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มคอ.5
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ความรู้หลักในวิชาเคมีสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ ๒ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วษ 521 ความรู้หลักในวิชาเคมีสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 521 Main Concepts in Chemistry for Science Educator
2. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ อาจารย์ผสู ้ อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร. จรรยา ดาสา
อาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร. จรรยา ดาสา
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา :
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557
5. สถานทีเ่ รียน
ห้ องบรรยาย 6-203 ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
ระบุหัวข้ อ จานวนชั่วโมงตามแผนการสอน จานวนชั่วโมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%

หัวข้อ
Introduction
Particles of Matters(Basic units of
substance)
Elements and Compounds(Intra/Inter
molecular bond)
Gases
Solutions(Solubility, Properties, and
Concentration)
Chemical reactions
Stoichiometry
Rate of the Reactions
Chemical equilibrium
Acid-base
Electrochemistry
Chemical Elements of Life
Chemical Elements of Life
Chemistry in Classroom
Chemistry in Classroom
Chemistry in Classroom

จานวน
ชัว่ โมงตาม
แผนการ
สอน
2
2

จานวน
ระบุสาเหตุทีก่ ารสอนจริงต่าง
ชัว่ โมงทีไ่ ด้
จากแผนการสอนหากมี
สอนจริง
ความแตกต่างเกิน 25%
2
3

2

3

2
2

3
3

2
2
2
2

2
4
3
3

2
2
2
2
2
2
4

2
2
1
1
1
1
2
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นิสติ มีพ้ ืนฐานที่อ่อนมาก ต้ อง
ปรับแนวคิดและวิธกี ารเรียนรู้

นิสติ มีพ้ ืนฐานที่อ่อนมาก ใช้
เวลาในการทาแบบฝึ กหัดและ
ทบทวนค่อนข้ างนาน
โดยเฉพาะการคานวณ

เนื่องจากใช้ เวลาในเนื้อหา
ก่อนหน้ าค่อนข้ างมาก จึงต้ อง
ลดเวลาในการเรียนส่วนนี้ลง
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2. หัวข้อทีส่ อนไม่ครบคลุมตามแผน
ระบุหัวข้ อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาคัญของหัวข้ อต่อผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีท่มี นี ัยสาคัญให้ เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้อทีส่ อนไม่ครอบคลุม
นัยสาคัญของหัวข้อทีส่ อน
แนวทางชดเชย
ตามแผน (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรูต้ ามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา
ระบุว่าวิธสี อนเพื่อให้ บรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้ านตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไม่มี และปัญหาของวิธีสอนที่ใช้ (ถ้ ามี) พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู ้
คุณธรรมจริยธรรม
 ยึดมั่นในการปฏิบตั ติ ามหลัก
คุณธรรมและจรรยาในการ
ประกอบวิชาชีพ
 มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม
ความรู ้
 มีความรู้ ความเข้ าใจใน
วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตรศึกษาอย่างบูรณาการ
 นาทฤษฎี หลักการ และแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือ
ศึกษาศาสตร์มาใช้ ในการพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจัยในด้ านการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ทักษะทางปัญญา
 มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้ างสรรค์
 มีทกั ษะในการแก้ ปัญหาได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
สร้ างสรรค์

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ
และการคานึงถึงประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
 เน้ นให้ นิสติ มีความรับผิดชอบ รู้
หน้ าที่ท้งั ต่อตนเองและส่วนรวม

มี

ไม่มี

ปั ญหาของการใช้วิธี
สอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข



 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่เี น้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ ผู้เรียนเป็ นผู้สบื
เสาะหาความรู้
 มอบหมายงานที่ให้ ผ้ เู รียนได้
สะท้ อนถึงองค์ความรู้ท่ไี ด้ รับ
 มอบหมายงานที่ให้ ผ้ เู รียนได้ มี
การบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยา
ศาสตรศึกษา



ผู้เรียนมีพ่ ืนฐานทางเคมี
ที่ต่ามาก แม้ ว่าจะให้
ศึกษาล่วงหน้ าก่อนมา
อภิปรายในชั้นเรียน ยัง
พบว่านิสติ ยังไม่สามารถ
เข้ าใจแนวคิดหรือเกิด
แนวคิดที่ถูกต้ องในหลาย
ๆ เรื่องได้

 จัดกิจกรรมที่ให้ ผ้ เู รียนได้ ฝึก
วิเคราะห์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
 จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รียนได้ วเิ คราะห์
และประเมินค่าประเด็นปัญหาต่าง ๆ
 จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รียนวิเคราะห์หา
แนวทางในการแก้ ไขปัญหา



นิสติ ยังขาดความคิดขั้น
สูง เมื่อให้ อธิบายหรือ
เชื่อมโยงแนวคิดกับสิ่งที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
จะทาไม่ได้ เลย อาจ
เนื่องจากไม่มแี นวคิดที่
ถูกต้ องเป็ นทุนเดิม
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

 สามารถทางานและสร้ างสรรค์
 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ี
ผลงานวิชาการร่วมกับผู้อ่นื ได้
เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คิดเห็น
และมีความสุข
 ชี้แจงบทบาทหน้ าที่ของ
ผู้เรียน และกรอบระยะเวลา
 มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่ดี วาง
ตนได้ ถูกต้ องเหมาะสมกับ
การทางานที่ชัดเจน
กาลเทศะ
 มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง
ผู้อ่นื และสังคม
 เป็ นแบบอย่างที่ดใี นการทางาน
มีความเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 สามารถใช้ ทกั ษะการคานวณ
 จัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้ นให้ นิสติ ได้ ใช้
และทางคณิตศาสตร์ในการแก้ ไข ทักษะการคานวณและทักษะทาง
ปัญหา
คณิตศาสตร์ในการแก้ ปัญหา
สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
 มอบหมายงานที่ม่งุ เน้ นให้ นิสติ ได้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้ นข้ อมูลทั้งภาษาไทยและ
ค้ นคว้ าข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
ภาษาอังกฤษ เลือกรับข้ อมูล และนา
ข้ อมูลมานาเสนอโดยใช้ เทคโนโลยี
สามารถวิเคราะห์และประเมิน
สารสนเทศที่เหมาะสม
เพื่อเลือกรับและไม่รับข้ อมูล
สารสนเทศได้ อย่างสร้ างสรรค์และ
รู้เท่าทัน
สามารถสื่อสารและ/หรือ
นาเสนอข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์
 สามารถสื่อสารหรือนาเสนอ
ข้ อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ อย่างเหมาะสม



นิสติ มีพ้ ืนฐานทางการ
คานวณต่ามากทาให้ ไม่
สามารถนาทักษะการ
คานวณมาใช้ ในการ
แก้ ปัญหาได้
อีกทั้งในการสืบค้ นข้ อมูล
ผู้เรียนขาดทักษะในการ
เลือกรับข้ อมูล มีการ
นาเอาแหล่งอ้ างอิงที่ไม่
น่าเชื่อถือมาใช้ ซึ่งในการ
เรียนแต่ละครั้งจะมีการ
แนะนา ซึ่งพบว่าผู้เรียน
สามารถปรับปรุง แต่กย็ ัง
มีการใช้ เวปไซด์ท่ไี ม่
น่าเชื่อถือมาอ้ างอิง

4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธสี อน ซึ่งได้ จากปัญหาที่พบในข้ อ 3.
4.1 ต้ องมีการตรวจสอบและปรับพื้นฐานของผู้เรียนก่อนที่จะเริ่มเรียน ในกรณีท่ผี ้ ูเรียนมีพ้ ืนฐานที่ต่า
มาก อาจต้ องให้ ลงวิชาที่เป็ นพื้นฐานก่อน
4.2 ควรระบุแหล่งเรียนรู้ หนังสือ ในการสืบค้ นข้ อมูลให้ ชัดเจน เพื่อแก้ ปัญหาผู้เรียนเลือกแหล่งเรียนรู้
ที่ไม่ถูกต้ องเหมาะสม
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
1 คน
2. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่เมือ่ สิ้ นสุดภาคการศึกษา
1คน
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
ไม่มี
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P, S)
ไม่ผ่าน (U)

จานวน

คิดเป็ นร้อยละ

1

100

5. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้ อ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือ่ น
ไม่มี
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6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ความคลาดเคลือ่ น
ไม่มีการนาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้

เหตุผล
เนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์แนวคิดที่
คลาดเคลื่อน และปรับให้ มแี นวคิดที่ถูกต้ องได้ และไม่
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่แี ก้ แนวคิด
คลาดเคลื่อนดังกล่าวได้ จึงทาให้ ใช้ ระยะเวลามากกว่า 3
อาทิตย์ในการเขียนแผน จึงทาให้ ไม่มเี วลาในการ
นาเสนอ แผนการจัดการเรียนรู้ เพียงแต่นาเสนอเป็ น
ลักษณะของกิจกรรมที่แก้ แนวคิดคลาดเคลือนดังกล่าว
ซึ่งก็ยังทาได้ ไม่สมบูรณ์

7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ไม่มี

สรุปผล
ไม่มี

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
(ระบุปัญหาในการใช้ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ ามี) และผลกระทบ)……
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ามี)

ผลกระทบ

ไม่มี

ไม่มี

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
(ระบุปัญหาด้ านการบริหารและองค์กร (ถ้ ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา).......
..............................................................................................................................................
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้ องนิสิต

ไม่มี

ไม่มี
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หน้า 6

มคอ. 5

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (เอกสารแนบ)
1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไม่มี ผลการประเมินนิสติ ประเมินด้ านผู้สอน เนื้อหา และวิธกี ารประเมิน เต็ม 5.0 ส่วนด้ านการ
สอนให้ คะแนนประเมิน 4.86 โดยมีเพียงข้ อเดียวที่ประเมินไม่เต็ม คือ ไม่มีการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก และ ไม่มีการศึกษาดูงาน
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
เนื่องจากรายวิชานี้เป็ นวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จึงไม่มีกจิ กรรมดูงาน และมีนิสติ เพียงคนเดียว
ผู้สอนจึงดาเนินการสอนเองได้
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
ไม่มี
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หน้า 7

มคอ. 5

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
ไม่มี
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
(ระบุข้อเสนอพร้ อมกาหนดเวลาที่ควรแล้ วเสร็จและผู้รับผิดชอบ)…………………………………..
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปี การศึกษาทีผ่ ่านมา
ผลการดาเนินการ
ไม่มี
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ควรเพิ่มการตรวจสอบความรู้พ้ ืนฐานของผู้เรียน ก่อนเริ่มเรียน
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ............................................................
(ผศ.ดร. จรรยา ดาสา)
วันที่รายงาน.....................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ............................................................
(.....................................................................)
วันที่รายงาน.....................................
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