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มคอ. ๗ 
รายงานผลการด าเนินการ                
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
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 ๑ 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วิทยาเขต /คณะ/าาควิชา   ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 
 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑. หลักสูตร    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
๒. ระดับคุณวุฒิ  ปริญญาเอก 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮาร์ดิง 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน์ 
๓. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ าู่พงศ์ 

๔. วันที่รายงาน  ๓๑ พฤษาาคม ๒๕๕๗ 
๕. ปีการศึกษาที่รายงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๖. สถานที่ตั้ง 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ ๒๒๒ ต ำบลไทยบุรี อ ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

หมวดที่ ๒   ข้อมูลเชิงสถิติ 
๑. จ านวนนักศึกษา 

ชั้นปีที่ ๑ ที่รับเข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (าาคการศึกษาที่ ๓) จ านวน ๑ คน* 
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ทุนการศึกษา 
๑.  ๕๖๓๑๐๓๐๓ นำงสำวสุรีรัตน์ จ ำปำ โครงกำรส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ

ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(พสวท.) 

* นักศกึษำเข้ำศึกษำในภำคกำรศกึษำที่ ๓/๒๕๕๖ 
ชั้นปีที่ ๒ ที่รับเข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๒ คน  
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ทุนการศึกษา 
๒.  ๕๕๓๑๐๐๗๒ นำยอิมรอน มีชัย สกอ. ตำมควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย

รำชภัฏยะลำ 
๓.  ๕๕๓๑๐๒๔๗ นำงสำวดำรุณี เสริฐผล โครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก (คปก.) 

รุ่นที่ ๑๕ 
 
๒. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน 

ไม่มีเนื่องจำกหลักสูตรนี้ด ำเนินกำรเป็นปีที่สองในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
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 ๒ 

๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
ไม่มีเนื่องจำกหลักสูตรนี้ด ำเนินกำรเป็นปีสองในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

 
๔. จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 

๑๐๐ % 
 
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

สัดส่วนของนักศึกษำที่สอบผ่ำนตำมแผนก ำหนดกำรศึกษำและยังคงศึกษำต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่ำนมำ 

นักศึกษาชั้นปีที ่๑ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๒  ๑๐๐ % 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๓ ๑๐๐ % 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๔  ไม่มีข้อมูลเนื่องจากไม่มีนักศึกษาในชั้นปีนี้ 

 
๖. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มีนักศึกษำเข้ำมำเรียนในหลักสูตรจ ำนวน ๑ คน ซึ่งต่ ำกว่ำที่ได้วำงแผนไว้
จ ำนวน ๒ คน ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรยังไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้ำหมำย และชื่อเสียงของ
หลักสูตรยังไม่เป็นที่แพร่หลำย และต ำแหน่งที่ตั้งของมหำวิทยำลัย เพรำะจำกกำรสอบถำมนิสิตนักศึกษำในที่
ประชุมวิชำกำรเรื่องกำรมำสมัครเรียนต่อในหลักสูตรหลำยคนระบุว่ำสถำนที่ตั้งเป็นสิ่งที่ท ำให้ตัดสินใจไม่สมัคร 

 
๗. าาวะการได้งานท าของบัณฑิตาายในระยะ ๑ ปี หลังส าเร็จการศกึษา 

ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกหลักสูตรนี้ด ำเนินกำรเป็นปีแรกในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
 
๘. การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

ไม่มีขอ้มูล เนื่องจำกหลักสูตรนี้ด ำเนินกำรเป็นปีแรกในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
 

หมวดที่ ๓   การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร 
๑. การเปลี่ยนแปลงาายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา 

ในช่วง ๑ ปีที่ผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖) มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยในสำขำวิชำที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
คือ  

๑. ทำงส ำนักวิชำได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักวิชำ โดยได้มีกำรแต่งตั้งหัวหน้ำสำขำ
เป็นต ำแหน่งบริหำรอย่ำงชัดเจน ซึ่งหัวหน้ำสำขำเคมีได้แก่ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข และนอกจำกนี้กำรปรับเปลี่ยน
ครั้งนี้ท ำให้จ ำนวนอำจำรย์ในสำขำเพ่ิมขึ้นอีก ๑ คน เนื่องจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ ซึ่ง
เดิมอยู่สำขำวิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ ได้ย้ำยมำอยู่ในสำขำเคมี ท ำให้จ ำนวนคณำจำรย์ในสำขำเคมี ณ ปัจจุบันมี
จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๒ คน 
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 ๓ 

๒. อำจำรย์ใหม่เพ่ิมจ ำนวน ๒ คน คือ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง เชี่ยวชำญทำงด้ำนสำขำเคมีวิเครำะห์ 
และ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี เชี่ยวชำญทำงด้ำนเคมีเชิงฟิสิกส์ ซึ่งจะท ำให้กลุ่มวิชำเคมีวิเครำะห์และเคมีเชิง
ฟิสิกส์มีคณำจำรย์จ ำนวนเพิ่มขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิต 

๓. นักวิจัยหลังปริญญำเอก ดร.จิตนภำ ศิริรักษ์  ด ำเนินกำรวิจัยภำยใต้ก ำรดูแลของรอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮำร์ดิง เป็นระยะเวลำ ๒ ปี (๑ พฤษภำคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ เมษำยน ๒๕๕๗) ท ำ
ให้เกิดกำรพัฒนำทำงกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและมีคุณภำพในกลุ่มวิชำเคมีอนินทรีย์ และในขณะนี้ถึงแม้ว่ำ ดร. 
จิตนภำ จะได้สิ้นสุดสัญญำกำรจ้ำงและได้ต ำแหน่งอำจำรย์ ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปกร แต่ก็
ท ำให้หลักสูตรได้เพ่ิมเครือข่ำยกำรวิจัยไปยังภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปกรอีกด้วย 

ตั้งแต่เดือนมีนำคม ๒๕๕๕ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ได้มำด ำรงต ำแหน่งคณบดี ส ำนัก
วิชำวิทยำศำสตร์ และได้จัดสรรงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตศึกษำสู่สำกลโดยเฉพำะ ซึ่งท ำ
ให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำทุกคนสำมำรถพัฒนำตนเองด้ำนกำรวิจัยและควำมสำมำรถทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษได้มำกขึ้น และนอกจำกนี้ยังได้จัดสรรงบประมำณส ำหรับคณำจำรย์ในส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์
เพ่ือให้เดินทำงไปร่วมวิจัยระยะสั้นกับกลุ่มวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศตำมควำมสนใจของคณำจำรย์และตำม
เวลำที่เหมำะสมอีกด้วย 

 
๒. การเปลี่ยนแปลงาายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ได้ท ำกำรปรับเปลี่ยนกำรเปิดภำคกำรศึกษำให้เป็นไปตำม
ระบบกำรศึกษำของ AEC โดยภำคกำรศึกษำที่ ๑ จะเริ่มประมำณกลำงเดือนสิงหำคม ซึ่งจะท ำให้ช่วงระยะ
ด ำเนินกำรหลักสูตรในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ปรับเปลี่ยนตำมไปด้วย เพื่อให้กำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรท ำวิจัยวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำปัจจุบันที่อยู่ในหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงได้มีกำร
ก ำหนดให้มปีระชุมเพ่ือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเพ่ิมเติมขึ้นเฉพำะในช่วงปิดเทอมภำคฤดูร้อนเพิ่มเติมประมำณต้น
เดือนสิงหำคมอีกครั้งหนึ่ง 

 

หมวดที่ ๔   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
๑. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในาาคการศึกษา/ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
รายวิชาท่ีเปิดสอน จ านวน

นักศึกษาของ
หลักสูตรฯ ที่
ลงทะเบียน
เรียน (คน) 

จ านวน
นักศึกษาของ
หลักสูตรฯ อื่น 
ที่ลงทะเบียน
เรียน (คน) 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
เกรด จ านวน (คน) 

าาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๖     
CHM-602 Scientific Writing I ๒ ๐ S ๒ 
CHM-932 Thesis ๒ ๒ IP ๔ 
าาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖   เกรด จ านวน (คน) 
CHM-682 Seminar II ๑ ๑ A ๒ 
CHM-932 Thesis ๒ ๒ IP ๔ 
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 ๔ 

าาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๖   เกรด จ านวน (คน) 
CHM-603 Scientific Writing II ๒ ๑ A ๒ 

S ๑ 
CHM-620 Advanced Inorganic Chemistry I ๑ ๐ B+ ๑ 
CHM-736 Chemical Molecular Modelling ๑ ๐ B+ ๑ 
CHM-932 Thesis ๒ ๒ IP ๔ 
 
๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

ไม่มี 
๓. การเปิดรายวิชาในาาคหรือปีการศึกษา 

๓.๑. รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 
ไม่มี 

๓.๒. วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
ไม่มี 

 
หมวดที่ ๕   การบริหารหลักสูตร 

๑. การบริหารหลักสูตร 
ในปีกำรศึกษำที่ ๒๕๕๕ นี้ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำหลักสูตร เพ่ือพิจำรณำ

กำรบริหำรหลักสูตร กำรวำงแผนกำรเรียนกำรสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ เป็นจ ำนวน ๙ ครั้ง ดังแสดงใน
ตำรำง 
การประชุม

ครั้งที ่
วันที่ประชุม หัวข้อการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

หลักสูตร 
จ านวน

คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

ประจ าหลักสูตรที่
เข้าร่วมประชุม 

(คน (%)) 
๕/๒๕๕๖ ๓ มิถุนำยน ๒๕๕๖  พิจำรณำ มคอ.๗ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 

 ประชุมพิจำรณำ มคอ. ๓ รำยวิชำที่เปิดสอน
ปีกำรศึกษำ ๑/๒๕๕๖ 

๗ (๘๘%) 

๖/๒๕๕๖ ๒๙ กรกฎำคม 
๒๕๕๖ 

 กำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 กำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อคณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสูตร 

 พิจำรณำ รำยชื่อคณะกรรมกำรสอบวัด
คุณสมบัติ 
o นำงสำวโชติกำ จีระพงศ์ (นักศึกษำ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 

๗ (๘๘%) 
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 ๕ 

o นำยอิมรอน มีชัย 
o นำงสำวดำรุณี เสริฐผล 

๗/๒๕๕๖ ๘ กันยำยน ๒๕๕๖  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ๑/๒๕๕๖ 
 สอบวัดคุณสมบัติ 
 แจ้งข้อมูลกำรประชุมวิชำกำรและกำรทุนต่ำง 

ๆ แก่บัณฑิตศึกษำ 
 แจ้งควำมก้ำวหน้ำเกี่ยวกับเกณฑ์กำรใช้

เครื่องมือกลำง 
 ประชุมเกรดของสำขำเคมี ภำคกำรศึกษำ ๑/

๒๕๕๖ 
 พิจำณำ มคอ. ๓ รำยวิชำที่เปิดสอนในภำค

กำรศึกษำ ๒/๒๕๕๖ 

๗ (๘๘%) 

๘/๒๕๕๖ ๑๐ กันยำยน ๒๕๕๖  พิจำรณำ มคอ. ๕ ของรำยวิชำที่เปิดสอน
ภำคกำรศึกษำที่ ๑/๒๕๕๖ 

๗ (๘๘%) 

๙/๒๕๕๖ ๓ ธันวำคม ๒๕๕๖  กำรสัมมนำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
วิทยำนิพนธ์ ประจ ำภำคกำรศึกษำ ๒/
๒๕๕๖ 

 กำรตัดเกรดรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ 
 พิจำณำ มคอ. ๓ รำยวิชำที่เปิดสอนในภำค

กำรศึกษำ ๓/๒๕๕๖ 

๗ (๘๘%) 

๑๐/๒๕๕๖ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๖  พิจำรณำ มคอ. ๕ ของรำยวิชำที่เปิดสอน
ภำคกำรศึกษำที่ ๒/๒๕๕๖ 

 

๑/๒๕๕๗ ๑๐ เมษำยน ๒๕๕๗  กำรสัมมนำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
วิทยำนิพนธ์ ประจ ำภำคกำรศึกษำ ๓/
๒๕๕๖ 

 กำรตัดเกรดรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ 
 ประชุมเกรดของสำขำเคมี ภำคกำรศึกษำ ๓/

๒๕๕๖ 

๗ (๘๘%) 

๒/๒๕๕๗ ๒๕ เมษำยน ๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 

 พิจำรณำ มคอ. ๕ ของรำยวิชำที่เปิดสอนภำค
กำรศึกษำ ๓/๒๕๕๖ 

๗ (๘๘%) 

๓/๒๕๕๗ ๓๐ พฤษภำคม 
๒๕๕๗ 

 พิจำรณำ มคอ. ๗ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
 แผนกำรด ำเนินกำรหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๗ 
 พิจำรณำ มคอ. ๓ ของรำยวิชำที่เปิดสอนภำค

กำรศึกษำ ๑/๒๕๕๗ 

๗ (๘๘%) 
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หมวดที่ ๖   สรุปการประเมินหลักสูตร 
๑. การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

วันที่ส ารวจ ............................. (ให้แนบผลการส ารวจมาประกอบด้วย) 
๑.๑. ข้อวิพำกษ์ที่ส ำคัญจำกผลกำรประเมิน และข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน 

ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกหลักสูตรด ำเนินกำรเป็นปีแรก จึงไม่มีผู้ที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
๑.๒. ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมินข้อ ๑.๑ 

ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกหลักสูตรด ำเนินกำรเป็นปีแรก จึงไม่มีผู้ที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

๒. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
อธิบำยกระบวนกำรประเมิน โดยประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจำกภำยนอก  
๑.๑. ข้อวิพำกษ์ที่ส ำคัญจำกผลกำรประเมิน และข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน 

ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกหลักสูตรด ำเนินกำรเป็นปีแรก จึงไม่มีผู้ที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

๑.๒. ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจำกผลกำรประเมินข้อ ๒.๑  (ถ้ำมี) 
ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกหลักสูตรด ำเนินกำรเป็นปีแรก จึงไม่มีผู้ที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

๓. การประเมินคุณาาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ไม่มีข้อมูล เนื่องจำกหลักสูตรด ำเนินกำรเป็นปีแรก จึงไม่มีผู้ที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

หมวดที่ ๗   คุณาาพของการสอน 
๑. การประเมนิรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๑.๑. รายวิชาที่มีการประเมินคุณาาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รายวิชาท่ีเปิดสอน การจัดท า มคอ. ๕ แผนการปรับปรุงจากผลการ

ประเมิน 
าาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๖   
CHM-602 Scientific Writing I  - 
CHM-932 Thesis  - 
าาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖   
CHM-682 Seminar II  - 
CHM-932 Thesis  - 
าาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๖   
CHM-603 Scientific Writing II  - 
CHM-620 Advanced Inorganic Chemistry I  - 
CHM-736 Chemical Molecular Modelling  - 
CHM-932 Thesis  - 
 
 



มคอ. ๗ 
 

 ๗ 

๑.๒. ผลการประเมินคุณาาพการสอนโดยรวม 
จำกกำรประเมนคุณภำพกำรสอนโดยรวมของทุกรำยวิชำที่นักศึกษำในหลักสูตรได้ลงทะเบียน

เรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ รำยวิชำ แบ่งออกเป็นรำยวิชำบังคับคือกลุ่มรำยวิชำสัมมนำ จ ำนวน 
๑ รำยวิชำ และกลุ่มรำยวิชำเสริมพ้ืนฐำน จ ำนวน ๑ รำยวิชำ และวิชำเลือกตำมกลุ่มวิชำเคมีอนินทรีย์ จ ำนวน 
๒ วิชำ และรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ ดังแสดงในตำรำง 

รายวิชาสัมมนา รายวิชาเสริมพื้นฐาน กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์ รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
CHM-682 CHM-602 CHM-620 CHM-932 
 CHM-603 CHM-736  

พบว่ำทุกรำยวิชำที่เป็นวิชำในกลุ่มวิชำเคมีอนินทรีย์ที่มีกำรประเมินรำยวิชำอยู่ในระดับคะแนน
เฉลี่ยคือ ๔.๘๐ ซึ่งบ่งชี้ว่ำนักศึกษำที่ท ำกำรประเมินมีควำมพึงพอใจกับกำรเรียน กำรสอนและคุณภำพของกำร
สอนในระดับสูง 

ส่วนรำยวิชำสัมมนำซึ่งเป็นกำรเรียนกำรสอนร่วมกันของทุกชั้นปีทั้งนักศึกษำในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และนักศึกษำหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) รวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๒ คน พบว่ำมี
นักศึกษำประเมินรำยวิชำจ ำนวน ๒ คน มีค่ำคะแนนเฉลี่ยคือ ๔.๕๘ 

ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ ๒ เมื่อท ำกำรลงรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชำที่ตนเองสนใจเสร็จสิ้น
ภำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น นักศึกษำได้ท ำกำรสอบวัดคุณสมบัติในภำยกำรศึกษำ ๒/๒๕๕๖ (วันที่ 
๒๖ สิงหำคม สอบข้อเขียน วันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๕๖ สอบปำกเปล่ำ) ส ำหรับในรำยวิชำเสริมพ้ืนฐำนรำยวิชำ 
Scientific Writing I (CHM-602) ซึ่งเน้นกำรเขียนข้อเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำได้ท ำกำรลงทะเบียน
ในภำคกำรศึกษที่ ๑/๒๕๕๖ ท ำให้นักศึกษำในหลักสูตรสำมำรถท ำกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ผ่ำนได้ตำม
ระยะที่หลักสูตรก ำหนด ส ำหรับรำยวิชำ Scientific Writing II (CHM-603) เป็นรำยวิชำที่ เน้นกำรเขียน
บทควำมวิจัย นักศึกษำได้น ำข้อมูลวิจัยวิทยำนิพนธ์ที่ได้มำเขียนบทควำมวิจัย โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร. 
เดวิด เจมส์ ฮำร์ดิง เป็นผู้สอนและให้ค ำแนะน ำ ซึ่งเมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นในภำคกำรเรียนที่ ๓/๒๕๕๖ พบว่ำ
บทควำมวิจัยของนำงสำวดำรุณี เสริฐผล ได้รับกำรตอบรับกำรตีพิมพ์จำกวำรสำร Australian Journal of 
Chemistry เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนบทควำมวิจัยของนักศึกษำท่ำนอ่ืนอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง manuscript 
อีกครั้งก่อน submission 
นักศึกษา การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ก ารมี ผ ล งาน ตี พิ ม พ์ ใน

วารสารระดับนานาชาติ 
นำยอิมรอน มีชัย ผ่าน เมื่อวันที่ ๘ กันยำยน 

๒๕๕๖ (ภำคกำรศึกษำ ๒/
๒๕๕๖) 

ผ่าน เมื่อวันที่ เมื่อวันท่ี ๗ เมษำยน 
๒๕๕๗ (ภำคกำรศึกษำ ๓/๒๕๕๖) 

ยังไม่มี แต่อยูร่ะหว่ำงกำร
ปรับปรุง manuscript ก่อน 

submission 
นำงสำวดำรณุี เสริฐผล ผ่าน เมื่อวันที่ ๘ กันยำยน 

๒๕๕๖ (ภำคกำรศึกษำ ๒/
๒๕๕๖) 

ผ่าน  เมื่ อวันที่  ๒๓ พฤษภำคม 
๒๕๕๗ (ภำคกำรศึกษำ ๓/๒๕๕๖) 

“Steric Trapping of the 
High Spin State in Fe(III) 
Quinolylsalicylaldimine 
Complexes”, Australian 
Journal of Chemistry, 
accepted 28th April 
2014. 

 



มคอ. ๗ 
 

 ๘ 

๒. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนกำรสอน กลยุทธ์และวิธีกำรสอนที่ใช้ในรำยวิชำเพ่ือพัฒนำสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่

ก ำหนดในรำยวิชำ ให้ดูรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนกำรประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรประกอบ อย่ำงไรก็ตำมไม่ได้เป็นกำรประเมินผู้สอน แต่เป็นกำรประเมินภำพรวมของกำรสอนจำก
ข้อคิดเห็นของนักศึกษำเพ่ือน ำผลมำปรับกลยุทธ์และวิธีกำรสอนต่อไป 

๒.๑. สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน และควำมเห็นจำกบุคคลภำยนอกต่อสัมฤทธิผลของกำรสอนและ

มำตรฐำนผลกำรเรียนรูแ้ต่ละด้ำน ให้ระบุปัญหำที่พบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำหรืออุปสรรคให้ดีขึ้น 
๒.๒. แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

แผนด ำเนินกำรในกำรตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ (เช่น กำรฝึกอบรมหรือกำรให้ค ำแนะน ำ หรือ
กำรแก้ปัญหำวิธีกำรอ่ืนให้ผู้สอน รวมทั้งกำรปรับเปลี่ยนแผนก ำหนดกำรศึกษำ)  ควรระบุรำยวิชำที่ได้แก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยน  

 
๓. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

กำรปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี     ไม่มี   (ส ำหรับมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ส่วนส่งเสริม
วิชำกำรร่วมกับหน่วยพัฒนำองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ให้แก่ทุกหลักสูตร) 

หำกมีกำรปฐมนิเทศให้ระบุจ ำนวนอำจำรย์ใหม่ ๒ คน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมปฐมนิเทศ ๒ คน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
๓.๑. สรุปสาระส าคัญในการด าเนนิการ 
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
๓.๓. หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 

ทำงหลักสูตรฯ ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่เนื่องจำกมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
เป็นมหำวิทยำลัยที่ใช้ระบบรวมบริกำรประสำนภำระกิจ ซึ่งส่วนส่งเสริมวิชำกำรและหน่วยพัฒนำองค์กรจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ของทั้งมหำวิทยำลัย โดยก ำหนดให้อำจำรย์ใหม่ต้องเข้ำ
ร่วมกำรปฐมนิเทศและหลังจำกนั้นมีกิจกรรมพัฒนำด้ำนทักษะกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
โดย ดร.ชมพูนุช นันทเมธี และ ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง ได้เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องคือ 

 กิจกรรม ปฐมนิเทศบุคคลำกรใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๖ 
อย่ำงไรก็ตำมทำงหลักสูตรโดยประธำนหลักสูตรได้อธิบำยถึงกำรบริหำรหลักสูตรและเนื้อหำของ

หลักสูตรให้อำจำรย์ใหม่ได้รับทรำบเป็นรำยบุคคล 
 

๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม   

ให้ระบุกิจกรรมที่สถำบันฯจัดหรือหน่วยอื่นที่ไม่ใช่สถำบันฯจัด จ ำนวนอำจำรย์ และบุคลำกรสำย
สนับสนุนที่เข้ำร่วมแต่ละกิจกรรม 
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 ๙ 

วันที ่ ชื่อกิจกรรม สถาบันทีจ่ัด/สถานทีจ่ัด รายชื่ออาจารย์ของหลักสูตรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑ – ๒ สิงหำคม 
๒๕๕๖ 

ประชุมวิชำกำร วลัยลักษณ์วิจัย คร้ังที่ 
๕ 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยวลัยลกัษณ์ 

๑. ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
๒. ดร.หทัยชนก คมเม่น 

๑๔ – ๑๗ 
ตุลำคม ๒๕๕๖ 

กำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำรด้ำนเคมี
ค ำนวณ (TS2C2) ในหัวข้อเรือ่ง 
Computational modelling of 
protein-ligand interaction 

คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์วทิยำ
เขตศรีรำชำ 

๑. ดร.จิตนภำ ศิรริักษ ์

๒๘ ตลุำคม 
๒๕๕๖ 

พิธีลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
และงำนวิจัยระหว่ำงสำขำวิชำเคม ี
ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ และ 
Department of Chemistry, The 
University of Hong Kong 

อำคำรบริหำร มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ ์

๑. ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 
๒. รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮำร์ดิง 
๓. ดร.จิตนภำ ศิรริักษ ์

๒๘ ตลุำคม 
๒๕๕๖ 

กำรบรรยำยพิศษเรื่อง 
Computation Chemistry โดย 
Prof. Guanhua Chen 

ห้องประชุม ๔ อำคำรปฎิบัติกำร
เทคโนโลยีและพัฒนำนวัตกรรม 
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์

๑. ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 
๒. รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮำร์ดิง 
๓. ดร.จิตนภำ ศิรริักษ์ 

๑๘ – ๒๐ 
พฤศจิกำยน 
๒๕๕๖ 

งำนประชุมวิชำกำร International 
Conference on Natural products 
for Agriculture คร้ังที่ 1 

ภำควิชำโรคพืช คณะเกษตร 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

๑. ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

๒๐ พฤศจิกำยน 
๒๕๕๖ 

กำรอบรมกำรบันทึกภำระงำนในระบบ
ประเมินออนไลน์ 

ส ำนักวิชำวทิยำศำสตร์ ๑. ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง 
(วิทยำกร) 

๒. ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
๓. ดร.ภำรวี รัตนกิจ 
๔. ดร.ชมพูนุท นันทเมธ ี

๒๑ – ๒๒ 
พฤศจิกำยน 
๒๕๕๖ 

กำรอบรมวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรเร่ือง
How to discover natural product 
for plant protection, Extraction, 
isolation and purification and 
Anti-bioactivity assay 

ภำควิชำโรคพืช คณะเกษตร 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

๑. ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

๘ – ๑๒ ธันวำคม 
๒๕๕๖ 

IC'13 - RACI Inorganic Chemistry 
Divisional Conference 

Department of Chemistry, 
University of Queensland, 
Brisbane, Australia 

๑. ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 
๒. รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮำร์ดิง 
๓. ดร.จิตนภำ ศิรริักษ ์

๘ – ๑๐ มกรำคม 
๒๕๕๗ 

งำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
Pure and Applied Chemistry 
International Conference 
(PACCON) 2014 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น ๑. ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 
๒. รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮำร์ดิง 
๓. ผศ.ดร.มนตรำ ไชยรัตน ์
๔. ดร.ปลิันธน์ แสนสุข 
๕. ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
๖. ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
๗. ดร.ภำรวี รัตนกจิ 
๘. ดร.อัปสร บุญยัง 
๙. ดร.จิตนภำ ศิรริักษ ์
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 ๑๐ 

วันที ่ ชื่อกิจกรรม สถาบันทีจ่ัด/สถานทีจ่ัด รายชื่ออาจารย์ของหลักสูตรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑๑ – ๑๓ 
กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๗ 

กำรอบรมวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำรเรือ่ง
ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรและ
ควำมรู้พื้นฐำนและกำรใช้เครื่องอิเล็ก
โทรอิมพีเดนซ์สเปกโทรสโกป ี

หนว่ยวิจัยเทคโนโลยโีมเลกลุ 
มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ์ ร่วมกับ 
บริษัทเมโธร์ม สยำม จ ำกัด และ
บริษัทดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ 
จ ำกัด 

๑. ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 
๒. รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮำร์ดิง 
๓. ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
๔. ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
๕. ดร.จิตนภำ ศิรริักษ ์

๔ – ๕ มีนำคม 
๒๕๕๗ 

งำนประชุมวิชำกำร 1st Joint ACS 
AGFD-AQCS ICSCT Symposium 
on Agricultural and Food 
Chemistry 

The American Chemical 
Society International 
Chemical Sciences Chepter 
in Thailand )ACS-ICSCT( and 
ACS Agricultural and Food 
Chemistry Division)ACS-AGFD 

๑. ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
๒. ดร.ภำรวี รัตนกจิ 

๓๑ มีนำคม – ๑ 
เมษำยน ๒๕๕๗ 

กำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำรเร่ือง กำรวดั
และประเมินผลกำรศึกษำ 

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ 

๑. ดร.ชมพูนุท นันทเมธ ี

๑๑ - ๑๕ มีนำคม 
๒๕๕๗ 

6th HOPE Meeting with Nobel 
Laureates 

Japanese Society Promotion 
of Science (JSPS) 

๑. ดร.จิตนภำ ศิรริักษ ์

๑๘ – ๑๙ 
มีนำคม ๒๕๕๗  

The 18th International Annual 
Symposium on Computational 
Science and Engineering 
(ANSCSE 18) 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ ๑. ดร.อภริักษ์ พยัคฆำ 
๒. ดร.สภุำภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์ 
๓. ดร.จิตนภำ ศิรริักษ ์

๒๑ มีนำคม 
๒๕๕๗ 

กำรบรรยำยพิเศษเพื่อพัฒนำงำนวจัิย
ทำงด้ำน Microwave Extraction ใน
กำรประยุกต์ใช้กับสมุนไพรและน้ ำมัน
หอมระเหย 

ศูนย์วิจัยควำมเป็นเลิศนวัตกรรม
ฟิสิกส์ย่ังยืนส ำหรับอุตสำหกรรม
เกษตร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

๑. ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
๒. ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 

๑ เมษำยน – ๑๖ 
มิถุนำยน ๒๕๕๗ 

กำรท ำวิจัยระยะสั้น ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

๓. ดร.สภุำภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์ 
๔. ดร.อภริักษ์ พยัคฆำ 

๒๑ – ๒๒ 
เมษำยน ๒๕๕๗ 

เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรือ่ง 
"อำจำรย์ที่ปรึกษำรุ่นใหม่เขำ้ใจศิษย์" 

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ 

๑. ดร.ชมพูนุท นันทเมธ ี

๑๔ พฤษภำคม 
๒๕๕๗ 

กำรบรรยำยเร่ือง Cartoon Case 
Studies in Large Classes 

ส ำนักวิชำวทิยำศำสตร์ ๑. ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 
๒. รศ.ดร.เดวดิ ฮำร์ดิง 
๓. ดร.ชุมพูนุท นันทเมธ ี
๔. ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
๕. ดร.โกวิท กิตติวุฒศักดิ ์
๖. ดร.หทัยชนก คมเม่น 

๑๙ พฤษภำคม 
๒๕๕๗ 

กิจกรรม Workshop on Guided 
Case-Studies to Thoughtful 
Assessment 

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ 

๑. ดร.ชมพูนุท นันทเมธ ี
๒. ดร.ปลิันธน์ แสนสุข 
๓. ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
๔. ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 

๒๒ พฤษภำคม 
๒๕๕๗ 

กิจกรรม Lunch Lecture คร้ังที่ ๔/
๒๕๕๗ ในหัวข้อ “3 Views of 
Instructional Visuals” 

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ 

๑. ดร.ชมพูนุท นันทเมธ ี



มคอ. ๗ 
 

 ๑๑ 

๔.๒. สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม) 

กิจกรรมที่อำจำรย์เข้ำร่วมตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ โดยมำกเป็นกำรสัมมนำหรือกำรร่วมประชุม
วิชำกำรเฉพำะด้ำนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนงำนวิจัย กำรเรียนกำรสอนของคณำจำรย์ ซึ่งผู้จัดงำนประชุมเป็น
หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนอ่ืนภำยในมหำวิทยำลัย จึงไม่มีแบบประเมินของผู้เข้ำร่วม แต่
จำกกำรสัมภำษณ์คณำจำรย์พบว่ำคณำจำรย์คิดว่ำกำรได้ไปร่วมสัมมนำ ประชุมวิชำกำร อบรมวิจัยระยะสั้น ท ำ
ให้ตนเองได้พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรวิจัย กำรสอน และนอกจำกนี้ยังได้สร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัย 
ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำเคมีอีกด้วย 

 
หมวดที่ ๘   ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณาาพหลักสูตร จากผู้ประเมินอิสระ 

๑. ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 

ไม่มีกำรประเมินในส่วนนี้ เนื่องจำกเป็นปีที่สองของกำรด ำเนินกำรหลักสูตรฯ  
 

๒. การน าไปด าเนนิการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
ไม่มีกำรประเมินในส่วนนี้ เนื่องจำกเป็นปีที่สองของกำรด ำเนินกำรหลักสูตรฯ  

 
หมวดที่ ๙   แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

๑. ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ได้ 

ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำหลักสูตรและให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำอำจำรย์ (ดังรำยละเอียดในหมวด ๘ 
หัวข้อที่ ๔) และกำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

๑.๑. การด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ 
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ

นักศึกษา 
เวลาท่ีแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 

๑. ทักษะในกำรคิด
วิเครำะห์และกำร
แกไ้ขปญัหำ 

ส่งเสริมให้นักศึกษำใช้
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ 
วำงแผนโดยกำรฝกึฝนแก้
โจทย์ปัญหำในรำยวิชำและ
งำนวิจัยเพื่อวิทยำนพินธ์  

ตลอดปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

อำจำรย์ผู้สอนรำยวชิำ
ต่ำง ๆ ที่เปิดสอน และ
คณะกรรมกำรที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ของนักศึกษำ 

ในทุกรำยวิชำทีไ่ด้เปิดสอน 
ได้สร้ำงกระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ให้นักศึกษำ 

๒. ทักษะในกำรใช้ภำษำ
และกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ 

ส่งเสริมทักษะกำรฟัง พูด 
อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ 
โดยกำรใช้ต ำรำภำษำอังกฤษ
ในกำรเรียนกำรสอน กำร
เขียนรำยงำน กำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัย และกำรสัมมนำ
เป็นภำษำอังกฤษ 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

คณำจำรย์ อำจำรย์ผู้สอนรำยวชิำตำ่ง 
ๆ ใช้ต ำรำภำษำอังกฤษ
และบทควำมวิจัยเป็น
ภำษำอังกฤษในกำรเรียน
กำรสอน 

ทุกภำค
กำรศึกษำ 

ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง จัดให้มีกำรบรรยำยพิเศษ
โดยผู้เชี่ยวชำญตำ่งชำติ 
กำรจัดสรรงบประมำณ
เพื่อให้นักศึกษำร่วมกำร
ประชุมนำนำชำติ เพือ่ให้
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 ๑๒ 

นักศึกษำในหลักสูตรได้มี
โอกำสฝกึฟัง และซักถำม
เป็นภำษำอังกฤษ 

ภำคกำรศึกษำที่ 
๑/๒๕๕๖  

รศ.ดร.เดวิด ฮำร์ดิง มีกำรจัดกิจกรรม English 
Afternoon Tea Party 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำใน
หลักสูตรได้มีโอกำสฝกึใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน
กับเจ้ำของภำษำและ
คณำจำรย์และเพือ่น
นักศึกษำด้วยกันเอง 

ภำคกำรศึกษำที่ 
๑/๒๕๕๖  

รศ.ดร.เดวิด ฮำร์ดิง นักศึกษำในหลักสูตรได้ฝึก
ทักษะกำรเขียน
ภำษำอังกฤษในกำรเตรียม 
Thesis proposal ผ่ำน
รำยวิชำเสริมพื้นฐำน 
CHM-602 

ภำคกำรศึกษำที่ 
๒/๒๕๕๖  

คณำจำรย์ นักศึกษำบรรยำย เขียน
รำยงำน และตอบค ำถำม
ในรำยวิชำสัมมนำเป็น
ภำษำอังกฤษ 

ภำคกำรศึกษำที่ 
๓/๒๕๕๖  

รศ.ดร.เดวิด ฮำร์ดิง นักศึกษำในหลักสูตรได้ฝึก
ทักษะกำรเขียน
ภำษำอังกฤษในกำรเตรียม 
manuscript ผ่ำนรำยวิชำ
เสริมพื้นฐำน CHM-603  

๑๘ – ๒๐ 
พฤศิจกำยน 
๒๕๕๖ 

ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ นำยอิมรอน มีชัย น ำเสนอ
ผลงำนแบบบรรยำยในงำน
ประชุมวิชำกำร 
International 
Conference on Natural 
products for 
Agriculture คร้ังที่ 1 

๘ – ๑๒ 
ธันวำคม 
๒๕๕๖ 

ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง นำงสำวดำรุณี เสริฐผล 
น ำเสนอผลงำนแบบ
โปสเตอร์ในงำนประชุม 
IC'13 - RACI Inrganic 
Chemistry Divisional 
Conference, Brisbane, 
Australia 

๘ – ๑๐
มกรำคม 

ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง นักศึกษำร่วมงำนประชุม
ทำงวชิำกำรนำนำชำติ 
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๒๕๕๗ PACCON 2014 และ
เสนอผลงำนวิจัย โดยนำย
อิมรอน มีชัย น ำเสนอแบบ
โปสเตอร์ ส่วนนำงสำวดำ
รุณี เสริฐผล น ำเสนอแบบ
บรรยำย 

๔ – ๕ มีนำคม 
๒๕๕๗ 

ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ นำยอิมรอน มีชัย น ำเสนอ
ผลงำนแบบโปสเตอร์ใน
งำนประชุมวิชำกำร 1st 
Joint ACS AGFD-AQCS 
ICSCT Symposium on 
Agricultural and Food 
Chemistry 

๓. ทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรเรียนกำร
สอน เช่น กำรใช้สื่อ
อิเล็กทรอนกิส์ในกำรน ำเสนอ
ผลงำน และกำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เฉพำะทำงดำ้น
เคมี กำรสืบค้นฐำนข้อมลู
ส ำหรับกำรวิจัย 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

สำขำวิชำเคมี กระตุ้นให้นักศึกษำใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
กำรท ำวิจัย เช่น กำร
สืบค้นฐำนข้อมูลส ำหรับ
กำรวิจัย 

ส่งเสริมให้มีกำรใช้โปรแกรม
เฉพำะทำงทำงเคมี และกำร
อบรมควำมช ำนำญเฉพำะ
เคร่ืองมือวิจัยที่จ ำเป็น 

๒๑ – ๒๒ 
พฤศิจกำยน 
๒๕๕๖ 

ภำควิชำโรคพืช คณะ
เกษตร 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำ
สตร์ 

นักศึกษำจ ำนวน ๑ คนเข้ำ
กำรอบรมวิชำกำรเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่อง How to 
discover natural 
product for plant 
protection, Extraction, 
isolation and 
purification and Anti-
bioactivity assay 

๗ – ๙ 
พฤษภำคม 
๒๕๕๗ 

Department of 
Physics, Faculty of 
Science and 
Technology, 
Thammasat 
University 
 
 

นักศึกษำจ ำนวน ๒ คนเข้ำ
ร่วมกำรบรรยำยและ
อบรมกำรใช้เคร่ืองมือ 
Single Crystal X-ray 
Diffraction workshop 

๔. ควำมสำมำรถด้ำน
กำรจัดกำร 

    

กำรจัดกำรด้ำนเวลำ ฝึกนักศึกษำให้มี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
เวลำผำ่นแผนกำรด ำเนินกำร

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

คณำจำรย์  นักศึกษำท ำกำร
ลงทะเบียนและผ่ำน
รำยวิชำบังคับและวชิำ
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เรียนกำรสอนทีแ่น่นอนของ
หลักสูตร เช่น ภำคกำรศึกษำ
ที่นักศึกษำควรจะสอบโครง
ร่ำงวิทยำนพินธ์ กำรสอบผ่ำน
ภำษำอังกฤษ เป็นต้น เพื่อให้
นักศึกษำสำมำรถส ำเร็จ
กำรศึกษำได้ตำมเวลำ 

เลือกตำมแผนกำร
ศึกษำทีก่ ำหนด 

 นักศึกษำมี
ควำมกำ้วหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรวิจัย
วิทยำนิพนธ์ทกุภำค
กำรศึกษำ 

 นักศึกษำชั้นปีที่ ๒ ทั้ง 
๒ คนในหลักสูตรได้
ผ่ำนกำรสอบวัด
คุณสมบัติในภำค
กำรศึกษำที่ ๒/๒๕๕๖ 
ตำมทีไ่ด้วำงแผนไว ้

 นักศึกษำชั้นปีที่ ๒ ทั้ง 
๒ คนในหลักสูตรได้
ผ่ำนกำรสอบโครงร่ำง
วิทยำนพินธ์ ในภำค
กำรศึกษำที่ ๓/๒๕๕๖ 

กำรจัดกำร
ห้องปฏิบัติกำรและ
สำรเคมี 

กำรอบรมวิชำกำรเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่องควำม
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติกำร
และควำมรู้พื้นฐำนและกำร
ใช้เครื่องอิเล็กโทรอิมพีเดนซ์
สเปกโทรสโกป ี

๑๑ – ๑๓ 
กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๗ 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยี
โมเลกุล มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ ร่วมกับ 
บริษัทเมโธร์ม สยำม 
จ ำกัด และบริษัท
ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ 
จ ำกัด 

นักศึกษำไดท้รำบถึงกำรใช้
อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์
ห้องปฏิบัติกำรอยำ่ง
ถูกตอ้งและปลอดภัย 
รวมถึงกรจัดเก็บของเสีย
ในห้องปฏิบัติกำร 

๕. คุณธรรม จริยธรรม  มีกำรสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ชี้ให้เห็นถึงเหตุผล 
และค่ำนิยมอันดีงำม ที่
เกี่ยวขอ้งกับกำรปฏิบัติงำนใน
สำขำวิชำชีพ 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

คณำจำรย์ ด ำเนินกำรผ่ำนกำรเรียน
กำรสอนและกำรวิจัย
วิทยำนพินธ ์

๖. ตระหนักใน
ควำมส ำคัญและ
ผลกระทบของกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนเคมี
ต่อสิ่งแวดล้อม 

มีกำรสอดแทรกควำมส ำคัญ
และผลกระทบของกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนเคมีต่อ
สิ่งแวดลอ้มในรำยวิชำตำ่งๆ 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

คณำจำรย์ ด ำเนินกำรผ่ำนกำรเรียน
กำรสอนและกำรวิจัย
วิทยำนพินธ ์
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 ๑๕ 

๑.๒. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
ความรู้หรอืทักษะท่ี

ต้องการพัฒนา 
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ

อาจารย ์
เวลาท่ีแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 

๑. กำรปฐมนิเทศ
อำจำรย์ใหม่ 

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำย
ของมหำวิทยำลัยและมี
กิจกรรมเพือ่ให้อำจำรย์
ใหม่รู้จักกัน 

๑๖ ธันวำคม 
๒๕๕๖ 

หน่วยพัฒนำองค์กร อำจำรย์ใหม่ ๑๐๐% เขำ้
ร่วมปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ 

๒. กำรแต่งตั้งอำจำรย์พี่
เลี้ยง 

แต่งตั้ง ผศ. ดร. พิมผกำ 
ฮำร์ดิง เป็นอำจำรย์พี่เลี้ยง
แกอ่ำจำรย์ใหม่จ ำนวน ๒ 
ท่ำน 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

ส ำนักวิชำวทิยำศำสตร์ อำจำรย์ใหม่ได้รับ
ค ำแนะน ำทำงด้ำนกำรสอน 
กำรวิจัย จำกอำจำรย์พี่
เลี้ยง 

๓. กำรพิจำรณำก ำหนด
ภำระงำนให้แก่
อำจำรย์ใหม่อย่ำง
เหมำะสม 

มีกำรประชุมเพือ่แบ่งภำระ
งำนสอนของสำขำเคม ี

ปลำยภำค
กำรศึกษำ 

สำขำวิชำ อำจำรย์ใหม่มีภำระงำน
สอนที่เหมำะสมและ
เพียงพอต่อกำรประเมิน
ประจ ำปี 

๔. ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรสอน กำรวัด
และประเมินผล 

สนับสนุนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมอบรมและสัมมนำ
ต่ำงๆ เช่น กำรอบรมด้ำน
กำรเรียนกำรสอน กำรวัด
และประเมินผลกำรสอน
ของส่วนส่งเสริมวชิำกำร 
มหำวิทยำลัยวลัยลกัษณ์ 

๒๐ 
พฤศจิกำยน 
๒๕๕๖ 

ส ำนักวิชำวทิยำศำสตร์ อำจำรย์ใหม่ ๑๐๐% เขำ้
อบรมกำรบันทกึภำระงำน
ในระบบประเมินออนไลน์ 

๑๖ ธันวำคม 
๒๕๕๖ 

หน่วยพัฒนำองค์กร อำจำรย์ใหม่ ๑๐๐% เขำ้
ร่วมปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ 

๓๑ มีนำคม – 
๑ เมษำยน 
๒๕๕๗ 

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร อำจำรย์ใหม่ ๑๐๐% เข้ำ
ร่ ว ม ก ำ ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติกำรเรื่อง กำรวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ 

๒๑ – ๒๒ 
เมษำยน 
๒๕๕๗ 

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร อำจำรย์ใหม่ ๑๐๐% เข้ำ
ร่วมอบรมเชิงปฏิ บัติกำร
เร่ือง "อำจำรย์ที่ปรึกษำรุ่น
ใหม่เข้ำใจศิษย์" 

๑๔ 
พฤษภำคม 
๒๕๕๗ 

ส ำนักวิชำวทิยำศำสตร์ อำจำรย์ใหม่ ๑๐๐% รับฟัง
กำรบรรยำยเร่ือง Cartoon 
Case Studies in Large 
Classes 

๑๙ 
พฤษภำคม 
๒๕๕๗ 

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร อำจำรย์ใหม่ ๑๐๐% เข้ำ
ร่วมกิจกรรม Workshop 
on Guided Case-
Studies to Thoughtful 
Assessment 

๒๒ 
พฤษภำคม 
๒๕๕๗ 

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร เข้ ำ ร่วมกิจกรรม Lunch 
Lecture ค ร้ังที่  4 /2557 
ใน หั ว ข้ อ  “ 3  Views of 
Instructional Visuals” 
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๕. สนับสนุนให้อำจำรย์
ใหม่พัฒนำงำนวิจัย 

ประธำนหลักสูตรแนะน ำ
แหล่งทุนและกำรเขียน
ข้อเสนอโครงกำรวิจัยแก่
อำจำรย์ใหม่ 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

ส ำนักวิชำวทิยำศำสตร์  อำจำรย์ใหม่อยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำรวิจัย
เบื้องต้นเพื่อศกึษำควำม
เป็นไปได้ของงำนวิจัย เพือ่
พัฒนำข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย 
 ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัย
จ ำนวน ๑ ทุน จำก สกว. 

 
๑.๓. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

ความรู้หรอืทักษะท่ี
ต้องการพัฒนา 

กลยุทธ์หรือกิจกรรม
ของอาจารย ์

เวลาท่ีแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 

๑. คณำจำรย์มีกำร
เพิ่มพูนควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรใช้กล
ยุทธ์ต่ำงๆ ในกำร
สอน กระบวนกำรวัด
และกำรประเมินผล
นักศึกษำ 

สนับสนุนด้ำนกำร
ฝึกอบรม ดูงำนทำง
วิชำกำร  

๓๑ มีนำคม – 
๑ เมษำยน 
๒๕๕๗ 

ส่วนส่งเสริมวิชำกำร อำจำรย์ใหม่เข้ำอบรมเพือ่
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำร
สอนและกำรประเมินผลกำร
สอน 

๒. คณำจำรย์ได้มีโอกำส
แลกเปลี่ยนควำมรู้
และประสบกำรณ์
กำรสอนและกำรวิจัย 

สนับสนุนให้คณำจำรย์
จัดหรือเข้ำร่วมสัมมนำ
เชิงวิชำกำร 

๒๑ – ๒๒
พฤศจิกำยน 
๒๕๕๖ 

ภำควิชำโรคพืช คณะ
เกษตร 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

อำจำรย์ จ ำนวน ๑ คน เข้ำ
ร่วมกำรอบรมวชิำกำรเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่อง How to 
discover natural product 
for plant protection, 
Extraction, isolation and 
purification and Anti-
bioactivity assay 

๑๑ – ๑๓ 
กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๗ 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยี
โมเลกุล มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท
เมโธรม์ สยำม จ ำกัด และ
บริษัทดีไซน์ ออลเทอร์เน
ทีฟ จ ำกัด 

อำจำรย์ในสำขำเคมีได้มี
โอกำสร่วมจัดงำน และร่วมรับ
ฟังกำรบรรยำย 

๒๑ มีนำคม 
๒๕๕๗ 

ศูนย์วิจัยควำมเป็นเลิศ
นวัตกรรมฟิสกิส์ย่ังยืน
ส ำหรับอุตสำหกรรมเกษตร 
มหำวิทยำลัยวลัยลกัษณ์ 

อำจำรย์สำขำเคมีจ ำนวน  ๓ 
คน เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนำงำนวิจัยด้ำน 
microwave 

๓. พัฒนำ เพิ่มพูน
ควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ด้ำน
กำรสอนและกำรวิจัย

สนับสนุนให้อำจำรย์
เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร 
ฝึกอบรม และสัมมนำ
ทั้งในและต่ำงประเทศ 

๑๘ – ๒๐
พฤศจิกำยน 
๒๕๕๖ 

ภำควิชำโรคพืช คณะ
เกษตร 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

อำจำรย์ จ ำนวน ๑ คน เข้ำ
ร่วมงำนประชุมวิชำกำร 
International Conference 
on Natural products for 
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 ๑๗ 

ของคณำจำรย์ Agriculture คร้ังที่ 1 
๘ – ๑๒ 
ธันวำคม 
๒๕๕๖ 

University of 
Queensland, Australia 

อำจำรย์จ ำนวน ๒ คน ร่วม
เสนอผลงำนแบบบรรยำย 
และนักวิจัยหลังปริญญำเอก
จ ำนวน ๑ คนเสนอผลงำน
แบบโปสเตอร์ ในงำนประชุม 
IC'13 - RACI Inorganic 
Chemistry Divisional 
Conference, Brisbane, 
Australia 

๘ – ๑๐ 
มกรำคม 
๒๕๕๗ 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น อำจำรย์ จ ำนวน ๘ คน 
ร่วมงำนประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ Pure and 
Applied Chemistry 
International 
Conference (PACCON) 
2014 

 สนับสนุนกำรน ำเสนอ
ผลงำนของคณำจำรย์
ในกำรประชุมวิชำกำร
ทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ และกำร
ตีพิมพเ์พือ่เผยแพร่
ผลงำนใน
วำรสำรวิชำกำร 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

คณำจำรย์ 
 
 
 

 ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕
อำจำรย์มีผลงำนตีพิมพ์ใน
วำรสำร ISI จ ำนวน ๑๑ 
ฉบับ และในวำรสำร 
SCORPUS จ ำนวน ๑ 
ฉบับ 

 ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕
อำจำรย์น ำเสนอ
ผลงำนวิจัยในงำนประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติ 
จ ำนวน ๑๘ ผลงำน และ 
น ำเสนอผลงำนวิจัยในงำน
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
จ ำนวน ๒ ผลงำน 

๔. สร้ำงควำมเข้มแข็ง
และพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนกำรวิจัยของ
อำจำรย์ 

ส่งเสริมกำรจัดต้ังหรือ
เข้ำร่วมหน่วยวิจัย/
กลุ่มวิจัยทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

เมษำยน ๒๕๕๗ ดร. สุภำภรณ์ ดอกไม้ศรี
จันทร์ 

 อำจำรย์ จ ำนวน ๒ คน คือ 
ดร. สภำภรณ์ ดอกไม้ศรี
จันทร์ และ ดร. อภิรักษ์ 
พยัคฆำจัดตั้งกลุ่มวิจัยกำร
ค ำนวณทำงคอมพิวเตอร ์

กันยำยน 
๒๕๕๖ 

ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง  อำจำรย์ใหม่จ ำนวน 2 คน 
ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง และ 
ดร. ชุมพูนุท นันทเมธี เขำ้
ร่วมเป็นสมำชิกหน่วยวิจัย
เทคโนโลยีโมเลกุล 
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 ๑๘ 

๑๖ ตุลำคม 
๒๕๕๖ 

ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ  อำจำรย์ใหม่จ ำนวน 1 คน 
ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง เขำ้
ร่วมเป็นสมำชิกศูนย์วิจัย
ควำมเป็นเลิศนวัตกรรม
ฟิสิกส์ย่ังยืนส ำหรับ
อุตสำหกรรมเกษตร 

สนับสนุนให้อำจำรย์ได้
มีโอกำสไปร่วมวิจัย
ระยะสั้นกับกลุ่มวิจัยที่
เข้มแข็งทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

เมษำยน – 
กรกฏำคม 
๒๕๕๗ 

ดร.สุภำภรณ์ ดอกไม้ศรี
จันทร์ 
ดร.อภิรักษ์ พยัคฆำ 

อำจำรย์จ ำนวน ๒ คนเข้ำร่วม
วิจัยระยะสั้นกับนักวิจัย คณะ
วิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

สนับสนุนให้อำจำรย์ได้
มีโอกำสรับทุนนักวิจัย
หลังปริญญำเอก 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๕ ถึง 
๒๕๕๖ 

รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮำร์ดิง เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำแก่
นักวิจัยหลังปริญญำเอก  
ดร.จิตนภำ ศิริรักษ์ 

กำรเป็นผู้เชี่ยวชำญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในกำร
ประเมินผลงำนทำง
วิชำกำร หรือ กำรเป็น
บรรณำธิกำรวำรสำร
ต่ำง ๆ 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮำร์ดิง  บรรณำธิกำรวำรสำร 
Complex Metal; an 
open access journal, 
Taylor and Francis 

 กรรมกำรที่ปรึกษำ 
Walailak Journal of 
Science and 
Technology 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง กองบรรณำธกิำร วำรสำร 
Journal of Science & 
Technology, Ubon 
Rachathani University 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

ดร.ปิลันธน์ แสนสุข รองบรรณำธิกำรวำรสำร 
Walailak Journal of 
Science and Technology 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮำร์ดิง 
 

 ผู้ประเมินบทควำมวิจัย
ส ำหรับวำรสำร ISI เช่น 
Dalton Trans., Chem 
Comm., Inorg. Chem., 
CrystEngComm, Chem. 
Paper เป็นต้น 
 ประเมินบทคัดย่อ 
บทควำมวิจัยแก่งำนประชุม 
วทท., PACCON 2014, วทท. 
คร้ังที่ ๓๙ 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ 

ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำร์ดิง 
 

 ผู้ประเมินบทคัดย่อ 
บทควำมวิจัยแก่งำนประชุม 
วทท., PACCON 2014, วทท. 
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 ๑๙ 

คร้ังที่ ๓๙ 
 เป็นผู้ประเมินคุณภำพ
โครงกำรวิจัย ของ
มหำวิทยำลัยทกัษิณ จ ำนวน 
๒ โครงกำร 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ๑ 
โครงกำร 

ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๖ 

ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์  พิจำรณำคุณภำพ
โครงงำนวิจัย ของส ำนักวิจัย
และพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 ตรวจประเมินผลงำน

วิชำกำร งำนประชุมวิชำกำร
ประจ ำปี ๒๕๕๖ “แม่โจ้ ๘๐ 
ปี” 

 
๒. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

๒.๑. ข้อเสนอในกำรปรับโครงสร้ำงหลักสูตร ( จ ำนวนหน่วยกิต รำยวิชำแกน  รำยวิชำเลือก ฯ ) 
ไม่มี 

๒.๒. ข้อเสนอในกำรเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ (กำรเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหำในรำยวิชำ        กำร
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรสอนและกำรประเมินสัมฤทธิผลรำยวิชำ  ฯ) 

ไม่มี 
๒.๓. กิจกรรมกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน    

ควรมีกำรสนับสนุนให้อำจำรย์ใหม่ได้เริ่มงำนวิจัยภำยในเวลำ ๑ ปีหลังจำกกำรเริ่มท ำงำน เพ่ือ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้หลักสูตร  

 
๓. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระบุแผนปฏิบัติกำรแต่ละแผน วันที่คำดว่ำจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด
แผน 

ผู้รับผิดชอบ 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
๑. ประชำสมัพันธ์หลักสูตรทีต่่ำงๆ  ภำคกำรศึกษำละครั้ง คณำจำรย์สำขำเคม ี
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
๑. กำรประชุมเพื่อพิจำรณำ มคอ. ๓ ของรำยวิชำที่เปิดสอน ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ สำขำเคม ี
๒. กำรประชุมเพื่อพิจำรณำ มคอ. ๕ ของรำยวิชำที่เปิดสอน ภำยใน ๓๐ วันหลังจำก

ปิดภำคกำรศึกษำ 
สำขำเคม ี

๓. กำรประชุมเพื่อพิจำรณำ มคอ. ๗ ของปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เดือนสิงหำคม ๒๕๕๘ สำขำเคม ี
๔. กำรสัมมนำควำมก้ำวหน้ำวิทยำนพินธ์ และกำรตดัเกรด

วิทยำนิพนธ ์
ภำยใน ๑ สัปดำห์หลังวัน
สุดท้ำยของกำรเรียนกำร
สอนในแต่ละภำคสิ้นสดุ 
 

สำขำเคม ี
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 ๒๐ 

กำรเข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติของคณำจำรย ์
๑. Advanced Materials and Nanotechnology (AMN7), 

Nelson, New Zealand 
๘ – ๑๒ กมุภำพันธ ์
๒๕๕๘ 

ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง  
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮำร์ดิง 

๒. กำรประชุมนำนำชำติ PACCON 2015, มหำวิทยำลยัพระ
จอมเกล้ำธนบุร ี

มกรำคม ๒๕๕๘ คณำจำรย์สำขำเคม ี

๓. กำรประชุมอื่น ๆ ตำมควำมสนใจของอำจำรย์เป็น
รำยบุคคล 

ตลอดปีกำรศึกษำ ข้ึนกับ
ช่วงระยะเวลำที่จัดงำน
ประชุม 

อำจำรย์ที่มีควำมประสงค์ต้องกำร
ร่วมงำนประชุม  

กำรท ำวิจัยระยะสั้นกับนักวิจัยประเทศหรือตำ่งประเทศของอำจำรย์ 
๑. กำรท ำวิจัยระยะสั้นร่วมกับ Prof. Besim Ben-Nissan ใน

หัวข้อ Bioactive Glass/PLA scaffolds and its 
applicationม Faculty of Science, University of 
Technology, Sydney, Australia 

มิถุนำยน – ตุลำคม 
๒๕๕๗ 

ดร.อัปสร บุญยัง 
 

กำรเข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติของนักศึกษำในหลักสตูร 
๑. Advanced Materials and Nanotechnology (AMN7), 

Nelson, New Zealand 
๘ – ๑๒ กมุภำพันธ ์
๒๕๕๘ 

ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง ร่วมกับ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำ 

๒. กำรประชุมนำนำชำติ PACCON 2015, มหำวิทยำลยัพระ
จอมเกล้ำธนบุร ี

มกรำคม ๒๕๕๘ ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง ร่วมกับ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำ 

๓. กำรประชุมอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสมและได้รบัควำม
เห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

ตลอดปีกำรศึกษำ ข้ึนกับ
ช่วงระยะเวลำที่จัดงำน
ประชุม 

ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง ร่วมกับ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำ 

กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำ 
๑. โครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรกับบุคคล

ทั่วไปแก่นักศึกษำบัณฑติศึกษำ 
ภำคกำรศึกษำ ๑/๒๕๕๗ ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง 

รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮำร์ดิง 
กำรท ำวิจัยระยะสั้นกับนักวิจัยประเทศหรือตำ่งประเทศของนักศึกษำ 
๑. ส่งเสริมให้นักศึกษำได้มโีอกำสร่วมวิจัยระยะสั้นกับนักวิจัย

ในหน่วยงำนอ่ืนท้ังในและต่ำงประเทศ โดยของบประมำณ
สนับสนุนจำกส ำนักวิชำวิทยำศำสตร ์

ตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง ร่วมกับ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำ 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำทักษะต่ำง ๆ ของนักศึกษำ 
๑. ส่งเสริมให้นักศึกษำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร และ

พัฒนำทักษะที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยของนักศึกษำ โดยขอ
งบประมำณสนับสนุนจำกส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 

ตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ผศ.ดร.พิมผกำ ฮำรด์ิง ร่วมกับ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำ 

 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พิมผกำ ฮำร์ดิง 
 
ลำยเซ็น  : __________________________  วันที่รำยงำน: 27/5/57 
 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  : อำจำรย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 
ลำยเซ็น  : __________________________  วันที่รำยงำน: 27/5/57 



มคอ. ๗ 
 

 ๒๑ 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. มนตรำ ไชยรัตน์ 
ลำยเซ็น  : __________________________  วันที่รำยงำน: 27/5/57 
 
ประธำนหลักสูตร  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พิมผกำ ฮำร์ดิง 
 
ลำยเซ็น  : __________________________  วันที่รำยงำน: 30/5/57 
 
เห็นชอบโดย    อำจำรย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข  (หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี) 
 
ลำยเซ็น  : __________________________  วันที่: _________________ 
 
เห็นชอบโดย    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ  (คณบดี) 
 
ลำยเซ็น  : __________________________  วันที่   : _______________ 
 
  



มคอ. ๗ 
 

 ๒๒ 

เอกสารประกอบรายงาน 
๑. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 

ดูรำยละเอียดในภำคผนวก ๑ มคอ. ๓ รำยวิชำต่ำง ๆ ที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ และ ภำคผนวก 
๒ มคอ. ๕ รำยวิชำต่ำง ๆ ที่เปิดสอนในกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

 
๒. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 

๒.๑. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ในกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ โดยมีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ที่ ๑–๗ และมีผลกำรด ำเนินกำรให้บรรลุ
เป้ำหมำยโดยรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ แสดงได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ 
๑. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่อวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำร

ด ำเนินงำนหลักสูตร 
  

๒. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือ มำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี)  

  

๓. มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ. ๓ และ มคอ.๔ 
อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำให้ครบทุกรำยวิชำ 

  

๔. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำม
แบบ มคอ. ๕ และ มคอ.๖ ภำยใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ 

  

๕. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.๗ ภำยใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปีกำรศึกษำ   
๖. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่ก ำหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ำมี) อย่ำง

น้อยร้อยละ ๒๕ ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 
  

๗. มีกำรพัฒนำจำกผลกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน กำรประเมินกำรเรียนรู้/ กำรประเมินกำร
ด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ. ๗ ปีที่แล้ว 

-  

๘. อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคน ได้รับกำรปฐมนิเทศหรือค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
๙. อำจำรย์ประจ ำทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

๑๐. จ ำนวนบุคคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
๕๐ ต่อปี 

  

๑๑. ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ ๓.๕ จำกคะแนน
เต็ม ๕.๐ 

- - 

๑๒. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ ๓.๕ จำกคะแนนเต็ม ๕.๐ - - 
รวมตัวบ่งชี ้ในแตล่ะปี (ข้อ) ๙ ๑๐ 
ตัวบ่งชี้บังคบั (ข้อที่) ๑-๕ ๑-๕ 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) ๗ ๙ 

 
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีท่ีประเมิน 

ไม่มีกำรประเมิน เนื่องจำกยังไม่อยู่ในช่วงเวลำที่ต้องท ำกำรประเมิน 
 

๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลาายนอก 
ไม่มีกำรประเมิน เนื่องจำกยังไม่อยู่ในช่วงเวลำที่ต้องท ำกำรประเมิน 

  



มคอ. ๗ 
 

 ๒๓ 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๑ 
มคอ. ๓ รำยวิชำตำ่ง ๆ ที่เปิดสอนในปีกำรศกึษำ ๒๕๕๖ 
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-602  การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 1 

               (Scientific Writing I) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 0.5 หน่วยวิชา (1-2-3)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาเสรมิพื้นฐาน ของ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส ์ฮาร์ดิง 
 อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส ์ฮาร์ดิง 
 อาจารย์ผู้ช่วยสอน 

 
- 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีท่ี 2 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ ที่สนใจรายวชิานี้ 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
ไม่ม ี
None 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 1/5/2556  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 รายวิชานี้มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานหรือบทความทางวิทยาศาสตร์โดยแบ่งย่อยเป็น บทคัดย่อ 

วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และการวเิคราะห์ผลการทดลอง บทสรุป และการแนะน าการเขียนข้อเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ โดยเน้นให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติจริงด้านการเขียน 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เป็นรายวิชาใหม่ จัดท าขึ้นมาเพือ่ให้นักศึกษาได้ทราบถึงหลักการเขียนรายงาน บทความวิจัย และข้อเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 บทน าเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การค้นและเลือกเอกสารอ้างอิงที่เหมาะสม การเขยีนใจความส าคัญ การ

จดย่อ การพัฒนาโครงร่าง การสรา้งประโยคของตนเองและสรุปความ การเขียนท่ีมาของระเบียบวิธีวิจัย การแก้ไขการ
เขียน การตรวจสอบเอกสาร 
Introduction to writing research proposals; finding and selecting suitable references, key points and 
note-making, developing an outline, paraphrasing and summarizing, writing a justification, describing 
methodology, re-writing and proof-reading. 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

12 ช่ัวโมง ไม่ม ี 24 36 ช่ัวโมง  
 
3. 

 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 

 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เพื่อใช้ในการวิพากษ์งานท่ีนักศึกษาท าส่งเป็นรายบุคคล 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

2) ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มีดลุยพินิจอย่างผู้รู้และยตุิธรรม  
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  
 1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการท างานวิจยั 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน 
3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการท างานส่งเป็นรายบคุคล การเคารพต่องานวิจัยผู้อื่นมีการตรวจสอบเกีย่วกับ

การขโมยความคิด (plagiarism) ในผลงานท่ีนักศึกษาส่ง 
 

2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถอ่งแท้และลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัิทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

การเรยีนรู ้
2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดการท าวิจัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา โดยผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและคุณภาพของผลงานที่น าเสนอ 
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3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจยัมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวิจัย จากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา โดยผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและคุณภาพของผลงานที่น าเสนอ 

 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2)  สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได ้
 4.2 วิธีการสอน  
 1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การปฏิบตัิงานเป็นทีม รวมถึงความรับผิดชอบต่อบทบาท

และหน้าท่ีของตนเองโดยการน ากจิกรรมมาใช้ในการเรยีนการสอน 
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

นักศึกษา และอาจารย ์
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
 1) อธิบาย ยกตัวอย่าง ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการท างานวิจัย  

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
การน าเสนอ 

3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

 
 

 สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1  Introduction to writing: what is 
good writing? and planning your 
writing. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

2  The literature review: reading 
literature, selecting the best 
resources, summarizing your 
findings. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

3  Literature review exercises: 
finding references, making notes, 
avoiding plagiarism, 
paraphrasing, summarizing. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

4  The introduction: defining the 
research area, the research 
niche and aim of the work. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

5  The methodology: overview of 
the experiment, procedures and 
materials. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศกึษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

6  Results and discussion: 
description of the results, 
tables, figures and graphs; brief 
explanation of the results. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

7  Results and discussion exercises: 
generalisations, numbers, visual 
information, comparisons. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

8  Results and discussion exercises: 
generalisations, numbers, visual 
information, comparisons. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

9  Conclusions and abstracts: 
what’s the difference?, 
limitations; main findings in 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ

รศ.ดร.เดวดิ 
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relation to the aim. วิพากษ์รายบุคคล 
10  Conclusions and abstracts 

exercises: writing your own. 
3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ

ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

11  Writing a proposal: title, 
purpose and justification of the 
work, literature review, research 
methodology and output. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

12  Putting it all together: Practice 
writing a thesis proposal. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Writing assignments 1-12 40 % 
2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Classroom activities 1-12 60 % 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
 1) Academic Writing: A handbook for international students by Stephen Bailey, 3rd edition, 

Routledge, 2011. 
2) Online Writing Lab at Purdue, http://owl.english.purdue.edu/owl 
3) Using English for Academic Writing, http://www.uefap.com/writing/writfram.htm 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  
 - ในระหว่างการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสมุสอบถามนักศึกษา 

- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยให้คะแนนจากการสุ่ม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
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 น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป ีหรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนตามความเหมาะสม 
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932  วิทยานิพนธ ์

               (Thesis) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 12 หน่วยวิชา  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาบังคับ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคม ี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้สอน 

 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน ์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา 
อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ 
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ 
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 1/09/2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษามทีักษะการท าวิจยั การแก้ปัญหาอย่างมรีะบบ ในหวัข้อท่ีสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็น

ผู้แนะน า 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ปรับปรุงวิธีการตดิตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์การก าหนดหน่วยวิชาที่ผ่าน IP ในแต่ละภาคการศึกษา 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาเคมีตามหลักการรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่

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

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 - 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 ไม่ม ี

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

2) ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มีดลุยพินิจอย่างผู้รู้และยตุิธรรม  
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  
 1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมายในรายวิชา 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  
5) สอนให้นักศึกษาตระหนักถึงการอา้งอิงเอกสารและบทความท่ีน ามาใช้ในการน าเสนอผลงาน 

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามและการตดิต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามในการสัมมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ใน
แต่ปลายภาคการศึกษา 

 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัิทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดให้นักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลในเนื้อหาท่ีตนสนใจมาน าเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวจิัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 
 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
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 ความสามารถในการแก้ปญัหาในการวิจัยเมื่อการทดลองไม่เป็นดังความคาดหมาย และการวางแผนการทดลองให้
เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ของการวิจัยวิทยานิพนธ์ 

3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจัยมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวจิัยจากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 

 3.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน การตอบค าถาม การซักถามผู้อื่นในห้องการสัมมนารายงานความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์ในแต่ปลายภาคการศกึษา 
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน 
 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได ้
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้ 
4) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

 4.2 วิธีการสอน  
 1) การเสนอผลงานวิจัยทีด่ าเนินการได้แก่การสมัมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ปลายภาค

การศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และอาจารย ์
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
 1) กระตุ้นให้นักศึกษาได้ ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถติิในงานวิจัยที่

เลือกมาน าเสนอ 
2) ให้นักศึกษาไดฝ้ึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการน าเสนอ
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แบบบรรยายและเขียนรายงาน 
3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน

ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1-12 การสืบค้นข้อมลู และด าเนินการวจิัย
วิทยานิพนธ ์

ไม่ระบ ุ - นักศึกษาเข้าห้องวิจัยเพื่อด าเนินการ
ทดลอง 
- นักศึกษาท าการวิเคราะห์ผลการ 
ทดลองที่ได้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

13 เขียนรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ ์

 นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

13 สัมมนารายงานความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ ์

1 วัน นักศึกษาน าเสนอความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

      
การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

การเข้าห้องวิจัยและ
การวิเคราห์ข้อมูล
ร่วมกับท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

1-12 30% 

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

การบรรยายของ
นักศึกษาและการตอบ
ค าถาม 

13 40% 

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

รายงานความก้าวหน้า 13 30 % 

     
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
  
 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  
 - ในระหว่างการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสมุสอบถามนักศึกษา 

- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยให้คะแนนจากการสุ่ม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ

สอนทุก 1 ป ีหรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนตามความเหมาะสม 
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-682  สัมมนา 2 

               (Seminar II) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 0.5 หน่วยวิชา (0-4-2)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาบังคับ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคม ี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้สอน 

 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน ์
ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา 
อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ 
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ 
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข 
อาจารย์ ดร.ภมรรตัน์ เกื้อเส้ง 
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท นันทเมธ ี

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / ช้ันปีท่ี 2 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ผ่านรายวิชา 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 1/09/2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษามทีักษะการสื่อสารทางวิชาการทั้งในส่วนของการบรรยายหน้าช้ัน การตอบค าถาม การเขียนรายงาน

และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบรรยายและการเขียนรายงาน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ปรับปรุงเกณฑ์การใหค้ะแนน  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ค าอธิบายรายวิชาเช่นเดียวกับรายวิชา CHM-681 สัมมนา 1 แต่มีเนือ้หาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาสมัมนาอื่นๆ 

The same description as CHM-681 Seminar I but the topics of the seminar must be different from 
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those presented in other seminar courses 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี
 

48 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 ไม่ม ี

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

2) ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มีดลุยพินิจอย่างผู้รู้และยตุิธรรม  
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  
 1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมายในรายวิชา 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  
5) สอนให้นักศึกษาตระหนักถึงการอา้งอิงเอกสารและบทความท่ีน ามาใช้ในการน าเสนอผลงาน 

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเป็นทีม เช่น มีการตั้งค าถามในห้องสัมมนา การเข้าร่วมฟังการ
บรรยายในรายวิชา 

3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามในการสัมมนาว่าเหมาะสมและเคารพความคดิของ
ผู้อื่นที่ขัดแย้งกับตน 

 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัิทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดให้นักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลในเนื้อหาท่ีตนสนใจมาน าเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวจิัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากการบรรยายหน้าช้ัน การตอบค าถามทีม่ีความถูกต้องและลุม่ลึก การมีส่วนร่วมในการอภปิรายใน
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ห้องสัมมนาและการเขียนรายงานที่ถูกต้องตามหลักการ 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจัยมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวจิัยจากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 

 3.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน การตอบค าถาม การซักถามผู้อื่นในห้องสัมมนา 

2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน 
 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได้ 
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้ 
4) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

 4.2 วิธีการสอน  
 1) การเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสมัมนา เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างนักศึกษา 

และอาจารย ์
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
 1) กระตุ้นให้นักศึกษาได้ ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถติิในงานวิจัยที่

เลือกมาน าเสนอ 
2) ให้นักศึกษาไดฝ้ึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการน าเสนอ

แบบบรรยายและเขียนรายงาน 
3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
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ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 Introduction  4 - บรรยาย/ยกตัวอยา่ง 
- PowerPoint 

ผศ.ดร.พิมผกา  

2-3 การสืบค้นข้อมลูเพื่อเตรียมตัวส าหรับการ
น าเสนอผลงานแบบบรรยาย 

8 นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเอง
และน ามาน าเสนอ 

คณาจารย ์

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

คณาจารย ์

5 เขียนรายงาน 4 - ส่งรายงาน/ถาม-ตอบ 
- PowerPoint 

คณาจารย ์

6 เขียนรายงาน 4 - ส่งรายงาน/ถาม-ตอบ 
- PowerPoint 

คณาจารย ์

7 บรรยายพิเศษ 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ 
- PowerPoint 

Invited 
speaker 

8-9 การสืบค้นข้อมลูเพื่อเตรียมตัวส าหรับการ
น าเสนอผลงานแบบบรรยาย 

8 นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเอง
และน ามาน าเสนอ 

คณาจารย ์

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

คณาจารย ์

11 เขียนรายงาน 4 - ส่งรายงาน/ถาม-ตอบ 
- PowerPoint 

คณาจารย ์

12 เขียนรายงาน 4 - ส่งรายงาน/ถาม-ตอบ 
- PowerPoint 

คณาจารย ์

 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

      
การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

การถามตอบใน
ห้องสัมมนา 

2-12 10% 

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

การบรรยายของ
นักศึกษา 

2-12 50 % 

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

รายงาน 5-8, 11-13 40% 



CHM-682 
2/2556 

5/5 
 

     
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
 1) http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/oral 

2) http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/Tips/present/comms.htm 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  
 - ในระหว่างการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสมุสอบถามนักศึกษา 

- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยให้คะแนนจากการสุ่ม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ

สอนทุก 1 ป ีหรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนตามความเหมาะสม 
 

http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/oral
http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/Tips/present/comms.htm
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932  วิทยานิพนธ ์

               (Thesis) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 12 หน่วยวิชา  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาบังคับ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคม ี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้สอน 

 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน ์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา 
อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ 
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ 
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข 
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี 
อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
อาจารย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 1/09/2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษามทีักษะการท าวิจยั การแก้ปัญหาอย่างมรีะบบ ในหวัข้อท่ีสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็น

ผู้แนะน า 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ปรับปรุงวิธีการตดิตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์การก าหนดหน่วยวิชาที่ผ่าน IP ในแต่ละภาคการศึกษา 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาเคมีตามหลักการรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่
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ถูกต้องภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์โดยวิทยานิพนธ์จะต้องบ่งถึงองค์
ความรู้ใหม่และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท าวิจัยได้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
The students are required to undertake a prescribed program of research under the 
direct supervision of a member of the academic staff. The thesis should be a significant 
contribution to knowledge in the discipline concerned and demonstrate the student’s 
capacity to carry out independent research. 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 - 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 ไม่ม ี

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

2) ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มีดลุยพินิจอย่างผู้รู้และยตุิธรรม  
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  
 1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมายในรายวิชา 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  
5) สอนให้นักศึกษาตระหนักถึงการอา้งอิงเอกสารและบทความท่ีน ามาใช้ในการน าเสนอผลงาน 

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามและการตดิต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามในการสัมมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ใน
แต่ปลายภาคการศึกษา 

 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัิทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดให้นักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลในเนื้อหาท่ีตนสนใจมาน าเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
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4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวจิัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 
 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ความสามารถในการแก้ปญัหาในการวิจัยเมื่อการทดลองไม่เป็นดังความคาดหมาย และการวางแผนการทดลองให้

เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ของการวิจัยวิทยานิพนธ์ 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจัยมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวจิัยจากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 

 3.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน การตอบค าถาม การซักถามผู้อื่นในห้องการสัมมนารายงานความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์ในแต่ปลายภาคการศกึษา 
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน 
 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได ้
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้ 
4) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

 4.2 วิธีการสอน  
 1) การเสนอผลงานวิจัยทีด่ าเนินการได้แก่การสมัมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ปลายภาค

การศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และอาจารย ์
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
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 1) กระตุ้นให้นักศึกษาได้ ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถติิในงานวิจัยที่
เลือกมาน าเสนอ 

2) ให้นักศึกษาไดฝ้ึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการน าเสนอ
แบบบรรยายและเขียนรายงาน 

3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1-12 การสืบค้นข้อมลู และด าเนินการวจิัย
วิทยานิพนธ ์

ไม่ระบ ุ - นักศึกษาเข้าห้องวิจัยเพื่อด าเนินการ
ทดลอง 
- นักศึกษาท าการวิเคราะห์ผลการ 
ทดลองที่ได้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

13 เขียนรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ ์

 นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

13 สัมมนารายงานความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ ์

1 วัน นักศึกษาน าเสนอความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

      
การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

การเข้าห้องวิจัยและ
การวิเคราห์ข้อมูล
ร่วมกับท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

1-12 30% 

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

การบรรยายของ
นักศึกษาและการตอบ
ค าถาม 

13 40% 

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

รายงานความก้าวหน้า 13 30 % 

     
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  
 - ในระหว่างการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสมุสอบถามนักศึกษา 

- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยให้คะแนนจากการสุ่ม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ

สอนทุก 1 ป ีหรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนตามความเหมาะสม 
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-603  การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 2 

               (Scientific Writing II) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 0.5 หน่วยวิชา (1-2-3)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาเสรมิพื้นฐาน ของ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส ์ฮาร์ดิง 
 อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส ์ฮาร์ดิง 
 อาจารย์ผู้ช่วยสอน - 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3 / ช้ันปีท่ี 2 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ ที่สนใจรายวชิานี้ 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
ไม่ม ี
None 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 1/5/2556  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 รายวิชานี้มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจยั แจ้งให้เห็นถงึหน้าท่ีของแต่ละส่วนย่อยในบทความวิจัย ขั้นตอน

การส่งบทความวิจยัเพื่อการตีพมิพ์ในวารสารนานาชาติ โดยเน้นใหน้ักศึกษาได้มีการปฏิบตัิจริง 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เป็นรายวิชาใหม่ จัดท าขึ้นมาเพือ่ให้นักศึกษาได้ทราบถึงหลักการเขียนรายงาน บทความวิจัย และข้อเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 บทน าเกี่ยวกับการเขียนรายงานและบทความทางวิชาการ การเขียนโครงร่าง หัวข้อ บทคัดย่อ บทน า วิธีการทดลอง ผล

และวิเคราะหผ์ลการทดลอง สรุปผลการทดลอง การวเิคราะห์และวพิากษ์ในเชิงเหตุและผล ความสอดคล้องของเนื้อหา 
และการเปรียบเทียบตา่งๆ ในการเขียน 
Introduction to writing scientific papers/reports; outline writing, title, abstract, introduction, 
methodology, results and discussion and conclusion sections, discussion and argument, cause and 
effect, cohesion, comparison elements of writing. 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

12 ช่ัวโมง ไม่ม ี 24 36 ช่ัวโมง  
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3. 

 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 

 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เพื่อใช้ในการวิพากษ์งานท่ีนักศึกษาท าส่งเป็นรายบุคคล 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

2) ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มีดลุยพินิจอย่างผู้รู้และยตุิธรรม  
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  
 1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการท างานวิจยั 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน 
3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการท างานส่งเป็นรายบคุคล การเคารพต่องานวิจัยผู้อื่นมีการตรวจสอบเกีย่วกับ

การขโมยความคิด (plagiarism) ในผลงานท่ีนักศึกษาส่ง 
 

2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถอ่งแท้และลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัิทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

การเรยีนรู ้
2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดการท าวิจัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา โดยผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและคุณภาพของผลงานที่น าเสนอ 

 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
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การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจยัมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวิจัย จากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา โดยผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและคุณภาพของผลงานที่น าเสนอ 

 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2)  สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได้ 
 4.2 วิธีการสอน  
 1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การปฏิบตัิงานเป็นทีม รวมถึงความรับผิดชอบต่อบทบาท

และหน้าท่ีของตนเองโดยการน ากจิกรรมมาใช้ในการเรยีนการสอน 
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

นักศึกษา และอาจารย ์
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
 1) อธิบาย ยกตัวอย่าง ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการท างานวิจัย  

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
การน าเสนอ 

3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

 
 

 สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1  The outline: what is an outline? 
Writing the outline, using the 
outline. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

2  Journals and titles: paper 
topic, aims and scope, journal 
quality, informative titles, 
searchability. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

3  The introduction: putting the 
work in context, stating the 
hypothesis, avoiding plagiarism. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

4  The introduction exercise: 
discussion of student written 
introductions, possible 
improvements. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

5  The experimental: describing 
synthesis, reporting data, clarity 
in methodology. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

6  Results and discussion: 
description of the results, 
trends, and comparisons. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

7  Results and discussion: 
interpreting the results, relating 
to the hypothesis, figures and 
tables 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

8  Results and discussion exercise: 
discussion and re-writing of the 
article main body. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ

รศ.ดร.เดวดิ 
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งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

9  Conclusions: summarizing the 
findings, possible future studies 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

10  Abstracts: being concise, 
informative and interesting 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

11  The cover letter: addressing the 
editor, explaining the article’s 
significance.. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

12  Article completion: presentation 
of the 1st draft. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Writing assignments 1-12 40 % 
2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Classroom activities 1-12 60 % 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1 เอกสารและต าราหลัก  
 1) Academic Writing: A handbook for international students by Stephen Bailey, 3rd edition, 

Routledge, 2011. 
2) A key paper on outline writing also forms essential reading for this course: G. M. Whitesides, 

Adv. Mater., 2004, 16, 1375-1377. 
3) Using English for Academic Writing, http://www.uefap.com/writing/writfram.htm 
 
Many publishers now include excellent guides to writing scientific articles. A selection of resources 
is given below: 

1. Training webcasts, www.elsevier.com/journal-authors/elsevier-supporting-early-career-
researchers/publishing-connect-training-webcasts. 

2. Tips for writing better science papers, 
www.chemistryviews.org/details/education/5202161/Tips_for_Writing_Better_Science_Papers.
html. 
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3. Publishing your Research 101, acsoncampus.acs.org/resources/video/. 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  
 - ในระหว่างการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสมุสอบถามนักศึกษา 

- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยให้คะแนนจากการสุ่ม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ

สอนทุก 1 ป ีหรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนตามความเหมาะสม 
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-620  เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 1 

               (Advanced Inorganic Chemistry I) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 1 หน่วยวิชา (4-0-8)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาเลือก ในกลุ่มวิชาทางเคมอีนินทรีย์ ของ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้ช่วยสอน 

 
- 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3 / ช้ันปีท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ผ่านรายวิชา 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 15/05/2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 รายวิชานี้มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างทางอิเล็กตรอน หลักของอัฟเบา กฎของฮุนด์ พันธะเคมี การไฮบรไิดซ์ของ

ออร์บิทัล ทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกุล ทฤษฎีวีเอสอีพีอาร์ เคมีของธาตุในเอส-บล็อค และ พี-บล็อค 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ปรับปรุงหัวข้อให้เหมาะสมต่อช่ัวโมงสอน และปรับรายละเอียดของเนื้อหารายวิชานี้ให้เหมาะสมต่อระดับการเรียนรู้

ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้เนื้อหาหลักของรายวิชาเป็นวิชาเลือกของกลุ่มสาขาวิชาเคมีอนินทรีย ์
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 โครงสร้างทางอิเล็กตรอน หลักของอัฟเบา กฎของฮุนด์ พันธะเคมี การไฮบรไิดซ์ของออร์บิทัล ทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกลุ 

ทฤษฎีวีเอสอีพีอาร์ เคมีของธาตุในเอส-บล็อค และ พี-บล็อค 
Electronic structure, Aufbau principle, Hund’s rule; chemical bonding, orbital hybridization, 
molecular orbital theory; VSEPR theory; s-block chemistry and p-block chemistry. 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

48 ช่ัวโมง ไม่ม ี
 

ไม่ม ี 96 ช่ัวโมง 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ไม่ม ี

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

2) ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มีดลุยพินิจอย่างผู้รู้และยตุิธรรม  
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  
 1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการท างานวิจยั 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหลักสตูรหรือส านักวิชา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท างานวิจัย ความซื่อสตัย์ในการท างานวิจัย การเคารพต่องานวิจัยผู้อื่น 
 

2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถอ่งแท้และลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัิทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

การเรยีนรู ้
2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดการท าวิจัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน และการน าเสนอผลงาน 

 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 



รหัสวิชา CHM-620 
ภาคการศึกษา 3/2556 

3/5 
 

 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจยัมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวิจัย จากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน และการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจาก การน าเสนอ การอธิบาย และการตอบค าถาม 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2)  สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได้ 
 4.2 วิธีการสอน  
 1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การปฏิบตัิงานเป็นทีม รวมถึงความรับผิดชอบต่อบทบาท

และหน้าท่ีของตนเองโดยการน ากจิกรรมมาใช้ในการเรยีนการสอน 
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

นักศึกษา และอาจารย ์
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด ี
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
 1) อธิบาย ยกตัวอย่าง ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการท างานวิจัย  

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
การน าเสนอ 

3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
 ตารางที่ 1   เนื้อหาวิชาบรรยาย 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 Atomic Structure: Quantum theory, 
atomic orbitals, electronic structure and 
electronegativity. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 
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1-3 Molecular bonding: Ionic bonding, 
covalent bonding, basic MO theory, -
bonding, -bonding and -bonding. 

8 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

3 Molecular Interactions: dispersion 
forces, dipole interactions and 
hydrogen bonding. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

4 Molecular Shape: VSEPR theory and 
isomerism in simple chemical 
compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

5 Acids and Bases: Brønsted acids and 
bases, Lewis acids and bases and 
ligands. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

6-7 Coordination Chemistry: Coordination 
bonds, compounds and number, 
denticity, ligand types, chelate effect, 
hard and soft acid base theory. 

6 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

7-8 Group 1 Chemistry: Physical properties 
of elements, basic compounds formed 
and reactions, coordination and 
organometallic compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

8-9 Group 2 Chemistry: Physical properties 
of elements, basic compounds formed 
and reactions, coordination and 
organometallic compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

9 Group 13 Chemistry: Physical properties 
of elements, boron hydrides and 
halides, aluminium compounds. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

10 Group 14 Chemistry: Physical properties 
of elements, carbon and silicon 
compounds. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

10 Group 15 Chemistry: Physical properties 
of elements, nitrogen and phosphorous 
compounds. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

11 Group 16 Chemistry: Physical properties 
of elements, oxygen and sulfur 
compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

12 Group 17 Chemistry: Physical properties 
of elements, halide compounds and 
their reactions. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

12 Group 18 Chemistry: Physical properties 
of elements, xenon fluorides and 
oxides. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Final exam 12 60 % 
2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4 
Reports 6, 8 20 % 

3 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Quizzes and 
tutorial sessions 

2-11 20 % 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
 1) Inorganic Chemistry, Sharpe and Housecroft, Prentice Hall, 3rd Ed., 2008. 

2) Inorganic Chemistry, Shriver and Atkins, OUP, 4th Ed., 2006. 
3) Metal-Ligand Bonding, R. Janes and E. Moore, RSC and OUP publishing, 2004. 
4) Organotransition Metal Chemistry, A. F. Hill, RSC Publishing, 2002. 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  
 - ในระหว่างการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสมุสอบถามนักศึกษา 

- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยให้คะแนนจากการสุ่ม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ

สอนทุก 1 ป ีหรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนตามความเหมาะสม 
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-736  แบบจ าลองระดับโมเลกุลทางเคม ี

               (Chemical Molecular Modeling) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 1 หน่วยวิชา (3-3-8)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาเลือก ในกลุ่มวิชาทางเคมเีชิงฟิสิกส์ของ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง 
 อาจารย์ผู้สอน ดร.จิตนภา ศิรริักษ ์
 อาจารย์ผู้ช่วยสอน 

 
- 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3 / ช้ันปีท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ผ่านรายวิชา 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 15/05/2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 รายวิชานี้มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดแบบจ าลองระดับโมเลกุล กลศาสตรร์ะดับโมเลกุล สนามแรง เทคนิคการหา

โครงสร้างที่ดีท่ีสุด การค านวณพลังงานระดับโมเลกุลและสมบตัิของโมเลกลุเคมีด้วยเทคนคิทางกลศาสตรร์ะดับโมเลกลุ 
การค านวณเซมเิอมพิริกัลและแอบอินิชิโอด้วยโปรแกรมเชิงคอมพิวเตอร์ทางเคมี 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ไม่ม ี
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 แนวคิดแบบจ าลองระดับโมเลกุล กลศาสตร์ระดับโมเลกลุ สนามแรง เทคนิคการหาโครงสร้างที่ดทีี่สุด การค านวณ

พลังงานระดับโมเลกุลและสมบัติของโมเลกลุเคมดี้วยเทคนิคทางกลศาสตร์ระดับโมเลกลุ การค านวณเซมิเอมพริิกัลและ
แอบอินิชิโอด้วยโปรแกรมเชิงคอมพิวเตอร์ทางเคม ี
Concepts in molecular modeling; molecular mechanics; force fields; geometry optimization 
techniques; calculations of molecular energy and properties of chemical molecules using molecular 
mechanics techniques; semi-empirical and ab initio calculations using available computational 
chemistry software. 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

36 ช่ัวโมง ไม่ม ี
 

36 96 ช่ัวโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 ไม่ม ี

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

2) ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มีดลุยพินิจอย่างผู้รู้และยตุิธรรม  
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  
 1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการท างานวิจยั 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหลักสตูรหรือส านักวิชา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท างานวิจัย ความซื่อสตัย์ในการท างานวิจัย การเคารพต่องานวิจัยผู้อื่น 

2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถอ่งแท้และลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัิทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

การเรยีนรู ้
2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดการท าวิจัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน และการน าเสนอผลงาน 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
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2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจยัมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวิจัย จากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน และการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจาก การน าเสนอ การอธิบาย และการตอบค าถาม 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2)  สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได้ 
 4.2 วิธีการสอน  
 1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การปฏิบตัิงานเป็นทีม รวมถึงความรับผิดชอบต่อบทบาท

และหน้าท่ีของตนเองโดยการน ากจิกรรมมาใช้ในการเรยีนการสอน 
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

นักศึกษา และอาจารย ์
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด ี
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
 1) อธิบาย ยกตัวอย่าง ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการท างานวิจัย  

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
การน าเสนอ 

3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
 ตารางที่ 1   เนื้อหาวิชาบรรยาย 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 แนวคิดแบบจ าลองโมเลกุล การค านวณ
พลังงานระดับโมเลกุลด้วยเทคนิคทาง
กลศาสตรร์ะดับโมเลกุล 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

2 กลศาสตร์ควอนตมัส าหรับการจ าลองโมเลกุล  3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

3 การค านวณพลังงานระดบัโมเลกลุและสมบัติ
ของโมเลกุลเคมี โดยแอบอินิซิโอ และเซมิเอมพิ
ริกัล 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 

4 การค านวณพลังงานระดบัโมเลกลุและสมบัติ
ของโมเลกุลเคมี โดยใช้ทฤษฎีเดนซิตี้ฟังชันเนล 
(Density functional theory) part 1 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

5 การค านวณพลังงานระดบัโมเลกลุและสมบัติ
ของโมเลกุลเคมี โดยใช้ทฤษฎีเดนซิตี้ฟังชันเนล 
(Density functional theory) part 2 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

6 เทคนิคการหาโครงสร้างที่ดีท่ีสดุ 3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 

7 โมเลกุลาร์ไดนามิค 3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 

8 การใช้ระบบปฏิบตัิการ Unix ขั้นพื้นฐาน part 
1 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 

9 การใช้ระบบปฏิบตัิการ Unix ขั้นพื้นฐาน part 
2 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 

10 การใช้โปรแกรม Gaussian part 1 3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

11 การใช้โปรแกรม Gaussian part 2 3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

12 การใช้โปรแกรม Chemissian, Gaussum และ 
VMD 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 
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 ตารางที่ 2   เนื้อหาวิชาปฏิบัติการ 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ / รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 การใช้ระบบปฏิบตัิการ Unix ขั้นพื้นฐาน part 
1 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

2 การใช้ระบบปฏิบตัิการ Unix ขั้นพื้นฐาน part 
2 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

3 การใช้โปรแกรม Gaussian part 1 3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

4 การใช้โปรแกรม Gaussian part 2 3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

5 การใช้โปรแกรม Chemissian 3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

6 การใช้โปรแกรม Chemissian และ Gaussum  3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

7 การใช้โปรแกรม VMD  3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

8 การค านวณพลังงานระดบัโมเลกลุและศึกษา
สมบัติของ N2 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

9 การหาโครงสรา้งที่ดีท่ีสุดของสารประกอบ
รูทีเนียม part 1 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

10 การหาโครงสรา้งที่ดีท่ีสุดของสารประกอบ
รูทีเนียม part 2 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

11 การค านวณและวเิคราะห์ช่วงการดูดกลืนแสง 
UV ของสารประกอบซิงค์ part 1 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

12 การค านวณและวเิคราะห์ช่วงการดูดกลืนแสง 
UV ของสารประกอบซิงค ์part 2 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา  

 
2 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Final exam 12 50 % 
2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4 
Workshop, 
presentation 
assignments 

2-10 35 % 

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

Reports 2-10 15% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก  
 1) Theoretical Chemsitry and Computational Modelling, Alcami, M., Broer, R., Calatayud, 

M., Ceulemans, A., Laganà, A.,Marsden, C., Mo, O., Nebot, I., Nguyen, M.T., Persico, M., Ramos, 
M.J., Yanez, M., Springer.  

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  
 - ในระหว่างการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสมุสอบถามนักศึกษา 

- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยให้คะแนนจากการสุ่ม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ

สอนทุก 1 ป ีหรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนตามความเหมาะสม 
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932  วิทยานิพนธ ์

               (Thesis) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 12 หน่วยวิชา  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาบังคับ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคม ี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้สอน 

 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน ์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา 
อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ 
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ 
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข 
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี 
อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
อาจารย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 1/09/2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษามทีักษะการท าวิจยั การแก้ปัญหาอย่างมรีะบบ ในหวัข้อท่ีสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็น

ผู้แนะน า 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ปรับปรุงวิธีการตดิตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์การก าหนดหน่วยวิชาที่ผ่าน IP ในแต่ละภาคการศึกษา 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาเคมีตามหลักการรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่
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ถูกต้องภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์โดยวิทยานิพนธ์จะต้องบ่งถึงองค์
ความรู้ใหม่และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท าวิจัยได้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
The students are required to undertake a prescribed program of research under the 
direct supervision of a member of the academic staff. The thesis should be a significant 
contribution to knowledge in the discipline concerned and demonstrate the student’s 
capacity to carry out independent research. 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 - 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 ไม่ม ี

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

2) ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มีดลุยพินิจอย่างผู้รู้และยตุิธรรม  
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  
 1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมายในรายวิชา 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  
5) สอนให้นักศึกษาตระหนักถึงการอา้งอิงเอกสารและบทความท่ีน ามาใช้ในการน าเสนอผลงาน 

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามและการตดิต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามในการสัมมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ใน
แต่ปลายภาคการศึกษา 

 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัิทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดให้นักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลในเนื้อหาท่ีตนสนใจมาน าเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
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4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวจิัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 
 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ความสามารถในการแก้ปญัหาในการวิจัยเมื่อการทดลองไม่เป็นดังความคาดหมาย และการวางแผนการทดลองให้

เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ของการวิจัยวิทยานิพนธ์ 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจัยมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวจิัยจากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 

 3.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน การตอบค าถาม การซักถามผู้อื่นในห้องการสัมมนารายงานความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์ในแต่ปลายภาคการศกึษา 
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน 
 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได ้
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้ 
4) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

 4.2 วิธีการสอน  
 1) การเสนอผลงานวิจัยทีด่ าเนินการได้แก่การสมัมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ปลายภาค

การศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และอาจารย ์
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
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 1) กระตุ้นให้นักศึกษาได้ ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถติิในงานวิจัยที่
เลือกมาน าเสนอ 

2) ให้นักศึกษาไดฝ้ึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการน าเสนอ
แบบบรรยายและเขียนรายงาน 

3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1-12 การสืบค้นข้อมลู และด าเนินการวจิัย
วิทยานิพนธ ์

ไม่ระบ ุ - นักศึกษาเข้าห้องวิจัยเพื่อด าเนินการ
ทดลอง 
- นักศึกษาท าการวิเคราะห์ผลการ 
ทดลองที่ได้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

13 เขียนรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ ์

 นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

13 สัมมนารายงานความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ ์

1 วัน นักศึกษาน าเสนอความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

      
การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

การเข้าห้องวิจัยและ
การวิเคราห์ข้อมูล
ร่วมกับท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

1-12 30% 

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

การบรรยายของ
นักศึกษาและการตอบ
ค าถาม 

13 40% 

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

รายงานความก้าวหน้า 13 30 % 

     
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  
 - ในระหว่างการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสมุสอบถามนักศึกษา 

- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยให้คะแนนจากการสุ่ม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ

สอนทุก 1 ป ีหรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนตามความเหมาะสม 
 



มคอ. ๗ 
 

 ๒๔ 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๒ 
มคอ. ๕ รำยวิชำตำ่ง ๆ ที่เปิดสอนในปีกำรศกึษำ ๒๕๕๖ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-602  การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 1 

               (Scientific Writing I) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้าม)ี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section) 

รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮารด์งิ เปิดสอน 1 กลุ่ม 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
5. สถานที่เรียน 

ห้องบรรยายบณัฑติศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์
  

หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

การจัดการเรยีนการสอน แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี ้

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวนชั่วโมงที่
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
 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 

3 3  
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information, comparisons. 
 Results and discussion exercises: 

generalisations, numbers, visual 
information, comparisons. 

3 3  

 Conclusions and abstracts: what’s 
the difference?, limitations; main 
findings in relation to the aim. 

3 3  

 Conclusions and abstracts exercises: 
writing your own. 

3 3  

 Writing a proposal: title, purpose and 
justification of the work, literature 
review, research methodology and 
output. 

3 3  

 Putting it all together: Practice writing 
a thesis proposal. 

3 3  

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 
หัวข้อที่ท าการสอนไม่ครอบคลุม 

หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี) 
ผลต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

นี้ 
วิธีแก้ไข 

ไม่ม ี    
 
3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการลดอุปสรรค มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและชี้แนะ จรยิธรรมของการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ดี เคารพ และไมล่ะเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

   

การกล่าวอ้างผลงานของคนอ่ืน ผ่านรายงาน
และการส าเสนอผลงาน การสัมมนา เป็นต้น 

   

ความรู ้ บรรยาย และการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความ
วิทยาศาสตร์และข้อเสนอโครงการวิจัยหรือ
ข้อ เสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์  และให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง 

 
  

  

ทักษะทางปัญญา ใช้ Group discussion และการฝกึ
ปฏิบัติการเขียนจริงเป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการน าเสนอ 
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้ Group discussion และการน าเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ 
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมดิ และความรบัผิดชอบต่อตนเองใน
การท างานท่ีได้รบัมอบหมายให้ทันก าหนด 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เนต็ ในการท างานเขียนสง่เป็น
รายบุคคล 

   

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

- 
 
  หมวดที่ 3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1.  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน)   
 นักศึกษา จ านวน 2 คน  
2.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา   
 นักศึกษา จ านวน 2 คน  
3.  จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    

 - 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

นักศึกษาท้ังหมด 
เกรด ช่วงเกรด  จ านวน (คน) 

S  2 
U  0 

 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
-  

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี   

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี  
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ) 
การทวนสอบ สรุปผล 

- Writing assignments    40% 
- Classroom activities                    60% 

 

- สามารถทวนสอบผลสมัฤทธิ์ไดต้ามแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2  
  

 
หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
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1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี   
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

อุปสรรคด้านการบริหาร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้
ไม่ม ี  

 
อุปสรรคด้านองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี  
 

 
หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคดิเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลีย่ทั้งนักศึกษาที่เกี่ยวกับผู้สอนคดิเป็น 4.80 เต็ม 5.00 และเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสอนคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยน 5.00 เต็ม 5.00 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1.ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค ์ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ี
ระบุไว ้

5 

2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสรา้งบรรยากาศให้น่าเรียน 5 

3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 4 

4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้รู้จักคดิและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 5 

5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพร้อมในการสอน 5 

6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ต ารา 
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 

5 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ 4.83 

 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 

-  
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 

- 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 1.1  

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจดุอ่อน) 
- 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1  
- 
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หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา 

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ด าเนินการ
หรือไมเ่สร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตผุล) 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 
- -  

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่นวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม ่

เป็นต้น) 
- 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
(ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาทีค่วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
- 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด ฮารด์งิ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน   8 กันยายน 2556 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 10 กันยายน 2556 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 10 กันยายน 2556 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 10 กันยายน 2556 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932  วิทยานิพนธ ์

               (Thesis) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้าม)ี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section) 

เปิดสอน 1 กลุ่ม 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน ์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา 
อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ 
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ 
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข 
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี 
อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
อาจารย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

5. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

  
หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
การจัดการเรยีนการสอน แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี ้
 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 
จ านวนชั่วโมงที่

สอนจริง 
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

การสืบค้นข้อมลู และด าเนินการวจิัย
วิทยานิพนธ ์

   

เขียนรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์    
สัมมนารายงานความกา้วหน้าวิทยานิพนธ์     
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 
หัวข้อที่ท าการสอนไม่ครอบคลุม 

หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี) 
ผลต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

นี้ 
วิธีแก้ไข 

ไม่ม ี    
 
3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการลดอุปสรรค มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและชี้แนะ จรยิธรรมของการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ดี เคารพ และไมล่ะเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

   

การกล่าวอ้างผลงานของคนอ่ืน ผ่านรายงาน
และการน าเสนอผลงาน การสัมมนา เป็นต้น 
 

   

ความรู ้ การสืบค้นข้อมูล การบรรยาย การเขียน
รายงาน โดยน าองค์ความรู้ใหม่ๆ งานวิจัยที่
สนใจ มาประยุกต์ใช้ต่อได้  

 
  

  

ทักษะทางปัญญา ใช้ Group discussion เป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการน าเสนอ 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้ Group discussion และการน าเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ 
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมดิ และความรบัผิดชอบต่อตนเองใน
การท างานท่ีได้รบัมอบหมายให้ทันก าหนด 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เนต็ ผ่านหัวข้อ Group discussion 
และการเลือกใช้เทคนิคในการน าเสนอ
ผลงานท้ังการบรรยายและรายงานได้อย่างมี
ประสิทธภาพ 

   

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการสืบค้นและการน าเสนอ การวิเคราะห์ โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารย์ผูส้อนคอบเป็นผู้
ช้ีแนะให้มากข้ึน 

  หมวดที่ 3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1.  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน)   
 นักศึกษา จ านวน 4 คน  
2.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา   
 นักศึกษา จ านวน  4 คน  
3.  จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    

 - 
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4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
นักศึกษาท้ังหมด 

เกรด จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน) 

จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (คน) 

IP 2 2 
 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
-  

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี   

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี  
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ) 
การทวนสอบ สรุปผล 

- การเข้าห้องวิจัยและการวเิคราห์ข้อมูลร่วมกับที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์            30% 
- การบรรยายของนักศึกษาและการตอบค าถาม 40% 
- รายงานความก้าวหน้า            30% 

 

- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามค าถามของนักศึกษาว่ามี
ความเข้าใจและลึกซึ้งเพยีงใด และการตอบของนักศึกษาท่ีบ่งถึง
ความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎ ี
- ในการให้คะแนนบรรยายใหโ้ดย นกัศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วม

สัมมนา เป็นรายบคุคล จากน้ันน าคะแนนมาพิจารณาร่วมกัน 
- การให้คะแนนรายงาน โดย อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และ

อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถของงานนั้นอีก 1 คน 
   

 
หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี   
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

อุปสรรคด้านการบริหาร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้
ไม่ม ี  

 
อุปสรรคด้านองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี  
 

 
หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจ านวน 4 คน คิดเปน็ 4.75 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี ้
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รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1.ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค ์ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ี
ระบุไว ้

5 

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสรา้งบรรยากาศให้น่าเรียน 4.50 

3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 4.50 

4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้รู้จักคดิและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 5 

5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพร้อมในการสอน 5 

6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ต ารา 
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 

4.50 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ 4.75 

   
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 เต็ม 5 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 

- 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 1.1  

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจดุอ่อน) 
- 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1  
- 

 
หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา 
(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ด าเนินการ

หรือไมเ่สร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตผุล) 
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 

- -  
2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่นวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม ่
เป็นต้น) 

- 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

(ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาทีค่วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
- 
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- 

 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  8 กันยายน 2556 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 10 กันยายน 2556 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 10 กันยายน 2556 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 10 กันยายน 2556 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-682  สัมมนา 2 

               (Seminar II) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้าม)ี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section) 

เปิดสอน 1 กลุ่ม 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง* 
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน ์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา 
อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ 
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ 
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข 
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี 
อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 

อาจารย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
5. สถานที่เรียน 

ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
  

หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

การจัดการเรยีนการสอน แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี ้
 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 
จ านวนชั่วโมงที่

สอนจริง 
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

Introduction  4 4  
การสืบค้นข้อมลูเพื่อเตรียมตัวส าหรับการ
น าเสนอผลงานแบบบรรยาย 

8 8  

บรรยาย 1 4 4  
เขียนรายงาน 4 4  
เขียนรายงาน 4 4  
บรรยายพิเศษ 4 4  
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การสืบค้นข้อมลูเพื่อเตรียมตัวส าหรับการ
น าเสนอผลงานแบบบรรยาย 

8 8  

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 
จ านวนชั่วโมงที่

สอนจริง 
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

บรรยาย 2 4 4  
เขียนรายงาน 4 4  
เขียนรายงาน 4 4   

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 
หัวข้อที่ท าการสอนไม่ครอบคลุม 

หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี) 
ผลต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

นี้ 
วิธีแก้ไข 

ไม่ม ี    
 
3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการลดอุปสรรค มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและชี้แนะ จรยิธรรมของการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ดี เคารพ และไมล่ะเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

   

การกล่าวอ้างผลงานของคนอ่ืน ผ่านรายงาน
และการส าเสนอผลงาน การสัมมนา เป็นต้น 

   

ความรู ้ การสืบค้นข้อมูล การบรรยาย การเขียน
รายงาน โดยน าองค์ความรู้ใหม่ๆ งานวิจัยที่
สนใจ มาประยุกต์ใช้ต่อได้  

 
  

  

ทักษะทางปัญญา ใช้ Group discussion เป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการน าเสนอ 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้ Group discussion และการน าเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ 
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมดิ และความรบัผิดชอบต่อตนเองใน
การท างานท่ีได้รบัมอบหมายให้ทันก าหนด 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เนต็ ผ่านหัวข้อ Group discussion 
และการเลือกใช้เทคนิคในการน าเสนอ
ผลงานท้ังการบรรยายและรายงานได้อย่างมี
ประสิทธภาพ 
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4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการสืบค้นและการน าเสนอ การวิเคราะห์ โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารย์ผูส้อนคอบเป็นผู้
ช้ีแนะให้มากข้ึน 
 

  หมวดที่ 3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1.  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน)   
 นักศึกษา จ านวน 2 คน  
2.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา   
 นักศึกษา จ านวน  2 คน  
3.  จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    

 - 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

นักศึกษาท้ังหมด 
เกรด ช่วงเกรด  จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน) 
จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร
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. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
-  

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี   

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี  
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ) 
การทวนสอบ สรุปผล 

- การถามตอบในห้องสมัมนา    10% 
- การบรรยายครั้งท่ี 1    25% 
- การบรรยายครั้งท่ี 2    25% 
- รายงานของเนื้อหาการบรรยายครัง้ที่ 1       20% 
- รายงานของเนื้อหาการบรรยายครัง้ที่ 2       20% 

- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามค าถามของนักศึกษาว่ามี
ความเข้าใจและลึกซึ้งเพยีงใด และการตอบของนักศึกษาท่ีบ่งถึง
ความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎ ี
- ในการให้คะแนนบรรยายใหโ้ดย นกัศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วม

สัมมนา เป็นรายบคุคล จากน้ันน าคะแนนมาพิจารณาร่วมกัน 
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 - การให้คะแนนรายงาน โดย อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถของงานนั้นอีก 1 คน 

   
หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี   
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

อุปสรรคด้านการบริหาร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้
ไม่ม ี  

 
อุปสรรคด้านองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี  
 

 
หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคดิเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลีย่ทั้งนักศึกษาที่เกี่ยวกับผู้สอนคดิเป็น 5.00 เต็ม 5.00 และเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสอนคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยน 5.00 เต็ม 5.00 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1.ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค ์ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ี
ระบุไว ้

5 

2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสรา้งบรรยากาศให้น่าเรียน 5 

3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 5 

4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้รู้จักคดิและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 5 

5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพร้อมในการสอน 5 

6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ต ารา 
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 

5 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ 5.00   
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 

- 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 1.1  

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจดุอ่อน) 
- 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1  
- 
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หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา 

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ด าเนินการ
หรือไมเ่สร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตผุล) 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศกึษาที่ผ่านมา ผลการด าเนินการ 
- -  

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่นวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม ่

เป็นต้น) 
- 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
(ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาทีค่วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
- 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  25 ธันวาคม 2556 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 27 ธันวาคม 2556 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 27 ธันวาคม 2556 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 27 ธันวาคม 2556 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932  วิทยานิพนธ ์

               (Thesis) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้าม)ี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section) 

เปิดสอน 1 กลุ่ม 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน ์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา 
อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ 
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ 
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข 
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี 
อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
อาจารย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

5. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

  
หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
การจัดการเรยีนการสอน แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี ้
 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 
จ านวนชั่วโมงที่

สอนจริง 
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

การสืบค้นข้อมลู และด าเนินการวจิัย
วิทยานิพนธ ์

   

เขียนรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์    
สัมมนารายงานความกา้วหน้าวิทยานิพนธ์     
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 
หัวข้อที่ท าการสอนไม่ครอบคลุม 

หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี) 
ผลต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

นี้ 
วิธีแก้ไข 

ไม่ม ี    
 
3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการลดอุปสรรค มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและชี้แนะ จรยิธรรมของการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ดี เคารพ และไมล่ะเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

   

การกล่าวอ้างผลงานของคนอ่ืน ผ่านรายงาน
และการน าเสนอผลงาน การสัมมนา เป็นต้น 
 

   

ความรู ้ การสืบค้นข้อมูล การบรรยาย การเขียน
รายงาน โดยน าองค์ความรู้ใหม่ๆ งานวิจัยที่
สนใจ มาประยุกต์ใช้ต่อได้  

 
  

  

ทักษะทางปัญญา ใช้ Group discussion เป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการน าเสนอ 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้ Group discussion และการน าเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ 
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมดิ และความรบัผิดชอบต่อตนเองใน
การท างานท่ีได้รบัมอบหมายให้ทันก าหนด 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เนต็ ผ่านหัวข้อ Group discussion 
และการเลือกใช้เทคนิคในการน าเสนอ
ผลงานท้ังการบรรยายและรายงานได้อย่างมี
ประสิทธภาพ 

   

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการสืบค้นและการน าเสนอ การวิเคราะห์ โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารย์ผูส้อนคอบเป็นผู้
ช้ีแนะให้มากข้ึน 

  หมวดที่ 3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1.  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน)   
 นักศึกษา จ านวน 4 คน  
2.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา   
 นักศึกษา จ านวน  4 คน  
3.  จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    

 - 
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4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
นักศึกษาท้ังหมด 

เกรด จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน) 

จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (คน) 

IP 2 2 
 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
-  

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี   

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี  
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ) 
การทวนสอบ สรุปผล 

- การเข้าห้องวิจัยและการวเิคราห์ข้อมูลร่วมกับที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์            30% 
- การบรรยายของนักศึกษาและการตอบค าถาม 40% 
- รายงานความก้าวหน้า            30% 

 

- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามค าถามของนักศึกษาว่ามี
ความเข้าใจและลึกซึ้งเพยีงใด และการตอบของนักศึกษาท่ีบ่งถึง
ความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎ ี
- ในการให้คะแนนบรรยายใหโ้ดย นกัศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วม

สัมมนา เป็นรายบคุคล จากน้ันน าคะแนนมาพิจารณาร่วมกัน 
- การให้คะแนนรายงาน โดย อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และ

อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถของงานนั้นอีก 1 คน 
   

 
หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี   
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

อุปสรรคด้านการบริหาร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้
ไม่ม ี  

 
อุปสรรคด้านองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี  
 

 
หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจ านวน 4 คน คิดเปน็ 4.75 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี ้
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รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1.ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค ์ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ี
ระบุไว ้

5 

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสรา้งบรรยากาศให้น่าเรียน 4.50 

3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 4.50 

4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้รู้จักคดิและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 5 

5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพร้อมในการสอน 5 

6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ต ารา 
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 

4.50 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ 4.75 

   
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 เต็ม 5 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 

- 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 1.1  

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจดุอ่อน) 
- 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1  
- 

 
หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา 
(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ด าเนินการ

หรือไมเ่สร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตผุล) 
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 

- -  
2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่นวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม ่
เป็นต้น) 

- 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

(ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาทีค่วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
- 
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- 

 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  25 ธันวาคม 2556 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 27 ธันวาคม 2556 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 27 ธันวาคม 2556 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 27 ธันวาคม 2556 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-603  การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 2 

               (Scientific Writing II) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้าม)ี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section) 

รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮารด์งิ เปิดสอน 1 กลุ่ม 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 
5. สถานที่เรียน 

ห้องบรรยายบณัฑติศึกษา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์
  

หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

การจัดการเรยีนการสอน แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี ้

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวนชั่วโมงที่
สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
 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: 3 3  
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discussion and re-writing of the 
article main body. 

 Conclusions: summarizing the 
findings, possible future studies 

3 3  

 Abstracts: being concise, informative 
and interesting 

3 3  

 The cover letter: addressing the 
editor, explaining the article’s 
significance.. 

3 3  

 Article completion: presentation of 
the 1st draft. 

3 3  

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 
หัวข้อที่ท าการสอนไม่ครอบคลุม 

หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี) 
ผลต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

นี้ 
วิธีแก้ไข 

ไม่ม ี    
 
3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการลดอุปสรรค มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและชี้แนะ จรยิธรรมของการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ดี เคารพ และไมล่ะเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

   

การกล่าวอ้างผลงานของคนอ่ืน ผ่านรายงาน
และการส าเสนอผลงาน การสัมมนา เป็นต้น 

   

ความรู ้ บรรยาย และการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความ
วิทยาศาสตร์และข้อเสนอโครงการวิจัยหรือ
ข้อ เสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์  และให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง 

 
  

  

ทักษะทางปัญญา ใช้ Group discussion และการฝกึ
ปฏิบัติการเขียนจริงเป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการน าเสนอ 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้ Group discussion และการน าเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ 
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมดิ และความรบัผิดชอบต่อตนเองใน
การท างานท่ีได้รบัมอบหมายให้ทันก าหนด 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เนต็ ในการท างานเขียนสง่เป็น
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เทคโนโลยีสารสนเทศ รายบุคคล  
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

- 
 
   หมวดที่ 3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1.   จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน)   
  นักศึกษา จ านวน 3 คน  
2.   จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา   
  นักศึกษา จ านวน 3 คน  
3.   จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    

  - 
4.   การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

นักศึกษาท้ังหมด 
เกรด ช่วงเกรด  จ านวน

นักศึกษาใน
หลักสตูรฯ (คน) 

จ านวน
นักศึกษาใน

หลักสตูรฯอื่น 
(คน) 

A  2 - 
S  - 1 
U  0  

 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
-  

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี   

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี  
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ) 
การทวนสอบ สรุปผล 

- Writing assignments    40% 
- Classroom activities                    60% 

 

- สามารถทวนสอบผลสมัฤทธิ์ไดต้ามแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2  
  

 
หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี   
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2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
อุปสรรคด้านการบริหาร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี  
 

อุปสรรคด้านองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้
ไม่ม ี  

 

 
หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคดิเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลีย่ทั้งนักศึกษาที่เกี่ยวกับผู้สอนคดิเป็น 4.80 เต็ม 5.00 และเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสอนคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยน 5.00 เต็ม 5.00 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1.ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค ์ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ี
ระบุไว ้

5 

2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสรา้งบรรยากาศให้น่าเรียน 5 

3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 4 

4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้รู้จักคดิและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 5 

5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพร้อมในการสอน 5 

6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ต ารา 
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 

5 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ 4.83 

 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 

-  
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 

- 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 1.1  

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจดุอ่อน) 
- 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1  
- 
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หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา 

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ด าเนินการ
หรือไมเ่สร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตผุล) 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 
- -  

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่นวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม ่

เป็นต้น) 
- 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
(ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาทีค่วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
- 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด ฮารด์งิ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน   20 เมษายน 2557 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 25 เมษายน 2557 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 25 เมษายน 2557 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 25 เมษายน 2557 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-620  เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 1 

               (Advanced Inorganic Chemistry I) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้าม)ี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section) 

รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส ์ฮาร์ดิง เปดิสอน 1 กลุ่ม 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 
5. สถานที่เรียน 

ห้องประชุม หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกลุ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์
  

หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

การจัดการเรยีนการสอน แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี ้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 
จ านวนชั่วโมงที่

สอนจริง 
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

Atomic Structure: Quantum theory, 
atomic orbitals, electronic structure 
and electronegativity. 

2 2  

Molecular bonding: Ionic bonding, 
covalent bonding, basic MO theory, 
-bonding, -bonding and -
bonding. 

8 8  

Molecular Interactions: dispersion 
forces, dipole interactions and 
hydrogen bonding. 

2 2  

Molecular Shape: VSEPR theory and 
isomerism in simple chemical 
compounds. 

4 4  

Acids and Bases: Brønsted acids and 
bases, Lewis acids and bases and 
ligands. 

4 4  

Coordination Chemistry: Coordination 
bonds, compounds and number, 
denticity, ligand types, chelate effect, 
hard and soft acid base theory. 

6 6  
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Group 1 Chemistry: Physical 
properties of elements, basic 
compounds formed and reactions, 
coordination and organometallic 
compounds. 

4 4  

Group 2 Chemistry: Physical 
properties of elements, basic 
compounds formed and reactions, 
coordination and organometallic 
compounds. 

4 4  

Group 13 Chemistry: Physical 
properties of elements, boron 
hydrides and halides, aluminium 
compounds. 

2 2  

Group 14 Chemistry: Physical 
properties of elements, carbon and 
silicon compounds. 

2 2  

Group 15 Chemistry: Physical 
properties of elements, nitrogen and 
phosphorous compounds. 

2 2  

Group 16 Chemistry: Physical 
properties of elements, oxygen and 
sulfur compounds. 

4 4  

Group 17 Chemistry: Physical 
properties of elements, halide 
compounds and their reactions. 

2 2  

Group 18 Chemistry: Physical 
properties of elements, xenon 
fluorides and oxides. 

2 2  

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 
หัวข้อที่ท าการสอนไม่ครอบคลุม 

หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี) 
ผลต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

นี้ 
วิธีแก้ไข 

ไม่ม ี    
 
3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการลดอุปสรรค มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและชี้แนะ จรยิธรรมของการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ดี เคารพ และไมล่ะเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

   

การกล่าวอ้างผลงานของคนอ่ืน ผ่านรายงาน    
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และการส าเสนอผลงาน การสัมมนา เป็นต้น 
ความรู ้ บรรยาย และการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้

ใหม่ ๆ  เกี่ ยวกับ  Inorganic compounds 
และใช้ Group discussion เป็นสื่อในการ
วิเคราะห์องค์ความรู้  

 
  

  

ทักษะทางปัญญา ใช้ Group discussion เป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการน าเสนอ 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้ Group discussion และการน าเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ 
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมดิ และความรบัผิดชอบต่อตนเองใน
การท างานท่ีได้รบัมอบหมายให้ทันก าหนด 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เนต็ ผ่านหัวข้อ Group discussion 

   

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการสืบค้นและการน าเสนอ การวิเคราะห์ โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารย์ผูส้อนคอบเป็นผู้
ช้ีแนะให้มากข้ึน 

 
  หมวดที่ 3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1.  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน)   
 นักศึกษา จ านวน 1 คน  
2.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา   
 นักศึกษา จ านวน  1 คน  
3.  จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    

 - 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

นักศึกษาท้ังหมด 
เกรด ช่วงเกรด  จ านวน (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. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
-  
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี   

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี  
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ) 
การทวนสอบ สรุปผล 

- สอบวัดผล                60% 
- Report                20% 
- Quizzes and tutorial sessions       20% 

 

- สามารถทวนสอบผลสมัฤทธิ์ไดต้ามแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2  
 

 
 

หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้
ไม่ม ี   

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
อุปสรรคด้านการบริหาร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี  
 

อุปสรรคด้านองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้
ไม่ม ี  

 

 
หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวขอ้แสดงความคดิเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก

สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยทั้งนักศึกษาและอาจารยผ์ู้สอนคิดเปน็ 5 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ 

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1.ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค ์ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ี
ระบุไว ้

5 

2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสรา้งบรรยากาศให้น่าเรียน 5 

3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 5 

4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้รู้จักคดิและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 5 

5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพร้อมในการสอน 5 

6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ต ารา 

5 
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และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ 5  
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 5 เต็ม 5 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 

- 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 1.1  

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจดุอ่อน) 
- 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1  
- 

 
 

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา 

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ด าเนินการ
หรือไมเ่สร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตผุล) 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 
- -  

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่นวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม ่

เป็นต้น) 
- 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
(ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาทีค่วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
- 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส ์ฮาร์ดิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  20 เมษายน 2557 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 25 เมษายน 2557 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  25 เมษายน 2557 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  25 เมษายน 2557 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-736  แบบจ าลองระดับโมเลกุลทงเคม ี

               (Chemical Molecular Modeling) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้าม)ี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง* ดร.จตินภา ศริิรักษ์ เปิดสอน 1 กลุ่ม 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 
5. สถานที่เรียน 

ห้องประชุม และห้องปฏิบตัิการการออกแบบโมเลกุล หน่วยวิจยัเทคโนโลยโีมเลกลุ อาคารปฏิบตัิการเทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์
  

หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

การจัดการเรยีนการสอน แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี ้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 
จ านวนชั่วโมงที่

สอนจริง 
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

แนวคิดแบบจ าลองโมเลกุล การค านวณ
พลังงานระดับโมเลกุลด้วยเทคนิคทาง
กลศาสตรร์ะดับโมเลกุล 

3 3  

กลศาสตร์ควอนตมัส าหรับการจ าลอง
โมเลกุล  

3 3  

การค านวณพลังงานระดบัโมเลกลุและสมบัติ
ของโมเลกุลเคมี โดยแอบอินิซิโอ และเซมิ
เอมพิริกัล 

3 3  

การค านวณพลังงานระดบัโมเลกลุและสมบัติ
ของโมเลกุลเคมี โดยใช้ทฤษฎีเดนซิตี้ฟัง
ชันเนล (Density functional theory) 
part 1 

3 3  

การค านวณพลังงานระดบัโมเลกลุและสมบัติ
ของโมเลกุลเคมี โดยใช้ทฤษฎีเดนซิตี้ฟัง
ชันเนล (Density functional theory) 
part 2 

3 3  

เทคนิคการหาโครงสร้างที่ดีท่ีสดุ 3 3  
โมเลกุลาร์ไดนามิค 3 3  
การใช้ระบบปฏิบตัิการ xinU ขั้นพื้น้าน 3 3  
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part 1 
การใช้ระบบปฏิบตัิการ xinU ขั้นพื้น้าน  
part 2 

3 3  

การใช้โปรแกรม Gaussian part 1 3 3  
การใช้โปรแกรม Gaussian part 2 3 3  
การใช้โปรแกรม Chemissian, Gaussum 
และ DMV 

3 3  

 

ตารางที่ 2 ปฏิบัติการ 

หัวข้อ / รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงที่

สอนจริง 
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

การใช้ระบบปฏิบตัิการ xinU ขั้นพื้น้าน 
part 1 

3 3  

การใช้ระบบปฏิบตัิการ xinU ขั้นพื้น้าน 
part 2 

3 3  

การใช้โปรแกรม Gaussian part 1 3 3  
การใช้โปรแกรม Gaussian part 2 3 3  
การใช้โปรแกรม Chemissian 3 3  
การใช้โปรแกรม Chemissian และ 
Gaussum  

3 3  

การใช้โปรแกรม DMV  3 3  
การค านวณพลังงานระดบัโมเลกลุและศึกษา
สมบัติของ N2 

3 3  

การหาโครงสรา้งที่ดีท่ีสุดของสารประกอบ
รูทีเนียม part 1 

3 3  

การหาโครงสรา้งที่ดีท่ีสุดของสารประกอบ
รูทีเนียม part 2 

3 3  

การค านวณและวเิคราะห์ช่วงการดูดกลืน
แสง UV ของสารประกอบซิงค์ part 1 

3 3  

การค านวณและวเิคราะห์ช่วงการดูดกลืน
แสง UV ของสารประกอบซิงค ์part 2 

3 3  

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 
หัวข้อที่ท าการสอนไม่ครอบคลุม 

หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี) 
ผลต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

นี้ 
วิธีแก้ไข 

ไม่ม ี    
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3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการลดอุปสรรค มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและชี้แนะ จรยิธรรมของการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ดี เคารพ และไมล่ะเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

   

การกล่าวอ้างผลงานของคนอ่ืน ผ่านรายงาน
และการส าเสนอผลงาน การสัมมนา เป็นต้น 

   

ความรู ้ บรรยาย และการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้
ใ ห ม่ ๆ  เ กี่ ย ว กั บ  TD DFT on Ru 
complexes แ ล ะ ใ ช้  Group discussion 
เป็นสื่อในการวิเคราะห์องค์ความรู้  

 
  

  

ทักษะทางปัญญา ใช้ Group discussion เป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการน าเสนอ 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้ Group discussion และการน าเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ 
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมดิ และความรบัผิดชอบต่อตนเองใน
การท างานท่ีได้รบัมอบหมายให้ทันก าหนด 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เนต็ ผ่านหัวข้อ Group discussion 

   

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการสืบค้นและการน าเสนอ การวิเคราะห์ โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารย์ผูส้อนคอบเป็นผู้
ช้ีแนะให้มากข้ึน 

 
  หมวดที่ 3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1.  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน)   
 นักศึกษา จ านวน 1 คน  
2.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา   
 นักศึกษา จ านวน  1 คน  
3.  จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    

 - 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

นักศึกษาท้ังหมด 
เกรด ช่วงเกรด  จ านวน (คน) 

A 80->> 0 
B+ 74-79.99 1 
B 68-73.99 0 
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นักศึกษาท้ังหมด 
เกรด ช่วงเกรด  จ านวน (คน) 
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. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
-  

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี   

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี  
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ) 
การทวนสอบ สรุปผล 

- สอบวัดผล                60% 
- Report                20% 
- Quizzes and tutorial sessions       20% 

 

- สามารถทวนสอบผลสมัฤทธิ์ไดต้ามแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2  
 

 
 

หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้
ไม่ม ี   

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
อุปสรรคด้านการบริหาร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี  
 

อุปสรรคด้านองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้
ไม่ม ี  
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หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวขอ้แสดงความคดิเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตามอก
สารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยทั้งนักศึกษาและอาจารยผ์ู้สอนคิดเปน็ 4.8 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี ้

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1.ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค ์ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ี
ระบุไว ้

5 

2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสรา้งบรรยากาศให้น่าเรียน 5 

3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 4 

4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้รู้จักคดิและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 5 

5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพร้อมในการสอน 5 

6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ต ารา 
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 

5 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ 4.8  
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 5 เต็ม 5 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 

- 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 1.1  

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจดุอ่อน) 
- 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1  
- 

 
หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา 
(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ด าเนินการ

หรือไมเ่สร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตผุล) 
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 

- -  
2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่นวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม ่
เป็นต้น) 

- 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

(ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาทีค่วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
- 
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  20 เมษายน 2557 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 25 เมษายน 2557 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  25 เมษายน 2557 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  25 เมษายน 2557 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932  วิทยานิพนธ ์

               (Thesis) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้าม)ี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section) 

เปิดสอน 1 กลุ่ม 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน ์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา 
อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ 
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ 
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข 
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี 
อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
อาจารย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 

5. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

  
หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
การจัดการเรยีนการสอน แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี ้
 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 
จ านวนชั่วโมงที่

สอนจริง 
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

การสืบค้นข้อมลู และด าเนินการวจิัย
วิทยานิพนธ ์

   

เขียนรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์    
สัมมนารายงานความกา้วหน้าวิทยานิพนธ์     
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 
หัวข้อที่ท าการสอนไม่ครอบคลุม 

หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี) 
ผลต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

นี้ 
วิธีแก้ไข 

ไม่ม ี    
 
3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการลดอุปสรรค มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม สอดแทรกและชี้แนะ จรยิธรรมของการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่ดี เคารพ และไมล่ะเมิด
ผลงานของคนอ่ืน รับผดิชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

   

การกล่าวอ้างผลงานของคนอ่ืน ผ่านรายงาน
และการน าเสนอผลงาน การสัมมนา เป็นต้น 
 

   

ความรู ้ การสืบค้นข้อมูล การบรรยาย การเขียน
รายงาน โดยน าองค์ความรู้ใหม่ๆ งานวิจัยที่
สนใจ มาประยุกต์ใช้ต่อได้  

 
  

  

ทักษะทางปัญญา ใช้ Group discussion เป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการน าเสนอ 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้ Group discussion และการน าเสนอ
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความรับผิดชอบ 
ทั้งในการรับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การ
ไม่ละเมดิ และความรบัผิดชอบต่อตนเองใน
การท างานท่ีได้รบัมอบหมายให้ทันก าหนด 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เนต็ ผ่านหัวข้อ Group discussion 
และการเลือกใช้เทคนิคในการน าเสนอ
ผลงานท้ังการบรรยายและรายงานได้อย่างมี
ประสิทธภาพ 

   

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการสืบค้นและการน าเสนอ การวิเคราะห์ โดยตัวนักศึกษาเอง และมีอาจารย์ผูส้อนคอบเป็นผู้
ช้ีแนะให้มากข้ึน 

  หมวดที่ 3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1.  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน)   
 นักศึกษา จ านวน 4 คน  
2.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา   
 นักศึกษา จ านวน  4 คน  
3.  จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    

 - 
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4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
นักศึกษาท้ังหมด 

เกรด จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน) 

จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 (คน) 

IP 2 2 
 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
-  

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี   

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี  
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ) 
การทวนสอบ สรุปผล 

- การเข้าห้องวิจัยและการวเิคราห์ข้อมูลร่วมกับที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์            30% 
- การบรรยายของนักศึกษาและการตอบค าถาม 40% 
- รายงานความก้าวหน้า            30% 

 

- การถามตอบ คะแนนดูจากการถามค าถามของนักศึกษาว่ามี
ความเข้าใจและลึกซึ้งเพยีงใด และการตอบของนักศึกษาท่ีบ่งถึง
ความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎ ี
- ในการให้คะแนนบรรยายใหโ้ดย นกัศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วม

สัมมนา เป็นรายบคุคล จากน้ันน าคะแนนมาพิจารณาร่วมกัน 
- การให้คะแนนรายงาน โดย อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และ

อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถของงานนั้นอีก 1 คน 
   

 
หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี   
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

อุปสรรคด้านการบริหาร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้
ไม่ม ี  

 
อุปสรรคด้านองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี ้

ไม่ม ี  
 

 
หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัยตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจ านวน 4 คน คิดเปน็ 4.75 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี ้
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รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1.ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค ์ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ี
ระบุไว ้

5 

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสรา้งบรรยากาศให้น่าเรียน 4.50 

3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 4.50 

4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้รู้จักคดิและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 5 

5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพร้อมในการสอน 5 

6.ความพึงพอใจต่อ คุณภาพ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
การเรยีนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ต ารา 
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 

4.50 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ 4.75 

   
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 เต็ม 5 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 

- 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 1.1  

- 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจดุอ่อน) 
- 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1  
- 

 
หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา 
(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ด าเนินการ

หรือไมเ่สร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตผุล) 
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 

- -  
2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่นวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม ่
เป็นต้น) 

- 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

(ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาทีค่วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
- 
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- 

 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  20 เมษายน 2556 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 25 เมษายน 2556 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 25 เมษายน 2556 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรับรายงาน 25 เมษายน 2556 
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