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ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

4024907 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเคมี
Workshop Seminar of Chemical Technology

2. จํานวนหนวยกิต
1(0-3-2)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร. ทิวัตถ กุลชนะภควัต
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารย ดร. ทิวัตถ กุลชนะภควัต
คณาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
21 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1) เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควา วิเคราะห และสรุปบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารที่
ยอมรับในระดับสากลได สามารถนําเสนอบทความทางวิชาการแบบปากเปลาเปนภาษาอังกฤษไดอยาง
ถูกตองตาม
2) เพื่อใหนักศึกษาทราบขั้นตอนการนําเสนอบทความวิจัยทางวิทยาศาสตรทวั่ ไป รวมทัง้ สามารถ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นทางวิชาการไดอยางเขาใจ
3) มีความสามารถในการสื่อสารและการถายทอดความรูเกี่ยวกับความรูทางเคมีใหกับเพื่อน
รวมงาน

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1) นักศึกษามีพื้นความรูทางเทคโนโลยีเคมีและสาขาที่เกี่ยวของ สามารถในไปศึกษาตอระดับวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตได
2) นักศึกษาสามารถติดตามขาวสารความกาวหนาเกี่ยวกับวิทยาการความรูสมัยใหม
3) เพิ่มความสามารถในการสื่อสารเกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน
4) นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เกิดจิตสํานึกในการประกอบวิชาชีพอยางปลอดภัย

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษางานวิจัยความรูทางเคมีใหม ๆ เฉพาะทางจากบทความ ตํารา และฐานขอมูลทางการศึกษา
นักศึกษานําเสนอขอมูลที่ศึกษาคนควาในชั้นเรียน ซักถาม ชี้แจง สรุป และกระตุนใหนักศึกษาทั้งชั้นเรียน
มีการอภิปรายรวมกัน

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 6 ชั่วโมง

นําเสนอรายงาน
1 ชั่วโมงตอสัปดาห

การศึกษาดวยตนเอง
30 ชั่วโมง / สัปดาห
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
- อาจารยใหคําปรึกษาเปนกลุมตามความตองการของนักศึกษาทาง E-mail 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียน การทํางานเดี่ยวและการทํางานกลุม
1.1.2 มีวินัย ตรงเวลา มีความซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม
1.1.3 แตงกายที่ถูกระเบียบ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.4 รับฟงความเห็นผูอื่น เคารพสิทธิของผูอื่น และเคารพกฎของสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ยกตัวอยางเกี่ยวกับการเคารพ สิทธิของผูอื่น และทรัพยสินทางปญญา
1.2.2 ยกตัวอยางที่เกี่ยวกับจริยธรรม ความรับผิดชอบ ในมีการทํางานเดี่ยวและกลุม
ฝกความมีวินัย ตรงเวลา มีความซื่อสัตย แตงกายถูกระเบียบและเคารพสิทธิผูอื่น
1.2.3 บรรยาย และประพฤติตนเปนแบบอยาง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 นักศึกษาตองมีจริยธรรมของนักวิชาการ เคารพลิขสิทธิ์ทางปญญาของผูอื่น
1.3.2 ตรวจระบบการอางอิงเอกสารที่นํามาประกอบการทํารายงานและการบานอยางถูกตอง
1.3.3 สังเกตพฤติกรรม ความตั้งใจเรียน ใฝหาความรูเพิ่มเติม
1.3.4 สังเกตการณเขาเรียนตรงเวลา การสงงานตามเวลาที่กําหนด

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 ทักษะการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
2.1.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อมุงเนนความปลอดภัย
2.1.3 ทักษะการเรียนรูวิทยาการเครื่องมือวิเคราะหสมัยใหม
2.1.4 ทักษะการทํางานงานรวมกับชาวตางชาติ สามารถใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาการ
ความปลอดภัยไดถูกตอง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายในหองเรียน
2.2.2 อภิปรายในหองเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.2.3 ทําแบบฝกหัด การศึกษาดวยตนเอง ทํารายงานเดี่ยวและกลุม
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2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบยอยในหองเรียน สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม
2.3.2 ตรวจรายงาน และการนําเสนอผลการคนควาดวยตนเองหนาหองเรียน
2.3.3 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถในการคิดอยางมีแบบแผน ทักษะการทํางานเปนกลุม
3.1.2 มีความคิดสรางสรรค นําความรูจากบทเรียนไปประยุกตใชกับวิชาอื่นได
3.1.3 สามารแกปญหาเฉพาะหนา สามารถปรึกษาปญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยายใหมีความสอดคลองกับพื้นฐานรูทางวิทยาศาสตรของนักศึกษา
3.2.2 การศึกษาคนควาดวยตนเอง การนําเสนอผลการคนควาที่ได
3.2.3 การทําแบบฝกหัด ทํารายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การนําเสนอรายงานการศึกษาคนควา
3.3.2 ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 รูจักหนาที่ของตนเองในการทํางานเดี่ยวและงานกลุม ความเปนผูนําและผูตาม
4.1.2 ทักษะการนําเสนอผลงานทั้งที่เปนงานเดี่ยวและงานกลุม
4.1.3 ทักษะการเรียนรูและการจัดทํารายงาน เสร็จตามกําหนดเวลา และมีคุณภาพ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 นําเสนอรายงานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม
4.2.2 มอบหมายใหทํารายงานและทําแบบฝกหัด ตามที่ผูสอนกําหนดและตามความสนใจของ
นักศึกษา
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 พิจารณาจากขอบเขตและความถูกตอง
4.3.2 ความสมบูรณของเนื้อหาในรายงาน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 ทักษะการใชเทคโนโลยีเขาชวยในการศึกษา เชน การใชอินเทอเนทหาขอมูล การใช
เครื่องมือสื่อสารเขาชวยในการสืบคน และจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับวิทยาการความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานทางเคมี
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สมัยใหม

5.1.2 ทักษะทางภาษาเพื่อการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีเคมีอยางปลอดภัย
5.1.3 ทัก ษะการคํา นวณการเตรี ย มตั วอย า งที่ ใช วิ เ คราะห ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ เครื่อ งมื อ ที่ ทั น

5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบแบบฝกหัดใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
5.2.2 มอบใหนําเสนอรายงานที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีชวยหาขอมูล รวมถึงการใช
คอมพิวเตอร และเครื่องมือสื่อสาร
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 รายงานผลการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยหาขอมูลและจัดเก็บขอมูล
5.3.2 สังเกตทักษะทางการสื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางเคมีอยางปลอดภัย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

6

สัปดาหที่

เรื่อง/หัวขอ

(1)

(2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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ชี้แจงรายละเอียด
คนควา
คนควา
คนควา
คนควา
คนควา
คนควา
เตรียมนําเสนอ
เตรียมนําเสนอ
เตรียมนําเสนอ
เตรียมนําเสนอ
เตรียมนําเสนอ
เตรียมนําเสนอ
เตรียมนําเสนอ
นําเสนอปากเปลา
นําเสนอปากเปลา
รวมจํานวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา

จํานวนชัวโมง

กิจกรรม
การเรียน
การสอน

สื่อที่ใชสอน

รูปแบบ
การเรียนรู

การ
ประยุกต
งานวิจัยที่
ใชในการ
สอน
(9)

การ
ประยุกตงาน
บริการวิชาการ
ที่ใชในการ
สอน
(10)

บรรยาย
(3)

ปฏิบัตกิ าร
(4)

ศึกษาดวยตนเอง
(5)

(6)

(7)

(8)

-

2

1

ppt

SS, IS

√

-

-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

บรรยาย
มอบหมายงาน
-

การ
ประยุกตงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปะ
วัฒนธรรมที่ใช
ในการสอน
(11)
-

ppt/poster
ppt/poster

SS, IS
SS, IS
SS, IS
SS, IS
SS, IS
SS, IS
SS, IS
SS, IS
SS, IS
SS, IS
SS, IS
IS
IS
IS
IS

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

-

-
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หมายเหตุ คําอธิบายการกรอกรายละเอียด
(6) เชน บรรยาย ปฏิบตั ิการ มอบหมายงาน (เชน งานกลุม แบบฝึกหัด การบาน เปนตน) การโตตอบระหวางผูเรียน – ผูสอนหรือระหวางผูเรียน – ผูเรียน ฯลฯ
(7 ) เอกสารประกอบการบรรยาย Power point อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ
(8) สามารถกรอกตัวยอไดดังนี้ 1. PBL แทน การเรียนรูจากกรณีปญหา 2. IS แทน การเรียนรูเปนรายบุคคล 3. TT แทน การเรียนรูแบบโคช 4. AL แทนการ เรียนรู
จากการสอนแบบ AL 5. SS แทน การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 6. WBL แทน การเรียนรูจากการทํางาน 7. RBL แทน การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู
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8. CBA แทน การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (9) หากผูสอนมีการนําผลหรือความรูที่ไดรับจากการวิจัยของผูสอนนํามาประยุกตในการเรียนการสอน กรุณาทํา
เครื่องหมาย √ ในสัปดาหนั้นๆ พรอมกันนี้การเขียนอธิบายใน (7) จะตองสอดคลองกัน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

2.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2.1.1 แบบประเมินรายวิชา
2.1.2 สังเกตพัฒนาการของผูเรียนในการนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา ในที่ประชุมทางวิชาการ
2.2 กลยุทธการประเมินการสอน
2.2.1 สังเกตพัฒนาการในการนําเสนอบทความทางวิชาการของนักศึกษา
2.2.2 คะแนนประเมินการนําเสนอบทความทางวิชาการในรายวิชาสัมมนา
2.3 การปรับปรุงการสอน
ประชุมกรรมการรายวิชาสัมมนา เพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชารวมทั้ง
แบบประเมินการนําเสนอบทความทางวิชาการ
2.4 การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชารายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาปรับปรุงประมวลรายวิชา
ตามผลการประเมินจากนักศึกษา และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. การประเมินผลการศึกษา

เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ตามลักษณะดังนี้
เกณฑคะแนน
90–100
85–89
75–84
70–74
60–69
55–59
50–54
0–49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
งานวิจัยที่ไดรับการยอมรับในแตละสาขา และปที่พิมพเปนปจจุบัน

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

งานวิจัยที่ถูกอางในงานที่นําเสนอ

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

งานที่เกี่ยวของกับงานที่จะนําเสนอสัมมนา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- ประเมินความเขาใจระหวางอาจารยและนักศึกษา
- ประเมินจากแบบทดสอบ
- การสังเกตพฤติกรรม ความคิด และการตัดสินใจของนักศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- การสังเกต ความสนใจในการเรียนของนักศึกษา
- ผลการสอบของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

- ดูผลการทวนผลสัมฤทธิ์และนํามาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

- สังเกตความเขาใจของนักศึกษา การวิเคราะหผลการเรียนกอนการประเมินผลการศึกษา

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ศึกษาผลการเรียนของนักศึกษา
- สอบถามอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีเคมีถึงความสามารถในการประยุกตใชวิชาสัมมนา
ทางดานเทคโนโลยีเคมี ใหเขากับวิชาตางๆ ในหลักสูตร
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