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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ความรู้หลักในวิชาเคมีสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์ วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ ๑ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วษ 521
ความรู้หลักในวิชาเคมีสาหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา
SCE 521 Main Concepts in Chemistry for Science Educator
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่ อนรายวิชานี ้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา
อ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
อาจารย์ ผ้ สู อน
อ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิชา :
ภาคเรี ยนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557
5. สถานที่เรียน
ห้ องบรรยาย 6-203 ชัน้ 2 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
ระบุหวั ข้ อ จานวนชัว่ โมงตามแผนการสอน จานวนชัว่ โมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%

หัวข้ อ
1. Particles of Matters(Basic units of

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน
2

จานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง
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ระบุสาเหตุท่กี ารสอนจริง
ต่ างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่ างเกิน 25%
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substance)
2. Elements and
Compounds(Intra/Inter molecular
bond)
3. Gases
4. Solutions(Solubility, Properties,
and Concentration)
5. Chemical reactions
6. Stoichiometry
7. Rate of the Reactions
8. Chemical equilibrium
9. Acid-base
10. Transition Metal and coordination
compounds
11. Electrochemistry
12. Nuclear chemistry
13. Hydrocarbon and Derivatives
14. Chemical Elements of Life
15. Chemistry and the environment
16. Innovation in Chemistry Teaching

2

2

2
2

2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
3

2. หัวข้ อที่สอนไม่ ครบคลุมตามแผน
ระบุหวั ข้ อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาคัญของหัวข้ อต่อผลการเรี ยนรู้ของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนยั สาคัญให้ เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุม
นัยสาคัญของหัวข้ อที่สอน
แนวทางชดเชย
ตามแผน (ถ้ ามี)
ไม่ ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
ระบุวา่ วิธีสอนเพื่อให้ บรรลุผลการเรี ยนรู้แต่ละด้ านตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรื อไม่มี และปั ญหาของวิธีสอนที่ใช้ (ถ้ ามี) พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
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ประสิทธิผล
ผลการเรี ยนรู้
คุณธรรมจริยธรรม
 ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามหลัก
คุณธรรมและจรรยาในการ
ประกอบวิชาชีพ
 มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ความ
เสียสละ และคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม
ความรู้
 มีความรู้ ความเข้ าใจใน
วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตรศึกษาอย่างบูรณา
การ
 นาทฤษฎี หลักการ และแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ และ/หรื อ
ศึกษาศาสตร์ มาใช้ ในการพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจยั ในด้ านการ
เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
ทักษะทางปั ญญา
 มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า
ประเด็นปั ญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้ างสรรค์
 มีทกั ษะในการแก้ ปัญหาได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
สร้ างสรรค์

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

 จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ
และการคานึงถึงประโยชน์ตอ่
ส่วนรวม
 เน้ นให้ นิสิตมีความรับผิดชอบ รู้
หน้ าที่ทงต่
ั ้ อตนเองและส่วนรวม
 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ ผู้เรี ยนเป็ นผู้สืบเสาะหา
ความรู้
 มอบหมายงานที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้
สะท้ อนถึงองค์ความรู้ที่ได้ รับ
 มอบหมายงานที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มี
การบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตรศึกษา

 จัดกิจกรรมที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึก
วิเคราะห์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่
เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
 จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ วิเคราะห์
และประเมินค่าประเด็นปั ญหาต่าง ๆ
 จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์หา
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
 สามารถทางานและสร้ างสรรค์
 จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนทางานเป็ น
ผลงานวิชาการร่วมกับผู้อื่นได้
กลุม่ เพื่อมุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนตระหนัก
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ถึงความรับผิดชอบทังต่
้ อตนเอง
และมีความสุข
ผู้อื่น และสังคม
 มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่ดี วาง
ตนได้ ถกู ต้ องเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
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มี



ไม่ มี

ปั ญหาของการใช้ วธิ ี
สอน (ถ้ ามี) พร้ อม
ข้ อเสนอแนะในการ
แก้ ไข
นิสิต 50%เข้ าเรี ยนช้ ากว่า
เวลาที่กาหนดเกือบ 30
นาที บ่อยครัง้ แก้ ไขโดย
ทาความตกลงเวลา
ร่วมกันเกี่ยวกับเวลาเริ่ม
เรี ยน ที่ทกุ คนพร้ อม
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 มีความรับผิดชอบทังต่
้ อตนเอง
ผู้อื่น และสังคม
 เป็ นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
มีความเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 สามารถใช้ ทกั ษะการคานวณ
 จัดกิจกรรมที่มงุ่ เน้ นให้ นิสิตได้ ใช้
และทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ ไข ทักษะการคานวณและทักษะทาง

ปั ญหา
คณิตศาสตร์ ในการแก้ ปัญหา
สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
สามารถวิเคราะห์และประเมิน
เพื่อเลือกรับและไม่รับข้ อมูล
สารสนเทศได้ อย่างสร้ างสรรค์และ
รู้เท่าทัน
สามารถสื่อสารและ/หรื อนาเสนอ
ข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
 สามารถสื่อสารหรื อนาเสนอ
ข้ อมูลทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษได้ อย่างเหมาะสม

 มอบหมายงานที่มงุ่ เน้ นให้ นิสิตได้
สืบค้ นข้ อมูลทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษ เลือกรับข้ อมูล และนา
ข้ อมูลมานาเสนอโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม

4. ข้ อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุ งวิธีสอน
ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึง่ ได้ จากปั ญหาที่พบในข้ อ 3.
4.1 มีการชี ้แจงให้ ผ้ เู รี ยนทราบแนวทางปฏิบตั ิ และทาความตกลงร่วมกันก่อนเกี่ยวเวลาที่สามารถ
เริ่มดาเนินการเรี ยนการสอนได้
หมวดที่ 3 สรุ ปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
5 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
5 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
ไม่มี
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
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ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P, S)
ไม่ผ่าน (U)

จานวน
1
3
1

คิดเป็ นร้ อยละ
20
60
20

5. ปั จจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
ไม่ มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้ อ 2)
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
(ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ ้นพร้ อมเหตุผล)...................................................................
ความคลาดเคลื่อน
เวลาที่กาหนดไว้ ในการประเมินผลด้ านการสาธิตการ
จัดการเรี ยนรู้เคมีถกู เลื่อนออกไป

เหตุผล
ผู้สอนติดภารกิจการบริการวิชาการในต่างจังหวัดและไป
ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทาให้ กาหนดการถูกเลื่อน
ออกไป

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ (ถ้ ามี)
(ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ ้นพร้ อมเหตุผล)...................................................................
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล
ไม่มี

7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)………………………….......................
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วิธีการทวนสอบ
1. ทวนสอบจากหลักฐานคะแนนสอบและงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
2. รายงานข้ อมูลคะแนนของแต่ละด้ านให้ นิสิตพิจารณา
ทบทวนอีกรอบ
3. นิสิตส่งข้ อมูลย้ อนกลับ

สรุ ปผล
1. ผู้สอนสรุปผลคะแนนหลังจากการตอบกลับของนิสิต
2. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

หมวดที่ 4 ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
(ระบุปัญหาในการใช้ ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน(ถ้ ามี) และผลกระทบ)……
ปั ญหาในการใช้ แหล่ งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ ามี)

ผลกระทบ

ไม่มี

ไม่มี

2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
(ระบุปัญหาด้ านการบริหารและองค์กร (ถ้ ามี) และผลกระทบต่อผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา).......
..............................................................................................................................................
ปั ญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี)

ผลกระทบต่ อผลการเรียนรู้ของนิสิต

ไม่มี

ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (เอกสารแนบ)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ชอบที่อาจารย์ผ้ สู อนให้ การตอบกลับผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นปั ญหา/คาถามที่
ผู้เรี ยนสงสัยในอนุทิน
1.2
ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ 1.1
เป็ นแนวทางที่ดี ในการช่วยเหลือผู้เรี ยนให้ เข้ าใจอย่างถูกต้ องได้ ทนั ที
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ นื
2.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ น
ื
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ 2.1
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ไม่มี
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุ ง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุ งการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ ที่ผ่าน
มา
ไม่มี
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
3. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
(ระบุข้อเสนอพร้ อมกาหนดเวลาที่ควรแล้ วเสร็จและผู้รับผิดชอบ)…………………………………..
แผนการปรับปรุ งของภาคเรียน/ปี การศึกษาที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการ
ประสานงานกับอาจารย์ผ้ สู อนในรายวิชาเพื่อปรับปรุง
รายวิชาต่อไป
4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี
ชื่ออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ............................................................
(อ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ )
วันที่รายงาน.....................................
ชื่ออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ............................................................
(.....................................................................)
วันที่รายงาน.....................................
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