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มคอ.5 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ความรู้หลกัในวิชาเคมีส าหรับนกัวิทยาศาสตรศกึษา 

ศูนย์วิทยาศาสตรศกึษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ ๑  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๗ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหสัและช่ือรายวชิา 

วษ   521 ความรู้หลกัในวิชาเคมีส าหรับนกัวิทยาศาสตรศกึษา 
SCE 521 Main Concepts in Chemistry for Science Educator 

2. รายวชิาที่ต้องเรียนก่อนรายวชิานี ้(ถ้ามี) 
ไม่มี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 
อ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์  
อาจารย์ผู้สอน 
อ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศกึษาที่เปิดสอนรายวชิา :  
ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศกึษา 2557 

5. สถานที่เรียน 
ห้องบรรยาย 6-203 ชัน้ 2 ศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกับแผนการสอน 
ระบหุวัข้อ จ านวนชัว่โมงตามแผนการสอน จ านวนชัว่โมงท่ีสอนจริง ระบเุหตผุลท่ีการสอนจริงตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกตา่งเกิน 25% 
 

หวัข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

1. Particles of Matters(Basic units of 2 2  
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substance) 
2. Elements and 
Compounds(Intra/Inter molecular 
bond) 

2 2  

3. Gases 2 2  
4. Solutions(Solubility, Properties, 
and Concentration) 

2 2  

5. Chemical reactions 2 2  
6. Stoichiometry 2 2  
7. Rate of the Reactions 2 2  
8. Chemical equilibrium 2 2  
9. Acid-base 2 2  
10. Transition Metal and coordination 
compounds 

2 2  

11. Electrochemistry 2 2  
12. Nuclear chemistry 2 2  
13. Hydrocarbon and Derivatives 2 2  
14. Chemical Elements of Life 2 2  
15. Chemistry and the environment 2 2  
16. Innovation in Chemistry Teaching 2 3  
 
2. หวัข้อที่สอนไม่ครบคลุมตามแผน 

ระบหุวัข้อท่ีสอนไมค่รอบคลมุตามแผน และพิจารณานยัส าคญัของหวัข้อตอ่ผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาและหลกัสตูร ในกรณีท่ีมีนยัส าคญัให้เสนอแนวทางชดเชย 

หวัข้อที่สอนไม่ครอบคลุม 
ตามแผน (ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหวัข้อที่สอน 
ไม่ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไม่มี   
 

3. ประสิทธิผลของวธีิสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวชิา 
ระบวุา่วิธีสอนเพื่อให้บรรลผุลการเรียนรู้แตล่ะด้านตามท่ีระบใุนรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล

หรือไม่มี  และปัญหาของวิธีสอนท่ีใช้ (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
 
 



มคอ. 5 

คณะ……………………...............................    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 3 

 

ผลการเรียนรู้ 
วธีิสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวชิา 

ประสทิธิผล ปัญหาของการใช้วธีิ
สอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรมจริยธรรม 

 ยดึมัน่ในการปฏิบตัิตามหลกั
คณุธรรมและจรรยาในการ
ประกอบวิชาชีพ 

 มีคณุธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และค านงึถงึประโยชน์
สว่นรวม 

 จดักิจกรรมที่สง่เสริมการพฒันา
คณุธรรม จริยธรรม ความเสียสละ 
และการค านงึถึงประโยชน์ตอ่
สว่นรวม 

 เน้นให้นิสิตมีความรับผิดชอบ รู้
หน้าท่ีทัง้ตอ่ตนเองและสว่นรวม 

 
 
 
 
 
 

 นิสิต 50%เข้าเรียนช้ากวา่
เวลาท่ีก าหนดเกือบ 30 
นาที บ่อยครัง้ แก้ไขโดย
ท าความตกลงเวลา
ร่วมกนัเก่ียวกบัเวลาเร่ิม
เรียน ท่ีทกุคนพร้อม  

ความรู้ 

 มีความรู้ ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตรศกึษาอยา่งบรูณา
การ 

 น าทฤษฎี หลกัการ และแนวคิด 
ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือ
ศกึษาศาสตร์มาใช้ในการพฒันา
นวตักรรมและการวิจยัในด้านการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั ผู้ เรียนเป็นผู้สืบเสาะหา
ความรู้  

 มอบหมายงานท่ีให้ผู้ เรียนได้
สะท้อนถงึองค์ความรู้ท่ีได้รับ 

 มอบหมายงานท่ีให้ผู้ เรียนได้มี
การบรูณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตรศกึษา 

 
 
 

  

ทักษะทางปัญญา 

 มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และประเมินคา่ 
ประเดน็ปัญหาตา่ง ๆ อยา่ง
สร้างสรรค์ 

 มีทกัษะในการแก้ปัญหาได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพ ประสทิธิผลและ
สร้างสรรค์ 
 

 จดักิจกรรมที่ให้ผู้ เรียนได้ฝึก
วิเคราะห์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เช่ือมโยงกบัปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั  

 จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์
และประเมินคา่ประเดน็ปัญหาตา่ง ๆ 

 จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนวิเคราะห์หา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา  

 
 
 

  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 สามารถท างานและสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการร่วมกบัผู้ อ่ืนได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล 
และมีความสขุ 

 มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีดี วาง
ตนได้ถกูต้องเหมาะสมกบั
กาลเทศะ 

 จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนท างานเป็น
กลุม่เพ่ือมุง่เน้นให้ผู้ เรียนตระหนกั
ถงึความรับผิดชอบทัง้ตอ่ตนเอง 
ผู้ อ่ืน และสงัคม 
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 มีความรับผิดชอบทัง้ตอ่ตนเอง 
ผู้ อ่ืน และสงัคม 

 เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน 
มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถใช้ทกัษะการค านวณ
และทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหา 

สามารถเลือกและประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ 

สามารถวิเคราะห์และประเมิน 
เพ่ือเลือกรับและไมรั่บข้อมลู
สารสนเทศได้อยา่งสร้างสรรค์และ
รู้เทา่ทนั 

สามารถสื่อสารและ/หรือน าเสนอ
ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 สามารถสื่อสารหรือน าเสนอ
ข้อมลูทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษได้อยา่งเหมาะสม 

 จดักิจกรรมที่มุง่เน้นให้นิสิตได้ใช้
ทกัษะการค านวณและทกัษะทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

 มอบหมายงานท่ีมุง่เน้นให้นิสิตได้
สืบค้นข้อมลูทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เลือกรับข้อมลู และน า
ข้อมลูมาน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 
 
 

  
 
 

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
     ระบขุ้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซึง่ได้จากปัญหาท่ีพบในข้อ 3. 
           4.1 มีการชีแ้จงให้ผู้ เรียนทราบแนวทางปฏิบตัิ และท าความตกลงร่วมกนัก่อนเก่ียวเวลาท่ีสามารถ
เร่ิมด าเนินการเรียนการสอนได้ 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศกึษาที่ลงทะเบียน (ณ วนัหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 
 5 คน 
2. จ านวนนักศกึษาที่คงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศกึษา 

5 คน 
3. จ านวนนักศกึษาที่ถอน (W) 
 ไม่มี 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
  



มคอ. 5 

คณะ……………………...............................    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 

 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
 A 1 20 
 B+ 3 60 
 B 1 20 
 C+   
 C   
 D+   
 D   
 F   

ไม่สมบรูณ์ (I)   
ผา่น (P, S)   
ไม่ผ่าน (U)   

 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้ามี) 

 ไม่มี 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวชิา 
(ระบคุวามคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 

6.1  ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
 (ระบคุวามคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึน้พร้อมเหตผุล)................................................................... 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
เวลาท่ีก าหนดไว้ในการประเมินผลด้านการสาธิตการ
จดัการเรียนรู้เคมีถกูเลื่อนออกไป 

ผู้สอนติดภารกิจการบริการวิชาการในตา่งจงัหวดัและไป
ตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ท าให้ก าหนดการถกูเลื่อน
ออกไป 

6.2  ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
 (ระบคุวามคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึน้พร้อมเหตผุล)................................................................... 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไม่มี ไมมี่ 

 
7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา 
 (ระบวุิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ)…………………………....................... 
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วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
1. ทวนสอบจากหลกัฐานคะแนนสอบและงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
2.  รายงานข้อมลูคะแนนของแตล่ะด้านให้นิสิตพิจารณา
ทบทวนอีกรอบ 

3. นิสิตสง่ข้อมลูย้อนกลบั 

1. ผู้สอนสรุปผลคะแนนหลงัจากการตอบกลบัของนิสิต 
2. ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสติโดยท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต 

 

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเดน็ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

(ระบปัุญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี) และผลกระทบ)…… 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

ไมมี่ ไมมี่ 

 
2. ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 

(ระบปัุญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) และผลกระทบตอ่ผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา)....... 
.............................................................................................................................................. 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ไมมี่ ไมมี่ 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวชิา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (เอกสารแนบ) 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 ชอบท่ีอาจารย์ผู้สอนให้การตอบกลบัผ่านทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ในประเดน็ปัญหา/ค าถามท่ี
ผู้ เรียนสงสยัในอนทุิน 
1.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
เป็นแนวทางท่ีดี ในการช่วยเหลือผู้ เรียนให้เข้าใจอยา่งถกูต้องได้ทนัที  

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมนิโดยวิธีอื่น 

ไม่มี 
      2.2  ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
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ไม่มี 
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ที่ผ่าน
มา 

ไม่มี  
2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

ไม่มี  
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

(ระบขุ้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาท่ีควรแล้วเสร็จและผู้ รับผิดชอบ)………………………………….. 
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการด าเนินการ 
ประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเพื่อปรับปรุง
รายวิชาตอ่ไป 

- 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่มี 
 

ช่ืออาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา : 
 

ลงช่ือ............................................................ 
(อ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์) 

วนัท่ีรายงาน..................................... 
 

ช่ืออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร : 
 

ลงช่ือ............................................................ 
(.....................................................................) 

วนัท่ีรายงาน..................................... 
 


