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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 2557 

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 1 
S - 1 

 
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
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เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจ านวน 3 คน คิดเปน็ 4.75 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี ้
  

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1.ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค ์ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ี
ระบุไว ้

4.33 

2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสรา้งบรรยากาศให้น่าเรียน 4.33 

3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 4.33 

4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้รู้จักคดิและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 4 

5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพร้อมในการสอน 4.33 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ (ผู้สอน) 4.26 

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

4.33 

   
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.33 เต็ม 5 
และการประเมินรายวิชา ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1. เนื้อหามีความทันสมัยตามศาสตรข์องรายวิชา 4.33 

2. มีประโยชน์ในการท าไปใช้ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 4.33 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ (ผู้สอน) 4.33  
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 ่
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เป็นต้น) 
- 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
(ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาทีค่วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
- 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- 

 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  21 พฤศจิกายน 2557 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  21 พฤศจิกายน 2557 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  21 พฤศจิกายน 2557 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  21 พฤศจิกายน 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 2 ปีการศึกษา 2557 

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 3 คน  
2.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา   
 นักศึกษา จ านวน  3 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 1 
 
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 2 คน คิดเปน็ 4.00 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี ้
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รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1.ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค ์ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ี
ระบุไว ้

4 

2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสรา้งบรรยากาศให้น่าเรียน 4 

3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 4 

4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้รู้จักคดิและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 4 

5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพร้อมในการสอน 4 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ (ผู้สอน) 4 

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

4 

   
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4 เต็ม 5 
และการประเมินรายวิชา ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4 

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1. เนื้อหามีความทันสมัยตามศาสตรข์องรายวิชา 4 

2. มีประโยชน์ในการท าไปใช้ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 4 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ (ผู้สอน) 4  
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) 
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- 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

(ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาทีค่วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
- 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- 

 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  22 เมษายน 2558 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  22 เมษายน 2558 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  22 เมษายน 2558 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  22 เมษายน 2558 
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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 2557 

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 1 1 
 
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 2 คน คิดเปน็ 4.00 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี ้
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รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1.ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค ์ขอบเขตเนื้อหาและสอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ี
ระบุไว ้

4 

2.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ชัดเจน และสรา้งบรรยากาศให้น่าเรียน 4 

3.ผู้สอนใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 4 

4.ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้รู้จักคดิและอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 4 

5.ผู้สอนแสดงถึงความตั้งใจ และมกีารเตรียมพร้อมในการสอน 4 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ (ผู้สอน) 4 

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

4 

   
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนและอุปกรณ์ ตามหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อการสอน ของมหาวิทยาลัย ตาม

เอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ย 4.33 เต็ม 5 
และการประเมินรายวิชา ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1. เนื้อหามีความทันสมัยตามศาสตรข์องรายวิชา 4 

2. มีประโยชน์ในการท าไปใช้ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 4 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ (ผู้สอน) 4  
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) 
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- 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

(ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาทีค่วรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
- 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- 

 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์
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3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 
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