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

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
CHM-711 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Natural Product Chemistry)

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)
ดร.วรพงศ ภูพงศ ดร. ปลันธน แสนสุข และดร.หทัยชนก คมเมน เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
5. สถานที่เรียน
หองบรรยายบัณฑิตศึกษา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกตางไปจากที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย
จํานวนชั่วโมงตาม จํานวนชั่วโมงที่
เหตุผลที่การสอนจริงตาง
หัวขอ / รายละเอียด
แผนการสอน
สอนจริง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%
Biosynthetic processes: Primary and
2
2
secondary metabolism, the building
blocks, and the construction
mechanisms
The acetate pathway: Fatty acids and
2
2
polyketides
The shikimate pathway: Aromatic
4
4
amino acids and phenylpropanoids
The mevalonate and deoxyxylulose
6
6
phosphate pathways: Terpenoids and
steroids
The classification of secondary
2
2
metabolites
The extraction techniques
4
4
The isolation and purification
8
8
The characterization
12
12
Biological activities: Screening
2
2
methods and biological evaluation
Presentation on natural product
6
6
chemistry topic
1
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
หรือไมไดสอน (ถามี)
ไมมี

ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา
นี้

วิธีแกไข

3. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี
ไมมี ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกและชี้แนะ จริยธรรมของการเปน 
นักวิทยาศาสตรที่ดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอื่น รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
การกลาวอางผลงานของคนอื่น ผานรายงาน 
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน
ความรู
บรรยาย และการสืบคนขอมูล องคความรู 
ใหมๆ เกี่ยวกับ natural product และใช
สัมนา เปนสื่อในการวิเคราะหองคความรู

ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใชสัมมนาเปนสื่อในการพัฒนาทักษะทาง
ปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอนั้นๆ และ
การสื่อการนําเสนอ
ใชสัมมนาและการนําเสนอเปนกลยุทธใน
การพัฒนาความรับผิดชอบ ทั้งในการ
รับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การไมละเมิด
และความรับผิดชอบตอตนเองในการทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายใหทันกําหนด



การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอสัมนา





4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผสู อนคอบเปนผู
ชี้แนะใหมากขึ้น
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จํานวน 2 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จํานวน 2 คน
3. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
2
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
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. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
- สอบวัดผลครั้งที่ 1
30%
- สารมารถทวนสอบผลสําฤทธิ์ไดแผนการประเมินผลการเรียนรูที่
กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2
- สอบวัดผลครั้งที่ 2
30%
- สอบวัดผลครั้งที่ 3
30%
- สัมมนา
10%
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
ไมมี

อุปสรรคดานองคกร

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยทั้งนักศึกษาและอาจารยผูสอนคิดเปน 3.83 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังนี้
รายการ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเนื้อหาที่
ระบุไว

4.40

2.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน

3.80

3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา

3.60

4.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหรจัู กคิดและอยากแสวงหาความรูเพิ่มเติม

4.00

5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพรอมในการสอน

3.80

6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ
หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด

3.40

เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ

3.83

1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
-
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2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใชอุปกรณการสอนแบบใหม
เปนตน)
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาทีค่ วรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 26 กันยายน 2555

ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชว ยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................
2. ผูชว ยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี
ลงชื่อ.................................................................................
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รับรายงาน 26 กันยายน 2555
วันที่รับรายงาน 26 กันยายน 2555
วันที่รับรายงาน 26 กันยายน 2555
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
CHM-712 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
(Heterocyclic Chemistry)

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)
ดร.วรพงศ ภูพงศ* ดร. ปลันธน แสนสุข และดร.หทัยชนก คมเมน เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
5. สถานที่เรียน
หองบรรยายบัณฑิตศึกษา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกตางไปจากที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย
หัวขอ / รายละเอียด
Introduction structure and main
physical properties of saturated and
unsaturated heterocyclic compound
and aromatic heterocycles 6-3)
membered ring(
Reactivitiy of aromatic heterocycles:
electrophilic addition, electrophilic
substitution, Nucleophilic
substitution, Radical substitution,etc
Reaction and Synthesis of Pyrroles
Thiophenes and Furans
Reaction and Synthesis of Pyridines
Quinolines qnd Isoquinolines
Reaction and Synthesis of Pyrones
and Benzopyrones
Reaction and Synthesis of the
Diazines (2 N-atom): Pyridazine,
Pyrimidine and Pyrazine
Reaction and Synthesis of Idoles,

จํานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

4

4

6

6

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6
1

เหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%
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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
Reaction and Synthesis of Purine:
Nucleic acid, nucleosides and
nucleotides
Presentation on Heterocyclic Topic
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
หรือไมไดสอน (ถามี)
ไมมี

6

6

2

2

6

6
ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา
นี้

วิธีแกไข

3. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี
ไมมี ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกและชี้แนะ จริยธรรมของการเปน 
นักวิทยาศาสตรที่ดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอื่น รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
การกลาวอางผลงานของคนอื่น ผานรายงาน 
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน
ความรู
บรรยาย และการสืบคนขอมูล องคความรู 
ใหมๆ เกี่ยวกับHeterocyclic product และ
ใชสัมนา เปนสื่อในการวิเคราะหองคความรู

ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใชสัมมนาเปนสื่อในการพัฒนาทักษะทาง
ปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอนั้นๆ และ
การสื่อการนําเสนอ
ใชสัมมนาและการนําเสนอเปนกลยุทธใน
การพัฒนาความรับผิดชอบ ทั้งในการ
รับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การไมละเมิด
และความรับผิดชอบตอตนเองในการทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายใหทันกําหนด



การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอสัมนา



2
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4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผสู อนคอบเปนผู
ชี้แนะใหมากขึ้น
1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จํานวน 3 คน
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จํานวน 3 คน
จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
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. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
- สอบวัดผลครั้งที่ 1
30%
- สารมารถทวนสอบผลสําฤทธิ์ไดแผนการประเมินผลการเรียนรูที่
กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2
- สอบวัดผลครั้งที่ 2
30%
- สอบวัดผลครั้งที่ 3
30%
- สัมมนา
10%
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หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
ไมมี

อุปสรรคดานองคกร

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยทั้งนักศึกษาและอาจารยผูสอนคิดเปน 4.03 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังนี้
รายการ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเนื้อหาที่
ระบุไว

4.33

2.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน

4.00

3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา

3.83

4.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหรจู ักคิดและอยากแสวงหาความรูเพิ่มเติม

4.00

5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพรอมในการสอน

4.17

6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ
หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด

3.83

เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ

4.03

ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 3.8 เต็ม 5
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
-
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใชอุปกรณการสอนแบบใหม
เปนตน)
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาทีค่ วรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 26 กันยายน 2555

ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี
ลงชื่อ.................................................................................
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รับรายงาน 26 กันยายน 2555
วันที่รับรายงาน 26 กันยายน 2555
วันที่รับรายงาน 26 กันยายน 2555
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
CHM-728 ปญหาพิเศษทางเคมีอนินทรียขั้นสูง 1
(Special Problem in Advanced Inorganic Chemistry I)

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)
รองศาสตราจารย ดร. เดวิด เจมส ฮารดิง เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
5. สถานที่เรียน
หองบรรยายบัณฑิตศึกษา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกตางไปจากที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย
จํานวนชั่วโมงตาม จํานวนชั่วโมงที่
เหตุผลที่การสอนจริงตาง
หัวขอ / รายละเอียด
แผนการสอน
สอนจริง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%
4
4
Supramolecular interactions: the
hydrogen bond, strength, possible
donor and acceptor atoms, hydrogen
bonding notation.
Supramolecular interactions: the
4
4
weak hydrogen bond, C-HX
interactions, - interactions and CH interactions.
Supramolecular interactions: halogen
4
4
bonding, comparison with hydrogen
bonding, XX interactions, the 
hole, acceptor-donor dichotomy.
Cationic binding: crown ethers, Lariat
4
4
ethers, cryptands, solution behaviour
and selectivity.
Cationic
binding:
calixarenes,
4
4
cyclodextrins, and siderophores.
Anionic binding: anion-host design,
4
4
anionic size and shape, guanadinium,
urea and azamacrocyclic receptors.
1
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หัวขอ / รายละเอียด
Crystal engineering: basic concepts,
crystal engineering synthons, alcoholamine, amide-amide co-crystals, and
coordination polymers.
Self-assembly: molecular squares
and triangles, catenanes and
rotoxannes, helicates and knots.
Supramolecular
devices:
photochemical sensors, fluorophores,
and electrochemical sensors.
Supramolecular devices: molecular
wires,
molecular
rectifiers,
electroswitchable luminescence and
switchable binding.
Supramolecular
nanomaterials:
dendrimers, supramolecular gels,
supramolecular nanocapsules and
supramolecular nanoparticles.
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
หรือไมไดสอน (ถามี)
ไมมี

จํานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา
นี้

เหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

วิธีแกไข

3. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี
ไมมี ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกและชี้แนะ จริยธรรมของการเปน 
นักวิทยาศาสตรที่ดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอื่น รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
การกลาวอางผลงานของคนอื่น ผานรายงาน 
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน
ความรู

บรรยาย และการสืบคนขอมูล องคความรู
ใ ห ม ๆ เ กี่ ย ว กั บ Supramolecular
Chemistry และใช Group discussion
เปนสื่อในการวิเคราะหองคความรู
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ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
นั้นๆ และการสื่อการนําเสนอ
ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมิด และความรับผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานที่ไดรบั มอบหมายใหทันกําหนด



การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion





4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผสู อนคอบเปนผู
ชี้แนะใหมากขึ้น
1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จํานวน 1 คน
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จํานวน 1 คน
จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
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. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
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6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
- สอบวัดผลครั้งที่ 1
30%
- สามารถทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไดตามแผนการประเมินผลการ
เรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2
- สอบวัดผลครั้งที่ 2
30%
- Essay assignments
20%
- Quizzes and tutorial sessions 20%
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
ไมมี

อุปสรรคดานองคกร

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยทั้งนักศึกษาและอาจารยผูสอนคิดเปน 5 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังนี้
รายการ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเนื้อหาที่
ระบุไว
2.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน
3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหรจู ักคิดและอยากแสวงหาความรูเพิ่มเติม
5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพรอมในการสอน
6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา
และสิ่งพิมพในหองสมุด
เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ

4

5
5
5
5
5
5
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ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 5 เต็ม 5
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใชอุปกรณการสอนแบบใหม
เปนตน)
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาทีค่ วรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: รองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 26 กันยายน 2555

ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี
ลงชื่อ.................................................................................
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รับรายงาน 26 กันยายน 2555
วันที่รับรายงาน 26 กันยายน 2555
วันที่รับรายงาน 26 กันยายน 2555
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BMS-675 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเวชศาสตร (Biomedical Sciences Laboratory Techniques)
เอกสารรายงานผลการดําเนินการของรายวิ
มคอ.ชา5

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร/ชีวเวชศาสตร
หมวดที่ 1 ข)อมูลทั่วไป

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)
กลุIมที่ 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/ชั้นป>ที่เรียน
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก ชั้นปTที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (2/2555)
6. รายวิชาที่ต)องเรียนมาก/อน (Pre-requisites)
ไมIมี
7. รายวิชาที่ต)องเรียนพร)อมกัน (Co-requisites)
BMS-603 เทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร (สําหรับนักศึกษารหัส 54)
8. สถานที่เรียน
ภาคบรรยายเรียนที่อาคารวิชาการ 1 และ/หรืออาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ภาคปฏิบัติเรียนที่อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (B8)

1
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มคอ. 5
9. วันที่จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
สิ้นสุดการเรียนการสอน
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
1.1

แผนการสอนภาคทฤษฎี

สัปดาห3

หัวข)อ/รายละเอียด

1

Isolation and
purification of
compounds
Medical Microbiology
- Bacterial culture,
isolation and
identification
3.1 Antibacterial
sensitivity test (AST):
diffusion method;
dilution method
3.2 Current topic in AST
for methicillin resistant
Staphylococcus aureus
(MRSA)
Antibiotics: mechanism
& resistance

2

3

4

5

จํานวนชั่วโมง จํานวน
ตามแผนการ ชั่วโมงที่
สอน
สอนได)จริง

ระบุสาเหตุที่การสอน
จริงต/างจากแผนการ
สอนหากมีความ
แตกต/างเกิน 25%

ผู)สอน

2

2

-

อาจารย
ดร.วร
พงศ

2

2

-

ผศ.ดร.
มณฑล

1

1.30

1

45 นาที

2

2

เปHนเนื้อหาที่นักศึกษาไมI 3.1 ผศ.
เคยรูLมากIอน ทําใหLตLอง ดร.
มณฑล
ใชLระยะเวลาในการ
บรรยายและอธิบายนาน
3.2
นักศึกษา
ปริญญา
เอก
อาจารย

ดร. พวง
ทิพย

5.1 Application of Broth
dilution method for anti
bacterial assay of herb.

1

1

-

5.2 Current topic in
Application of
microbroth dilution for
antibacterial assay of
herb.

1

1

-

2

5.1
อาจารย
ดร. พวง
ทิพย
5.2
นักศึกษา
ปริญญา
เอก
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มคอ. 5
จํานวนชั่วโมง จํานวน
ตามแผนการ ชั่วโมงที่
สอน
สอนได)จริง

ระบุสาเหตุที่การสอน
จริงต/างจากแผนการ
สอนหากมีความ
แตกต/างเกิน 25%

สัปดาห3

หัวข)อ/รายละเอียด

6

Cell culture techniques

2

2

-

7

Antioxidant assay

2

2

-

8

Cytotoxicity tests in
cancer cells
Induction of
inflammation and antiinflammatory assay
Molecular biology
techniques เชIน
10.1 Reverse
Transcriptase
Polymerase Chain
Reaction (RT-PCR)
10.2 Western Blotting
Hybridization

2

2

-

2

2

-

1

1

-

1

1

-

10.2
อาจารย
ดร.อัปษร

2

2

-

อาจารย
ดร.จิรา
รัตน

2

2

-

อาจาย
ดร.ภูวดล

9
10

11

12

Immunological
technique
eg.
- ELISA and related
techniques
- Chemiluminescent
assay
- Immunocytochemistr
y and
Immunofluorescent
assay
-Molecular Cloning
analysis and
sequencing
-Bioinformatic tools

ผู)สอน
อาจารย
ดร.อัปษร
อาจารย
ดร.
วรางคณา
อาจารย
ดร.สุวิทย
อาจารย
ดร.
วรางคณา
10.1
อาจารย
ดร.สุวิทย

Final (appointment)

3
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มคอ. 5
1.2 แผนการสอนภาคปฏิบัติ

สัปดาห3

หัวข)อ/รายละเอียด

1

Isolation and
Purification of
compounds

2

Medical Microbiology
- Bacterial culture,
isolation and
identification
- Diffusion method :
Kirby-Bauer method;
Agar plug assay; Double
layer assay; Drop
method I
- Diffusion method :
Kirby-Bauer method;
Agar plug assay; Double
layer assay; Drop
method
-Broth dilution method
Assay for antibacterial
activity of herbs I

3

จํานวน
จํานวนชั่วโมง
ชั่วโมงที่
ตามแผนการ
สอนได)จริง
สอน

ระบุสาเหตุที่การสอน
จริงต/างจากแผนการ
สอนหากมีความ
แตกต/างเกิน 25%

6

12

การเตรียมสารบริสุทธิ์ อาจารย
ตLองมีกระบวนการมาก ดร.วร
และตLองใชLระยะเวลาใน พงศ
การรอการทําบริสุทธิ์

6

12

3

12

นักศึกษาไมIคุLนเคยกับการ ผศ.ดร.
ทดลอง และตLองใชL
มณฑล
ระยะเวลาของการบIมเชื้อ
เพื่อบันทึกผลการทดลอง
ไดLในวันถัดไป

6

12

นักศึกษาไมIคุLนเคยกับการ ผศ.ดร.
ทดลอง และตLองใชL
มณฑล
ระยะเวลาของการบIมเชื้อ
เพื่อบันทึกผลการทดลอง
ไดLในวันถัดไป

6

12

อาจารย
ดร.พวง
ทิพย

อาจารย
ดร.
วรางคณา
อาจารย

5

Assay for antibacterial
activity of herbs II

6

12

นักศึกษาไมIคุLนเคยกับการ
ทดลอง และตLองใชL
ระยะเวลาของการบIมเชื้อ
เพื่อบันทึกผลการทดลอง
ไดLในวันถัดไป
การทดลองซับซLอนขึ้น
และตLองใชLเวลาอธิบาย
วิธีการทําการทดลองและ
การแปลผล รวมถึงตLองใชL
ระยะเวลาของการบIมเชื้อ
เพื่อบันทึกผลการทดลอง
ไดLในวันถัดไป

6

Cell culture technique

6

6

-

7

Antioxidant assay

6

6

-

4

ผู)สอน

4

อาจารย
ดร.พวง
ทิพย
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สัปดาห3

หัวข)อ/รายละเอียด

จํานวน
จํานวนชั่วโมง
ชั่วโมงที่
ตามแผนการ
สอนได)จริง
สอน

8

Cytotoxicity test of
natural compounds and
their analogs in cancer
cells

6

12

9

Anti-inflammatory assay
of natural compounds
and their analogs

6

12

10

Western blot analysis/
RT-PCR

6

10

11

Immunological
technique
ELISA technique and
related method

6

6

5

ระบุสาเหตุที่การสอน
จริงต/างจากแผนการ
สอนหากมีความ
แตกต/างเกิน 25%
การทดสอบความเปHนพิษ
ของสารสกัดตIอเซลลมี
หลายขั้นตอนยIอยไดLแกI
การ trypsinization การ
นับและเลี้ยงเซลล การ
เตรียมสารทดสอบและ
การบIมเซลลรIวมกับสารที่
ใชLทดสอบ การทํา MTT
และการวิเคราะหผลการ
ทดสอบ และในแตIละ
ขั้นตอนตLองอาศัย
ระยะเวลาในการทําการ
ทดลอง
การทดสอบฤทธิ์ตLานการ
อักเสบของสารสกัดมี
หลายขั้นตอนยIอยไดLแกI
การ trypsinization การ
นับและเลี้ยงเซลล การ
เตรียมสารทดสอบและ
การบIมเซลลรIวมกับสารที่
ใชLทดสอบ การตรวจวัด
ระดับไนไตรทและการ
วิเคราะหผลการทดสอบ
และในแตIละขั้นตอนตLอง
อาศัยระยะเวลาในการทํา
การทดลอง
การศึกษา RT-PCR และ
Western blot มี
รายละเอียดและวิธีการ
ของการศึกษาหลาย
ขั้นตอน
-

ผู)สอน
ดร.
วรางคณา
อาจารย
ดร.
วรางคณา

อาจารย
ดร.
วรางคณา

อาจารย
ดร.
วรางคณา
อาจารย
ดร.จิรา
รัตน
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สัปดาห3
12

หัวข)อ/รายละเอียด
12.1 Cloning
12.2 Bioinformatics

จํานวน
จํานวนชั่วโมง
ชั่วโมงที่
ตามแผนการ
สอนได)จริง
สอน
6

ระบุสาเหตุที่การสอน
จริงต/างจากแผนการ
สอนหากมีความ
แตกต/างเกิน 25%
-

6

ผู)สอน
อาจาย
ดร.ภูวดล

Examination (appointment)
2. หัวข)อที่สอนไม/ครอบคลุมตามแผน
หัวข)อที่สอนไม/ครอบคลุมตาม
ที่
แผน (ถ)ามี)
1
2
3 วิธีการทดสอบความไวของเชื้อ
ตIอสารตLานจุลชีพ หัวขLอ การใชL
E-test
4
5
6
7
8
9
10

11
12

นัยสําคัญของหัวข)อที่สอนไม/
ครอบคลุมตามแผน
นักศึกษาอาจจะไมIไดLรับทราบ
ถึงการอIานผลการทดสอบ
ความไวของเชื้อตIอยาตLานจุล
ชีพในกรณีใชLแผIนทดสอบ Etest
การศึกษาแสดงออกของโปรตีน การศึกษา Western blot
ดLวยวิธีการ Western blot
เปHนการสาธิตดังนั้นนักศึกษา
จึงไมIไดLทําการทดลองดLวย
ตนเอง
-

แนวทางการสอนชดเชย
แนะนําแหลIงสืบคLนขLอมูลและ
สอดแทรกหัวขLอที่หายไปในชั่วโมง
ปฏิบัติการ
ใหLนักศึกษาดูตัวอยIางการศึกษา
จากงานวิจัยอื่นๆ ที่ใชLเทคนิค
ดังกลIาวเพิ่มเติมและอภิปราย
รIวมกัน
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหLเกิดผลการเรียนรูLตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรูL

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม - แ จ ก เ อ ก ส า ร ที่ เ กี่ ย ว ขL อ ง กั บ
จริยธรรมของนักวิจัย
6

ประสิทธิผล
มี

ปvญหาของการใชLวิธีสอน (ถLามี)
ไมIมี พรLอมขLอเสนอแนะในการแกLไข
/

การติดตามประเมินผลทําไดLยาก
การซักถามในหLองเรียนมักไมIไดL
BMS-675 เทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร
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ความรูL

ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ
ระหวIางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใ ชL เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

สอดแทรกการบรรยายและ
ยกตัวอยIาง
-นําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวขLองกับการ
เรียน
-การศึกษาโดยใชLงานวิจัยมาเปHนฐาน
(research base learning) และใหL
นั ก ศึ ก ษาเปH น ศู น ยกลาง (student
center)
-ม อ บ ห ม า ย ง า น ร า ย ก ลุI ม แ ล ะ
รายบุ ค คล เชI น การคL น ควL า หั ว ขL อ
วิจัยและวิธีการที่ทันสมัยของชีวเวช
ศาสตร
-การนําเสนอรายงาน
-มอบหมายงานใหLศึกษาคLนควLาดLวย
ตนเองจาก website สื่อการสอน elearning และการทํารายงานโดย
เนLนการวิเคราะหตัวเลข ดLวยคIาทาง
สถิติจากแหลIงขLอมูลที่นIาเชื่อถือ
-นํ า เ ส น อ โ ด ย ใ ชL รู ป แ บ บ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ความคิดเห็นเนื่องจากนักศึกษา
ไมIไดLเตรียมตัวมา
/

/

เนื่ อ งจากนั ก ศึ กษามี นL อ ยทํ า ใหL
การกระจายงานเปH น ไปอยI า ง
ทั่วถึง

/

ขาดทั ก ษะการใชL ภ าษาอั งกฤษ
ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร อ า จ ตL อ ง ใ หL
อาจารยทางภาษาตรวจสอบและ
จั ด อบรมการนํ า เสนอเพิ่ ม เติ ม
หากมีเวลาไมIเพียงพอ

4. ขLอเสนอการดําเนินการเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน
คณาจารย อาจตLองมีเวลาสอนเพิ่มเติมจากเวลาที่กําหนดเรียนตามแผนการสอนเพื่อใหLนักศึกษาเกิดความ
เขLาใจและมีทักษะที่ถูกตLองสูงขึ้น ควรจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัย เชIน สื่อวิดิโอสาธิตการปฏิบัติงานเพื่อใหLเกิด
ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเกิดเปHน mind map ที่ฝvงใจ
1.

2.
3.
4.

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
1
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา BMS-603 (รายวิชาเรียนร/วม)
1
จํานวนนักศึกษาที่ไม/ได)ลงทะเบียนเรียนแต/เข)าเรียนเพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานวิจัย 1
รวมจํานวนนักศึกษา
3
จํานวนนักศึกษา (เฉพาะที่ลงทะเบียน) คงอยู/เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
2
จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
เกรด
จํานวน
คิดเปWนร)อยละ
>80
A
75.00-79.99
B+
70.00-74.99
B
7

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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65.00-69.99
60.00-64.99
55.00-59.00
50.00-54.99
<50
>70.00
<70.00

C+
C
D+
D
F
ไม/สมบูรณ3 (I)
ผ/าน (P, S)
ตก (U)
ถอน (W)

2

100

5. ปaจจัยที่ทําให)คะแนนผิดปกติ (ถ)ามี)
ไม/มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว)ในราละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด)านกําหนดเวลาประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชLในแตIละหัวขLอ อาจมากหรือนLอย
-เนื่ อ งจากมี ก ารนํ า เสนอ ซั ก ถาม และหรื อ ทํ า
กวIาที่กําหนดไวL
ปฏิบัติการที่ไม/คุ)นเคย
-เนื่องจากมีการหยุดเรียนฉุกเฉินเกินกว/าที่คาดไว)
-เนื่องจากนักศึกษามีกําหนดระยะเวลาในการเรียน
ที่หลากหลาย ยังไม/เปWนระบบ (เรียนหลายวิชา)
6.2 ความคลาดเคลื่อนด)านวิธีการประเมินผลการเรียนรู)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤตกรรมของ
-เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของ
นักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไมIสามารถ
นักศึกษาแตIละคนไมIเหมือนกัน
กระทําไดLทุกคน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา

สรุปผล
มีการเสนอใหLปรับคะแนนในบางสIวนเชIน รายงานใหL
นLอยลง

หมวดที่ 4 ปaญหาและผลกระทบต/อการดําเนินการ
1. ประเด็นด)านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปaญหาในการใช)แหล/งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ)ามี)
ขาดอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย ตามเอกสาร ใหLไดL ทําใหLนักศึกษาอาจไมIเขLาใจถIองแทL เนื่องจากไดLเห็น
สัมผัสหรือทดลอง
แตIจากภาพ หรือขLอมูลบนอินเทอรเน็ต
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2. ประเด็นด)านการบริหารและองค3กร
ปaญหาด)านการบริหารและองค3กร(ถ)ามี)
ยากในการจัดนักศึกษาไปดูงาน ณ สถานที่ที่มี
อุปกรณหรือเครื่องมือ เนื่องจากเวลาและคIาใชLจIาย

ผลกระทบต/อผลการเรียนรู)ของนักศึกษา
ทําใหLนักศึกษาไมIไดLเห็นหรือทดลองทําปฏิบัติการใน
บางสIวนจากของจริง

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข)อวิพากษ3ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
เวลาในการนําเสนองานมีไมIเพียงพอ จึงทําใหLไมIสามารถควบคุมเวลาการสอนใหLอยูIในเวลาที่กําหนด
ไดL
1.2 ความเห็นของอาจารย3ผู)สอนต/อผลการประเมินตามข)อ 1.1
อาจารยผูLสอนเห็นวIา ควรเพิ่มชั่วโมงการนําเสนอรายงานกลุIมและรายบุคคลมากขึ้น
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข)อวิพากษ3ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ขLอวิพากษที่สําคัญ จากการสอบถาม นักศึกษา พบวIา การสอนที่มีการคLนควLาจากอินเทอรเน็ตนี้ดีแลLว
ทําใหLไดLรับความรูLนอกหLองเรียนและกLาวทันเทคโนโลยี
2.2 ความเห็นของอาจารย3ผู)สอนต/อผลการประเมินตามข)อ 2.1
อาจารยผูLสอนเห็นวIา ยังคงใหLมีการหาขLอมูลที่ทันสมัยอยูIเสมอ และใหLมีการเสนอความรูLจากงานที่
ไดLรับการมอบหมาย
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก)าวหน)าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ/านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ป>การศึกษาที่ผ/านมา
การทดลองมีนLอย ตLองการเห็นตัวอยIางจริง
เพิ่มการทดลอง นําอุปกรณ หรือเครื่องมือจริง มาใหL
นักศึกษาไดLทดลอง
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยIาง ใหLนักศึกษาไดLคLนควLามากขึ้น จัดอภิปรายกลุIมยIอย กระตุLนใหLเกิดความตั้งใจ
เรียน เชิญวิทยากรภายนอกมานําเสนอ
3. ข)อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ป>การศึกษาต/อไป
ข)อเสนอ
กําหนดเวลาที่แล)วเสร็จ
ผู)รับผิดชอบ
เชิญอาจารยพิเศษมาใหLความรูLใหมIๆ ดLาน สัปดาหที่ 3 ระหวIางการสอน
อาจารยผูLสอน ติดตIอ เลขา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
หัวขLอการทดสอบความไวของเชื้อ หลักสูตร ประสานงาน
ตIอยาตLานจุลชีพ
ปรับรายงานใหLเหมาะสมกับชIวงเวลา
กIอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห
อาจารยผูLสอน
4. ข)อเสนอแนะของอาจารย3ผู)รับผิดชอบรายวิชา ต/ออาจารย3ผู)รับผิดชอบหลักสูตร
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มคอ. 5
จัดใหLนักศึกษาไดLไปศึกษานอกสถานที่ เชIน สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหIงชาติ (สวทช.) ใน
สภาพแวดลLอมการใชLทําปฏิบัติการจริง
ลงชื่อ:

ผศ.ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และคณาจารยรIวมสอนทุกทIาน
อาจารยผูLรับผิดชอบรายวิชา/ผูLรายงาน
วันที่
เดือน พ.ศ.
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
CHM-729 ปญหาพิเศษทางเคมีอนินทรียขั้นสูง 2
(Special Problem in Advanced Inorganic Chemistry II)

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)
รองศาสตราจารย ดร. เดวิด เจมส ฮารดิง เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2555
5. สถานที่เรียน
หองบรรยายบัณฑิตศึกษา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกตางไปจากที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย
หัวขอ / รายละเอียด
Spin crossover theory: basic spin
crossover phenomenon, ligand field
considerations
and
hysteretic
behaviour.
Spin crossover calculations: DFT
calculations, basis set considerations,
functionals and molecular dynamic
simulations.
Fe(II)
SCO
monomers:
bis(dipyrazolylpyridine),
and
tris(diimine) systems.
Fe(II)
SCO
monomers:
bis{tris(pyrazolyl)methane/borate}
systems, Fe(NCS)2(diimine)2 systems.
Fe(III)
SCO
monomers:
dithiocarbamates, and tridentate Schiff
base systems.
Fe(III) SCO monomers: [Fe(sal2trien)]+
systems, [Fe(sal2ten)(py/imid)]+ systems,

จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการสอน

จํานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

เหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%
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หัวขอ / รายละเอียด
1D Fe SCO polymers: [Fe(N2O2)(L)]n,
[Fe(N4)(L)]n, [Fe(NCS)2(diimine)(L)]n and
[Fe(R-triazole)3]n.
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).
3D Fe SCO networks: Hoffman-like
cyanide complexes, [Fe(L)2{M(CN)4}],
linear linkers (M = Ni, Pd, Pt).
3D Fe SCO networks: Hoffman-like
cyanide complexes, [Fe(L)2{M(CN)4}],
complex linkers (M = Ni, Pd, Pt).
Spin crossover materials: preparation
of nanoparticles, thin films,
metallomesogens, and metal organic
frameworks
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
หรือไมไดสอน (ถามี)
ไมมี

จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการสอน

จํานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา
นี้

เหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

วิธีแกไข

3. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี
ไมมี ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกและชี้แนะ จริยธรรมของการเปน 
นักวิทยาศาสตรที่ดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอื่น รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
การกลาวอางผลงานของคนอื่น ผานรายงาน 
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน
ความรู

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



ทักษะทางปญญา

ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
นั้นๆ และการสื่อการนําเสนอ



2

CHM-729
2/2555
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมิด และความรับผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานที่ไดรบั มอบหมายใหทันกําหนด



ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion



4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผสู อนคอบเปนผู
ชี้แนะใหมากขึ้น
1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จํานวน 1 คน
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จํานวน 1 คน
จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
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. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
3
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
- สอบวัดผลครั้งที่ 1
30%
- สามารถทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไดตามแผนการประเมินผลการ
เรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2
- สอบวัดผลครั้งที่ 2
30%
- Essay assignments
20%
- Quizzes and tutorial sessions 20%
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
ไมมี

อุปสรรคดานองคกร

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยทั้งนักศึกษาและอาจารยผูสอนคิดเปน 5 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังนี้
รายการ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเนื้อหาที่
5
ระบุไว
5
2.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน
5
3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
5
4.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหรจู ักคิดและอยากแสวงหาความรูเพิ่มเติม
5
5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพรอมในการสอน
5
6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา
และสิ่งพิมพในหองสมุด
5
เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 5 เต็ม 5
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
4
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใชอุปกรณการสอนแบบใหม
เปนตน)
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาทีค่ วรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: รองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 9 มกราคม 2556

ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี
ลงชื่อ.................................................................................
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รับรายงาน 9 มกราคม 2556
วันที่รับรายงาน 9 มกราคม 2556
วันที่รับรายงาน 9 มกราคม 2556
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
CHM-681 สัมมนา 1
(Seminar I)

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
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.สุภาภรณ ดอกไมศรีจนั ทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2555
5. สถานที่เรียน
หองประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกตางไปจากที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
หัวขอ / รายละเอียด
Introduction
การสืบคนขอมูลเพื่อเตรียมตัวสําหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย
บรรยาย 1
บรรยาย 2
บรรยาย 3
บรรยายพิเศษ
การสืบคนขอมูลเพื่อเตรียมตัวสําหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

จํานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

4
8

4
8

4
4
4
4
8

4
4
4
4
8

1

เหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%
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หัวขอ / รายละเอียด
บรรยาย 4
บรรยาย 5
บรรยาย 6
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
หรือไมไดสอน (ถามี)
ไมมี

จํานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

4
4
4

4
4
4
ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา
นี้

เหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

วิธีแกไข

3. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี
ไมมี ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกและชี้แนะ จริยธรรมของการเปน 
นักวิทยาศาสตรที่ดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอื่น รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
การกลาวอางผลงานของคนอื่น ผานรายงาน 
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน
ความรู

การสื บ ค น ข อ มู ล การบรรยาย การเขี ย น
รายงาน โดยนําองคความรูใหมๆ งานวิจัยที่
สนใจ มาประยุกตใชตอได



ทักษะทางปญญา

ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
นั้นๆ และการสื่อการนําเสนอ
ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมิด และความรับผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานที่ไดรบั มอบหมายใหทันกําหนด



การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion
และการเลือกใชเทคนิคในการนําเสนอ
ผลงานทั้งการบรรยายและรายงานไดอยางมี
ประสิทธภาพ



ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผสู อนคอบเปนผู
ชี้แนะใหมากขึ้น
2
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จํานวน 5 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จํานวน 5 คน
3. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
เกรด
ชวงเกรด
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน)
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. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
- การถามตอบในหองสัมมนา
10%
- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามคําถามของนักศึกษาวามี
ความเขาใจและลึกซึ้งเพียงใด และการตอบของนักศึกษาที่บงถึง
- การบรรยายครั้งที่ 1
25%
ความเขาใจในเนื้อหาและทฤษฎี
- การบรรยายครั้งที่ 2
25%
- รายงานของเนื้อหาการบรรยายครัง้ ที่ 1
20% - ในการใหคะแนนบรรยายใหโดย นักศึกษาและคณาจารยที่รวม
สัมมนา เปนรายบุคคล จากนั้นนําคะแนนมาพิจารณารวมกัน
- รายงานของเนื้อหาการบรรยายครัง้ ที่ 2
20%
- การใหคะแนนรายงาน โดย อาจารยที่ปรึกษา 1 คน และ
อาจารยที่มีความรูความสามารถของงานนั้นอีก 1 คน

3
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หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
ไมมี

อุปสรรคดานองคกร

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจํานวน 5 คน คิดเปน 4.67 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังนี้
รายการ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเนื้อหาที่
ระบุไว
2.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน
3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหรจู ักคิดและอยากแสวงหาความรูเพิ่มเติม
5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพรอมในการสอน
6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา
และสิ่งพิมพในหองสมุด
เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ

4.60
4.40
4.40
5
5
4.40

4.63

ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.40 เต็ม 5
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
-

4

CHM-681
2/2555
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใชอุปกรณการสอนแบบใหม
เปนตน)
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาทีค่ วรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 9 มกราคม 2556

ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี
ลงชื่อ.................................................................................
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รับรายงาน 9 มกราคม 2556
วันที่รับรายงาน 9 มกราคม 2556
วันที่รับรายงาน 9 มกราคม 2556
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
CHM-932 วิทยานิพนธ
(Thesis)

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
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.สุภาภรณ ดอกไมศรีจนั ทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2555
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกตางไปจากที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
หัวขอ / รายละเอียด

จํานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

การสืบคนขอมูล และดําเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ
เขียนรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
สัมมนารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
หรือไมไดสอน (ถามี)
ไมมี

ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา
นี้

1

เหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

วิธีแกไข
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3. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี
ไมมี ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกและชี้แนะ จริยธรรมของการเปน 
นักวิทยาศาสตรที่ดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอื่น รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
การกลาวอางผลงานของคนอื่น ผานรายงาน 
และการนําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน
ความรู

การสื บ ค น ข อ มู ล การบรรยาย การเขี ย น
รายงาน โดยนําองคความรูใหมๆ งานวิจัยที่
สนใจ มาประยุกตใชตอได



ทักษะทางปญญา

ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
นั้นๆ และการสื่อการนําเสนอ
ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมิด และความรับผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานที่ไดรบั มอบหมายใหทันกําหนด



การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion
และการเลือกใชเทคนิคในการนําเสนอ
ผลงานทั้งการบรรยายและรายงานไดอยางมี
ประสิทธภาพ



ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผสู อนคอบเปนผู
ชี้แนะใหมากขึ้น
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จํานวน 2 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จํานวน 2 คน
3. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
เกรด
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน)
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (คน)
2
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IP

1

1

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
- การเขาหองวิจัยและการวิเคราหขอมูลรวมกับที่
- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามคําถามของนักศึกษาวามี
ปรึกษาวิทยานิพนธ
30%
ความเขาใจและลึกซึ้งเพียงใด และการตอบของนักศึกษาที่บงถึง
ความเขาใจในเนื้อหาและทฤษฎี
- การบรรยายของนักศึกษาและการตอบคําถาม 40%
- รายงานความกาวหนา
30% - ในการใหคะแนนบรรยายใหโดย นักศึกษาและคณาจารยที่รวม
สัมมนา เปนรายบุคคล จากนั้นนําคะแนนมาพิจารณารวมกัน
- การใหคะแนนรายงาน โดย อาจารยทปี่ รึกษา 1 คน และ
อาจารยที่มีความรูความสามารถของงานนั้นอีก 1 คน
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
ไมมี

อุปสรรคดานองคกร

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจํานวน 2 คน คิดเปน 4.67 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังนี้
รายการ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเนื้อหาที่
3

5
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ระบุไว
รายการ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

2.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน
3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหรจู ักคิดและอยากแสวงหาความรูเพิ่มเติม
5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพรอมในการสอน
6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา
และสิ่งพิมพในหองสมุด
เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ

4.50
4.50
5
5
4.50

4.75

ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 เต็ม 5
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใชอุปกรณการสอนแบบใหม
เปนตน)
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาทีค่ วรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-

4
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ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 9 มกราคม 2556

ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี
ลงชื่อ.................................................................................
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รับรายงาน 9 มกราคม 2556
วันที่รับรายงาน 9 มกราคม 2556
วันที่รับรายงาน 9 มกราคม 2556

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

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
CHM-715 ปญหาพิเศษทางเคมีอนิ ทรียขั้นสูง 1
(Special Problems in Advanced Organic Chemistry I)

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)
ดร.วรพงศ ภูพงศ* ดร. ปลันธน แสนสุข และดร.หทัยชนก คมเมน เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2555
5. สถานที่เรียน
หองประชุม หนวยวิจัยการใชประโยชนผลิตภัณฑธรรมชาติ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกตางไปจากที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย
จํานวนชั่วโมงตาม จํานวนชั่วโมงที่
เหตุผลที่การสอนจริงตาง
หัวขอ / รายละเอียด
แผนการสอน
สอนจริง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%
Introduction : Special Problems in
3
5
Advanced Organic Chemistry
Special Topic in Organic Chemistry :
5
5
Food
Special Topic in Organic Chemistry :
5
5
Agriculture
Special Topic in Organic Chemistry :
5
5
Environment
Special Topic in Organic Chemistry :
5
5
Energy
Special Topic in Organic Chemistry :
5
5
Functional Organic Compound
Special Topic in Organic Chemistry :
5
5
Medicine
Special Topic in Organic Chemistry :
5
5
Material
Special Topic in Organic Chemistry :
5
5
Technology
Discussion and Evaluation
5
5
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
หรือไมไดสอน (ถามี)
ไมมี

ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา
นี้

วิธีแกไข

3. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี
ไมมี ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกและชี้แนะ จริยธรรมของการเปน 
นักวิทยาศาสตรที่ดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอื่น รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
การกลาวอางผลงานของคนอื่น ผานรายงาน 
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน
ความรู
บรรยาย และการสืบคนขอมูล องคความรู 
ใหม ๆ เกี่ ย วกั บ หั ว ข อ ที่ กํ า หนดโดยทั้ ง
นักศึกษาและอาจารยผูสอนทั้ง หมด และใช
การอภิ ป รายเป น สื่ อ ในการวิ เ คราะห อ งค
ความรู
ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใชการอภิปรายหัวขอนั้นๆ เเปนสือ่ ในการ
พัฒนาทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะห
และถกปญหากันระหวางนักศึกษาและ
อาจารยผูสอนทั้งหมด
ใช ชม. การอภิปรายกันเปนกลยุทธในการ
พัฒนาความรับผิดชอบ ทั้งในการรับผิดชอบ
ตอผลงานวิชาการ การไมละเมิด และความ
รับผิดชอบตอตนเองในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหทันกําหนด



การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอสัมนา





4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผสู อนคอบเปนผู
ชี้แนะใหมากขึ้น
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จํานวน 1 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จํานวน 1 คน
2
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3. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
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. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
ประเมินโดยอาจารยผสู อนทั้งหมดรวมกัน โดย
- สารมารถทวนสอบผลสําฤทธิ์ไดแผนการประเมินผลการเรียนรูที่
ประเมินจากการอภิปรายและสอบถาม ลักษณะสอบ กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2
ปากเปลา ทุกหัวขอ 100%
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
ไมมี

อุปสรรคดานองคกร

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยทั้งนักศึกษาและอาจารยผูสอนคิดเปน 4.12 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังนี้
รายการ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเนื้อหาที่
ระบุไว

4.50

2.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน

4.00

3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา

3.75

4.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหรจัู กคิดและอยากแสวงหาความรูเพิ่มเติม

4.50

5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพรอมในการสอน

4.25

6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ
หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด

3.75

เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ

4.12

ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.5 เต็ม 5
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
-
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2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใชอุปกรณการสอนแบบใหม
เปนตน)
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาทีค่ วรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 20 พฤษภาคม 2556

ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี
ลงชื่อ.................................................................................
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
วันที่รับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
วันที่รับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
CHM-721 เคมีออรแกโนเมทัลลิก
(Organometallic Chemistry)

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารยผูรับผิดชอบ* อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section)
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง เปดสอน 1 กลุม
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2555
5. สถานที่เรียน
หองบรรยายบัณฑิตศึกษา สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกตางไปจากที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
จํานวนชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงที่
เหตุผลที่การสอนจริงตาง
หัวขอ / รายละเอียด
ตามแผนการสอน
สอนจริง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%
สมบัติทั่วไปของสารประกอบโลหอินทรีย
8
8
 สารประกอบโลหอินทรียคืออะไร
 คําศัพทที่เกี่ยวของกับความหนาแนน
อิเล็กตรอนทีส่ ําคัญ
 การอานชื่อลิแกนดที่สําคัญ หลักการอาน
ชื่อลิแกนด
 กฎการนับ 18 อิเล็กตรอน และขอจํากัด
ของกฎการนับ 18 อิเล็กตรอน
 เรขาคณิตและจํานวนโคออรดิเนชัน
 อิทธิพลของคอมเพลกเซชัน
 ความแตกตางของโลหะตาง ๆ
สารประกอบโลหอินทรียแ ละพันธะเคมี
16
16
 คารบอไนล ฟอสฟน และ ไฮไดรด
 พันธะซิกมาของคารบอนในลิแกนด อัล
ไคล เอไรล
 พันธะซิกมาและไพของคารบอนในลิ
แกนด คารบีน คารไบน
 พันธะไพของคารบอนในลิแกนด อัลไลล
เอรีน ไซโคลเพนเทดิอิไนล
 พันธะระหวางโลหะและโลหะ
1
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ปฏิกิริยาพื้นฐาน
 การแทนที่ลิแกนด
 การเติมแบบออกซิเดตีฟ การกําจัดแบบรี
ดักตีฟ
 การแทรกในโมเลกุล การนําออกจาก
โมเลกุล
 การเกิดปฏิกิริยาบนโคออรดิเนตลิแกนด
ของนิวคลิโอฟลิค อิเล็กโทรฟลิค
กระบวนการทางตัวเรงปฏิกริ ิยา
 ไฮโดรจีเนชันแบบสมมาตร
และ
อสมมาตร
 คารบอไนเลชัน ไฮโดรฟอรมิลเลชัน และ
กระบวนการผลิตกรดออะซิติของมอน
ซานโต
 พอลิเมอรไรเซชัน ออลิโกเมอรไรเซชัน
ไซคลิเซชัน
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
หรือไมไดสอน (ถามี)
ไมมี

12

12

12

12

ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา
นี้

วิธีแกไข

3. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี
ไมมี ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกและชี้แนะ จริยธรรมของการเปน 
นักวิทยาศาสตรที่ดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอื่น รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
การกลาวอางผลงานของคนอื่น ผานรายงาน 
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน
ความรู

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



ทักษะทางปญญา

ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
นั้นๆ และการสื่อการนําเสนอ
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ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมิด และความรับผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานที่ไดรบั มอบหมายใหทันกําหนด



ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion



4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผสู อนคอบเปนผู
ชี้แนะใหมากขึ้น
1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จํานวน 1 คน
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จํานวน 1 คน
จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
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. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
3
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
- สอบวัดผลครั้งที่ 1
30%
- สามารถทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไดตามแผนการประเมินผลการ
เรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2
- สอบวัดผลครั้งที่ 2
30%
- Essay assignments
20%
- Quizzes and tutorial sessions 20%
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
ไมมี

อุปสรรคดานองคกร

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยทั้งนักศึกษาและอาจารยผูสอนคิดเปน 5 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังนี้
รายการ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเนื้อหาที่
ระบุไว
2.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน
3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหรจู ักคิดและอยากแสวงหาความรูเพิ่มเติม
5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพรอมในการสอน
6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา
และสิ่งพิมพในหองสมุด
เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ

5
5
5
5
5
5

5

1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 5 เต็ม 5
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1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใชอุปกรณการสอนแบบใหม
เปนตน)
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาทีค่ วรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 20 พฤษภาคม 2556

ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี
ลงชื่อ.................................................................................
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
วันที่รับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
วันที่รับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556

5

CHM-682
3/2555
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
CHM-682 สัมมนา 2
(Seminar II)

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
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.สุภาภรณ ดอกไมศรีจนั ทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2555
5. สถานที่เรียน
หองประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกตางไปจากที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
หัวขอ / รายละเอียด
Introduction
การสืบคนขอมูลเพื่อเตรียมตัวสําหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย
บรรยาย 1
บรรยาย 2
บรรยาย 3
บรรยายพิเศษ
การสืบคนขอมูลเพื่อเตรียมตัวสําหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

จํานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

4
8

4
8

4
4
4
4
8

4
4
4
4
8

1

เหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%
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หัวขอ / รายละเอียด
บรรยาย 4
บรรยาย 5
บรรยาย 6
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
หรือไมไดสอน (ถามี)
ไมมี

จํานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

4
4
4

4
4
4
ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา
นี้

เหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

วิธีแกไข

3. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี
ไมมี ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกและชี้แนะ จริยธรรมของการเปน 
นักวิทยาศาสตรที่ดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอื่น รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
การกลาวอางผลงานของคนอื่น ผานรายงาน 
และการสําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน
ความรู

การสื บ ค น ข อ มู ล การบรรยาย การเขี ย น
รายงาน โดยนําองคความรูใหมๆ งานวิจัยที่
สนใจ มาประยุกตใชตอได



ทักษะทางปญญา

ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
นั้นๆ และการสื่อการนําเสนอ
ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมิด และความรับผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานที่ไดรบั มอบหมายใหทันกําหนด



การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion
และการเลือกใชเทคนิคในการนําเสนอ
ผลงานทั้งการบรรยายและรายงานไดอยางมี
ประสิทธภาพ



ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผสู อนคอบเปนผู
ชี้แนะใหมากขึ้น
2
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จํานวน 3 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จํานวน 3 คน
3. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
เกรด
ชวงเกรด
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน)
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. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
- การถามตอบในหองสัมมนา
10%
- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามคําถามของนักศึกษาวามี
ความเขาใจและลึกซึ้งเพียงใด และการตอบของนักศึกษาที่บงถึง
- การบรรยายครั้งที่ 1
25%
ความเขาใจในเนื้อหาและทฤษฎี
- การบรรยายครั้งที่ 2
25%
- รายงานของเนื้อหาการบรรยายครัง้ ที่ 1
20% - ในการใหคะแนนบรรยายใหโดย นักศึกษาและคณาจารยที่รวม
สัมมนา เปนรายบุคคล จากนั้นนําคะแนนมาพิจารณารวมกัน
- รายงานของเนื้อหาการบรรยายครัง้ ที่ 2
20%
- การใหคะแนนรายงาน โดย อาจารยที่ปรึกษา 1 คน และ
อาจารยที่มีความรูความสามารถของงานนั้นอีก 1 คน

3
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หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
ไมมี

อุปสรรคดานองคกร

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจํานวน 3 คน คิดเปน 4.67 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังนี้
รายการ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเนื้อหาที่
4.67
ระบุไว
4.67
2.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน
4.33
3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
5
4.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหรจู ักคิดและอยากแสวงหาความรูเพิ่มเติม
5
5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพรอมในการสอน
4.33
6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา
และสิ่งพิมพในหองสมุด
4.67
เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.33 เต็ม 5
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
-

4
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใชอุปกรณการสอนแบบใหม
เปนตน)
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาทีค่ วรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 20 พฤษภาคม 2556

ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี
ลงชื่อ.................................................................................
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
วันที่รับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
วันที่รับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556

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

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สํานักวิชาวิทยาศาสตร

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
CHM-932 วิทยานิพนธ
(Thesis)

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
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.สุภาภรณ ดอกไมศรีจนั ทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2555
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกตางไปจากที่กําหนดไวในแผนการสอน ดังนี้
หัวขอ / รายละเอียด

จํานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

การสืบคนขอมูล และดําเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ
เขียนรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
สัมมนารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม
หรือไมไดสอน (ถามี)
ไมมี

ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชา
นี้

1

เหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%

วิธีแกไข
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3. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
อุปสรรคของการใชกลยุทธพรอม
ผลการเรียนรู
รายละเอียดของรายวิชา
มี
ไมมี ขอเสนอแนะในการลดอุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกและชี้แนะ จริยธรรมของการเปน 
นักวิทยาศาสตรที่ดี เคารพ และไมละเมิด
ผลงานของคนอื่น รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพ และสังคม
การกลาวอางผลงานของคนอื่น ผานรายงาน 
และการนําเสนอผลงาน การสัมมนา เปนตน
ความรู

การสื บ ค น ข อ มู ล การบรรยาย การเขี ย น
รายงาน โดยนําองคความรูใหมๆ งานวิจัยที่
สนใจ มาประยุกตใชตอได



ทักษะทางปญญา

ใช Group discussion เปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปญญา ผานการวิเคราะหในหัวขอ
นั้นๆ และการสื่อการนําเสนอ
ใช Group discussion และการนําเสนอ
เปนกลยุทธในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบตอผลงานวิชาการ การ
ไมละเมิด และความรับผิดชอบตอตนเองใน
การทํางานที่ไดรบั มอบหมายใหทันกําหนด



การสืบคนผานระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอรเน็ต ผานหัวขอ Group discussion
และการเลือกใชเทคนิคในการนําเสนอ
ผลงานทั้งการบรรยายและรายงานไดอยางมี
ประสิทธภาพ



ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนใหเนนการสืบคนและการนําเสนอ การวิเคราะห โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารยผสู อนคอบเปนผู
ชี้แนะใหมากขึ้น
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จํานวน 2 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จํานวน 2 คน
3. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
เกรด
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน)
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (คน)
IP
1
1
2
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5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 หมวด 5 ขอ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)
การทวนสอบ
สรุปผล
- การเขาหองวิจัยและการวิเคราหขอมูลรวมกับที่
- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามคําถามของนักศึกษาวามี
ปรึกษาวิทยานิพนธ
30%
ความเขาใจและลึกซึ้งเพียงใด และการตอบของนักศึกษาที่บงถึง
ความเขาใจในเนื้อหาและทฤษฎี
- การบรรยายของนักศึกษาและการตอบคําถาม 40%
- รายงานความกาวหนา
30% - ในการใหคะแนนบรรยายใหโดย นักศึกษาและคณาจารยที่รวม
สัมมนา เปนรายบุคคล จากนั้นนําคะแนนมาพิจารณารวมกัน
- การใหคะแนนรายงาน โดย อาจารยทปี่ รึกษา 1 คน และ
อาจารยที่มีความรูความสามารถของงานนั้นอีก 1 คน
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหาร
ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้
ไมมี
ไมมี

อุปสรรคดานองคกร

ผลกระทบตอการเรียนรูในรายวิชานี้

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจํานวน 2 คน คิดเปน 4.67 เต็ม 5.00 แบงเปนรายละเอียดดังนี้
รายการ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคลองตามวัตถุประสงคและเนื้อหาที่
ระบุไว
3

5
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รายการ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

2.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย ชัดเจน และสรางบรรยากาศใหนาเรียน
3.ผูสอนใชสื่อและอุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4.ผูสอนมีวิธีการสอนที่ทําใหรจู ักคิดและอยากแสวงหาความรูเพิ่มเติม
5.ผูสอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพรอมในการสอน
6.ความพึงพอใจตอ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอรอุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา
และสิ่งพิมพในหองสมุด
เฉลี่ยรวมทุกหัวขอ

5
4.50
5
5
4.50

4.83

ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ ตามหัวขอแสดงความคิดเห็นตอการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 เต็ม 5
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน)
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนินการ
หรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใชอุปกรณการสอนแบบใหม
เปนตน)
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
(ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาทีค่ วรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ)
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
-

4
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ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 20 พฤษภาคม 2556

ชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมผกา ฮารดิง
ลงชื่อ.................................................................................
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ เดชมณี
ลงชื่อ.................................................................................
3. อาจารย ดร. วรพงศ ภูพงศ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
วันที่รับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
วันที่รับรายงาน 20 พฤษภาคม 2556
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