniques เชIน  
10.1 Reverse 
Transcriptase 
Polymerase Chain 
Reaction (RT-PCR) 
10.2 Western Blotting 
Hybridization 
 

 
 
1  
 
 
 
1 

 
 
1 
 
 
 
1 

  
 

- 
 
 
 
- 

10.1
อาจารย� 
ดร.สุวิทย� 
 
 
 
10.2
อาจารย� 
ดร.อัปษร 

11 Immunological 
technique  
eg. 
-  ELISA and related 
techniques 
- Chemiluminescent 

assay 
- Immunocytochemistr

y and 
Immunofluorescent 
assay  

2 2 
 

- อาจารย� 
ดร.จิรา
รัตน� 

12 -Molecular Cloning  
analysis  and 
sequencing 
-Bioinformatic tools 

2 
 

2 
 

- อาจาย� 
ดร.ภูวดล 

Final (appointment) 
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1.2 แผนการสอนภาคปฏิบัติ 
 

สัปดาห3 หัวข)อ/รายละเอียด 
จํานวนช่ัวโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวน
ช่ัวโมงท่ี

สอนได)จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน
จริงต/างจากแผนการ

สอนหากมีความ
แตกต/างเกิน 25% 

ผู)สอน 

1 Isolation and 
Purification of 
compounds 

 6 12 
  

การเตรียมสารบริสุทธิ์
ตLองมีกระบวนการมาก 
และตLองใชLระยะเวลาใน
การรอการทําบริสุทธิ ์

อาจารย� 
ดร.วร
พงศ� 

2 Medical Microbiology 
- Bacterial culture, 
isolation and   
identification 
- Diffusion method : 
Kirby-Bauer method; 
Agar plug assay; Double 
layer assay; Drop 
method I 

 
6 
 
 
3 

  
12 
 
 

12 
 

  
นักศึกษาไมIคุLนเคยกับการ
ทดลอง และตLองใชL
ระยะเวลาของการบIมเช้ือ
เพ่ือบันทึกผลการทดลอง
ไดLในวันถัดไป 

 
ผศ.ดร.
มณฑล 
 

3 - Diffusion method : 
Kirby-Bauer method; 
Agar plug assay; Double 
layer assay; Drop 
method  
-Broth dilution method 

6 
 

12 นักศึกษาไมIคุLนเคยกับการ
ทดลอง และตLองใชL
ระยะเวลาของการบIมเช้ือ
เพ่ือบันทึกผลการทดลอง
ไดLในวันถัดไป 

ผศ.ดร.
มณฑล 
 

4 Assay for antibacterial 
activity of herbs I 

6 12 
 
 

นักศึกษาไมIคุLนเคยกับการ
ทดลอง และตLองใชL
ระยะเวลาของการบIมเช้ือ
เพ่ือบันทึกผลการทดลอง
ไดLในวันถัดไป 

อาจารย� 
ดร.พวง
ทิพย� 
 

5 Assay for antibacterial 
activity of herbs II 

6 12 
 
 

การทดลองซับซLอนข้ึน
และตLองใชLเวลาอธิบาย
วิธีการทําการทดลองและ
การแปลผล รวมถึงตLองใชL
ระยะเวลาของการบIมเช้ือ
เพ่ือบันทึกผลการทดลอง
ไดLในวันถัดไป 

อาจารย� 
ดร.พวง
ทิพย� 
 

6 Cell culture technique 6 6 
  

- อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

7 Antioxidant assay 6 6 - อาจารย� 
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สัปดาห3 หัวข)อ/รายละเอียด 
จํานวนช่ัวโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวน
ช่ัวโมงท่ี

สอนได)จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน
จริงต/างจากแผนการ

สอนหากมีความ
แตกต/างเกิน 25% 

ผู)สอน 

 ดร.
วรางคณา 

8 Cytotoxicity test of 
natural compounds and 
their analogs in cancer 
cells 

6 12 
  

การทดสอบความเปHนพิษ
ของสารสกัดตIอเซลล�มี
หลายข้ันตอนยIอยไดLแกI
การ trypsinization การ
นับและเลี้ยงเซลล� การ
เตรียมสารทดสอบและ
การบIมเซลล�รIวมกับสารท่ี
ใชLทดสอบ การทํา MTT 
และการวิเคราะห�ผลการ
ทดสอบ และในแตIละ
ข้ันตอนตLองอาศัย
ระยะเวลาในการทําการ
ทดลอง 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

9 Anti-inflammatory assay 
of natural compounds 
and their analogs  

6 12 
 

การทดสอบฤทธ์ิตLานการ
อักเสบของสารสกัดมี
หลายข้ันตอนยIอยไดLแกI
การ trypsinization การ
นับและเลี้ยงเซลล� การ
เตรียมสารทดสอบและ
การบIมเซลล�รIวมกับสารท่ี
ใชLทดสอบ การตรวจวัด
ระดับไนไตรท�และการ
วิเคราะห�ผลการทดสอบ 
และในแตIละข้ันตอนตLอง
อาศัยระยะเวลาในการทํา
การทดลอง 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

10 Western blot analysis/ 
RT-PCR 

6 10 
 

การศึกษา RT-PCR และ 
Western blot มี
รายละเอียดและวิธีการ
ของการศึกษาหลาย
ข้ันตอน 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

11 Immunological 
technique 
ELISA technique and 
related method  

6 6 
 

- อาจารย� 
ดร.จิรา
รัตน� 
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สัปดาห3 หัวข)อ/รายละเอียด 
จํานวนช่ัวโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวน
ช่ัวโมงท่ี

สอนได)จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอน
จริงต/างจากแผนการ

สอนหากมีความ
แตกต/างเกิน 25% 

ผู)สอน 

12 12.1 Cloning 
12.2 Bioinformatics 

6 6 
 

- อาจาย� 
ดร.ภูวดล 

Examination (appointment) 
 
2.  หัวข)อท่ีสอนไม/ครอบคลุมตามแผน  

ท่ี 
หัวข)อท่ีสอนไม/ครอบคลุมตาม

แผน (ถ)ามี) 
นัยสําคัญของหัวข)อท่ีสอนไม/

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางการสอนชดเชย 

1 - - - 
2 - - - 
3 วิธีการทดสอบความไวของเชื้อ

ตIอสารตLานจุลชีพ หัวขLอ การใชL 
E-test 

นักศึกษาอาจจะไมIไดLรับทราบ
ถึงการอIานผลการทดสอบ
ความไวของเชื้อตIอยาตLานจุล
ชีพในกรณีใชLแผIนทดสอบ E-
test 

แนะนําแหลIงสืบคLนขLอมูลและ
สอดแทรกหัวขLอท่ีหายไปในชั่วโมง
ปฏิบัติการ  

4 - - - 
5 - - - 
6 - - - 
7 - - - 
8 - - - 
9 - - - 
10 การศึกษาแสดงออกของโปรตีน

ดLวยวิธีการ Western blot  
การศึกษา Western blot 
เปHนการสาธิตดังนั้นนักศึกษา
จึงไมIไดLทําการทดลองดLวย
ตนเอง 

ใหLนักศึกษาดูตัวอยIางการศึกษา
จากงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีใชLเทคนิค
ดังกลIาวเพ่ิมเติมและอภิปราย
รIวมกัน  

11 - - - 
12 - - - 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหLเกิดผลการเรียนรูLตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

ผลการเรียนรูL วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปvญหาของการใชLวิธีสอน (ถLามี) 

พรLอมขLอเสนอแนะในการแกLไข มี ไมIมี 

คุณธรรม จริยธรรม - แ จ ก เ อ ก ส า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ขL อ ง กั บ
จริยธรรมของนักวิจัย 

 / การติดตามประเมินผลทําไดLยาก 
การซักถามในหLองเรียนมักไมIไดL
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- สอดแทรกการบรรยายและ
ยกตัวอยIาง 

ความคิดเห็นเนื่องจากนักศึกษา
ไมIไดLเตรียมตัวมา 

ความรูL -นําเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวขLองกับการ
เรียน 
-การศึกษาโดยใชLงานวิจัยมาเปHนฐาน 
(research base learning) และใหL
นักศึกษาเปHนศูนย�กลาง (student 
center) 

/   

ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ�
ระหวIางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

-ม อ บ ห ม า ย ง า น ร า ย ก ลุI ม แ ล ะ
รายบุคคล เชIน การคLนควLาหัวขLอ
วิจัยและวิธีการท่ีทันสมัยของชีวเวช
ศาสตร� 
-การนําเสนอรายงาน 

/  เนื่องจากนักศึกษามีนLอยทําใหL
การกระจายงานเปHนไปอยIาง
ท่ัวถึง 

ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห�เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการ
ใ ชL เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

-มอบหมายงานใหLศึกษาคLนควLาดLวย
ตนเองจาก website สื่อการสอน e-
learning และการทํารายงานโดย
เนLนการวิเคราะห�ตัวเลข ดLวยคIาทาง
สถิติจากแหลIงขLอมูลท่ีนIาเชื่อถือ 
-นํ า เ ส น อ โ ด ย ใ ชL รู ป แ บ บ แ ล ะ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

/  ขาดทักษะการใชLภาษาอังกฤษ
ในกา รสื่ อ ส า ร  อ า จตL อ ง ใ หL
อาจารย�ทางภาษาตรวจสอบและ
จัดอบรมการนําเสนอเพ่ิมเติม
หากมีเวลาไมIเพียงพอ 

 
4.  ขLอเสนอการดําเนินการเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน 
 คณาจารย� อาจตLองมีเวลาสอนเพ่ิมเติมจากเวลาท่ีกําหนดเรียนตามแผนการสอนเพ่ือใหLนักศึกษาเกิดความ
เขLาใจและมีทักษะท่ีถูกตLองสูงข้ึน ควรจัดหาสื่อการสอนท่ีทันสมัย เชIน สื่อวิดิโอสาธิตการปฏิบัติงานเพ่ือใหLเกิด
ภาพท่ีชัดเจนมากข้ึนเกิดเปHน mind map ท่ีฝvงใจ 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน            1 คน 

จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา BMS-603 (รายวิชาเรียนร/วม)   1 คน 
จํานวนนักศึกษาท่ีไม/ได)ลงทะเบียนเรียนแต/เข)าเรียนเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางานวิจัย 1 คน 

รวมจํานวนนักศึกษา     3 คน 
2. จํานวนนักศึกษา (เฉพาะท่ีลงทะเบียน) คงอยู/เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา    2 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)              0 คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน เกรด จํานวน คิดเปWนร)อยละ 
>80 A   

75.00-79.99 B+   
70.00-74.99 B   
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65.00-69.99 C+   
60.00-64.99 C   
55.00-59.00 D+   
50.00-54.99 D   

<50 F   
 ไม/สมบูรณ3 (I)   

>70.00 ผ/าน (P, S) 2 100 
<70.00 ตก (U)   

 ถอน (W)   
 
5.  ปaจจัยท่ีทําให)คะแนนผิดปกติ (ถ)ามี) 
  ไม/มี 
6.  ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไว)ในราละเอียดรายวิชา 
 6.1 ความคลาดเคล่ือนด)านกําหนดเวลาประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ระยะเวลาท่ีใชLในแตIละหัวขLอ อาจมากหรือนLอย 
กวIาท่ีกําหนดไวL 

-เนื่องจากมีการนําเสนอ ซักถาม และหรือทํา
ปฏิบัติการท่ีไม/คุ)นเคย 
-เนื่องจากมีการหยุดเรียนฉุกเฉินเกินกว/าท่ีคาดไว) 
-เนื่องจากนักศึกษามีกําหนดระยะเวลาในการเรียน
ท่ีหลากหลาย ยังไม/เปWนระบบ (เรียนหลายวิชา) 

6.2 ความคลาดเคล่ือนด)านวิธีการประเมินผลการเรียนรู)  
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤตกรรมของ 
นักศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไมIสามารถ 
กระทําไดLทุกคน  

-เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของ 
นักศึกษาแตIละคนไมIเหมือนกัน 
  

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา  มีการเสนอใหLปรับคะแนนในบางสIวนเชIน รายงานใหL

นLอยลง  
 

หมวดท่ี 4  ปaญหาและผลกระทบต/อการดําเนินการ 
1. ประเด็นด)านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปaญหาในการใช)แหล/งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ)ามี) 
ผลกระทบ 

ขาดอุปกรณ� เครื่องมือท่ีทันสมัย ตามเอกสาร ใหLไดL 
สัมผัสหรือทดลอง   

ทําใหLนักศึกษาอาจไมIเขLาใจถIองแทL เนื่องจากไดLเห็น
แตIจากภาพ หรือขLอมูลบนอินเทอร�เน็ต   



มคอ. 5 

BMS-675 เทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร� 9

2. ประเด็นด)านการบริหารและองค3กร 
ปaญหาด)านการบริหารและองค3กร(ถ)ามี) ผลกระทบต/อผลการเรียนรู)ของนักศึกษา 

ยากในการจัดนักศึกษาไปดูงาน ณ สถานท่ีท่ีมี 
อุปกรณ�หรือเครื่องมือ เนื่องจากเวลาและคIาใชLจIาย 

ทําใหLนักศึกษาไมIไดLเห็นหรือทดลองทําปฏิบัติการใน
บางสIวนจากของจริง     

 
หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
1.1 ข)อวิพากษ3ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

เวลาในการนําเสนองานมีไมIเพียงพอ จึงทําใหLไมIสามารถควบคุมเวลาการสอนใหLอยูIในเวลาท่ีกําหนด
ไดL 

1.2 ความเห็นของอาจารย3ผู)สอนต/อผลการประเมินตามข)อ 1.1 
อาจารย�ผูLสอนเห็นวIา ควรเพ่ิมชั่วโมงการนําเสนอรายงานกลุIมและรายบุคคลมากข้ึน 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
2.1 ข)อวิพากษ3ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ขLอวิพากษ�ท่ีสําคัญ จากการสอบถาม นักศึกษา พบวIา การสอนท่ีมีการคLนควLาจากอินเทอร�เน็ตนี้ดีแลLว 
ทําใหLไดLรับความรูLนอกหLองเรียนและกLาวทันเทคโนโลยี 

2.2 ความเห็นของอาจารย3ผู)สอนต/อผลการประเมินตามข)อ 2.1 
อาจารย�ผูLสอนเห็นวIา ยังคงใหLมีการหาขLอมูลท่ีทันสมัยอยูIเสมอ และใหLมีการเสนอความรูLจากงานท่ี

ไดLรับการมอบหมาย 
 

หมวดท่ี 6  แผนการปรับปรุง 
1. ความก)าวหน)าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผ/านมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ป>การศึกษาท่ีผ/านมา 
ผลการดําเนินการ 

  
การทดลองมีนLอย ตLองการเห็นตัวอยIางจริง   
 

เพ่ิมการทดลอง นําอุปกรณ� หรือเครื่องมือจริง มาใหL 
นักศึกษาไดLทดลอง      

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอยIาง ใหLนักศึกษาไดLคLนควLามากข้ึน จัดอภิปรายกลุIมยIอย กระตุLนใหLเกิดความต้ังใจ 

เรียน เชิญวิทยากรภายนอกมานําเสนอ 
3. ข)อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ป>การศึกษาต/อไป 

ข)อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล)วเสร็จ   ผู)รับผิดชอบ 
เชิญอาจารย�พิเศษมาใหLความรูLใหมIๆ ดLาน 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

สัปดาห�ท่ี 3 ระหวIางการสอน
หัวขLอการทดสอบความไวของเชื้อ
ตIอยาตLานจุลชีพ 

อาจารย�ผูLสอน ติดตIอ เลขา
หลักสูตร ประสานงาน 
 

ปรับรายงานใหLเหมาะสมกับชIวงเวลา กIอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห� อาจารย�ผูLสอน 
4. ข)อเสนอแนะของอาจารย3ผู)รับผิดชอบรายวิชา ต/ออาจารย3ผู)รับผิดชอบหลักสูตร 
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จัดใหLนักศึกษาไดLไปศึกษานอกสถานท่ี เชIน สํานักงานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแหIงชาติ (สวทช.) ใน
สภาพแวดลLอมการใชLทําปฏิบัติการจริง 

 
ลงชื่อ:   ผศ.ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และคณาจารย�รIวมสอนทุกทIาน 

      อาจารย�ผูLรับผิดชอบรายวิชา/ผูLรายงาน 
                  วันท่ี       เดือน      พ.ศ.   
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-729 ปญหาพิเศษทางเคมีอนินทรียข้ันสูง 2

(Special Problem in Advanced Inorganic Chemistry II)
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถาม)ี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)

รองศาสตราจารย ดร. เดวิด เจมส ฮารดิง เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2555
5. สถานท่ีเรียน

หองบรรยายบณัฑติศึกษา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

การจัดการเรยีนการสอน แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในแผนการสอน ดังน้ี
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย

หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมง

ตามแผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

Spin crossover theory: basic spin
crossover phenomenon, ligand field
considerations and hysteretic
behaviour.

4 4

Spin crossover calculations: DFT
calculations, basis set considerations,
functionals and molecular dynamic
simulations.

4 4

Fe(II) SCO monomers:
bis(dipyrazolylpyridine), and
tris(diimine) systems.

4 4

Fe(II) SCO monomers:
bis{tris(pyrazolyl)methane/borate}
systems, Fe(NCS)2(diimine)2 systems.

4 4

Fe(III) SCO monomers:
dithiocarbamates, and tridentate Schiff
base systems.

4 4

Fe(III) SCO monomers: [Fe(sal2trien)]+

systems, [Fe(sal2ten)(py/imid)]+ systems,
4 4
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หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมง

ตามแผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

1D Fe SCO polymers: [Fe(N2O2)(L)]n,
[Fe(N4)(L)]n, [Fe(NCS)2(diimine)(L)]n and
[Fe(R-triazole)3]n.

4 4

2D Fe SCO networks: [Fe(NCS)2(L)2]n,
[Fe(py)2(L)2]n and [Fe(py)2{M(CN)n}]m (M
= Ag, Au).

4 4

3D Fe SCO networks: Hoffman-like
cyanide complexes, [Fe(L)2{M(CN)4}],
linear linkers (M = Ni, Pd, Pt).

4 4

3D Fe SCO networks: Hoffman-like
cyanide complexes, [Fe(L)2{M(CN)4}],
complex linkers (M = Ni, Pd, Pt).

4 4

Spin crossover materials: preparation
of nanoparticles, thin films,
metallomesogens, and metal organic
frameworks

4 4

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน
หัวขอท่ีทําการสอนไมครอบคลุม

หรือไมไดสอน (ถามี)
ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา

นี้
วิธีแกไข

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธสีอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรคมี ไมมี

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและช้ีแนะ จรยิธรรมของการเปน
นักวิทยาศาสตรท่ีดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม



การกลาวอางผลงานของคนอ่ืน ผานรายงาน
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน



ความรู บรรยาย และการสืบคนขอมูล องคความรู
ใ ห ม ๆ  เ ก่ี ย ว กั บ Supramolecular
Chemistry และใช Group discussion
เปนสื่อในการวิเคราะหองคความรู



ทักษะทางปญญา ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
น้ันๆ และการสื่อการนําเสนอ
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ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ท้ังในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมดิ และความรบัผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานท่ีไดรบัมอบหมายใหทันกําหนด



ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion



4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผูสอนคอบเปนผู
ช้ีแนะใหมากข้ึน

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน)

นักศึกษา จํานวน 1 คน
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา

นักศึกษา จํานวน 1 คน
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)

-
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

นักศึกษาท้ังหมด
เกรด ชวงเกรด จํานวน (คน)

A 80->> 1
B+ 74-79.99 0
B 68-73.99 0
C+ 62-67.99 0
C 56-61.99 0

D+ 50-55.99 0
D 45-49.99 0
F 0-44.99 0

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล
ไมมี

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล

ไมมี
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ สรุปผล

- สอบวัดผลครั้งท่ี 1 30%
- สอบวัดผลครั้งท่ี 2 30%
- Essay assignments 20%
- Quizzes and tutorial sessions 20%

- สามารถทวนสอบผลสมัฤทธ์ิไดตามแผนการประเมินผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก

ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถาม)ี ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

ไมมี

อุปสรรคดานองคกร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคดิเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยท้ังนักศึกษาและอาจารยผูสอนคิดเปน 5 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังน้ี

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนช้ีแจงวัตถุประสงค ขอบเขตเน้ือหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเน้ือหาท่ี
ระบุไว

5

2.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน 5

3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา 5

4.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหรูจักคดิและอยากแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิ 5

5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพรอมในการสอน 5

6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตาํรา
และสิ่งพิมพในหองสมุด

5

เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ 5
ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 5 เต็ม 5
1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)

-
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1

-
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจดุออน)

-
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1

-

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผานมา

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตผุล)

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาท่ีผานมา ผลการดําเนินการ
- -

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาน้ี การใชอุปกรณการสอนแบบใหม

เปนตน)
-

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาท่ีควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: รองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน 9 มกราคม 2556

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 9 มกราคม 2556
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 9 มกราคม 2556
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 9 มกราคม 2556
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-681 สัมมนา 1

(Seminar I)
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถาม)ี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)

เปดสอน 1 กลุม
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
อาจารย ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา
อาจารย ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจนัทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2555

5. สถานท่ีเรียน
หองประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

การจัดการเรยีนการสอน แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในแผนการสอน ดังน้ี

หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

Introduction 4 4
การสืบคนขอมลูเพ่ือเตรียมตัวสาํหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

8 8

บรรยาย 1 4 4
บรรยาย 2 4 4
บรรยาย 3 4 4
บรรยายพิเศษ 4 4
การสืบคนขอมลูเพ่ือเตรียมตัวสาํหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

8 8
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หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

บรรยาย 4 4 4
บรรยาย 5 4 4
บรรยาย 6 4 4

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน
หัวขอท่ีทําการสอนไมครอบคลุม

หรือไมไดสอน (ถามี)
ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา

นี้
วิธีแกไข

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธสีอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรคมี ไมมี

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและช้ีแนะ จรยิธรรมของการเปน
นักวิทยาศาสตรท่ีดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม



การกลาวอางผลงานของคนอ่ืน ผานรายงาน
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน



ความรู การสืบคนขอมูล การบรรยาย การเขียน
รายงาน โดยนําองคความรูใหมๆ งานวิจัยท่ี
สนใจ มาประยุกตใชตอได



ทักษะทางปญญา ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
น้ันๆ และการสื่อการนําเสนอ



ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ท้ังในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมดิ และความรบัผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานท่ีไดรบัมอบหมายใหทันกําหนด



ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion
และการเลือกใชเทคนิคในการนําเสนอ
ผลงานท้ังการบรรยายและรายงานไดอยางมี
ประสิทธภาพ



4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผูสอนคอบเปนผู
ช้ีแนะใหมากข้ึน
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หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน)

นักศึกษา จํานวน 5 คน
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา

นักศึกษา จํานวน 5 คน
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)

-
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

นักศึกษาท้ังหมด
เกรด ชวงเกรด จํานวนนักศึกษาในหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน)
จํานวนนักศึกษาในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (คน)

A 80->> 2 2
B+ 74-79.99 0 1
B 68-73.99 0 0
C+ 62-67.99 0 0
C 56-61.99 0 0

D+ 50-55.99 0 0
D 45-49.99 0 0
F 0-44.99 0 0

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล
ไมมี

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล

ไมมี

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ สรุปผล

- การถามตอบในหองสมัมนา 10%
- การบรรยายครั้งท่ี 1 25%
- การบรรยายครั้งท่ี 2 25%
- รายงานของเน้ือหาการบรรยายครัง้ท่ี 1 20%
- รายงานของเน้ือหาการบรรยายครัง้ท่ี 2 20%

- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามคําถามของนักศึกษาวามี
ความเขาใจและลึกซึ้งเพียงใด และการตอบของนักศึกษาท่ีบงถึง
ความเขาใจในเน้ือหาและทฤษฎี
- ในการใหคะแนนบรรยายใหโดย นักศึกษาและคณาจารยท่ีรวม

สัมมนา เปนรายบคุคล จากน้ันนําคะแนนมาพิจารณารวมกัน
- การใหคะแนนรายงาน โดย อาจารยท่ีปรึกษา 1 คน และ

อาจารยท่ีมีความรูความสามารถของงานน้ันอีก 1 คน
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หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก

ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถาม)ี ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

ไมมี

อุปสรรคดานองคกร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจํานวน 5 คน คิดเปน 4.67 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังน้ี

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนช้ีแจงวัตถุประสงค ขอบเขตเน้ือหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเน้ือหาท่ี
ระบุไว

4.60

2.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน 4.40

3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา 4.40

4.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหรูจักคดิและอยากแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิ 5

5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพรอมในการสอน 5

6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตาํรา
และสิ่งพิมพในหองสมุด

4.40

เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ 4.63

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.40 เต็ม 5

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)
-

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
-

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจดุออน)

-
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1

-
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผานมา

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตผุล)

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาท่ีผานมา ผลการดําเนินการ
- -

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาน้ี การใชอุปกรณการสอนแบบใหม

เปนตน)
-

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาท่ีควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน 9 มกราคม 2556

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 9 มกราคม 2556
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 9 มกราคม 2556
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 9 มกราคม 2556
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932 วิทยานิพนธ

(Thesis)
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถาม)ี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)

เปดสอน 1 กลุม
เปดสอน 1 กลุม
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง*
รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
อาจารย ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา
อาจารย ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจนัทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2555

5. สถานท่ีเรียน
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

การจัดการเรยีนการสอน แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในแผนการสอน ดังน้ี

หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

การสืบคนขอมลู และดําเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ
เขียนรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
สัมมนารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน
หัวขอท่ีทําการสอนไมครอบคลุม

หรือไมไดสอน (ถามี)
ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา

นี้
วิธีแกไข

ไมมี
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3. ประสิทธิผลของวิธสีอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรคมี ไมมี

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและช้ีแนะ จรยิธรรมของการเปน
นักวิทยาศาสตรท่ีดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม



การกลาวอางผลงานของคนอ่ืน ผานรายงาน
และการนําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน



ความรู การสืบคนขอมูล การบรรยาย การเขียน
รายงาน โดยนําองคความรูใหมๆ งานวิจัยท่ี
สนใจ มาประยุกตใชตอได



ทักษะทางปญญา ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
น้ันๆ และการสื่อการนําเสนอ



ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ท้ังในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมดิ และความรบัผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานท่ีไดรบัมอบหมายใหทันกําหนด



ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion
และการเลือกใชเทคนิคในการนําเสนอ
ผลงานท้ังการบรรยายและรายงานไดอยางมี
ประสิทธภาพ



4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผูสอนคอบเปนผู
ช้ีแนะใหมากข้ึน

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน)

นักศึกษา จํานวน 2 คน
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา

นักศึกษา จํานวน 2 คน
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)

-
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

นักศึกษาท้ังหมด
เกรด จํานวนนักศึกษาในหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน)
จํานวนนักศึกษาในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (คน)
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IP 1 1

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล
ไมมี

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล

ไมมี

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ สรุปผล

- การเขาหองวิจัยและการวิเคราหขอมูลรวมกับท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ 30%
- การบรรยายของนักศึกษาและการตอบคําถาม 40%
- รายงานความกาวหนา 30%

- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามคําถามของนักศึกษาวามี
ความเขาใจและลึกซึ้งเพียงใด และการตอบของนักศึกษาท่ีบงถึง
ความเขาใจในเน้ือหาและทฤษฎี
- ในการใหคะแนนบรรยายใหโดย นักศึกษาและคณาจารยท่ีรวม

สัมมนา เปนรายบคุคล จากน้ันนําคะแนนมาพิจารณารวมกัน
- การใหคะแนนรายงาน โดย อาจารยท่ีปรึกษา 1 คน และ

อาจารยท่ีมีความรูความสามารถของงานน้ันอีก 1 คน

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก

ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถาม)ี ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

ไมมี

อุปสรรคดานองคกร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจํานวน 2 คน คิดเปน 4.67 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังน้ี

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนช้ีแจงวัตถุประสงค ขอบเขตเน้ือหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเน้ือหาท่ี 5
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ระบุไว
รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย

2.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน 4.50

3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา 4.50

4.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหรูจักคดิและอยากแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิ 5

5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพรอมในการสอน 5

6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตาํรา
และสิ่งพิมพในหองสมุด

4.50

เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ 4.75

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 เต็ม 5

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)
-

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
-

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจดุออน)

-
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1

-

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผานมา

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตผุล)

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาท่ีผานมา ผลการดําเนินการ
- -

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาน้ี การใชอุปกรณการสอนแบบใหม

เปนตน)
-

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาท่ีควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-



CHM-932
2/2555

5

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน 9 มกราคม 2556

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 9 มกราคม 2556
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 9 มกราคม 2556
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 9 มกราคม 2556
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-715 ปญหาพิเศษทางเคมีอินทรียข้ันสูง 1

(Special Problems in Advanced Organic Chemistry I)
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถาม)ี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)

ดร.วรพงศ ภูพงศ* ดร. ปลันธน แสนสุข และดร.หทัยชนก คมเมน เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา

ภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2555
5. สถานท่ีเรียน

หองประชุม หนวยวิจัยการใชประโยชนผลิตภณัฑธรรมชาติ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

การจัดการเรยีนการสอน แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในแผนการสอน ดังน้ี
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย

หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

Introduction : Special Problems in
Advanced Organic Chemistry

3 5

Special Topic in Organic Chemistry :
Food

5 5

Special Topic in Organic Chemistry :
Agriculture

5 5

Special Topic in Organic Chemistry :
Environment

5 5

Special Topic in Organic Chemistry :
Energy

5 5

Special Topic in Organic Chemistry :
Functional Organic Compound

5 5

Special Topic in Organic Chemistry :
Medicine

5 5

Special Topic in Organic Chemistry :
Material

5 5

Special Topic in Organic Chemistry :
Technology

5 5

Discussion and Evaluation 5 5
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2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน
หัวขอท่ีทําการสอนไมครอบคลุม

หรือไมไดสอน (ถามี)
ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา

นี้
วิธีแกไข

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธสีอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรคมี ไมมี

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและช้ีแนะ จรยิธรรมของการเปน
นักวิทยาศาสตรท่ีดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม



การกลาวอางผลงานของคนอ่ืน ผานรายงาน
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน



ความรู บรรยาย และการสืบคนขอมูล องคความรู
ใหมๆ  เ ก่ี ยว กับหัวขอ ท่ี กําหนดโดย ท้ั ง
นักศึกษาและอาจารยผูสอนท้ัง หมด และใช
การอภิปรายเปนสื่อในการวิเคราะหองค
ความรู



ทักษะทางปญญา ใชการอภิปรายหัวขอน้ันๆ เเปนสือ่ในการ
พัฒนาทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะห
และถกปญหากันระหวางนักศึกษาและ
อาจารยผูสอนท้ังหมด



ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ใช ชม. การอภิปรายกันเปนกลยุทธในการ
พัฒนาความรับผดิชอบ ท้ังในการรับผิดชอบ
ตอผลงานวิชาการ การไมละเมดิ และความ
รับผิดชอบตอตนเองในการทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายใหทันกําหนด



ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอสมันา



4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผูสอนคอบเปนผู
ช้ีแนะใหมากข้ึน

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน)

นักศึกษา จํานวน 1 คน
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา

นักศึกษา จํานวน 1 คน
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3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)
-

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาท้ังหมด

เกรด ชวงเกรด จํานวน (คน)
A 80->> 1
B+ 74-79.99 0
B 68-73.99 0
C+ 62-67.99 0
C 56-61.99 0

D+ 50-55.99 0
D 45-49.99 0
F 0-44.99 0

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล
ไมมี

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล

ไมมี

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ สรุปผล

ประเมินโดยอาจารยผูสอนท้ังหมดรวมกัน โดย
ประเมินจากการอภิปรายและสอบถาม ลักษณะสอบ
ปากเปลา ทุกหัวขอ 100%

- สารมารถทวนสอบผลสําฤทธ์ิไดแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ี
กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก

ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถาม)ี ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

ไมมี

อุปสรรคดานองคกร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
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หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคดิเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยท้ังนักศึกษาและอาจารยผูสอนคิดเปน 4.12 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังน้ี

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนช้ีแจงวัตถุประสงค ขอบเขตเน้ือหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเน้ือหาท่ี
ระบุไว

4.50

2.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน 4.00

3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา 3.75

4.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหรูจักคดิและอยากแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิ 4.50

5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพรอมในการสอน 4.25

6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ
หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด

3.75

เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ 4.12

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.5 เต็ม 5

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)
-

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
-

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจดุออน)

-
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1

-

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผานมา

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตผุล)

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาท่ีผานมา ผลการดําเนินการ
- -
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2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาน้ี การใชอุปกรณการสอนแบบใหม

เปนตน)
-

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาท่ีควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน 20 พฤษภาคม 2556

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556



CHM-721
3/2555

1

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-721 เคมีออรแกโนเมทัลลกิ

(Organometallic Chemistry)
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถาม)ี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา

ภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2555
5. สถานท่ีเรียน

หองบรรยายบณัฑติศึกษา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

การจัดการเรยีนการสอน แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในแผนการสอน ดังน้ี

หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมง

ตามแผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

สมบัติทั่วไปของสารประกอบโลหอินทรีย
 สารประกอบโลหอินทรียคืออะไร
 คําศัพทท่ีเก่ียวของกับความหนาแนน

อิเล็กตรอนท่ีสําคัญ
 การอานช่ือลิแกนดท่ีสําคัญ หลักการอาน

ช่ือลิแกนด
 กฎการนับ 18 อิเล็กตรอน และขอจํากัด

ของกฎการนับ 18 อิเล็กตรอน
 เรขาคณิตและจํานวนโคออรดิเนชัน
 อิทธิพลของคอมเพลกเซชัน
 ความแตกตางของโลหะตาง ๆ

8 8

สารประกอบโลหอินทรียและพันธะเคมี
 คารบอไนล ฟอสฟน และ ไฮไดรด
 พันธะซิกมาของคารบอนในลิแกนด อัล

ไคล เอไรล
 พันธะซิกมาและไพของคารบอนในลิ

แกนด คารบีน คารไบน
 พันธะไพของคารบอนในลิแกนด อัลไลล

เอรีน ไซโคลเพนเทดิอิไนล
 พันธะระหวางโลหะและโลหะ

16 16
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ปฏิกิริยาพ้ืนฐาน
 การแทนท่ีลิแกนด
 การเตมิแบบออกซิเดตีฟ การกําจดัแบบรี

ดักตีฟ
 การแทรกในโมเลกุล การนําออกจาก

โมเลกุล
 การเกิดปฏิกิริยาบนโคออรดิเนตลแิกนด

ของนิวคลิโอฟลิค อิเล็กโทรฟลิค

12 12

กระบวนการทางตัวเรงปฏิกิริยา
 ไฮโดรจเีนชันแบบสมมาตร และ

อสมมาตร
 คารบอไนเลชัน ไฮโดรฟอรมิลเลชัน และ

กระบวนการผลติกรดออะซิติของมอน
ซานโต

 พอลิเมอรไรเซชัน ออลิโกเมอรไรเซชัน
ไซคลเิซชัน

12 12

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน
หัวขอท่ีทําการสอนไมครอบคลุม

หรือไมไดสอน (ถามี)
ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา

นี้
วิธีแกไข

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธสีอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรคมี ไมมี

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและช้ีแนะ จรยิธรรมของการเปน
นักวิทยาศาสตรท่ีดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม



การกลาวอางผลงานของคนอ่ืน ผานรายงาน
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน



ความรู บรรยาย และการสืบคนขอมูล องคความรู
ใ ห ม ๆ  เ ก่ี ย ว กั บ Supramolecular
Chemistry และใช Group discussion
เปนสื่อในการวิเคราะหองคความรู



ทักษะทางปญญา ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
น้ันๆ และการสื่อการนําเสนอ
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ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ท้ังในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมดิ และความรบัผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานท่ีไดรบัมอบหมายใหทันกําหนด



ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion



4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผูสอนคอบเปนผู
ช้ีแนะใหมากข้ึน

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน)

นักศึกษา จํานวน 1 คน
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา

นักศึกษา จํานวน 1 คน
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)

-
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

นักศึกษาท้ังหมด
เกรด ชวงเกรด จํานวน (คน)

A 80->> 1
B+ 74-79.99 0
B 68-73.99 0
C+ 62-67.99 0
C 56-61.99 0

D+ 50-55.99 0
D 45-49.99 0
F 0-44.99 0

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล
ไมมี

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล

ไมมี
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ สรุปผล

- สอบวัดผลครั้งท่ี 1 30%
- สอบวัดผลครั้งท่ี 2 30%
- Essay assignments 20%
- Quizzes and tutorial sessions 20%

- สามารถทวนสอบผลสมัฤทธ์ิไดตามแผนการประเมินผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก

ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถาม)ี ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

ไมมี

อุปสรรคดานองคกร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคดิเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยท้ังนักศึกษาและอาจารยผูสอนคิดเปน 5 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังน้ี

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนช้ีแจงวัตถุประสงค ขอบเขตเน้ือหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเน้ือหาท่ี
ระบุไว

5

2.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน 5

3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา 5

4.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหรูจักคดิและอยากแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิ 5

5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพรอมในการสอน 5

6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตาํรา
และสิ่งพิมพในหองสมุด

5

เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ 5

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)
-

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 5 เต็ม 5
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1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)
-

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
-

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจดุออน)

-
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1

-

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผานมา

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตผุล)

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาท่ีผานมา ผลการดําเนินการ
- -

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาน้ี การใชอุปกรณการสอนแบบใหม

เปนตน)
-

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาท่ีควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน 20 พฤษภาคม 2556

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-682 สัมมนา 2

(Seminar II)
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถาม)ี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)

เปดสอน 1 กลุม
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง*
รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
อาจารย ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา
อาจารย ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจนัทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2555

5. สถานท่ีเรียน
หองประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สาํนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

การจัดการเรยีนการสอน แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในแผนการสอน ดังน้ี

หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

Introduction 4 4
การสืบคนขอมลูเพ่ือเตรียมตัวสาํหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

8 8

บรรยาย 1 4 4
บรรยาย 2 4 4
บรรยาย 3 4 4
บรรยายพิเศษ 4 4
การสืบคนขอมลูเพ่ือเตรียมตัวสาํหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

8 8
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หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

บรรยาย 4 4 4
บรรยาย 5 4 4
บรรยาย 6 4 4

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน
หัวขอท่ีทําการสอนไมครอบคลุม

หรือไมไดสอน (ถามี)
ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา

นี้
วิธีแกไข

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธสีอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรคมี ไมมี

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและช้ีแนะ จรยิธรรมของการเปน
นักวิทยาศาสตรท่ีดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม



การกลาวอางผลงานของคนอ่ืน ผานรายงาน
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน



ความรู การสืบคนขอมูล การบรรยาย การเขียน
รายงาน โดยนําองคความรูใหมๆ งานวิจัยท่ี
สนใจ มาประยุกตใชตอได



ทักษะทางปญญา ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
น้ันๆ และการสื่อการนําเสนอ



ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ท้ังในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมดิ และความรบัผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานท่ีไดรบัมอบหมายใหทันกําหนด



ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion
และการเลือกใชเทคนิคในการนําเสนอ
ผลงานท้ังการบรรยายและรายงานไดอยางมี
ประสิทธภาพ



4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผูสอนคอบเปนผู
ช้ีแนะใหมากข้ึน
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หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน)

นักศึกษา จํานวน 3 คน
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา

นักศึกษา จํานวน 3 คน
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)

-
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

นักศึกษาท้ังหมด
เกรด ชวงเกรด จํานวนนักศึกษาในหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน)
จํานวนนักศึกษาในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (คน)

A 80->> 1 2
B+ 74-79.99 0 0
B 68-73.99 0 0
C+ 62-67.99 0 0
C 56-61.99 0 0

D+ 50-55.99 0 0
D 45-49.99 0 0
F 0-44.99 0 0

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล
ไมมี

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล

ไมมี

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ สรุปผล

- การถามตอบในหองสมัมนา 10%
- การบรรยายครั้งท่ี 1 25%
- การบรรยายครั้งท่ี 2 25%
- รายงานของเน้ือหาการบรรยายครัง้ท่ี 1 20%
- รายงานของเน้ือหาการบรรยายครัง้ท่ี 2 20%

- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามคําถามของนักศึกษาวามี
ความเขาใจและลึกซึ้งเพียงใด และการตอบของนักศึกษาท่ีบงถึง
ความเขาใจในเน้ือหาและทฤษฎี
- ในการใหคะแนนบรรยายใหโดย นักศึกษาและคณาจารยท่ีรวม

สัมมนา เปนรายบคุคล จากน้ันนําคะแนนมาพิจารณารวมกัน
- การใหคะแนนรายงาน โดย อาจารยท่ีปรึกษา 1 คน และ

อาจารยท่ีมีความรูความสามารถของงานน้ันอีก 1 คน
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หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก

ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถาม)ี ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

ไมมี

อุปสรรคดานองคกร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจํานวน 3 คน คิดเปน 4.67 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังน้ี

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนช้ีแจงวัตถุประสงค ขอบเขตเน้ือหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเน้ือหาท่ี
ระบุไว

4.67

2.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน 4.67

3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา 4.33

4.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหรูจักคดิและอยากแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิ 5

5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพรอมในการสอน 5

6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตาํรา
และสิ่งพิมพในหองสมุด

4.33

เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ 4.67
ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.33 เต็ม 5
1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)

-
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1

-
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจดุออน)
-

2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
-
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผานมา

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตผุล)

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาท่ีผานมา ผลการดําเนินการ
- -

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาน้ี การใชอุปกรณการสอนแบบใหม

เปนตน)
-

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาท่ีควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน 20 พฤษภาคม 2556

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932 วิทยานิพนธ

(Thesis)
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถาม)ี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)

เปดสอน 1 กลุม
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง*
รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
อาจารย ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา
อาจารย ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจนัทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2555

5. สถานท่ีเรียน
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

การจัดการเรยีนการสอน แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในแผนการสอน ดังน้ี

หัวขอ / รายละเอียด
จํานวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน
จํานวนชั่วโมงท่ี

สอนจริง
เหตุผลท่ีการสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

การสืบคนขอมลู และดําเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ
เขียนรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
สัมมนารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน
หัวขอท่ีทําการสอนไมครอบคลุม

หรือไมไดสอน (ถามี)
ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา

นี้
วิธีแกไข

ไมมี
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3. ประสิทธิผลของวิธสีอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน

ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนท่ีระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรคมี ไมมี

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและช้ีแนะ จรยิธรรมของการเปน
นักวิทยาศาสตรท่ีดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม



การกลาวอางผลงานของคนอ่ืน ผานรายงาน
และการนําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน



ความรู การสืบคนขอมูล การบรรยาย การเขียน
รายงาน โดยนําองคความรูใหมๆ งานวิจัยท่ี
สนใจ มาประยุกตใชตอได



ทักษะทางปญญา ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
น้ันๆ และการสื่อการนําเสนอ



ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ท้ังในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมดิ และความรบัผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานท่ีไดรบัมอบหมายใหทันกําหนด



ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion
และการเลือกใชเทคนิคในการนําเสนอ
ผลงานท้ังการบรรยายและรายงานไดอยางมี
ประสิทธภาพ



4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผูสอนคอบเปนผู
ช้ีแนะใหมากข้ึน

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน)

นักศึกษา จํานวน 2 คน
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา

นักศึกษา จํานวน 2 คน
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)

-
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)

นักศึกษาท้ังหมด
เกรด จํานวนนักศึกษาในหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน)
จํานวนนักศึกษาในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (คน)

IP 1 1
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5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
-

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล
ไมมี

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกีารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพรอมเหตผุล)
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล

ไมมี

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ สรุปผล

- การเขาหองวิจัยและการวิเคราหขอมูลรวมกับท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ 30%
- การบรรยายของนักศึกษาและการตอบคําถาม 40%
- รายงานความกาวหนา 30%

- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามคําถามของนักศึกษาวามี
ความเขาใจและลึกซึ้งเพียงใด และการตอบของนักศึกษาท่ีบงถึง
ความเขาใจในเน้ือหาและทฤษฎี
- ในการใหคะแนนบรรยายใหโดย นักศึกษาและคณาจารยท่ีรวม

สัมมนา เปนรายบคุคล จากน้ันนําคะแนนมาพิจารณารวมกัน
- การใหคะแนนรายงาน โดย อาจารยท่ีปรึกษา 1 คน และ

อาจารยท่ีมีความรูความสามารถของงานน้ันอีก 1 คน

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก

ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถาม)ี ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

ไมมี

อุปสรรคดานองคกร ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจํานวน 2 คน คิดเปน 4.67 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังน้ี

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนช้ีแจงวัตถุประสงค ขอบเขตเน้ือหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเน้ือหาท่ี
ระบุไว

5
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รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย

2.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน 5

3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา 4.50

4.ผูสอนมีวิธีการสอนท่ีทําใหรูจักคดิและอยากแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิ 5

5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพรอมในการสอน 5

6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตาํรา
และสิ่งพิมพในหองสมุด

4.50

เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ 4.83

ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 เต็ม 5

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน)
-

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
-

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจดุออน)

-
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1

-

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผานมา

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตผุล)

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาท่ีผานมา ผลการดําเนินการ
- -

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาน้ี การใชอุปกรณการสอนแบบใหม

เปนตน)
-

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาท่ีควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
-

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-
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ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน 20 พฤษภาคม 2556

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556


