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

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
CHM-602 การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 1
(Scientific Writing I)

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section)
รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮาร์ดงิ เปิดสอน 1 กลุ่ม
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
5. สถานที่เรียน
ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี้
จานวนชั่วโมง จานวนชั่วโมงที่
เหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
หัวข้อ / รายละเอียด
ตามแผนการ
สอนจริง
แผนการสอนหากมีความ
สอน
แตกต่างเกิน 25%
3
3
 Introduction to writing: what is good
writing?, and planning your writing.
3
3
 The literature review: reading
literature, selecting the best
resources, summarizing your
findings.
3
3
 Literature review exercises: finding
references, making notes, avoiding
plagiarism, paraphrasing,
summarizing.
3
3
 The introduction: defining the
research area, the research niche and
aim of the work.
3
3
 The methodology: overview of the
experiment,
procedures
and
materials.
3
3
 Results and discussion: description of
the results, tables, figures and graphs;
brief explanation of the results.
3
3
 Results and discussion exercises:
generalisations, numbers, visual
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information, comparisons.
Results and discussion exercises:
generalisations, numbers, visual
information, comparisons.
Conclusions and abstracts: what’s
the difference?, limitations; main
findings in relation to the aim.
Conclusions and abstracts exercises:
writing your own.
Writing a proposal: title, purpose and
justification of the work, literature
review, research methodology and
output.
Putting it all together: Practice writing
a thesis proposal.

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ทาการสอนไม่ครอบคลุม
หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี)
ไม่มี

3

3

3

3

3

3

3

3

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 การสัมมนา เป็นต้น
ความรู้
บรรยาย และการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้ 
ใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การเขี ย นบทความ
วิทยาศาสตร์และข้อเสนอโครงการวิจัยหรือ
ข้ อ เสนอโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ และให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
ทักษะทางปัญญา
ใช้ Group discussion และการฝึก

ปฏิบัติการเขียนจริงเป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการนาเสนอ
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ใช้ Group discussion และการนาเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมิด และความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การทางานที่ได้รบั มอบหมายให้ทันกาหนด



ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เน็ต ในการทางานเขียนส่งเป็น
รายบุคคล



4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จานวน 2 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จานวน 2 คน
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
เกรด
ช่วงเกรด
จานวน (คน)
S
2
U
0
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
- Writing assignments
40%
- สามารถทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้ตามแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2
- Classroom activities
60%
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
3
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1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร
ไม่มี
อุปสรรคด้านองค์กร

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลีย่ ทั้งนักศึกษาที่เกี่ยวกับผู้สอนคิดเป็น 4.80 เต็ม 5.00 และเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสอนคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยน 5.00 เต็ม 5.00 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่
ระบุไว้
2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสร้างบรรยากาศให้น่าเรียน
3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้รู้จักคิดและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพร้อมในการสอน
6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
-
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีผ่ ่านมาและอธิบายผลการดาเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ดาเนินการ
หรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการ
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่
เป็นต้น)
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
(ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาทีค่ วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ)
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด ฮาร์ดงิ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 8 กันยายน 2556

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

วันที่รับรายงาน 10 กันยายน 2556
วันที่รับรายงาน 10 กันยายน 2556
วันที่รับรายงาน 10 กันยายน 2556
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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
CHM-932 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section)
เปิดสอน 1 กลุ่ม
รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนั ทร์
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี
อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง
อาจารย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี้
หัวข้อ / รายละเอียด

จานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

การสืบค้นข้อมูล และดาเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ์
เขียนรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
สัมมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

1

จานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ทาการสอนไม่ครอบคลุม
หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี)
ไม่มี

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 
และการนาเสนอผลงาน การสัมมนา เป็นต้น
ความรู้

การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การบรรยาย การเขี ย น
รายงาน โดยนาองค์ความรู้ใหม่ๆ งานวิจัยที่
สนใจ มาประยุกต์ใช้ต่อได้



ทักษะทางปัญญา

ใช้ Group discussion เป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการนาเสนอ
ใช้ Group discussion และการนาเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมิด และความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การทางานที่ได้รบั มอบหมายให้ทันกาหนด



การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เน็ต ผ่านหัวข้อ Group discussion
และการเลือกใช้เทคนิคในการนาเสนอ
ผลงานทั้งการบรรยายและรายงานได้อย่างมี
ประสิทธภาพ



ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการสืบค้นและการนาเสนอ การวิเคราะห์ โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารย์ผสู้ อนคอบเป็นผู้
ชี้แนะให้มากขึ้น
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จานวน 4 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จานวน 4 คน
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
2
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
เกรด
จานวนนักศึกษาในหลักสูตร
จานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน)
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (คน)
IP
2
2
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
- การเข้าห้องวิจัยและการวิเคราห์ข้อมูลร่วมกับที่
- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามคาถามของนักศึกษาว่ามี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
30%
ความเข้าใจและลึกซึ้งเพียงใด และการตอบของนักศึกษาที่บ่งถึง
ความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎี
- การบรรยายของนักศึกษาและการตอบคาถาม 40%
- รายงานความก้าวหน้า
30% - ในการให้คะแนนบรรยายให้โดย นักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วม
สัมมนา เป็นรายบุคคล จากนั้นนาคะแนนมาพิจารณาร่วมกัน
- การให้คะแนนรายงาน โดย อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถของงานนั้นอีก 1 คน
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
อุปสรรคด้านองค์กร

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจานวน 4 คน คิดเป็น 4.75 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้
3
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รายการ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่
ระบุไว้
รายการ
2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสร้างบรรยากาศให้น่าเรียน
3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้รู้จักคิดและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพร้อมในการสอน
6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ

5
ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.50
4.50
5
5
4.50

4.75

ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 เต็ม 5
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีผ่ ่านมาและอธิบายผลการดาเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ดาเนินการ
หรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการ
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่
เป็นต้น)
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
(ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาทีค่ วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ)
-

4
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 8 กันยายน 2556

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

วันที่รับรายงาน 10 กันยายน 2556
วันที่รับรายงาน 10 กันยายน 2556
วันที่รับรายงาน 10 กันยายน 2556

5

CHM-682
2/2556
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

1. รหัสและชื่อรายวิชา

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

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section)
เปิดสอน 1 กลุ่ม
รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง*
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนั ทร์
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี
อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง
อาจารย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
5. สถานที่เรียน
ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี้
หัวข้อ / รายละเอียด
Introduction
การสืบค้นข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสาหรับการ
นาเสนอผลงานแบบบรรยาย
บรรยาย 1
เขียนรายงาน
เขียนรายงาน
บรรยายพิเศษ

จานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

4
8

4
8

4
4
4
4

4
4
4
4
1

เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
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การสืบค้นข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสาหรับการ
นาเสนอผลงานแบบบรรยาย
หัวข้อ / รายละเอียด
บรรยาย 2
เขียนรายงาน
เขียนรายงาน
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ทาการสอนไม่ครอบคลุม
หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี)
ไม่มี

8

8

จานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

4
4
4

4
4
4
ผลต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
นี้

เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%

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 การสัมมนา เป็นต้น
ความรู้
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การบรรยาย การเขี ย น 
รายงาน โดยนาองค์ความรู้ใหม่ๆ งานวิจัยที่
สนใจ มาประยุกต์ใช้ต่อได้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้ Group discussion เป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการนาเสนอ
ใช้ Group discussion และการนาเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมิด และความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การทางานที่ได้รบั มอบหมายให้ทันกาหนด



การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เน็ต ผ่านหัวข้อ Group discussion
และการเลือกใช้เทคนิคในการนาเสนอ
ผลงานทั้งการบรรยายและรายงานได้อย่างมี
ประสิทธภาพ



2
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4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการสืบค้นและการนาเสนอ การวิเคราะห์ โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารย์ผสู้ อนคอบเป็นผู้
ชี้แนะให้มากขึ้น
1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จานวน 2 คน
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จานวน 2 คน
จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
เกรด
ช่วงเกรด
จานวนนักศึกษาในหลักสูตร จานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน)
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (คน)
A
80->>
1
1
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. 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
- การถามตอบในห้องสัมมนา
10%
- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามคาถามของนักศึกษาว่ามี
ความเข้าใจและลึกซึ้งเพียงใด และการตอบของนักศึกษาที่บ่งถึง
- การบรรยายครั้งที่ 1
25%
ความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎี
- การบรรยายครั้งที่ 2
25%
- รายงานของเนื้อหาการบรรยายครัง้ ที่ 1
20% - ในการให้คะแนนบรรยายให้โดย นักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วม
สัมมนา เป็นรายบุคคล จากนั้นนาคะแนนมาพิจารณาร่วมกัน
- รายงานของเนื้อหาการบรรยายครัง้ ที่ 2
20%
3
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- การให้คะแนนรายงาน โดย อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถของงานนั้นอีก 1 คน
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
อุปสรรคด้านองค์กร

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลีย่ ทั้งนักศึกษาที่เกี่ยวกับผู้สอนคิดเป็น 5.00 เต็ม 5.00 และเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสอนคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยน 5.00 เต็ม 5.00 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่
5
ระบุไว้
5
2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสร้างบรรยากาศให้น่าเรียน
5
3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
5
4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้รู้จักคิดและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
5
5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพร้อมในการสอน
5
6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
5.00
เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
4
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีผ่ ่านมาและอธิบายผลการดาเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ดาเนินการ
หรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการ
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่
เป็นต้น)
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
(ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาทีค่ วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ)
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 25 ธันวาคม 2556

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

วันที่รับรายงาน 27 ธันวาคม 2556
วันที่รับรายงาน 27 ธันวาคม 2556
วันที่รับรายงาน 27 ธันวาคม 2556

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

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
CHM-932 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section)
เปิดสอน 1 กลุ่ม
รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนั ทร์
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี
อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง
อาจารย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี้
หัวข้อ / รายละเอียด

จานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

การสืบค้นข้อมูล และดาเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ์
เขียนรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
สัมมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

1

จานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ทาการสอนไม่ครอบคลุม
หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี)
ไม่มี

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 
และการนาเสนอผลงาน การสัมมนา เป็นต้น
ความรู้

การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การบรรยาย การเขี ย น
รายงาน โดยนาองค์ความรู้ใหม่ๆ งานวิจัยที่
สนใจ มาประยุกต์ใช้ต่อได้



ทักษะทางปัญญา

ใช้ Group discussion เป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการนาเสนอ
ใช้ Group discussion และการนาเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมิด และความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การทางานที่ได้รบั มอบหมายให้ทันกาหนด



การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เน็ต ผ่านหัวข้อ Group discussion
และการเลือกใช้เทคนิคในการนาเสนอ
ผลงานทั้งการบรรยายและรายงานได้อย่างมี
ประสิทธภาพ



ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการสืบค้นและการนาเสนอ การวิเคราะห์ โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารย์ผสู้ อนคอบเป็นผู้
ชี้แนะให้มากขึ้น
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จานวน 4 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จานวน 4 คน
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
2
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
เกรด
จานวนนักศึกษาในหลักสูตร
จานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน)
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (คน)
IP
2
2
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
- การเข้าห้องวิจัยและการวิเคราห์ข้อมูลร่วมกับที่
- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามคาถามของนักศึกษาว่ามี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
30%
ความเข้าใจและลึกซึ้งเพียงใด และการตอบของนักศึกษาที่บ่งถึง
ความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎี
- การบรรยายของนักศึกษาและการตอบคาถาม 40%
- รายงานความก้าวหน้า
30% - ในการให้คะแนนบรรยายให้โดย นักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วม
สัมมนา เป็นรายบุคคล จากนั้นนาคะแนนมาพิจารณาร่วมกัน
- การให้คะแนนรายงาน โดย อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถของงานนั้นอีก 1 คน
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
อุปสรรคด้านองค์กร

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจานวน 4 คน คิดเป็น 4.75 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้
3
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รายการ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่
ระบุไว้
รายการ
2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสร้างบรรยากาศให้น่าเรียน
3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้รู้จักคิดและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพร้อมในการสอน
6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ

5
ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.50
4.50
5
5
4.50

4.75

ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 เต็ม 5
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีผ่ ่านมาและอธิบายผลการดาเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ดาเนินการ
หรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการ
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่
เป็นต้น)
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
(ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาทีค่ วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ)
-

4

CHM-932
2/2556
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 25 ธันวาคม 2556

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

วันที่รับรายงาน 27 ธันวาคม 2556
วันที่รับรายงาน 27 ธันวาคม 2556
วันที่รับรายงาน 27 ธันวาคม 2556

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

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
CHM-603 การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 2
(Scientific Writing II)

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section)
รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮาร์ดงิ เปิดสอน 1 กลุ่ม
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
5. สถานที่เรียน
ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี้
จานวนชั่วโมง จานวนชั่วโมงที่
เหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
หัวข้อ / รายละเอียด
ตามแผนการ
สอนจริง
แผนการสอนหากมีความ
สอน
แตกต่างเกิน 25%
3
3
 The outline: what is an outline?
Writing the outline, using the outline.
3
3
 Journals and titles: paper topic,
aims and scope, journal quality,
informative titles, searchability.
3
3
 The introduction: putting the work in
context, stating the hypothesis,
avoiding plagiarism.
3
3
 The introduction exercise: discussion
of student written introductions,
possible improvements.
3
3
 The
experimental:
describing
synthesis, reporting data, clarity in
methodology.
3
3
 Results and discussion: description of
the results, trends, and comparisons.
3
3
 Results and discussion: interpreting
the results, relating to the
hypothesis, figures and tables
3
3
 Results and discussion exercise:
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discussion and re-writing of the
article main body.
Conclusions: summarizing the
findings, possible future studies
Abstracts: being concise, informative
and interesting
The cover letter: addressing the
editor, explaining the article’s
significance..
Article completion: presentation of
the 1st draft.

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ทาการสอนไม่ครอบคลุม
หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี)
ไม่มี

3

3

3

3

3

3

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 การสัมมนา เป็นต้น
ความรู้
บรรยาย และการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้ 
ใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การเขี ย นบทความ
วิทยาศาสตร์และข้อเสนอโครงการวิจัยหรือ
ข้ อ เสนอโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ และให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
ทักษะทางปัญญา
ใช้ Group discussion และการฝึก

ปฏิบัติการเขียนจริงเป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการนาเสนอ
ทักษะความสัมพันธ์
ใช้ Group discussion และการนาเสนอ

ระหว่างบุคคลและ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมิด และความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การทางานที่ได้รบั มอบหมายให้ทันกาหนด
ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และ

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เน็ต ในการทางานเขียนส่งเป็น
2
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายบุคคล

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
1.
2.
3.
4.
เกรด

A
S
U

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จานวน 3 คน
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จานวน 3 คน
จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
ช่วงเกรด
จานวน
จานวน
นักศึกษาใน
นักศึกษาใน
หลักสูตรฯ (คน) หลักสูตรฯอื่น
(คน)
2
1
0

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
- Writing assignments
40%
- สามารถทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้ตามแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2
- Classroom activities
60%
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
3
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2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร
ไม่มี

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้

อุปสรรคด้านองค์กร

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลีย่ ทั้งนักศึกษาที่เกี่ยวกับผู้สอนคิดเป็น 4.80 เต็ม 5.00 และเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสอนคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยน 5.00 เต็ม 5.00 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่
ระบุไว้
2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสร้างบรรยากาศให้น่าเรียน
3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้รู้จักคิดและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพร้อมในการสอน
6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
-

4

5
5
4
5
5
5
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีผ่ ่านมาและอธิบายผลการดาเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ดาเนินการ
หรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการ
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่
เป็นต้น)
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
(ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาทีค่ วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ)
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด ฮาร์ดงิ
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 20 เมษายน 2557

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

วันที่รับรายงาน 25 เมษายน 2557
วันที่รับรายงาน 25 เมษายน 2557
วันที่รับรายงาน 25 เมษายน 2557
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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
CHM-620 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 1
(Advanced Inorganic Chemistry I)

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section)
รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง เปิดสอน 1 กลุ่ม
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
5. สถานที่เรียน
ห้องประชุม หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย
จานวนชั่วโมงตาม จานวนชั่วโมงที่
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
หัวข้อ / รายละเอียด
แผนการสอน
สอนจริง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
2
2
Atomic Structure: Quantum theory,
atomic orbitals, electronic structure
and electronegativity.
Molecular bonding: Ionic bonding,
8
8
covalent bonding, basic MO theory,
-bonding, -bonding and bonding.
Molecular Interactions: dispersion
2
2
forces, dipole interactions and
hydrogen bonding.
Molecular Shape: VSEPR theory and
4
4
isomerism in simple chemical
compounds.
Acids and Bases: Brønsted acids and
4
4
bases, Lewis acids and bases and
ligands.
Coordination Chemistry: Coordination
6
6
bonds, compounds and number,
denticity, ligand types, chelate effect,
hard and soft acid base theory.
1
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Group 1 Chemistry: Physical
properties of elements, basic
compounds formed and reactions,
coordination and organometallic
compounds.
Group 2 Chemistry: Physical
properties of elements, basic
compounds formed and reactions,
coordination and organometallic
compounds.
Group 13 Chemistry: Physical
properties of elements, boron
hydrides and halides, aluminium
compounds.
Group 14 Chemistry: Physical
properties of elements, carbon and
silicon compounds.
Group 15 Chemistry: Physical
properties of elements, nitrogen and
phosphorous compounds.
Group 16 Chemistry: Physical
properties of elements, oxygen and
sulfur compounds.
Group 17 Chemistry: Physical
properties of elements, halide
compounds and their reactions.
Group 18 Chemistry: Physical
properties of elements, xenon
fluorides and oxides.
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ทาการสอนไม่ครอบคลุม
หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี)
ไม่มี

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

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 
2
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ความรู้

ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสาเสนอผลงาน การสัมมนา เป็นต้น
บรรยาย และการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้
ใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ Inorganic compounds
และใช้ Group discussion เป็ น สื่ อ ในการ
วิเคราะห์องค์ความรู้



ใช้ Group discussion เป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการนาเสนอ
ใช้ Group discussion และการนาเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมิด และความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การทางานที่ได้รบั มอบหมายให้ทันกาหนด



การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เน็ต ผ่านหัวข้อ Group discussion





4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการสืบค้นและการนาเสนอ การวิเคราะห์ โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารย์ผสู้ อนคอบเป็นผู้
ชี้แนะให้มากขึ้น
1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จานวน 1 คน
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จานวน 1 คน
จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
เกรด
ช่วงเกรด
จานวน (คน)
A
80->>
0
B+
74-79.99
1
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. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
3

CHM-620
3/2556
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
- สอบวัดผล
60%
- สามารถทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้ตามแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2
- Report
20%
- Quizzes and tutorial sessions
20%
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
อุปสรรคด้านองค์กร

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยทั้งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนคิดเป็น 5 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้
รายการ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่
ระบุไว้
2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสร้างบรรยากาศให้น่าเรียน
3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้รู้จักคิดและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพร้อมในการสอน
6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา

4

5
5
5
5
5
5
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และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
5
เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 5 เต็ม 5
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีผ่ ่านมาและอธิบายผลการดาเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ดาเนินการ
หรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการ
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่
เป็นต้น)
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
(ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาทีค่ วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ)
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
ลงชื่อ.................................................................................
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮาร์ดิง

วันที่รายงาน 20 เมษายน 2557

ลงชื่อ.................................................................................
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน์
ลงชื่อ.................................................................................
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รับรายงาน 25 เมษายน 2557
วันที่รายงาน 25 เมษายน 2557
วันที่รายงาน 25 เมษายน 2557
5
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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
CHM-736 แบบจาลองระดับโมเลกุลทงเคมี
(Chemical Molecular Modeling)

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง* ดร.จิตนภา ศิริรักษ์ เปิดสอน 1 กลุ่ม
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
5. สถานที่เรียน
ห้องประชุม และห้องปฏิบตั ิการการออกแบบโมเลกุล หน่วยวิจยั เทคโนโลยีโมเลกุล อาคารปฏิบตั ิการเทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย
จานวนชั่วโมงตาม จานวนชั่วโมงที่
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
หัวข้อ / รายละเอียด
แผนการสอน
สอนจริง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
แนวคิดแบบจาลองโมเลกุล การคานวณ
3
3
พลังงานระดับโมเลกุลด้วยเทคนิคทาง
กลศาสตร์ระดับโมเลกุล
กลศาสตร์ควอนตัมสาหรับการจาลอง
3
3
โมเลกุล
การคานวณพลังงานระดับโมเลกุลและสมบัติ
3
3
ของโมเลกุลเคมี โดยแอบอินิซิโอ และเซมิ
เอมพิริกัล
การคานวณพลังงานระดับโมเลกุลและสมบัติ
3
3
ของโมเลกุลเคมี โดยใช้ทฤษฎีเดนซิตี้ฟัง
ชันเนล (Density functional theory)
part 1
การคานวณพลังงานระดับโมเลกุลและสมบัติ
3
3
ของโมเลกุลเคมี โดยใช้ทฤษฎีเดนซิตี้ฟัง
ชันเนล (Density functional theory)
part 2
เทคนิคการหาโครงสร้างที่ดีที่สดุ
3
3
โมเลกุลาร์ไดนามิค
3
3
การใช้ระบบปฏิบตั ิการ ขั้นพื้น้าน xinU
3
3
1
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part 1
การใช้ระบบปฏิบตั ิการ ขั้นพื้น้าน xinU
part 2
การใช้โปรแกรม Gaussian part 1
การใช้โปรแกรม Gaussian part 2
การใช้โปรแกรม Chemissian, Gaussum
และ DMV

3

3

3
3
3

3
3
3

ตารางที่ 2 ปฏิบัติการ
หัวข้อ / รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

จานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

การใช้ระบบปฏิบตั ิการ ขั้นพื้น้าน xinU
part 1
การใช้ระบบปฏิบตั ิการ ขั้นพื้น้าน xinU
part 2
การใช้โปรแกรม Gaussian part 1
การใช้โปรแกรม Gaussian part 2
การใช้โปรแกรม Chemissian
การใช้โปรแกรม Chemissian และ
Gaussum
การใช้โปรแกรม DMV
การคานวณพลังงานระดับโมเลกุลและศึกษา
สมบัติของ N2
การหาโครงสร้างที่ดีที่สุดของสารประกอบ
รูทีเนียม part 1
การหาโครงสร้างที่ดีที่สุดของสารประกอบ
รูทีเนียม part 2
การคานวณและวิเคราะห์ช่วงการดูดกลืน
แสง UV ของสารประกอบซิงค์ part 1
การคานวณและวิเคราะห์ช่วงการดูดกลืน
แสง UV ของสารประกอบซิงค์ part 2

3

3

3

3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ทาการสอนไม่ครอบคลุม
หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
นี้

2

เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25%

วิธีแก้ไข
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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 การสัมมนา เป็นต้น
ความรู้
บรรยาย และการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้ 
ใ ห ม่ ๆ เ กี่ ย ว กั บ TD DFT on Ru
complexes แ ล ะ ใช้ Group discussion
เป็นสื่อในการวิเคราะห์องค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้ Group discussion เป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการนาเสนอ
ใช้ Group discussion และการนาเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมิด และความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การทางานที่ได้รบั มอบหมายให้ทันกาหนด



การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เน็ต ผ่านหัวข้อ Group discussion





4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการสืบค้นและการนาเสนอ การวิเคราะห์ โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารย์ผสู้ อนคอบเป็นผู้
ชี้แนะให้มากขึ้น
1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จานวน 1 คน
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จานวน 1 คน
จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
เกรด
ช่วงเกรด
จานวน (คน)
A
80->>
0
B+
74-79.99
1
B
68-73.99
0
3
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เกรด
C+
C
D+
D
F

นักศึกษาทั้งหมด
ช่วงเกรด
จานวน (คน)
62-67.99
0
56-61.99
0
50-55.99
0
45-49.99
0
0-44.99
0

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
- สอบวัดผล
60%
- สามารถทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้ตามแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2
- Report
20%
- Quizzes and tutorial sessions
20%
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
อุปสรรคด้านองค์กร

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ไม่มี

4
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยทั้งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนคิดเป็น 4.8 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้
รายการ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่
5
ระบุไว้
5
2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสร้างบรรยากาศให้น่าเรียน
4
3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
5
4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้รู้จักคิดและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
5
5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพร้อมในการสอน
5
6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
4.8
เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 5 เต็ม 5
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีผ่ ่านมาและอธิบายผลการดาเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ดาเนินการ
หรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการ
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่
เป็นต้น)
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
(ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาทีค่ วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ)
5
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
ลงชื่อ.................................................................................
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮาร์ดิง

วันที่รายงาน 20 เมษายน 2557

ลงชื่อ.................................................................................
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน์
ลงชื่อ.................................................................................
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รับรายงาน 25 เมษายน 2557
วันที่รายงาน 25 เมษายน 2557
วันที่รายงาน 25 เมษายน 2557

6
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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
CHM-932 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section)
เปิดสอน 1 กลุ่ม
รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนั ทร์
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี
อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง
อาจารย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี้
หัวข้อ / รายละเอียด

จานวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน

การสืบค้นข้อมูล และดาเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ์
เขียนรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
สัมมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

1

จานวนชั่วโมงที่
สอนจริง

เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25%
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ทาการสอนไม่ครอบคลุม
หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี)
ไม่มี

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 
และการนาเสนอผลงาน การสัมมนา เป็นต้น
ความรู้

การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การบรรยาย การเขี ย น
รายงาน โดยนาองค์ความรู้ใหม่ๆ งานวิจัยที่
สนใจ มาประยุกต์ใช้ต่อได้



ทักษะทางปัญญา

ใช้ Group discussion เป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการนาเสนอ
ใช้ Group discussion และการนาเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมิด และความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การทางานที่ได้รบั มอบหมายให้ทันกาหนด



การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เน็ต ผ่านหัวข้อ Group discussion
และการเลือกใช้เทคนิคในการนาเสนอ
ผลงานทั้งการบรรยายและรายงานได้อย่างมี
ประสิทธภาพ



ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ



4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการสืบค้นและการนาเสนอ การวิเคราะห์ โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารย์ผสู้ อนคอบเป็นผู้
ชี้แนะให้มากขึ้น
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
นักศึกษา จานวน 4 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
นักศึกษา จานวน 4 คน
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
2
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาทั้งหมด
เกรด
จานวนนักศึกษาในหลักสูตร
จานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน)
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (คน)
IP
2
2
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
- การเข้าห้องวิจัยและการวิเคราห์ข้อมูลร่วมกับที่
- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามคาถามของนักศึกษาว่ามี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
30%
ความเข้าใจและลึกซึ้งเพียงใด และการตอบของนักศึกษาที่บ่งถึง
ความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎี
- การบรรยายของนักศึกษาและการตอบคาถาม 40%
- รายงานความก้าวหน้า
30% - ในการให้คะแนนบรรยายให้โดย นักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วม
สัมมนา เป็นรายบุคคล จากนั้นนาคะแนนมาพิจารณาร่วมกัน
- การให้คะแนนรายงาน โดย อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถของงานนั้นอีก 1 คน
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
อุปสรรคด้านการบริหาร
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้
ไม่มี
อุปสรรคด้านองค์กร

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้

ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจานวน 4 คน คิดเป็น 4.75 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้
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รายการ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

1.ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่
ระบุไว้
รายการ
2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสร้างบรรยากาศให้น่าเรียน
3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทาให้รู้จักคิดและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมีการเตรียมพร้อมในการสอน
6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ

5
ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.50
4.50
5
5
4.50

4.75

ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 เต็ม 5
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา
(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีผ่ ่านมาและอธิบายผลการดาเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ดาเนินการ
หรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล)
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการ
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่
เป็นต้น)
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
(ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาทีค่ วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ)
-
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
ลงชื่อ.................................................................................

วันที่รายงาน 20 เมษายน 2556

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

วันที่รับรายงาน 25 เมษายน 2556
วันที่รับรายงาน 25 เมษายน 2556
วันที่รับรายงาน 25 เมษายน 2556
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