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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 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง* 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

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 ์ 1 ฉบับ 1 ฉบับ  
สัมมนารายงานความกา้วหน้าวิทยานิพนธ์ 1 ครั้ง 1 ครั้ง   

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 
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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 2 คน  
2.  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา   
 นักศึกษา จ านวน  2 คน  
3.  จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    

 - 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

นักศึกษาท้ังหมด 
เกรด จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน) 
จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551 (คน) 

IP 1 1 
S - - 

หมายเหตุ นางสาวดารุณี เสริฐผล รหัสนักศึกษา 55310247 ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคนี้ เนื่องจากท าวิจัยอยู่ต่างประเทศ 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
-  
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี   
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6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี  
 

6. 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) 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบสนับสนุน และอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจ านวน 2 คน คิดเป็น 3.85 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ระบบสนับสนุน (Support system) 

  

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1) Textbook/Materials: 4 

2) Database/Resources: 3 

3) Basic Infrastructure in Laboratory: 4 

4) Research equipment: 3.5 

5) Internet service on campus: 4 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ (ระบบสนับสนุน) 3.7  
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ส่วนที่ 2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Advisory committee) 

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 
1) The thesis advisor meet one-on-one with the student on a regular basis 4 
2) The thesis advisor provided timely feedback on the student’s work to facilitate 
ongoing progress on the thesis 

4 

3) The thesis advisor provided a learning environment for his/her graduate student 
that is intellectually stimulating and supportive 

4 

4) The thesis advisor is knowledgeable of the requirements and deadlines of his/her 
graduate program as well as those of the Graduate School and advised the student 
throughout the process 

4 

5) The thesis advisor consistently enforced standards of rigor and academic conduct 
that model the best practices in research and scholarship in their discipline for the 
graduate student 

4 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 4.00  
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 

นักศึกษาต้องการให้มีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับการสืบค้น 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 1.1  

ทางหลักสูตรให้นักศึกษาท าการอบรมการสืบค้นฐานข้อมลูซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารฯ ทุกภาคการศึกษา ซึ่งควรจะ
เพียงพอต่อการน ามาปฏิบัติใช้ให้คล่องแคล่วด้วยตนเอง ซึ่งหากนักศึกษายังไม่คล่องก็ต้องฝึกเพิ่มเติม การเรียนรายวิชาการสืบค้น
ไม่ได้ช่วยให้นักศึกษาดีขึ้นแต่อยา่งใดหากนักศึกษาไมฝ่ึกฝน 
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 
- 
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  5 พฤศจิกายน 2558 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  5 พฤศจิกายน 2558 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  5 พฤศจิกายน 2558 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  5 พฤศจิกายน 2558 
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Thesis Course Evaluation Form Term 1-
2015
Please take a few moments to answer the following questions, which will be used to assist us in meeting your 
needs.  On behalf of the Chemistry Department at Walailak University, we thank you! 

Thesis (CHM-921)

Thesis (CHM-932)

Support System :

Please choose the Appropriate box:

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below

1 2 3 4 5

Exceeded

Course Title

1) Textbook/Materials:

2) Database/Resources:

3) Basic Infrastructure in Laboratory:

4) Research equipment:
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Below
Expectation

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation
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Please choose the Appropriate box:

Poor

1 2 3 4 5

Excellent
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Excellent

Poor
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Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

5) Internet service on campus:

1) The thesis advisor meet one-on-one with the student on a regular
basis

2) The thesis advisor provided timely feedback on the student’s work to
facilitate ongoing progress on the thesis

3) The thesis advisor provided a learning environment for his/her
graduate student that is intellectually stimulating and supportive

4) The thesis advisor is knowledgeable of the requirements and
deadlines of his/her graduate program as well as those of the Graduate
School and advised the student throughout the process
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Poor Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Additional Questions

Please answer following questions, helping us improve our program.

Practice planning and to resolve problems in the research.

I want the courses have developed about searching for journal from several publishers.

This content is neither created nor endorsed by Google.

5) The thesis advisor consistently enforced standards of rigor and
academic conduct that model the best practices in research and
scholarship in their discipline for the graduate student

What did you 闦nd was the most valuable part of this course?

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

Other comments?
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Thesis Course Evaluation Form Term 1-
2015
Please take a few moments to answer the following questions, which will be used to assist us in meeting your 
needs.  On behalf of the Chemistry Department at Walailak University, we thank you! 

Thesis (CHM-921)

Thesis (CHM-932)

Support System :

Please choose the Appropriate box:

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below

1 2 3 4 5

Exceeded

Course Title

1) Textbook/Materials:

2) Database/Resources:

3) Basic Infrastructure in Laboratory:

4) Research equipment:
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Below
Expectation

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Advisory committee

Please choose the Appropriate box:

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

5) Internet service on campus:

1) The thesis advisor meet one-on-one with the student on a regular
basis

2) The thesis advisor provided timely feedback on the student’s work to
facilitate ongoing progress on the thesis

3) The thesis advisor provided a learning environment for his/her
graduate student that is intellectually stimulating and supportive

4) The thesis advisor is knowledgeable of the requirements and
deadlines of his/her graduate program as well as those of the Graduate
School and advised the student throughout the process
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Poor Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Additional Questions

Please answer following questions, helping us improve our program.

This content is neither created nor endorsed by Google.

5) The thesis advisor consistently enforced standards of rigor and
academic conduct that model the best practices in research and
scholarship in their discipline for the graduate student

What did you 闦nd was the most valuable part of this course?

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

Other comments?
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-601  เทคนิคการพิสูจน์เอกลักษณ์สารประกอบเคม ี

               (Technique in the Characterization of Chemical Compound) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ 

(ถ้าม)ี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ* อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section) 

ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง* เปิดสอน 1 กลุ่ม 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
5. สถานที่เรียน 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยี อาคารปฏิบตัิการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
  

หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

การจัดการเรยีนการสอน แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี ้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง

ตามแผนการสอน 
จ านวนชั่วโมง

ที่สอนจริง 
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

UV-Vis spectroscopy 
- Instrumentation 
- Transitions of organic and inorganic 

compounds 

3 3  

IR spectroscopy  
- Instrumentation 
- Vibrational modes and symmetry 
- Functional group identifications 

3 3  

Raman spectroscopy  
- Instrumentation 
- Data analysis 
- Applications 

3 3  

NMR spectroscopy  
- Instrumentation 
- Chemical shift, chemical environment 
- Coupling 
- NOE 
- 2D NMR 
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EPR spectroscopy  
- Instrumentation 
- Electron-electron coupling 
- Hyperfine coupling 

3 3  

X-ray diffraction 
- Introduction to crystallography and 

structural chemistry 
- How to describe structure in crystals: 

lattice, unit cell, symmetry, fractional 
coordinates. Lattice symmetry 

- Diffraction theory: crystals as 
diffraction gratings, Bragg construction; 
Bragg equation, reciprocal lattice 

- Experimental methods and crystal 
structure determination. Structure 
factors and their relationship to the 
structure 

- The results: crystal and molecular 
structure, application to chemistry 

6 6  

Mass spectrometry 
- Instrumentation 
- Data and analysis 
- Applications 

3 3  

ตาราง 2 ชั่วโมงปฏิบัติการ 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง

ตามแผนการสอน 
จ านวนชั่วโมง

ที่สอนจริง 
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

UV-Vis spectroscopy 
- Instrumentation 
- Transitions of organic and inorganic 

compounds 

3 3  

IR spectroscopy  
- Instrumentation 
- Vibrational modes and symmetry 
- Functional group identifications 

3 3  

Raman spectroscopy  
- Instrumentation 
- Data analysis 
- Applications 

3 3  

NMR spectroscopy  
- Instrumentation 
- Chemical shift, chemical environment 

6 6  
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- Coupling 
- NOE 
- 2D NMR 

 
EPR spectroscopy  
- Instrumentation 
- Electron-electron coupling 
- Hyperfine coupling 

3 3  

X-ray diffraction 
- Introduction to crystallography and 

structural chemistry 
- How to describe structure in crystals: 

lattice, unit cell, symmetry, fractional 
coordinates. Lattice symmetry 

- Diffraction theory: crystals as 
diffraction gratings, Bragg construction; 
Bragg equation, reciprocal lattice 

- Experimental methods and crystal 
structure determination. Structure 
factors and their relationship to the 
structure 

- The results: crystal and molecular 
structure, application to chemistry 

6 6  

Mass spectrometry 
- Instrumentation 
- Data and analysis 
- Applications 

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 เป็นต้น 
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ความรู ้ บรรยาย และการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับ เทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิ
เบิ ลอิ นฟาเรด  นิ ว เคลี ยร์ แมก เนติ ก เร
โซแนนซ์ และอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์
ส เปกโทรส โกปี  เอกซ์ เรย์ ดิ ฟ เฟรค ชัน 
และแมสสเปกโทรเมทรี  เป็นสื่อในการ
วิเคราะห์องค์ความรู้  

 
  

  

ทักษะทางปัญญา ใช้ รายงาน และ discussion เป็นสื่อในการ
พัฒนาทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์
ในหัวข้อน้ันๆ และการสื่อสารน าเสนอ 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้ discussion และการน าเสนอเป็นกลยุทธ์
ในการพัฒนาความรับผิดชอบ ท้ังในการ
รับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การไม่ละเมดิ 
และความรับผดิชอบต่อตนเองในการท างาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ทันก าหนด 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เนต็ ผ่านรายงาน และ 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 
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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 

- Report                            50% 
- Exam                                        50% 

- 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) 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาและผูส้อน ตามหัวข้อแสดงความคดิเห็นต่อการสอนตามเอกสารแนบ มผีลการ

ประเมินเฉลีย่ของรายวิชาและทรพัยากร เป็น 5.00 และประเมินอาจารยผ์ู้อสนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 5.00 เช่นกัน  
ส่วนที่ 1 รายวิชาและทรัพยากร (Course offering) 

รายการ คะแนน 
1) Course Content Met Your Needs: 5 
2) Matched Description in Course Guide 5 

3) Pace of the Class: 5 

4) Textbook/Materials/Handouts: 5 

5) Class Location & Equipment: 5 

คะแนนเฉลี่ย (รายวิชาและทรัพยากร) 5 
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ส่วนที่ 2 ผู้สอน (The instructor) 
รายการ คะแนน 

1) Knowledge of the Subject Matter: 5 
2) Preparation for Each Class: 5 

3) Communicated Material Effectively: 5 

4) Responded Well to Student Questions 5 

5) Established Positive Rapport With Students 5 

คะแนนเฉลี่ยน (ผู้สอน) 5 
  

1.1 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  2 มีนาคม 2559 
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  2 มีนาคม 2559 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  2 มีนาคม 2559 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  2 มีนาคม 2559 
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Course Evaluation Form Term 2-2015
Please take a few moments to answer the following questions, which will be used to assist us in meeting your 
needs.  On behalf of the Chemistry Department at Walailak University, we thank you! 

Course Title

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

Techniques in the Characterization of Chemical Compounds (CHM-601)

Advanced Inorganic Chemistry I (CHM-620)

Advanced Physical Chemistry I (CHM-631)

Advanced Analytical Chemistry (CHM-640)

Special Problems in Physical Chemistry I (CHM-733)

Course Offering:

Please choose the Appropriate box:

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

1 2 3 4 5

1) Course Content Met Your Needs:

2) Matched Description in Course Guide

3) Pace of the Class:
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Below
Expectation

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

The Instructor

Please choose the Appropriate box:

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

1 2 3 4 5

4) Textbook/Materials/Handouts:

5) Class Location & Equipment:

1) Knowledge of the Subject Matter:

2) Preparation for Each Class:

3) Communicated Material Effectively:

4) Responded Well to Student Questions:
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Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Additional Questions

This content is neither created nor endorsed by Google.

5) Established Positive Rapport With Students:

What did you Ẻnd was the most valuable part of this course?

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

Other comments?

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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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) 

รศ. ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง* เปิดสอน 1 กลุ่ม 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
5. สถานที่เรียน 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยี อาคารปฏิบตัิการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
  

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. 

4 4  

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

4 4  

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. 

4 4  

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 เป็นต้น 
ความรู ้ บรรยาย และการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้

ใหม่ๆ เกี่ยวกับ สมบัติ  พันธะและความ
ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาของธาตุต่าง ๆ 
เป็นสื่อในการวิเคราะห์องค์ความรู้  

 
  

  

ทักษะทางปัญญา ใช้ รายงาน และ discussion เป็นสื่อในการ
พัฒนาทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์
ในหัวข้อน้ันๆ และการสื่อสารน าเสนอ 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้ discussion และการน าเสนอเป็นกลยุทธ์
ในการพัฒนาความรับผิดชอบ ท้ังในการ
รับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การไม่ละเมดิ 
และความรับผดิชอบต่อตนเองในการท างาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ทันก าหนด 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เนต็ ผ่านรายงาน และ 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->> 1 
B+ 74-79.99 0 
B 68-73.99 0 
C+ 62-67.99 0 
C 56-61.99 0 

D+ 50-55.99 0 
D 45-49.99 0 
F 0-44.99 0 
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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 

- Quizzes                20% 
- Report                            20% 
- Final exam                                60% 

- 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) 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาและผูส้อน ตามหัวข้อแสดงความคดิเห็นต่อการสอนตามเอกสารแนบ มผีลการ

ประเมินเฉลีย่ของรายวิชาและทรพัยากร เป็น 5.00 และประเมินอาจารยผ์ู้อสนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 5.00 เช่นกัน  
ส่วนที่ 1 รายวิชาและทรัพยากร (Course offering) 

รายการ คะแนน 
1) Course Content Met Your Needs: 5 
2) Matched Description in Course Guide 5 

3) Pace of the Class: 5 

4) Textbook/Materials/Handouts: 5 

5) Class Location & Equipment: 5 

คะแนนเฉลี่ย (รายวิชาและทรัพยากร) 5 
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ส่วนที่ 2 ผู้สอน (The instructor) 
รายการ คะแนน 

1) Knowledge of the Subject Matter: 5 
2) Preparation for Each Class: 5 

3) Communicated Material Effectively: 5 

4) Responded Well to Student Questions 5 

5) Established Positive Rapport With Students 5 

คะแนนเฉลี่ยน (ผู้สอน) 5 
  

1.1 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  2 มีนาคม 2559 
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  2 มีนาคม 2559 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  2 มีนาคม 2559 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  2 มีนาคม 2559 
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Course Evaluation Form Term 2-2015
Please take a few moments to answer the following questions, which will be used to assist us in meeting your 
needs.  On behalf of the Chemistry Department at Walailak University, we thank you! 

Course Title

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

Techniques in the Characterization of Chemical Compounds (CHM-601)

Advanced Inorganic Chemistry I (CHM-620)

Advanced Physical Chemistry I (CHM-631)

Advanced Analytical Chemistry (CHM-640)

Special Problems in Physical Chemistry I (CHM-733)

Course Offering:

Please choose the Appropriate box:

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

1 2 3 4 5

1) Course Content Met Your Needs:

2) Matched Description in Course Guide

3) Pace of the Class:
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Below
Expectation

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

The Instructor

Please choose the Appropriate box:

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

1 2 3 4 5

4) Textbook/Materials/Handouts:

5) Class Location & Equipment:

1) Knowledge of the Subject Matter:

2) Preparation for Each Class:

3) Communicated Material Effectively:

4) Responded Well to Student Questions:
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Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Additional Questions

This content is neither created nor endorsed by Google.

5) Established Positive Rapport With Students:

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

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

Other comments?

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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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 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง* 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

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 ์ 1 ฉบับ 1 ฉบับ  
สัมมนารายงานความกา้วหน้าวิทยานิพนธ์ 1 ครั้ง 1 ครั้ง   

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 
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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)    

 - 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

นักศึกษาท้ังหมด 
เกรด จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน) 
จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551 (คน) 

IP 2 - 
N - 1 
S - - 

หมายเหตุ นางสาวโชติกา จีระพงศ์ รหัสนักศึกษา 54310016 ยังเหลือสอบวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 3/2558 จึงก าหนดให้เกรด N เนื่องจากยังไม่
สามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษา 2/2558 
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5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
5.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี   

 

5.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี  
 

6. 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) 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบสนับสนุน และอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจ านวน 3 คน คิดเป็น 4.03 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ระบบสนับสนุน (Support system) 

  

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1) Textbook/Materials: 4 

2) Database/Resources: 3.33 

3) Basic Infrastructure in Laboratory: 4.33 

4) Research equipment: 3 

5) Internet service on campus: 4 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ (ระบบสนับสนุน) 3.73  
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ส่วนที่ 2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Advisory committee) 

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 
1) The thesis advisor meet one-on-one with the student on a regular basis 4.33 
2) The thesis advisor provided timely feedback on the student’s work to facilitate 
ongoing progress on the thesis 

4.33 

3) The thesis advisor provided a learning environment for his/her graduate student 
that is intellectually stimulating and supportive 

4.33 

4) The thesis advisor is knowledgeable of the requirements and deadlines of his/her 
graduate program as well as those of the Graduate School and advised the student 
throughout the process 

4.33 

5) The thesis advisor consistently enforced standards of rigor and academic conduct 
that model the best practices in research and scholarship in their discipline for the 
graduate student 

4.33 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 4.33  
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 

- นักศึกษาต้องการให้มีรายวิชาทีส่อนเกี่ยวกับการสืบค้น 
- The important part is student and advisor talk and discuss, also the equipment in the laboratory are 

also necessary. More importantly, that we have progress seminar every terms make all student active about 
their work. 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 1.1  
ทางหลักสูตรให้นักศึกษาท าการอบรมการสืบค้นฐานข้อมลูซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารฯ ทุกภาคการศึกษา ซึ่งควรจะ

เพียงพอต่อการน ามาปฏิบัติใช้ให้คล่องแคล่วด้วยตนเอง ซึ่งหากนักศึกษายังไม่คล่องก็ต้องฝึกเพิ่มเติม การเรียนรายวิชาการสืบค้น
ไม่ได้ช่วยให้นักศึกษาดีขึ้นแต่อยา่งใดหากนักศึกษาไมฝ่ึกฝน 
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  2 มีนาคม 2559 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  2 มีนาคม 2559 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  2 มีนาคม 2559 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  2 มีนาคม 2559 
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Thesis Course Evaluation Form Term 2-
2015
Please take a few moments to answer the following questions, which will be used to assist us in meeting your 
needs.  On behalf of the Chemistry Department at Walailak University, we thank you! 

Thesis (CHM-921)

Thesis (CHM-932)

Support System :

Please choose the Appropriate box:

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below

1 2 3 4 5

Exceeded

Course Title

1) Textbook/Materials:

2) Database/Resources:

3) Basic Infrastructure in Laboratory:

4) Research equipment:
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Below
Expectation

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Advisory committee

Please choose the Appropriate box:

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

5) Internet service on campus:

1) The thesis advisor meet one-on-one with the student on a regular
basis

2) The thesis advisor provided timely feedback on the student’s work to
facilitate ongoing progress on the thesis

3) The thesis advisor provided a learning environment for his/her
graduate student that is intellectually stimulating and supportive

4) The thesis advisor is knowledgeable of the requirements and
deadlines of his/her graduate program as well as those of the Graduate
School and advised the student throughout the process
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Poor Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Additional Questions

Please answer following questions, helping us improve our program.

The important part is student and advisor talk and discuss, also the equipment in the 
laboratory are also necessary. More importantly, that we have progress seminar every terms 
make all student active about their work.

This content is neither created nor endorsed by Google.

5) The thesis advisor consistently enforced standards of rigor and
academic conduct that model the best practices in research and
scholarship in their discipline for the graduate student

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

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

Other comments?
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Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

5) Internet service on campus:

1) The thesis advisor meet one-on-one with the student on a regular
basis

2) The thesis advisor provided timely feedback on the student’s work to
facilitate ongoing progress on the thesis

3) The thesis advisor provided a learning environment for his/her
graduate student that is intellectually stimulating and supportive

4) The thesis advisor is knowledgeable of the requirements and
deadlines of his/her graduate program as well as those of the Graduate
School and advised the student throughout the process
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Poor
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Additional Questions

Please answer following questions, helping us improve our program.

Practice planning and to resolve problems in the research.

I want the courses have developed about searching for journal from several publishers.

This content is neither created nor endorsed by Google.

5) The thesis advisor consistently enforced standards of rigor and
academic conduct that model the best practices in research and
scholarship in their discipline for the graduate student

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

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

Other comments?
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Additional Questions

Please answer following questions, helping us improve our program.

This content is neither created nor endorsed by Google.
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-621  เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 2 

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

รศ. ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง* เปิดสอน 1 กลุ่ม 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
5. สถานที่เรียน 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยี อาคารปฏิบตัิการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
  

หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

การจัดการเรยีนการสอน แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี ้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 
จ านวนชั่วโมงที่

สอนจริง 
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

Group Theory: Symmetry operations, 
point groups, character tables. 

6 6  

Crystal field theory: Octahedral and 
tetrahedral fields, spectrochemical 
series, Jahn Tellar theory. 

6 6  

Ligand Field theory: -donors, -
donors/-donors and -donors/-
acceptors. 

2 2  

Electronic Spectra: ‘d-d’ transitions, 
charge transfer bands, selection 
rules, term symbols, Orgel diagrams, 
Racah parameters. 

6 6  

Magnetism and application of LFT: 
Ferromagnetism, antiferromagnetism, 
ferrimagnetism, Irving-Williams series. 

4 4  

Reaction mechanisms: Associative 
and dissociative reactions, trans-
effect, Eigen-Wilkins mechanism. 

4 4  

s-block Organometallics: 
Organolithiums, Grignard reagents, 

4 4  
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aluminium alkyls and organotin 
reagents. 
d-block Organometallics: Carbonyls, 
alkyl and aryl ligands, alkene and 
alkyne complexes, allyl ligands, 
carbene and carbynes, metallocenes, 
arene complexes, catalytic reactions. 

8 8  

Metal storage and O2 transport: 
Ferritin, transferrin, metallothioneins, 
haemoglobin, myoglobin and 
haemocyanin. 

4 4  

Redox and non-redox enzymes: 
Copper blue proteins, rubredoxins, 
ferrodoxins, nitrogenase, carbonic 
anhydrase, carboxypeptidase A. 

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 เป็นต้น 

   

ความรู ้ บรรยาย และการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้
ใ ห ม่ ๆ  เ กี่ ย ว กั บ  coordination, 
organometallic and bioinorganic 
chemistry of the d-block elements 
เป็นสื่อในการวิเคราะห์องค์ความรู้  

 
  

  

ทักษะทางปัญญา ใช้ รายงาน และ discussion เป็นสื่อในการ
พัฒนาทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์
ในหัวข้อน้ันๆ และการสื่อสารน าเสนอ 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้ discussion และการน าเสนอเป็นกลยุทธ์
ในการพัฒนาความรับผิดชอบ ท้ังในการ
รับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การไม่ละเมดิ 
และความรับผดิชอบต่อตนเองในการท างาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ทันก าหนด 
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ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เนต็ ผ่านรายงาน และ 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) 
-  

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 ี  
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา (ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ) 
การทวนสอบ สรุปผล 

- Quizzes                20% 
- Report                            20% 
- Final exam                                60% 

- 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) 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาและผูส้อน ตามหัวข้อแสดงความคดิเห็นต่อการสอนตามเอกสารแนบ มผีลการ

ประเมินเฉลีย่ของรายวิชาและทรพัยากร เป็น 5.00 และประเมินอาจารยผ์ู้อสนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 5.00 เช่นกัน  
ส่วนที่ 1 รายวิชาและทรัพยากร (Course offering) 

รายการ คะแนน 
1) Course Content Met Your Needs: 5 
2) Matched Description in Course Guide 5 

3) Pace of the Class: 5 

4) Textbook/Materials/Handouts: 5 

5) Class Location & Equipment: 5 

คะแนนเฉลี่ย (รายวิชาและทรัพยากร) 5 

 
ส่วนที่ 2 ผู้สอน (The instructor) 

รายการ คะแนน 
1) Knowledge of the Subject Matter: 5 
2) Preparation for Each Class: 5 

3) Communicated Material Effectively: 5 

4) Responded Well to Student Questions 5 

5) Established Positive Rapport With Students 5 

คะแนนเฉลี่ยน (ผู้สอน) 5 
  

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 
- 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 1.1  
- 
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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  6 กรกฏาคม 2559 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  6 กรกฏาคม 2559 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  6 กรกฏาคม 2559 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  6 กรกฏาคม 2559 
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Course Evaluation Form Term 3-2015
Please take a few moments to answer the following questions, which will be used to assist us in meeting your 
needs.  On behalf of the Chemistry Department at Walailak University, we thank you! 

Course Title

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

Advanced Inorganic Chemistry II (CHM-621)

Advanced Physical Chemistry II (CHM-632)

Chemical Instrumentations I (CHM-641)

Chemical Intrumentations II (CHM-642)

Special Problems in Advanced Inorganic Chemistry I (CHM-728)

Special Problems in Physical Chemistry II (CHM-734)

Special Problems in Analytical Chemistry I (CHM-745)

Course Offering:

Please choose the Appropriate box:

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

1) Course Content Met Your Needs:

2) Matched Description in Course Guide



6/24/2016 Course Evaluation Form Term 32015  Google Forms

https://docs.google.com/a/gmail.wu.ac.th/forms/d/1M1cpRYTJNPxwU5K560Z8jqhasIGoBZ5Hh1MHyryPnMs/edit#response=ACYDBNgFqr4sGq9k_bOK... 2/3

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

The Instructor

Please choose the Appropriate box:

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

3) Pace of the Class:

4) Textbook/Materials/Handouts:

5) Class Location & Equipment:

1) Knowledge of the Subject Matter:

2) Preparation for Each Class:

3) Communicated Material Effectively:
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Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Additional Questions

This content is neither created nor endorsed by Google.

4) Responded Well to Student Questions:

5) Established Positive Rapport With Students:

What did you nd was the most valuable part of this course?

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

Other comments?

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-728  ปัญหาพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 1 

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

ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง* และ ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง เปดิสอน 1 กลุ่ม 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
5. สถานที่เรียน 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยี อาคารปฏิบตัิการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
  

หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

การจัดการเรยีนการสอน แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน ดังนี ้
ตาราง 1 ชั่วโมงการบรรยาย 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมงตาม

แผนการสอน 
จ านวนชั่วโมงที่

สอนจริง 
เหตุผลที่การสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

Introduction to colloid chemistry 
Colloid properties 
Classifying colloids 

4 4  

Interaction between particles 4 4  
Preparation methods 4 4  
Kinetic properties 2 2  
Principles of Dynamic light scattering 
technique  

4 4  

Principles of Scanning electron 
microscopy 

4 4  

Experimental design 6 6  
Practice DLS 4 4  
Practice SEM 6 6  
การแปลผลข้อมลูและการน ามาใช้ 4 4  
การแปลผลข้อมลูและการน ามาใช้ 4 4   

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
ใหม่ๆ เกี่ยวกับ Colloid Chemistry และ
การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์
อนุภาคนาโน  เป็นสื่อในการวิเคราะห์องค์
ความรู้  

 
  

  

ทักษะทางปัญญา ใช้ Assignment และ discussion และการ
ออกแบบการทดลอง เป็นสื่อในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อ
นั้นๆ และการสื่อการน าเสนอ 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้ discussion และการน าเสนอเป็นกลยุทธ์
ในการพัฒนาความรับผิดชอบ ท้ังในการ
รับผิดชอบต่อผลงานวิชาการ การไม่ละเมดิ 
และความรับผดิชอบต่อตนเองในการท างาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ทันก าหนด 

   

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสืบค้นผ่านระบบ สารสนเทศ สื่อ
อินเตอร์เนต็ ผ่านหัวข้อ Assignment และ 
discussion และการออกแบบการทดลอง 

   

 
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)    

 - 
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4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
นักศึกษาท้ังหมด 

เกรด ช่วงเกรด  จ านวน (คน) 
A 80->> 1 
B+ 74-79.99 0 
B 68-73.99 0 
C+ 62-67.99 0 
C 56-61.99 0 

D+ 50-55.99 0 
D 45-49.99 0 
F 0-44.99 0 

 
5. 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 

- Experimental Design    20% 
- Report                            30% 
- Essay assignments    20% 
- Presentation                              30% 

 

- 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) 

ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาและผูส้อน ตามหัวข้อแสดงความคดิเห็นต่อการสอนตามเอกสารแนบ มผีลการ
ประเมินเฉลีย่ของรายวิชาและทรพัยากร เป็น 5.00 และประเมินอาจารยผ์ู้อสนมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 5.00 เช่นกัน  

ส่วนที่ 1 รายวิชาและทรัพยากร (Course offering) 
รายการ คะแนน 

1) Course Content Met Your Needs: 5 
2) Matched Description in Course Guide 5 

3) Pace of the Class: 5 

4) Textbook/Materials/Handouts: 5 

5) Class Location & Equipment: 5 

คะแนนเฉลี่ย (รายวิชาและทรัพยากร) 5 

ส่วนที่ 2 ผู้สอน (The instructor) 
รายการ คะแนน 

1) Knowledge of the Subject Matter: 5 
2) Preparation for Each Class: 5 

3) Communicated Material Effectively: 5 

4) Responded Well to Student Questions 5 

5) Established Positive Rapport With Students 5 

คะแนนเฉลี่ยน (ผู้สอน) 5   
1.1 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 ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  6 กรกฎาคม 2559 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  6 กรกฎาคม 2559 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  6 กรกฎาคม 2559 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  6 กรกฎาคม 2559 
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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 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง* 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 

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 ์ 1 ฉบับ 1 ฉบับ  
สัมมนารายงานความกา้วหน้าวิทยานิพนธ์ 1 ครั้ง 1 ครั้ง   

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 
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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)    

 - 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

นักศึกษาท้ังหมด 
เกรด จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (คน) 
จ านวนนักศึกษาในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551 (คน) 

IP 2 - 
S - 1 

 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

5.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี   
 

5.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตผุล) 
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ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่ม ี  

 

6. 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) 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบสนับสนุน และอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผลการประเมินเฉลี่ยของนักศึกษาจ านวน 3 คน คิดเป็น 4.03 เต็ม 5.00 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ระบบสนับสนุน (Support system) 

  

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 

1) Textbook/Materials: 4 

2) Database/Resources: 3.33 

3) Basic Infrastructure in Laboratory: 3.67 

4) Research equipment: 3.67 

5) Internet service on campus: 3.67 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ (ระบบสนับสนุน) 3.67  
ส่วนที่ 2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Advisory committee) 

รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 
1) The thesis advisor meet one-on-one with the student on a regular basis 4.67 
2) The thesis advisor provided timely feedback on the student’s work to facilitate 
ongoing progress on the thesis 

4 
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3) The thesis advisor provided a learning environment for his/her graduate student 
that is intellectually stimulating and supportive 

4.67 

4) The thesis advisor is knowledgeable of the requirements and deadlines of his/her 
graduate program as well as those of the Graduate School and advised the student 
throughout the process 

4.33 

5) The thesis advisor consistently enforced standards of rigor and academic conduct 
that model the best practices in research and scholarship in their discipline for the 
graduate student 

4.33 

เฉลี่ยรวมทุกหัวข้อ (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 4.40  
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 

- The valuableness of this course is help Advisor and student have time to discuss about her/his 
thesis. Also it is help to create a new idea for the project. 

 
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: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  12 กรกฎาคม 2559 
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ฮารด์ิง 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  12 กรกฎาคม 2559 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรา ไชยรัตน ์

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  12 กรกฎาคม 2559 
3. อาจารย์ ดร. วรพงศ์ ภู่พงศ์ 

ลงช่ือ................................................................................. วันท่ีรายงาน  12 กรกฎาคม 2559 
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Thesis Course Evaluation Form Term 3-
2015
Please take a few moments to answer the following questions, which will be used to assist us in meeting your 
needs.  On behalf of the Chemistry Department at Walailak University, we thank you! 

Thesis (CHM-921)

Thesis (CHM-932)

Support System :

Please choose the Appropriate box:

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below

1 2 3 4 5

Exceeded

Course Title

1) Textbook/Materials:

2) Database/Resources:

3) Basic Infrastructure in Laboratory:

4) Research equipment:
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Below
Expectation

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Advisory committee

Please choose the Appropriate box:

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

5) Internet service on campus:

1) The thesis advisor meet one-on-one with the student on a regular
basis

2) The thesis advisor provided timely feedback on the student’s work to
facilitate ongoing progress on the thesis

3) The thesis advisor provided a learning environment for his/her
graduate student that is intellectually stimulating and supportive

4) The thesis advisor is knowledgeable of the requirements and
deadlines of his/her graduate program as well as those of the Graduate
School and advised the student throughout the process
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Poor Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Additional Questions

Please answer following questions, helping us improve our program.

This form was created inside Walailak University.

5) The thesis advisor consistently enforced standards of rigor and
academic conduct that model the best practices in research and
scholarship in their discipline for the graduate student

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

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

Other comments?

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Thesis Course Evaluation Form Term 3-
2015
Please take a few moments to answer the following questions, which will be used to assist us in meeting your 
needs.  On behalf of the Chemistry Department at Walailak University, we thank you! 

Thesis (CHM-921)

Thesis (CHM-932)

Support System :

Please choose the Appropriate box:

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below

1 2 3 4 5

Exceeded

Course Title

1) Textbook/Materials:

2) Database/Resources:

3) Basic Infrastructure in Laboratory:

4) Research equipment:
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Below
Expectation

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Advisory committee

Please choose the Appropriate box:

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

5) Internet service on campus:

1) The thesis advisor meet one-on-one with the student on a regular
basis

2) The thesis advisor provided timely feedback on the student’s work to
facilitate ongoing progress on the thesis

3) The thesis advisor provided a learning environment for his/her
graduate student that is intellectually stimulating and supportive

4) The thesis advisor is knowledgeable of the requirements and
deadlines of his/her graduate program as well as those of the Graduate
School and advised the student throughout the process
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Poor Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Additional Questions

Please answer following questions, helping us improve our program.

The valuableness of this course is help Advisor and student have time to discuss about 
her/his thesis. Also it is help to create a new idea for the project.

This form was created inside Walailak University.

5) The thesis advisor consistently enforced standards of rigor and
academic conduct that model the best practices in research and
scholarship in their discipline for the graduate student

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

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

Other comments?

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Thesis Course Evaluation Form Term 3-
2015
Please take a few moments to answer the following questions, which will be used to assist us in meeting your 
needs.  On behalf of the Chemistry Department at Walailak University, we thank you! 

Thesis (CHM-921)

Thesis (CHM-932)

Support System :

Please choose the Appropriate box:

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Below

1 2 3 4 5

Exceeded

Course Title

1) Textbook/Materials:

2) Database/Resources:

3) Basic Infrastructure in Laboratory:

4) Research equipment:
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Below
Expectation

Exceeded
Expectation

Below
Expectation

1 2 3 4 5

Exceeded
Expectation

Advisory committee

Please choose the Appropriate box:

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

5) Internet service on campus:

1) The thesis advisor meet one-on-one with the student on a regular
basis

2) The thesis advisor provided timely feedback on the student’s work to
facilitate ongoing progress on the thesis

3) The thesis advisor provided a learning environment for his/her
graduate student that is intellectually stimulating and supportive

4) The thesis advisor is knowledgeable of the requirements and
deadlines of his/her graduate program as well as those of the Graduate
School and advised the student throughout the process
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Poor Excellent

Poor

1 2 3 4 5

Excellent

Additional Questions

Please answer following questions, helping us improve our program.

This form was created inside Walailak University.

5) The thesis advisor consistently enforced standards of rigor and
academic conduct that model the best practices in research and
scholarship in their discipline for the graduate student

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

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

Other comments?

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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