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มคอ.5 

รายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา ความรู้หลักในวิชาเคมีส าหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา 

ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 
วษ   521 ความรู้หลักในวิชาเคมีส าหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา 

SCE 521 Main Concepts in Chemistry for Science Educator 

2. รายวิชาทีต่อ้งเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 
ไม่มี 

3. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มเรียน (Section) 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชา 

ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 

อาจารยผ์ูส้อน 

     ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา :  
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 

5. สถานทีเ่รียน 

ห้องบรรยาย 6-203 ช้ัน 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

ระบุหัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตามแผนการสอน จ านวนช่ัวโมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 25% 

 

หวัขอ้ 

จ านวน

ชัว่โมงตาม

แผนการ

สอน 

จ านวน

ชัว่โมงทีไ่ด ้

สอนจริง 

ระบุสาเหตุทีก่ารสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมี

ความแตกต่างเกิน 25% 

Introduction 2 2  

 Particles of Matters(Basic units of 

substance) 

2 3 นิสติมีพ้ืนฐานที่อ่อนมาก ต้อง

ปรับแนวคิดและวิธกีารเรียนรู้  

Elements and Compounds(Intra/Inter 

molecular bond) 

2 3 

Gases 2 3 

Solutions(Solubility, Properties, and 

Concentration) 

2 3 

Chemical reactions 2 2  

Stoichiometry 2 4 นิสติมีพ้ืนฐานที่อ่อนมาก ใช้

เวลาในการท าแบบฝึกหัดและ

ทบทวนค่อนข้างนาน 

โดยเฉพาะการค านวณ 

Rate of the Reactions 2 3 

Chemical equilibrium 2 3 

Acid-base 2 2  

Electrochemistry 2 2  

Chemical Elements of Life 2 1 เน่ืองจากใช้เวลาในเน้ือหา

ก่อนหน้าค่อนข้างมาก จึงต้อง

ลดเวลาในการเรียนส่วนนี้ ลง 

Chemical Elements of Life 2 1 

Chemistry in Classroom 2 1 

Chemistry in Classroom 2 1 

Chemistry in Classroom 4 2 
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2. หวัขอ้ทีส่อนไม่ครบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของ

รายวิชาและหลักสตูร ในกรณีที่มีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 

หวัขอ้ทีส่อนไม่ครอบคลุม 

ตามแผน (ถา้มี) 

นยัส าคญัของหวัขอ้ทีส่อน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี   

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าใหเ้กิดผลการเรียนรูต้ามที่ระบุไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 

ระบุว่าวิธสีอนเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามที่ระบุในรายละเอยีดรายวิชามีประสทิธผิล

หรือไม่มี  และปัญหาของวิธีสอนที่ใช้ (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใชวิ้ธี

สอน (ถา้มี) พรอ้ม

ขอ้เสนอแนะในการ

แกไ้ข 

มี ไม่ม ี

คุณธรรมจริยธรรม 

 ยึดมั่นในการปฏบิตัติามหลัก

คุณธรรมและจรรยาในการ

ประกอบวิชาชพี 

 มคีุณธรรม จริยธรรม ความ

เสยีสละ และค านึงถงึประโยชน์

ส่วนรวม 

 จัดกจิกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ความเสยีสละ 

และการค านงึถงึประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

 เน้นให้นิสติมคีวามรับผดิชอบ รู้

หน้าที่ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

   

ความรู ้

 มคีวามรู้  ความเข้าใจใน

วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ

วิทยาศาสตรศึกษาอย่างบูรณาการ 

 น าทฤษฎ ีหลักการ และแนวคดิ 

ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือ

ศึกษาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนา

นวัตกรรมและการวจิัยในด้านการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร ์

 จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคญั ผู้เรียนเป็นผู้สบื

เสาะหาความรู้  

 มอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนได้

สะท้อนถงึองคค์วามรู้ที่ได้รับ 

 มอบหมายงานที่ให้ผู้เรียนได้มี

การบูรณาการความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวทิยา

ศาสตรศึกษา 

 

 

 

 ผู้เรียนมพ่ืีนฐานทางเคมี

ที่ต ่ามาก แม้ว่าจะให้

ศึกษาล่วงหน้าก่อนมา

อภิปรายในชั้นเรียน ยงั

พบว่านิสติยังไม่สามารถ

เข้าใจแนวคดิหรือเกดิ

แนวคดิที่ถูกต้องในหลาย 

ๆ เรื่องได้ 

ทกัษะทางปัญญา 

 มทีกัษะการคดิวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และประเมนิค่า 

ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ อย่าง

สร้างสรรค ์

 มทีกัษะในการแก้ปัญหาได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและ

สร้างสรรค ์

 

 จัดกจิกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึก

วิเคราะห์แนวคดิทางวิทยาศาสตร์ที่

เชื่อมโยงกบัปรากฏการณต่์าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน  

 จัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้วเิคราะห์

และประเมนิค่าประเดน็ปัญหาต่าง ๆ 

 จัดกจิกรรมให้ผู้เรียนวิเคราะห์หา

แนวทางในการแก้ไขปัญหา  

 

 

 

 นิสติยังขาดความคดิขั้น

สงู เมื่อให้อธบิายหรือ

เชื่อมโยงแนวคดิกบัสิ่งที่

เกดิขึ้นในชวีิตประจ าวัน 

จะท าไม่ได้เลย อาจ

เนื่องจากไม่มแีนวคดิที่

ถูกต้องเป็นทุนเดมิ 
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ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

 สามารถท างานและสร้างสรรค์

ผลงานวิชาการร่วมกบัผู้อื่นได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

และมคีวามสขุ 

 มปีฏสิมัพันธท์างสงัคมที่ด ีวาง

ตนได้ถูกต้องเหมาะสมกบั

กาลเทศะ 

 มคีวามรับผดิชอบทั้งต่อตนเอง 

ผู้อื่น และสงัคม 

 เป็นแบบอย่างที่ดใีนการท างาน 

มคีวามเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่

เอื้อต่อการแลกเปล่ียนความ

คดิเหน็ 

 ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ

ผู้เรียน และกรอบระยะเวลา

การท างานที่ชัดเจน 

 

 

 

 

  

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถใช้ทกัษะการค านวณ

และทางคณติศาสตร์ในการแก้ไข

ปัญหา 

สามารถเลือกและประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน ์

สามารถวิเคราะห์และประเมนิ 

เพ่ือเลือกรับและไม่รับข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างสร้างสรรคแ์ละ

รู้ เท่าทนั 

สามารถสื่อสารและ/หรือ

น าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมกบั

สถานการณ ์

 สามารถสื่อสารหรือน าเสนอ

ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษได้อย่างเหมาะสม 

 จัดกจิกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสติได้ใช้

ทกัษะการค านวณและทกัษะทาง

คณติศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

 มอบหมายงานที่มุ่งเน้นให้นิสติได้

สบืค้นข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ เลือกรับข้อมูล และน า

ข้อมูลมาน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม 

 

 

 

 นิสติมพ้ืีนฐานทางการ

ค านวณต ่ามากท าให้ไม่

สามารถน าทกัษะการ

ค านวณมาใช้ในการ

แก้ปัญหาได้ 

อกีทั้งในการสบืค้นข้อมูล 

ผู้เรียนขาดทกัษะในการ

เลือกรับข้อมูล มกีาร

น าเอาแหล่งอ้างองิที่ไม่

น่าเชื่อถอืมาใช้ ซึ่งในการ

เรียนแต่ละคร้ังจะมกีาร

แนะน า ซึ่งพบว่าผู้เรียน

สามารถปรับปรงุ แต่กย็ัง

มกีารใช้เวปไซดท์ี่ไม่

น่าเชื่อถอืมาอ้างองิ 

 

 

4. ขอ้เสนอการด าเนนิการเพือ่ปรบัปรุงวิธีสอน 

     ระบุข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธสีอน ซ่ึงได้จากปัญหาที่พบในข้อ 3. 

4.1 ต้องมีการตรวจสอบและปรับพ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนที่จะเร่ิมเรียน ในกรณีที่ผู้เรียนมีพ้ืนฐานที่ต ่า

มาก อาจต้องให้ลงวิชาที่เป็นพ้ืนฐานก่อน 

4.2 ควรระบุแหล่งเรียนรู้  หนังสือ ในการสบืค้นข้อมูลให้ชัดเจน เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนเลือกแหล่งเรียนรู้

ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จ านวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีน (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน) 

 1 คน 

2. จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่เมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา 

1คน 

3. จ านวนนกัศึกษาทีถ่อน (W) 

 ไม่มี 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

  

ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นรอ้ยละ 

 A   

 B+   

 B   

 C+ 1 100 

 C   

 D+   

 D   

 F   

ไม่สมบูรณ์ (I)   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน (U)   

 

5. ปัจจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถา้มี) 

 ไม่มี 

6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 

(ระบุความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 

6.1  ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 

ไม่มี ไม่ม ี
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6.2  ความคลาดเคล่ือนด้านวิธกีารประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 

ไม่มีการน าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้  เนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถวเิคราะห์แนวคดิที่

คลาดเคล่ือน และปรับให้มแีนวคดิที่ถูกต้องได้  และไม่

สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่แก้แนวคดิ

คลาดเคลื่อนดงักล่าวได้ จึงท าให้ใช้ระยะเวลามากกว่า 3 

อาทติย์ในการเขยีนแผน จงึท าให้ไม่มเีวลาในการ

น าเสนอ แผนการจัดการเรียนรู้  เพียงแต่น าเสนอเป็น

ลักษณะของกจิกรรมที่แก้แนวคดิคลาดเคลือนดงักล่าว 

ซึ่งกย็ังท าได้ไม่สมบูรณ์ 

 

7. การทบทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

 วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 

1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก 

(ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี) และผลกระทบ)…… 

ปัญหาในการใชแ้หล่งทรพัยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถา้มี) 

ผลกระทบ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

2. ประเด็นดา้นการบริหารและองคก์ร 

(ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา)....... 

............................................................................................................................. ................. 

ปัญหาดา้นการบริหารและองคก์ร (ถา้มี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนสิิต 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา (เอกสารแนบ) 

1.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

ไม่มี  ผลการประเมินนิสติประเมินด้านผู้สอน เน้ือหา และวิธกีารประเมิน เตม็ 5.0  ส่วนด้านการ

สอนให้คะแนนประเมิน 4.86 โดยมีเพียงข้อเดียวที่ประเมินไม่เตม็ คือ ไม่มีการเชิญวิทยากรจาก

ภายนอก และ ไม่มีการศึกษาดูงาน 

1.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

เน่ืองจากรายวิชานี้ เป็นวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ จึงไม่มีกจิกรรมดูงาน และมีนิสติเพียงคนเดียว

ผู้สอนจึงด าเนินการสอนเองได้ 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

ไม่มี 

      2.2  ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 2.1 

ไม่มี 
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หมวดที ่6 แผนการปรบัปรุง 

 

1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่่านมา 

ไม่มี  

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

ไม่มี  

3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรุงส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

(ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสรจ็และผู้รับผิดชอบ)………………………………….. 

แผนการปรบัปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาทีผ่่านมา ผลการด าเนินการ 

ไม่มี - 

 

4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาต่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ควรเพ่ิมการตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน ก่อนเร่ิมเรียน 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : 

 

ลงช่ือ............................................................ 

(ผศ.ดร. จรรยา ดาสา) 

วันที่รายงาน..................................... 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร : 

 

ลงช่ือ............................................................ 

(.....................................................................) 

วันที่รายงาน..................................... 


