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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
CHM-601 เทคนิคการพิสูจน์เอกลักษณ์สารประกอบเคมี
(Technique in the Characterization of Chemical Compound)

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้
(ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section)
ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง* เปิดสอน 1 กลุ่ม
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
5. สถานที่เรียน
หน่วยวิจัยเทคโนโลยี อาคารปฏิบตั ิการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย
จานวนชั่วโมง จานวนชั่วโมง เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
หัวข้อ / รายละเอียด
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
จากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25%
UV-Vis spectroscopy
3
3
- Instrumentation
- Transitions of organic and inorganic
compounds
IR spectroscopy
3
3
- Instrumentation
- Vibrational modes and symmetry
- Functional group identifications
Raman spectroscopy
3
3
- Instrumentation
- Data analysis
- Applications
NMR spectroscopy
6
6
- Instrumentation
- Chemical shift, chemical environment
- Coupling
- NOE
- 2D NMR
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EPR spectroscopy
- Instrumentation
- Electron-electron coupling
- Hyperfine coupling
X-ray diffraction
- Introduction to crystallography and
structural chemistry
- How to describe structure in crystals:
lattice, unit cell, symmetry, fractional
coordinates. Lattice symmetry
- Diffraction theory: crystals as
diffraction gratings, Bragg construction;
Bragg equation, reciprocal lattice
- Experimental methods and crystal
structure determination. Structure
factors and their relationship to the
structure
- The results: crystal and molecular
structure, application to chemistry
Mass spectrometry
- Instrumentation
- Data and analysis
- Applications
ตาราง 2 ชั่วโมงปฏิบัติการ
หัวข้อ / รายละเอียด
UV-Vis spectroscopy
- Instrumentation
- Transitions of organic and inorganic
compounds
IR spectroscopy
- Instrumentation
- Vibrational modes and symmetry
- Functional group identifications
Raman spectroscopy
- Instrumentation
- Data analysis
- Applications
NMR spectroscopy
- Instrumentation
- Chemical shift, chemical environment

3

3

6

6

3

3

จานวนชั่วโมง จานวนชั่วโมง
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
3

3

3

3

3

3

6

6

2

เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25%

CHM-601
2/2558-MSc
- Coupling
- NOE
- 2D NMR
EPR spectroscopy
- Instrumentation
- Electron-electron coupling
- Hyperfine coupling
X-ray diffraction
- Introduction to crystallography and
structural chemistry
- How to describe structure in crystals:
lattice, unit cell, symmetry, fractional
coordinates. Lattice symmetry
- Diffraction theory: crystals as
diffraction gratings, Bragg construction;
Bragg equation, reciprocal lattice
- Experimental methods and crystal
structure determination. Structure
factors and their relationship to the
structure
- The results: crystal and molecular
structure, application to chemistry
Mass spectrometry
- Instrumentation
- Data and analysis
- Applications
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ทาการสอนไม่ครอบคลุม
หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี)
ไม่มี

3

3

6

6

3

3

ผลต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
นี้

วิธีแก้ไข

3. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์พร้อม
ผลการเรียนรู้
รายละเอียดของรายวิชา
มี
ไม่มี ข้อเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกและชี้แนะ จริยธรรมของการเป็น 
นักวิทยาศาสตร์ที่ดี เคารพ และไม่ละเมิด
ผลงานของคนอื่น รับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
การกล่าวอ้างผลงานของคนอื่น ผ่านรายงาน 
และการสาเสนอผลงาน เป็นต้น
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ความรู้

ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยาย และการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับ เทคนิคอัลตราไวโอเลตวิส-ิ
เบิ ลอิ น กาเรด นิ ว เคลี ย ร์ แ มกเนติ ก เร
โซแนนซ์ และอิ เลร ก ตรอนสปิ น เรโซแนนซ์
สเป กโทรสโกปี เอกซ์ เ รย์ ดิ ก เกรคชั น
และแมสสเปกโทรเมทรี เ ป็ น สื่ อ ในการ
วิเคราะห์องค์ความรู้
ใช้ รายงาน และ discussion เป็นสื่อในการ
พัฒนาทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์
ในหัวข้อนั้นๆ และการสื่อสารนาเสนอ
ใช้ discussion และการนาเสนอเป็นกลยุทธ์
ในการพัฒนาความรับผิดชอบ ทั้งในการ
รับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การไม่ละเมิด
และความรับผิดชอบต่อตนเองในการทางาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ทันกาหนด



การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เนรต ผ่านรายงาน และ discussion






4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการสืบค้นและการนาเสนอ การวิเคราะห์ โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารย์ผสู้ อนคอบเป็นผู้
ชี้แนะให้มากขึ้น
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จานวน 1 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จานวน 1 คน
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
เกรด
ช่วงเกรด
จานวน (คน)
A
80->>
0
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
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5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
- Report
50%
- สามารถทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้ตามแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2
- Exam
50%
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
อุปสรรคด้านองค์กร
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเหรนเกี่ยวกับรายวิชาและผูส้ อน ตามหัวข้อแสดงความคิดเหรนต่อการสอนตามเอกสารแนบ มีผลการ
ประเมินเฉลีย่ ของรายวิชาและทรัพยากร เป็น 4.60 และประเมินอาจารย์ผู้อสนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 5.00 เช่นกัน
ส่วนที่ 1 รายวิชาและทรัพยากร (Course offering)
รายการ
คะแนน
1) Course Content Met Your Needs:
5
2) Matched Description in Course Guide
4
3) Pace of the Class:
4
4) Textbook/Materials/Handouts:
5
5) Class Location & Equipment:
5
คะแนนเฉลี่ย (รายวิชาและทรัพยากร)
4.60
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ส่วนที่ 2 ผู้สอน (The instructor)
รายการ
คะแนน
1) Knowledge of the Subject Matter:
5
2) Preparation for Each Class:
5
3) Communicated Material Effectively:
5
4) Responded Well to Student Questions
5
5) Established Positive Rapport With Students
5
คะแนนเฉลี่ยน (ผู้สอน)
5
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแขรงและจุดอ่อน)
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแขรงและจุดอ่อน)
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีผ่ ่านมาและอธิบายผลการดาเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ดาเนินการ
หรือไม่เสรรจสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการ
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่
เป็นต้น)
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
(ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาทีค่ วรแล้วเสรรจและผู้รับผิดชอบ)
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 2 มีนาคม 2559
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮาร์ดิง
ลงชื่อ.................................................................................
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน์
ลงชื่อ.................................................................................
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 2 มีนาคม 2559
วันที่รายงาน 2 มีนาคม 2559
วันที่รายงาน 2 มีนาคม 2559
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
CHM-631 เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง 1 (Advanced Physical Chemistry I)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 3. อาจารยผรู ับผิดชอบ อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)
อาจารย ดร.สุภาภรณ ดอกไมศรีจันทร
อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา
เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558
5. สถานที่เรียน
หองบรรยายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน เปนไปตามที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
หัวขอ
จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
Applications of the laws of thermodynamics
in gases, ideal and real solutions, electrolyte
solution and mixtures
phase diagram and relative stability of solid,
liquid and gases
Equations of state for ideal and real gases,
applications of kinetics in gases and proof of
complex reaction mechanisms.
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ไมมี

12

12

เหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน ๒๕%
ไมมี

12

12

ไมมี

24

24

ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูต ามทีร่ ะบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธ
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี ไมมี พรอมขอเสนอแนะในการ
ลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม จัดใหมีการปฏิบัติงานเปนทีม ฝกใหยอมรั บฟงและ
ไมมี

เคารพในความเห็นของผูอื่น
ความรู
จัดการเรียนการสอนที่เนนหลักการทางทฤษฎีและ
ไมมี

ปฏิบัติการในเชิงลึก และผสมผสานการเรียนการสอน
โดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู
สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ
ไมมี

และประมวลความรูที่ไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
จัดการเรียนการสอนที่เนนการกระตุนใหเกิด
ไมมี

กระบวนการคิด วิเคราะห การตัดสินใจ การตอบ
คําถาม
ทักษะทางปญญา ใชการเรียนการสอนที่ฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิด 
ไมมี
และการแกไขปญหา โดยบูรณาการองคความรูจาก
แหลงตางๆ เขาดวยกัน
ทักษะความสัมพันธ ความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตนเองโดย
ไมมี

ระหวางบุคคลและ การนํากิจกรรมกลุมมาใชในการเรียนการสอน
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห สอน แนะนําและกําหนดใหนักศึกษาฝกฝนทักษะการ
ไมมี

การสื่อสาร และ
วิเคราะหผลโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติใน
เทคโนโลยี
การทํางานวิจัย
สารสนเทศ
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ไมมี

1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน ) 1 คน
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1 คน
จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
1 คน
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด
ชวงเกรด
จํานวน (คน)
เกรด
ชวงเกรด
A
80.00->
1
C
60.00-64.99
B+
75.00-79.99
0
D+
55.00-59.99
B
70.00-74.99
0
D
50.00-54.99
C+
65.00-69.99
0
F
0.00-49.99

จํานวน (คน)
0
0
0
0

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ความเอาใจใสในการเรียนและการเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี

เหตุผล
ไมมี

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบ
ทวนสอบโดยกรรมการประจําหลักสูตร พิจารณาการสอน
การสอบ การตัดเกรด

เหตุผล
ไมมี
สรุปผล
เปนไปตามเกณฑการตัดเกรดของสํานักวิชา

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพ ยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
หองเรียนไมเหมาะสมตอการสอน มีกลิ่นเหม็นมาก
ระบบ internet ไมเสถียร
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
การจัดสรรภาระงานแตละภาคการศึกษาแตกตางกันมาก
อุปสรรคดานองคกร
ไมมี

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ตองยายหองเรียน
เรียน / ทํางานวิจัยไดยากมากขึ้น
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
อาจารยมีเวลาสําหรับจัดเตรียมการสอนนอย
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพ ากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
ไมมี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพ ากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
ไมมี

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
ไมมี
ไมมี
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ไมมี
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาตออาจารยผรู บั ผิดชอบหลักสูตร
ไมมี

ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา:
ลงชื่อ ........ดร.สุภาภรณ ดอกไมศรีจันทร ......................

วันที่รายงาน ........1 มกราคม 2559..........
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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.

รหัสและชื่อรายวิชา
CHM-640 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนรายวิชานี้
ไม่มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและกลุ่มเรียน
1) อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ*
2) อาจารย์ ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง
เปิดสอน 1 กลุ่ม
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สถานที่เรียน
ห้องบรรยาย 7 อาคารวิชาการ 5
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
รายงานชั่วโมงที่สอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอนดังนี้
หัวข้อ
จานวนชั่วโมง
จานวนชั่วโมง เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
จากแผนการสอนหากมี
ความต่างเกิน 25 %
General Concept/Statistics in Analytical
8
8
ไม่มี
Chemistry , Analytical Process
Acid-Base Equilibria, Acid-Base Titration

9

9

ไม่มี

Solubility, Precipitation Titration

7

7

ไม่มี

Complexometric Titration

8

8

ไม่มี

Electrochemical Analysis and
Redox Titration

11

11

ไม่มี

Gravimetric analysis

5

5

ไม่มี

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
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3.

ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ระบุในรายละเอียดของ ประสิทธิผล
รายวิชา
มี
ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม

ฝึกให้นักศึกษาเป็นผูม้ ีความรับผิดชอบ
และตรงเวลาจากการมอบหมายงาน การ
เข้าห้องเรียน ฝึกให้ยอมรับฟังและเคราพ
ในความคิดเห็นของผู้อื่น
ความรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบรรยาย
ทางทฤษฎี มอบหมายให้นาเสนอข้อมูล
โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้
อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จาก
แหล่งต่าง ๆ มาสู่รายวิชา
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้
เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ
การตอบคาถาม
ทักษะทางปัญญา
มอบหมายงานการค้นคว้าและอภิปราย
เพื่อฝึกกระบวนการคิดและการแก้ไข
ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่
บุคคลและความรับผิดชอบ ของตนเองโดยมอบหมายงานค้นคว้าด้วย
ตนเอง
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
สอนให้พัฒนาทักษะการคิดคานวณเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการ ตัวเลข และมอบหมายรายงานเพือ่ ให้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการ
เขียน รวมถึงการนาเสนองานโดยใช้
รูปแบบ/เครื่องมือและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
4.

1.
2.
3.

/

อุปสรรคของการใช้กล
ยุทธ์พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการลดอุปสรรค
ไม่มี

/

ไม่มี

/

ไม่มี

/

ไม่มี

/

ไม่มี

/

ไม่มี

/

ไม่มี

ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน
ไม่มี
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน) 1 คน
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกา
1 คน
จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
ไม่มี
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4.

การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

5.
6.
7.

ช่วงเกรด
80->>
75-79.99
70-74.99
65-69.99
60-64.99
55-59.99
50-54.99
0-49.99

จานวน
0
1
0
0
0
0
0
0

ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ความเอาใจใส่ในการเรียนและการเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ
ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) ไม่มี
การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
การทวนสอบ
สรุปผล
ทวนสอบโดยกรรมการประจาหลักสูตร พิจารณาการสอน
เป็นไปตามเกณฑ์การตัดเกรดของสานักวิชา
การสอบ การตัดเกรด

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาและผูส้ อน ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอนตามเอกสารแนบ มีผล
การประเมินเฉลี่ยของรายวิชา เป็น 5.00 และประเมินอาจารย์ผู้สอนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 5.00
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
ไม่มี
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
ไม่มี
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ไม่มี
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี
ชื่ออาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ ภารวี รัตนกิจ

วันที่รายงาน

1 มกราคม 2559
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

CHM-733 ปญหาพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส 1
(Special Problems in Physical Chemistry I)
รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) อาจารยผรู ับผิดชอบ อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)
อาจารย ดร.สุภาภรณ ดอกไมศรีจันทร
เปดสอน 1 กลุม
ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558
สถานที่เรียน
หองบรรยายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2.
3.

4.
5.

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน เปนไปตามที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
หัวขอ
จํานวนชั่วโมงตาม จํานวนชั่วโมง เหตุผลที่การสอนจริงตาง
แผนการสอน
ที่สอนจริง จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน ๒๕%
Literature review
8
8
ไมมี
Do simulations, analysis and presentation
40
40
ไมมี
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ไมมี
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูต ามทีร่ ะบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธ
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี ไมมี พรอมขอเสนอแนะในการลด
อุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนในแต 
ไมมี
ละรายวิชา ทั้งดานการดํารงชีวิต และการประกอบ
วิชาชีพ
ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 
ไมมี
ในการเรียนและการทํางานวิจัย

สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหา
โดยใชหลักการและเหตุผล
ความรู
จัดการเรียนการสอนที่เนนหลักการทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติการในเชิงลึก และผสมผสานการเรียนการสอน
โดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู
สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ
และประมวลความรูที่ไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
จัดการเรียนการสอนที่เนนการกระตุนใหเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห การตัดสินใจ การตอบคําถาม
มีการทําวิทยานิพนธ ที่สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตรอยางลุมลึกในการทํา
วิจัย
ทักษะทางปญญา ใชการเรียนการสอนที่ฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิด
และการแกไขปญหา โดยบูรณาการองคความรูจาก
แหลงตางๆ เขาดวยกัน
ทักษะความสัมพันธ ความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตนเองโดย
ระหวางบุคคลและ การนํากิจกรรมกลุมมาใชในการเรียนการสอน
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห สอน แนะนําและกําหนดใหนักศึกษาฝกฝนทักษะการ
การสื่อสาร และ
วิเคราะหผลโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติใน
เทคโนโลยี
การทํางานวิจัย
สารสนเทศ



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี

4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ไมมี
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน ) 1 คน
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1 คน
จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
1 คน
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด
ชวงเกรด
จํานวน (คน)
เกรด
A
80.00->
1
C
B+
75.00-79.99
0
D+
B
70.00-74.99
0
D
C+
65.00-69.99
0
F

ชวงเกรด
60.00-64.99
55.00-59.99
50.00-54.99
0.00-49.99

จํานวน (คน)
0
0
0
0

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ความเอาใจใสในการเรียนและการเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบ
ทวนสอบโดยกรรมการประจําหลักสูตร พิจารณาการ
สอน การสอบ การตัดเกรด

เหตุผล
ไมมี
เหตุผล
ไมมี

สรุปผล
เปนไปตามเกณฑการตัดเกรดของสํานักวิชา

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพ ยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
หองเรียนไมเหมาะสมตอการสอน มีกลิ่นเหม็นมาก
ระบบ internet ไมเสถียร
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
การจัดสรรภาระงานแตละภาคการศึกษาแตกตางกัน
มาก
อุปสรรคดานองคกร
ไมมี

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ตองยายหองเรียน
เรียน / ทํางานวิจัยไดยากมากขึ้น
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
อาจารยมีเวลาสําหรับจัดเตรียมการสอนนอย
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพ ากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
ไมมี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพ ากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
ไมมี

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
ไมมี
ไมมี
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ไมมี
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาตออาจารยผรู บั ผิดชอบหลักสูตร
ไมมี

ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา:
ลงชื่อ ........ดร.สุภาภรณ ดอกไมศรีจันทร ......................

วันที่รายงาน ........1 มกราคม 2559..........
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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
การอุปกรณ์เชิงเคมี 2 (Chemical Instrumentation II)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section)
ภาคทฤษฎี : อาจารย์ ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง เปิดสอน 1 กลุ่ม
ภาคปฏิบตั ิการ : อาจารย์ ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง เปิดสอน 1 กลุ่ม
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3 / ปีการศึกษา 2558
5. สถานที่เรียน
ห้องบรรยาย 7 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย
จานวนชั่วโมง จานวนชั่วโมง เหตุผลที่การสอนจริงต่างจากแผนการ
หัวข้อ / รายละเอียด
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
- Introduction
9
9
ไม่มี
- Principle and theory of
chromatography
- Principle and theory of liquid
chromatography (LC)
- LC instrumentations
- Principle and theory of
9
9
ไม่มี
chromatography high performance
liquid chromatography (HPLC)
- HPLC instrumentation
- Principle and theory of ultraperformance liquid chromatography
(UPLC)
1
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- UPLC instrumentation
- Principle and theory of gas
chromatography (GC)
- Gas chromatography
instrumentation
Sample preparation techniques and
applications
- Solvent extraction
- Solid phase extraction
- Solid phase microextraction

9

9

ไม่มี

9

9

ไม่มี

ตาราง 2 ชั่วโมงปฏิบัติการ
หัวข้อ / รายละเอียด
Introduction/ ตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษาที่เข้าเรียนชั่วโมงปฎิบัติการ
- แนะนารายวิชา
- ชี้แจงเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ
- แนะนาเครื่องมือและอุปกรณ์และ
ตรวจรับตะกร้าเครื่องแก้วที่จะใช้ในการ
ทดลอง
การเตรียมสารมาตรฐานและสารละลาย
สาหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโคร
มาโทกราฟี
การวิเคราะห์สารสารอินทรีย์ด้วยเทคนิค
High performance liquid
chromatography (HPLC) ตอน 1
การวิเคราะห์สารสารอินทรีย์ด้วยเทคนิค
High performance liquid
chromatography (HPLC) ตอน 2
การแปลผลและอภิปรายผลจากการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC
การวิเคราะห์สารสารอินทรีย์ด้วยเทคนิค
Gas chromatography (GC) ตอน 1
การวิเคราะห์สารสารอินทรีย์ด้วยเทคนิค
Gas chromatography (GC) ตอน 2
การแปลผลและอภิปรายผลจากการ

จานวนชั่วโมง จานวนชั่วโมง
ตามแผนการ
ที่สอนจริง
สอน
3
3

เหตุผลที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอน
หากมีความแตกต่างเกิน 25%
ไม่มี

3

3

ไม่มี

3

3

ไม่มี

3

3

ไม่มี

3

3

ไม่มี

3

3

ไม่มี

3

3

ไม่มี

3

3

ไม่มี

3

3

ไม่มี

2
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วิเคราะห์ด้วยเทคนิค GC
การสกัดด้วยเทคนิค solid phase
extraction (SPE)
การสกัดด้วยเทคนิค solid phase
microextraction (SPME)
การแปลผลและอภิปรายผลจากการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการสกัด SPE และ
SPME
นาเสนอผลการทดลองทั้งหมดหน้าชั้น
เรียน

3

3

ไม่มี

3

3

ไม่มี

3

3

ไม่มี

3

3

ไม่มี

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์พร้อม
ผลการเรียนรู้
รายละเอียดของรายวิชา
มี ไม่มี ข้อเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่
ไม่มี

ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา มีน้าใจและ
เสียสละ
ความรู้
การบรรยายและยกตัวอย่างในชั้นเรียน
ไม่มี

ซักถามนักศึกษาในขณะสอนเพื่อตรวจสอบ 
ไม่มี
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
มอบหมายงานที่เ กี่ยวข้ องกับ หัวข้อ ที่เรีย น 
ไม่มี
แล้วมาอภิปรายในห้องเรียน
ฝึกปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ 
ไม่มี
วิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
ทักษะทางปัญญา
ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้
ไม่มี

ค้นคว้าและเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่ออธิบาย
หลักการและทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกับกระบวน
และเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีวเิ คราะห์
หลักการ ทฤษฎี การใช้เครื่องมือการ
วิเคราะห์ทางโครมาโทรกราฟีและการ
ประยุกต์ใช้งาน
ฝึกการทาปฏิบัติการ โดยให้นักศึกษาได้ใช้
ไม่มี

การวางแผน การคิด วิเคราะห์
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรับผิดชอบต่อตนเองในการทางานที่
ได้รับมอบหมายให้ทันตามเวลาทีก่ าหนด
และสามารถนามาอภิปรายได้
ฝึกการค้นหาข้อมูลจากงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายผ่านระบบสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต



ไม่มี



ไม่มี

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ไม่มี

1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
1 คน
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1 คน
จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
ไม่มี
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด
ช่วงเกรด
จานวน (คน)
A
80->>
1
B+
75-79.99
0
B
70-74.99
0
C+
65-69.99
0
C
60-64.99
0
D+
55-59.99
0
D
50-54.99
0
F
0-44.99
0

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

4

เหตุผล

เหตุผล

CHM-642
3/2558
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
สารมารถทวนสอบผลสาฤทธิ์ได้แผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่
- การนาเสนอผลงานและรายงาน
30%
กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2
- สอบวัดผลปลายภาค (ทฤษฎี)
40%
- รายงานผลปฏิบตั ิการต่างๆ
10%
- การนาเสนอผลภาคปฏิบัติ
5%
- สอบวัดผลปลายภาค
15%
(ส่วนของปฎิบัติการ)
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
อุปสรรคด้านองค์กร

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาและผูส้ อน ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอนตามเอกสารแนบ มีผล
การประเมินเฉลีย่ ของรายวิชา เป็น 5.00 และประเมินอาจารย์ผู้สอนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 5.00
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
-
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ผลการดาเนินการ

-

-

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 11 กรกฎาคม 2559

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 11 กรกฎาคม 2559

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ไชยรัตน์
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 11 กรกฎาคม 2559

3. อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 11 กรกฎาคม 2559
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Course Evaluation Form Term 3-2015
Please take a few moments to answer the following questions, which will be used to assist us in meeting your
needs. On behalf of the Chemistry Department at Walailak University, we thank you!

Course Title
Please choose only one course per time. Once you submit for one course you can start again for another
course evaluation!

Advanced Inorganic Chemistry II (CHM-621)
Advanced Physical Chemistry II (CHM-632)
Chemical Instrumentations I (CHM-641)
Chemical Intrumentations II (CHM-642)
Special Problems in Advanced Inorganic Chemistry I (CHM-728)
Special Problems in Physical Chemistry II (CHM-734)
Special Problems in Analytical Chemistry I (CHM-745)

Course Offering:
Please choose the Appropriate box:

1) Course Content Met Your Needs:
1

2

3

4

5

Below
Expectation

Exceeded
Expectation

2) Matched Description in Course Guide
1
Below
Expectation

2

3

4

5
Exceeded
Expectation

https://docs.google.com/a/gmail.wu.ac.th/forms/d/1M1cpRYTJNPxwU5K560Z8jqhasIGoBZ5Hh1MHyryPnMs/edit#response=ACYDBNhDU3MTaJwpP9t...
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3) Pace of the Class:
1

2

3

4

5

Below
Expectation

Exceeded
Expectation

4) Textbook/Materials/Handouts:
1

2

3

4

5

Below
Expectation

Exceeded
Expectation

5) Class Location & Equipment:
1

2

3

4

5

Below
Expectation

Exceeded
Expectation

The Instructor
Please choose the Appropriate box:

1) Knowledge of the Subject Matter:
1

2

3

4

5

Poor

Excellent

2) Preparation for Each Class:
1

2

3

4

5

Poor

Excellent

3) Communicated Material Effectively:
1
Poor

2

3

4

5
Excellent

https://docs.google.com/a/gmail.wu.ac.th/forms/d/1M1cpRYTJNPxwU5K560Z8jqhasIGoBZ5Hh1MHyryPnMs/edit#response=ACYDBNhDU3MTaJwpP9t...
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4) Responded Well to Student Questions:
1

2

3

4

5

Poor

Excellent

5) Established Positive Rapport With Students:
1

2

3

4

5

Poor

Excellent

Additional Questions
What did you ᠀ꠄnd was the most valuable part of this course?
-

Do you have any suggestions on how we could improve this program?
-

Other comments?
-

This content is neither created nor endorsed by Google.
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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
การอุปกรณ์เชิงเคมี 1 (Chemical Instrumentation I)
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section)
ภาคทฤษฎี : อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
เปิดสอน 1 กลุ่ม
ภาคปฏิบตั ิการ : อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ เปิดสอน 1 กลุ่ม
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3 / ปีการศึกษา 2558
5. สถานที่เรียน
ห้องบรรยาย 7 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 5 และ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย
จานวนชั่วโมง จานวนชั่วโมง เหตุผลที่การสอนจริงต่างจากแผนการ
หัวข้อ / รายละเอียด
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
Spectroscopy (Molecular)
6
6
ไม่มี
Spectroscopy (Atomic)
6
6
ไม่มี
Fluorescence, Phosphorescence, ICP
6
6
ไม่มี
Potentiometry
6
6
ไม่มี
Electrogravimetry/Coulometry
3
3
ไม่มี
Voltammetry
9
9
ไม่มี
ตาราง 2 ชั่วโมงปฏิบัติการ
หัวข้อ / รายละเอียด
- แนะนารายวิชา

จานวนชั่วโมง จานวนชั่วโมง เหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
ตามแผนการ ที่สอนจริง
แผนการสอนหากมีความ
สอน
แตกต่างเกิน 25%
3
3
ไม่มี

- ชี้แจงเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ
- แนะนาเครื่องมือและอุปกรณ์และตรวจรับตะกร้าเครื่องแก้วทีจ่ ะใช้
ในการทดลอง
การวิเคราะห์สารด้วยเทคนิค UV-Vis Spectrophotometry

3
3
3
3

UV-Vis Spectrophotometer/Mole ratio method
UV-Vis Spectrophotometer/Job method
UV-Vis Spectrophotometer/Slope method
1

3
3
3
3

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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การวิเคราะห์สารด้วยเทคนิค AAS
การวิเคราะห์สารอินทรีย์ด้วยเทคนิค ICP
การวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Potentiometry
การวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Voltammetry
ตรวจเช็คและคืนอุปกรณ์
นักศึกษารวบรวมข้อมูลและผลการทดลองมาจากปฏิบัตกิ ารทั้งหมดมา
อภิปรายร่วมกันกับอาจารย์ /นาเสนอผลการทดลอง
สอบ

3
3
3
3

3
3
3
3

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3

3

ไม่มี

3

3

ไม่มี

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์พร้อม
ผลการเรียนรู้
รายละเอียดของรายวิชา
มี ไม่มี ข้อเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่
ไม่มี

ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา มีน้าใจและ
เสียสละ
ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบรรยายและยกตัวอย่างในชั้นเรียน
ซักถามนักศึกษาในขณะสอนเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
มอบหมายงานที่ เกี่ยวข้ องกับ หั วข้อ ที่เรีย น
แล้วมาอภิปรายในห้องเรียน
ฝึกปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
วิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา




ไม่มี
ไม่มี



ไม่มี



ไม่มี

มอบหมายงานการค้นคว้าเทคนิคการวิเคราะห์ทาง
เคมีวิเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี และการใช้เครื่องมือ
การวิเคราะห์ทางสเปคโทรสโคปีและไฟฟ้าเคมีและ
เทคนิคการวิเคราะห์สมัยใหม่ และวิธีการประยุกต์
นาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการคานวณ
และอภิปรายขั้นตอน/กระบวนการต่างๆ ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน



ไม่มี

ฝึกการทาปฏิบัติการ โดยให้นักศึกษาได้ใช้
การวางแผน การคิด วิเคราะห์



ไม่มี

ความรับผิดชอบต่อตนเองในการทางานที่
ได้รับมอบหมายให้ทันตามเวลาทีก่ าหนด
และสามารถนามาอภิปรายได้
ฝึกการค้นหาข้อมูลจากงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายผ่านระบบสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต



ไม่มี



ไม่มี
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4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ไม่มี
1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
1 คน
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1 คน
จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
ไม่มี
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด
ช่วงเกรด
จานวน (คน)
A
80->>
0
B+
75-79.99
1
B
70-74.99
0
C+
65-69.99
0
C
60-64.99
0
D+
55-59.99
0
D
50-54.99
0
F
0-44.99
0

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล

เหตุผล

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
สารมารถทวนสอบผลสาฤทธิ์ได้แผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่
- ทวนสอบโดยกรรมการประจาหลักสูตร พิจารณา
กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2
การสอน การสอบ การตัดเกรด
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หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
อุปสรรคด้านองค์กร

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาและผูส้ อน ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอนตามเอกสารแนบ มีผล
การประเมินเฉลีย่ ของรายวิชา เป็น 5.00 และประเมินอาจารย์ผู้สอนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 5.00
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ผลการดาเนินการ

-

-

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
ลงชื่อ......................ภารวี รัตนกิจ......

วันที่รายงาน 11 กรกฎาคม 2559
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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2.
3.
4.
5.

CHM-745 ปัญหาพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 1
(Special Problems in Analytical Chemistry I)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
เปิดสอน 1 กลุ่ม
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3 / ปีการศึกษา 2558
สถานที่เรียน
ห้องบรรยาย 8 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย
จานวนชั่วโมง จานวนชั่วโมง เหตุผลที่การสอนจริงต่างจากแผนการ
หัวข้อ / รายละเอียด
ตามแผนการสอน ที่สอนจริง
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
Literature review
12
12
ไม่มี
Experimental design, discussion and
36
36
ไม่มี
presentation
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์พร้อม
ผลการเรียนรู้
รายละเอียดของรายวิชา
มี ไม่มี ข้อเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน 
ไม่มี
การสอน
ปลูกฝังความมีวินัย ความรับผิดชอบ ในการ 
ไม่มี
เรียนและการทาวิจยั
ความรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ไม่มี

ศูนย์กลาง
มอบหมายให้ค้นคว้าอย่างอิสระ และ
ไม่มี

ประมวลความรู้มาสู่รายวิชา
1
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ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การ
ตัดสินใจและการตอบคาถาม
มอบหมายงานการค้นคว้า หาความรู้เพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไข
ปัญหาโดยบูรณาการองค์ความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ฝึกการทาปฏิบัติการ โดยให้นักศึกษาได้ใช้
การวางแผน การคิด วิเคราะห์
ความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง



ไม่มี



ไม่มี



ไม่มี



ไม่มี

ฝึกการค้นหาข้อมูลจากงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายผ่านระบบสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต



ไม่มี

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ไม่มี
1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
1 คน
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1 คน
จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
ไม่มี
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด
ช่วงเกรด
จานวน (คน)
A
80->>
1
B+
75-79.99
0
B
70-74.99
0
C+
65-69.99
0
C
60-64.99
0
D+
55-59.99
0
D
50-54.99
0
F
0-44.99
0

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ความเอาใจใส่ในการเรียนและการเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
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6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
เป็นไปตามเกณฑ์การตัดเกรดของสานักวิชา
- ทวนสอบโดยกรรมการประจาหลักสูตร พิจารณา
การตัดเกรด
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
อุปสรรคด้านองค์กร

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาและผูส้ อน ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอนตามเอกสารแนบ มีผล
การประเมินเฉลีย่ ของรายวิชา เป็น 5.00 และประเมินอาจารย์ผู้สอนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 5.00
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
ไม่มี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
ไม่มี
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไม่มี

ผลการดาเนินการ
-ไม่มี

2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
-ไม่มี
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-ไม่มี
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
ลงชื่อ............ภารวี รัตนกิจ..................

วันที่รายงาน 11 กรกฎาคม 2559
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

CHM-734 ปญหาพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส 2
(Special Problems in Physical Chemistry II)
รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) อาจารยผรู ับผิดชอบ อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)
อาจารย ดร.สุภาภรณ ดอกไมศรีจันทร
อาจารย ดร.นมนต หิรัญ
เปดสอน 1 กลุม
ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558
สถานที่เรียน
หองบรรยายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2.
3.

4.
5.

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน เปนไปตามที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
หัวขอ
จํานวนชั่วโมงตาม จํานวนชั่วโมง เหตุผลที่การสอนจริงตาง
แผนการสอน
ที่สอนจริง จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน ๒๕%
Literature review
8
8
ไมมี
Do simulations, analysis and presentation
40
40
ไมมี
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ไมมี
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูต ามทีร่ ะบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธ
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี ไมมี พรอมขอเสนอแนะในการลด
อุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนในแต 
ไมมี
ละรายวิชา ทั้งดานการดํารงชีวิต และการประกอบ
วิชาชีพ

ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ
ในการเรียนและการทํางานวิจัย
สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหา
โดยใชหลักการและเหตุผล
ความรู
จัดการเรียนการสอนที่เนนหลักการทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติการในเชิงลึก และผสมผสานการเรียนการสอน
โดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู
สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ
และประมวลความรูที่ไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
จัดการเรียนการสอนที่เนนการกระตุนใหเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห การตัดสินใจ การตอบคําถาม
มีการทําวิทยานิพนธ ที่สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตรอยางลุมลึกในการทํา
วิจัย
ทักษะทางปญญา ใชการเรียนการสอนที่ฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิด
และการแกไขปญหา โดยบูรณาการองคความรูจาก
แหลงตางๆ เขาดวยกัน
ทักษะความสัมพันธ ความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตนเองโดย
ระหวางบุคคลและ การนํากิจกรรมกลุมมาใชในการเรียนการสอน
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห สอน แนะนําและกําหนดใหนักศึกษาฝกฝนทักษะการ
การสื่อสาร และ
วิเคราะหผลโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติใน
เทคโนโลยี
การทํางานวิจัย
สารสนเทศ



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี



ไมมี

4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ไมมี
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน ) 1 คน
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1 คน
จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
1 คน
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด
ชวงเกรด
จํานวน (คน)
เกรด
A
80.00->
1
C
B+
75.00-79.99
0
D+
B
70.00-74.99
0
D
C+
65.00-69.99
0
F

ชวงเกรด
60.00-64.99
55.00-59.99
50.00-54.99
0.00-49.99

จํานวน (คน)
0
0
0
0

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ความเอาใจใสในการเรียนและการเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบ
ทวนสอบโดยกรรมการประจําหลักสูตร พิจารณาการ
สอน การสอบ การตัดเกรด

เหตุผล
ไมมี
เหตุผล
ไมมี

สรุปผล
เปนไปตามเกณฑการตัดเกรดของสํานักวิชา

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพ ยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
หองเรียนไมเหมาะสมตอการสอน มีกลิ่นเหม็นมาก
ระบบ internet ไมเสถียร
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
การจัดสรรภาระงานแตละภาคการศึกษาแตกตางกัน
มาก
อุปสรรคดานองคกร
ไมมี

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ตองยายหองเรียน
เรียน / ทํางานวิจัยไดยากมากขึ้น
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
อาจารยมีเวลาสําหรับจัดเตรียมการสอนนอย
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพ ากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
ไมมี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพ ากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
ไมมี

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
ไมมี
ไมมี
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ไมมี
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาตออาจารยผรู บั ผิดชอบหลักสูตร
ไมมี

ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา:
ลงชื่อ ........ดร.สุภาภรณ ดอกไมศรีจันทร ......................

วันที่รายงาน ........1 มิถุนายน 2559..........

CHM-632
3/2558
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
CHM-632 เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง 2 (Advanced Physical Chemistry II)
2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 3. อาจารยผรู ับผิดชอบ อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)
อาจารย ดร.สุภาภรณ ดอกไมศรีจันทร
เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558
5. สถานที่เรียน
หองบรรยายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน เปนไปตามที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
หัวขอ
จํานวนชั่วโมงตาม จํานวนชั่วโมง เหตุผลที่การสอนจริงตาง
แผนการสอน
ที่สอนจริง จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน ๒๕%
Wave function; Schrödinger’s equation;
9
9
ไมมี
Hamiltonian operator; the postulates of
quantum mechanics; Heisenberg’s
uncertainty principle; Copenhagen
interpretation;
linear motion and harmonic oscillator;
9
9
ไมมี
rotational motion
Hydrogen atom, angular momentum;
9
9
ไมมี
Atomic spectra and atomic structure.
9
9
ไมมี
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ไมมี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูต ามทีร่ ะบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธ
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี ไมมี พรอมขอเสนอแนะในการลด
อุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม จัดใหมีการปฏิบัติงานเปนทีม ฝกใหยอมรั บฟงและ
ไมมี

เคารพในความเห็นของผูอื่น
ความรู
จัดการเรียนการสอนที่เนนหลักการทางทฤษฎีและ
ไมมี

ปฏิบัติการในเชิงลึก และผสมผสานการเรียนการสอน
โดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู
สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ
ไมมี

และประมวลความรูที่ไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
จัดการเรียนการสอนที่เนนการกระตุนใหเกิด
ไมมี

กระบวนการคิด วิเคราะห การตัดสินใจ การตอบคําถาม
ทักษะทางปญญา ใชการเรียนการสอนที่ฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิด 
ไมมี
และการแกไขปญหา โดยบูรณาการองคความรูจาก
แหลงตางๆ เขาดวยกัน
ทักษะความสัมพันธ ความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตนเองโดย
ไมมี

ระหวางบุคคลและ การนํากิจกรรมกลุมมาใชในการเรียนการสอน
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห สอน แนะนําและกําหนดใหนักศึกษาฝกฝนทักษะการ
ไมมี

การสื่อสาร และ
วิเคราะหผลโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติใน
เทคโนโลยี
การทํางานวิจัย
สารสนเทศ
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ไมมี
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.
2.
3.
4.

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน ) 1 คน
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1 คน
จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
1 คน
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด
ชวงเกรด
จํานวน (คน)
เกรด
A
80.00->
0
C
B+
75.00-79.99
0
D+
B
70.00-74.99
1
D
C+
65.00-69.99
0
F

ชวงเกรด
60.00-64.99
55.00-59.99
50.00-54.99
0.00-49.99

จํานวน (คน)
0
0
0
0

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ความเอาใจใสในการเรียนและการเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบ
ทวนสอบโดยกรรมการประจําหลักสูตร พิจารณาการ
สอน การสอบ การตัดเกรด

เหตุผล
ไมมี
เหตุผล
ไมมี

สรุปผล
เปนไปตามเกณฑการตัดเกรดของสํานักวิชา

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพ ยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
หองเรียนไมเหมาะสมตอการสอน มีกลิ่นเหม็นมาก
ระบบ internet ไมเสถียร
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
การจัดสรรภาระงานแตละภาคการศึกษาแตกตางกันมาก
อุปสรรคดานองคกร
ไมมี

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ตองยายหองเรียน
เรียน / ทํางานวิจัยไดยากมากขึ้น
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
อาจารยมีเวลาสําหรับจัดเตรียมการสอนนอย
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพ ากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
ไมมี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพ ากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
ไมมี

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
ไมมี
ไมมี
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ไมมี
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาตออาจารยผรู บั ผิดชอบหลักสูตร
ไมมี

ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา:
ลงชื่อ ........ดร.สุภาภรณ ดอกไมศรีจันทร ......................

วันที่รายงาน ........1 มิถุนายน 2559..........

