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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  
Course Report 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรF 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   :  วิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี 
  

หมวดที ่ 1  ขPอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  :  10-054-202   ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
                                  (Fundamental Chemistry Laboratory) 
2.  รายวิชาท่ีตPองเรียนมาก>อน :   ไม0มี 
     รายวิชาท่ีตPองเรียนควบคู>กัน  :   10-054-201 เคมีพ้ืนฐาน 
3.  อาจารยFผูPรับผิดชอบ  อาจารยFผูPสอน และกลุ>มเรียน (Section) :    

3.1  ชื่อ  อาจารย6โซเฟ:ย  เมฆารัฐ  อาจารย6ผู>รับผิดชอบ กลุ0มเรียน วิทยาศาสตร6ท่ัวไป ชั้นป:ท่ี ๑   
ชีววิทยาประยุกต6 ชั้นป:ท่ี 1 และฟIสิกส6ประยุกต6 ชั้นป:ท่ี 1         
3.2  ชื่อ  อาจารย6โซเฟ:ย  เมฆารัฐ     อาจารย6 ผู>สอน 
            อาจารย6นาริสา  บินหะยีดิง  อาจารย6 ผู>สอน  

                อาจารย6ว.อัจฉรา จําปา       อาจารย6 ผู>สอน  
4.  ภาคการศึกษา/ป_การศึกษาท่ีเปLดสอนรายวิชา :  ภาคการศึกษา 1  ป_การศึกษา ๒๕๕6 
5.  สถานท่ีเรียน  :   ห>อง ST 4๑๓  อาคารคณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
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หมวดที ่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน   
 

จํานวนชั่วโมงตามแผนการ
สอน 

จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง หัวขPอการสอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฎิบัติการ 

ระบุสาเหตทุี ่
การสอนจริงต>างจาก 

แผนการสอน 
หากมีความแตกต>าง 

เกิน 25% 
ประมวลรายวิชา 
 (อ.โซเฟ:ย เมฆารัฐ) 

๑ - ๑ -  

การทดลองท่ี 1  หลักการ
เลือกใช>อุปกรณ6วัดปริมาตร 
(อ.โซเฟ:ย เมฆารัฐ) 

- 2 - 2  

การทดลองท่ี 2  เลขนัยสําคัญ
และการเลือกใช>อุปกรณ6 

อ. ว.อัจฉรา จําปา        

- 2 - 2  

การทดลองท่ี 3  เทคนิคและ
ทฤษฏีเบ้ืองต>นของการ
วิเคราะห6ก่ึงจุลภาค 
(อ.นาริสา บินหะยีดิง) 

- 2 - 2  

การทดลองท่ี 4  เทคนิคการ
เตรียมสารละลาย 
(อ.นาริสา บินหะยีดิง) 

- 2 - 2  

การทดลองท่ี 5 การหาค0า pH 
ของสารละลาย 
(อ.โซเฟ:ย เมฆารัฐ) 

- 2 - 2  

การทดลองท่ี 6 เทอร6โมเคม ี

อ. ว.อัจฉรา จําปา        
- 2 - 2  

การทดลองท่ี 7 รูปร0างของ
สารประกอบโคเวเลนต6 

- 2 - 2  
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จํานวนชั่วโมงตามแผนการ
สอน 

จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง หัวขPอการสอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฎิบัติการ 

ระบุสาเหตทุี ่
การสอนจริงต>างจาก 

แผนการสอน 
หากมีความแตกต>าง 

เกิน 25% 
  (อ.นาริสา บินหะยดีิง) 
การทดลองท่ี 8 การแยก
ของแข็งออกจากของเหลว 
 (อ.โซเฟ:ย เมฆารัฐ) 

- 2 - 2  

การทดลองท่ี 9 เคมีไฟฟ̀า 
  (อ.โซเฟ:ย เมฆารัฐ) 

- 2 - 2  

การทดลองท่ี 10 การ
วิเคราะห6แอนไอออน 
 (อ.โซเฟ:ย เมฆารัฐ) 

- 2 - 2  

 
2.  หัวขPอท่ีสอนไม>ครอบคลุมตามแผน   ระบุหัวข>อท่ีสอนไม0ครอบคลุมตามแผน และพิจารณา
นัยสําคัญของหัวข>อต0อผลการเรียนรู>ของรายวิชาและหลักสูตร   ในกรณีท่ีมีนัยสําคัญให>เสนอแนวทาง
ชดเชย 
 

หัวขPอที่สอนไม>ครอบคลุมตาม
แผน (ถPามี) 

นัยสําคัญของหัวขPอที่สอน 
ไม>ครอบคลุมตามแผน  

แนวทางการชดเชย 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

 
3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหPเกิดผลการเรียนรูPตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ระบุวิธีสอนเพ่ือให>บรรลุผลการเรียนรู>แต0ละด>าน ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไม0มี และปbญหาของวิธีสอนท่ีใช> (ถ>ามี) พร>อมข>อเสนอแนะในการแก>ไข  

ประสิทธิผล ผลการเรียนรูP วิธีสอนท่ีระบุ 
ในรายละเอียดรายวิชา มี ไม>มี 

ปTญหาของการใชPวิธีสอน (ถPามี) 
พรPอมขPอเสนอแนะในการแกPไข 

1. ด>านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวินัย ตรงต0อเวลา 

รู>จักกาลเทศะ มีสัมมาคารา

- ยกตัวอย0างให>นักศึกษา
เห็นความสําคัญของเรื่อง
การตรงต0อเวลา ความ

/ 
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ประสิทธิผล 
วะ (หลัก) 
1.3 มีความรับผิดชอบต0อ

ตนเองและผู>อ่ืน (หลัก) 
1.4 มีความซ่ือสัตย6 สุจริต 

มีจรรยาบรรณ (หลัก) 
 

รับผิดชอบต0องาน ต0อ
ตนเอง และต0อหน>าท่ีใน
กลุ0ม การเคารพเชื่อฟbง
อาจารย6 
- ให>ความสําคัญในวินัย 
การตรงต0อเวลา การส0ง
งานภายในเวลาท่ี
กําหนด 
- รับผิดชอบงานท่ีได>รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

2. ความรู>ท่ีต>องได>รับ 
2.2 สามารถติดตาม
ความก>าวหน>าทาง
วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ท่ีเก่ียวข>อง ตลอดจน
งานวิจัยใหม0ๆ ท่ีมีการ
พัฒนาอย0างต0อเนื่อง (หลัก) 
 

 
- แบ0งกลุ0มค>นคว>า
งานวิจัยใหม0 ๆ ท่ี
เก่ียวข>องกับบท
ปฏิบัติการ และนําเสนอ
ผลการค>นคว>าหน>าชั้น
เรียน 

 
/ 

  

 
3. ด>านทักษะทางปbญญา 
3.3  ศึกษาปbญหาทางศึกษา
ทางวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยี และเสนอแนะ
แนวทางการแก>ไขปbญหาได>
อย0างเหมาะสม (รอง) 
3.4  มีทักษะการแก>ปbญหา
ในห>องปฏิบัติการตามท่ี
ได>รับการฝgกฝน และการ
ปฏิบัติงานจริงใน
ห>องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร6 (หลัก) 

 
 
- ร0วมอภิปรายเพ่ือ
แก>ปbญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหว0างการปฏิบัติการ
ทดลอง  
 

 
 
/ 
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ประสิทธิผล 
4. ด>านทักษะความสัมพันธ6 
ระหว0างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

4.1 รู>จักบทบาทของผู>นํา/
สมาชิกในกลุ0ม (หลัก) 
4.5 มีความรับปIดชอบในการ
กระทําของตัวเองและกลุ0ม 
(รอง) 

- มอบหมายงาน
รายบุคคล  และรายกลุ0ม
ในการจัดทําแผนภูมิการ
ทดลองทุกครั้งให>เสร็จ
สิ้นก0อนการปฏิบัติการ  
และในการเตรียม
สารเคมี  และอุปกรณ6
ต0างๆ  ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนไปทุกกลุ0ม 

/   

5. ด>านทักษะการวิเคราะห6 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช>เทคโนโลยี สารสนเทศ 
5.4 มีทักษะในการสื่อสาร
ข>อมูลท้ังทางการพูด การ
เขียน และการสื่อความหมาย
โดยใช>สัญลักษณ6 (หลัก) 

-  มอบหมายให>นักศึกษา
จัดเตรียมสารเคมีให>
เพียงพอกับจํานวนกลุ0ม  
ให>มีทักษะในการคํานวณ
ความเข>มข>น  และ
ปริมาณของสาร  และ
เขียนระบุความเข>มข>นให>
ถูกต>อง 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติการ 

/ 
 
 
 
/ 

 
 
/ 

  

 
4.  ขPอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
            
 
 

หมวดที ่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา จํานวน หมายเหตุ 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน   
    (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน) 

147 
 

2.จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู0เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 147 
 

3.จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)   - 
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4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

ระดับคะแนน  (เกรด) จํานวน คิดเป=นรPอยละ หมายเหตุ 
A 35 23.81  
B+ 17 11.56  
B 19 12.93  
C+ 17 11.57  
C 13 8.84  
D+ 8 5.44  
D 6 4.08  
F 10 6.80  
I  (ไม>สมบูรณF) - -  
S  (ผ>าน) - -  
U  (ไม>ผ>าน) - -  
N  (ยังไม>ส>งผลการเรียน) - -  
5.  ปTจจัยท่ีทําใหPระดับคะแนนผิดปกติ (ถ>ามี) :      
 
6.  ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวPในรายละเอียดรายวิชา :    
 
 6.1  ความคลาดเคล่ือนดPานกําหนดเวลาการประเมิน  :   
 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
  
  
 
 6.2  ความคลาดเคล่ือนดPานวิธีการประเมินผลการเรียนรูP  :   
 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
  
 
7.  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  :   
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วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ 

การพิจารณาคะแนน ผลการเรียน ข>อสอบกลาง
ภาคและปลาย�ภาคการศึกษา มคอ. 3 โดย
คณะกรรมการท่ีคณะฯ แต0งต้ัง 

พิจารณาแก>ไขตามท่ีคณะกรรมการแนะนําตาม
ความเหมาะสม 

 
หมวดที ่ 4  ปTญหาและผลกระทบต>อการดําเนินการ 

1. ประเด็นดPานทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและส่ิงอํานวยความสะดวก  :    

 
2.  ประเด็นดPานการบริหารและองคFกร   :    

 

อุปสรรคดPานการบริหารและองคFกร  ผลกระทบต>อการเรียนรูP 
1. ด>านการบริหาร 
    1.1   

 
 

2. ด>านองค6กร  
     2.1  

 
 

 
 

หมวดที ่ 5  การประเมินรายวิชา 
1.ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
1.1ขPอวิพากษFท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดย
นักศึกษา  

1.2  ความเห็นของอาจารยFผูPสอนต>อขPอ
วิพากษFตามขPอ 1.1 

- - 
  

 
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
2.1ขPอวิพากษFท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  2.2  ความเห็นของอาจารยFผูPสอนต>อขPอ

วิพากษFตามขPอ 2.1 
- - 
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หมวดที ่ 6 แผนการปรับปรุง 
1.  ความกPาวหนPาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชา 
ครั้งท่ีผ>านมา :    
 

แผนการปรับปรุงการเรียนการสอน  
ของภาคเรียน/ป_การศึกษาท่ีผ>านมา  

ผลการดําเนินการ  
 

  
 
2.  การดําเนินการดPานอ่ืน ๆ  ในการปรับปรุงรายวิชา : 

 
 3.  ขPอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ป_การศึกษาต>อไป 

 

กิจกรรมท่ีตPองการ  วันส้ินสุดกิจกรรม  ผูPรับผิดชอบ  
    
 
4.  ขPอเสนอแนะของอาจารยFผูPรับผิดชอบรายวิชา ต>ออาจารยFผูPรับผิดชอบหลักสูตร 
   
 
 
 
 
 
 
ช่ืออาจารยFผูPรับผิดชอบรายวิชา  :   

ลงชื่อ......................................................  วันท่ีรายงาน 2  พ.ย. ๒๕๕๖ 
                     
ช่ืออาจารยFผูPรับผิดชอบหลักสูตร  :   

ลงชื่อ......................................................  วันท่ีรายงาน 2 พ.ย. ๒๕๕๖ 
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โซเฟย เมฆารัฐ  

ผลการประเมินแยกรายวิชา 

ผลการประเมินเฉพาะรายวิชา 10-054-202 : ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน : ปฏิบัติ กลุม 6111 รายช่ือตอบแบบ
ประเมินฯ 

จากผูประเมินทั้งหมด 55 คน 

ขอที ่ คาระดับเฉล่ีย  

1. เนื้อหาวิชาที่สอน 4.85  

2. เทคนิควิธีการสอน/วิธกีารถายทอด 4.73  

3. ผลงานผูเรียน 4.78  

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน 4.64  

5. การวัดผลและประเมินผล 4.69  

6. คุณสมบัติ/บุคลิกภาพของอาจารย 4.69  

7. ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 4.78  

8. อาจารยมีความตรงตอเวลา 4.76  

9. อาจารยมีความต้ังใจสอนเปนอยางดี 4.75  

10. มนุษยสัมพันธของอาจารยผูสอน 4.82  

11. ความทันสมัยของอุปกรณ/เคร่ืองมือ/สื่อการเรียนการสอน 4.69  

12. อาคารและสภาพแวดลอมเหมาะสมเอื้อตอการศึกษา 4.78  

13. อุปกรณเคร่ืองมือ/หองสมุด/หองปฏิบัติการเพียงพอ 4.76  

14. เอกสารประกอบการสอน 4.71  

15. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4.67  

16. สาระความรู ความเขาใจในเนื้อหารายวิชา 4.73  

17. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 4.65  

18. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.80  

19. ความสามารถในการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.71  

20. ความสามารถในการนําทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.69  

เฉล่ียรวม 4.73  

ชวงคาเฉล่ีย ระดับผลการประเมิน 

4.51 - 5.00 มากที่สุด 

3.51 - 4.50 มาก 

2.51 - 3.50 ปานกลาง 

1.51 - 2.50 นอย 
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1.00 - 1.50 นอยที่สุด  

โซเฟย เมฆารัฐ  

ผลการประเมินแยกรายวิชา 

ผลการประเมินเฉพาะรายวิชา 10-054-202 : ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน : ปฏิบัติ กลุม 6121 รายช่ือตอบแบบ
ประเมินฯ 

จากผูประเมินทั้งหมด 52 คน 

ขอที ่ คาระดับเฉล่ีย  

1. เนื้อหาวิชาที่สอน 4.75  

2. เทคนิควิธีการสอน/วิธกีารถายทอด 4.71  

3. ผลงานผูเรียน 4.48  

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน 4.44  

5. การวัดผลและประเมินผล 4.40  

6. คุณสมบัติ/บุคลิกภาพของอาจารย 4.58  

7. ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 4.62  

8. อาจารยมีความตรงตอเวลา 4.58  

9. อาจารยมีความต้ังใจสอนเปนอยางดี 4.60  

10. มนุษยสัมพันธของอาจารยผูสอน 4.46  

11. ความทันสมัยของอุปกรณ/เคร่ืองมือ/สื่อการเรียนการสอน 4.50  

12. อาคารและสภาพแวดลอมเหมาะสมเอื้อตอการศึกษา 4.42  

13. อุปกรณเคร่ืองมือ/หองสมุด/หองปฏิบัติการเพียงพอ 4.44  

14. เอกสารประกอบการสอน 4.54  

15. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4.52  

16. สาระความรู ความเขาใจในเนื้อหารายวิชา 4.46  

17. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 4.46  

18. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.54  

19. ความสามารถในการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.38  

20. ความสามารถในการนําทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.33  

เฉล่ียรวม 4.51  

ชวงคาเฉล่ีย ระดับผลการประเมิน 

4.51 - 5.00 มากที่สุด 

3.51 - 4.50 มาก 
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2.51 - 3.50 ปานกลาง 

1.51 - 2.50 นอย 

1.00 - 1.50 นอยที่สุด  

โซเฟย เมฆารัฐ  

ผลการประเมินแยกรายวิชา 

ผลการประเมินเฉพาะรายวิชา 10-054-202 : ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน : ปฏิบัติ กลุม 6131 รายช่ือตอบแบบ
ประเมินฯ 

จากผูประเมินทั้งหมด 15 คน 

ขอที ่ คาระดับเฉล่ีย  

1. เนื้อหาวิชาที่สอน 4.73  

2. เทคนิควิธีการสอน/วิธกีารถายทอด 4.60  

3. ผลงานผูเรียน 4.67  

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน 4.80  

5. การวัดผลและประเมินผล 4.73  

6. คุณสมบัติ/บุคลิกภาพของอาจารย 4.73  

7. ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 4.67  

8. อาจารยมีความตรงตอเวลา 4.67  

9. อาจารยมีความต้ังใจสอนเปนอยางดี 4.73  

10. มนุษยสัมพันธของอาจารยผูสอน 4.60  

11. ความทันสมัยของอุปกรณ/เคร่ืองมือ/สื่อการเรียนการสอน 4.60  

12. อาคารและสภาพแวดลอมเหมาะสมเอื้อตอการศึกษา 4.80  

13. อุปกรณเคร่ืองมือ/หองสมุด/หองปฏิบัติการเพียงพอ 4.67  

14. เอกสารประกอบการสอน 4.60  

15. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4.67  

16. สาระความรู ความเขาใจในเนื้อหารายวิชา 4.60  

17. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 4.80  

18. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.80  

19. ความสามารถในการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.73  

20. ความสามารถในการนําทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.80  

เฉล่ียรวม 4.70  

ชวงคาเฉล่ีย ระดับผลการประเมิน  
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4.51 - 5.00 มากที่สุด 

3.51 - 4.50 มาก 

2.51 - 3.50 ปานกลาง 

1.51 - 2.50 นอย 

1.00 - 1.50 นอยที่สุด  


