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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4023905 สัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี
Seminar of Chemical Technology

2. จํานวนหน่วยกิต
1(0-3-2)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีเคมี
3.2 ประเภทของรายวิชา เฉพาะด้านบังคับ

4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร. วิภา ทัพเชียงใหม่ ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผศ.ดร. วิภา ทัพเชียงใหม่ และคณาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี กลุ่มเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2560 ชัน้ ปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

8. สถานที่เรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
17 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษางานวิจัยความรู้ทางเคมีใหม่ ๆ ในทางทฤษฎี จากบทความวิจัย ตํารา
และฐานข้อมูลทางการศึกษาที่หน้าเชื่อถือได้
2. เพื่อให้นักศึกษานําเสนอข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า และทําการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําเสนองานวิจัยที่ศึกษามาในชั้นเรียนได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
“มี ก ารปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนจากวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบร่ ว มมื อ เป็ น
การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning” และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ TQF บริบทของสังคม
ปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษางานวิจัยความรู้ทางเคมีใหม่ ๆ ในทางทฤษฎีจากบทความ ตํารา และฐานข้อมูลทาง
การศึกษา นักศึกษานําเสนอข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าในชั้นเรียน ซักถาม ชี้แจง สรุป และกระตุ้นให้นักศึกษา
ทั้งชั้นเรียนมีการอภิปรายร่วมกัน
The study of new knowledge in the theory research papers, books, and academic
databases, As the students present their information to the class, the functions are: asking
for information, clarifying, summarizing then each student shared its ideas with the whole
class

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

-

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นกลุ่มและ
เฉพาะราย
1 ชั่วโมง/สัปดาห์

การฝึกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การ
การศึกษาด้วยตนเอง
ฝึกงาน
45ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความเสียสละ และซือ่ สัตย์สุจริต
1.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.4 ให้เกียรติ เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.1.5 มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้อื่น
โดยให้นักศึกษาดําเนินงานดังนี้ นักศึกษามีวินัยในการเข้าเรียน และการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน
ส่งมอบงานที่มอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด นักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยใน
การเข้าเรียน และ นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม โดยช่วยกันเตรียมงานในแต่ละสัปดาห์
ให้เพื่อนนําเสนอบทความวิจัยหน้าชั้นเรียน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียน
1.2.2 นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบเข้าเรียนในรายวิชาสัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี
1.2.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นกรณีๆ ไป
1.2.4 นักศึกษามีการอภิปรายหน้าชั้นเรียน
1.2.5 นักศึกษาช่วยกันจัดเตรียมงานในแต่ละสัปดาห์ที่เพื่อนนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1.3.1 การทํากิจกรรมกลุม่ ของนักศึกษาในชั้นเรียน
1.3.2 การแต่งกายถูกระเบียบเข้าเรียนในรายวิชาสัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี
1.3.3 ตรวจเล่มรายงานในรายวิชาสัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี
1.3.4 การนําเสนอบทความวิจัยหน้าชั้นเรียน
1.3.5 ตรวจงานที่นักศึกษาช่วยกันจัดเตรียมงานในแต่ละสัปดาห์ที่เพื่อนนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ตี ้ องพัฒนา
 2.1.1 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานภาคทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเคมี เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
 2.1.2 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเคมี เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
 2.1.3 มีความรู้ในแนวกว้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมีและสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้
จริง
 2.1.4 มีความสามารถในการค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีแนวทางในการ
ทําวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี
 2.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
- มีความรู้ เรื่องการสืบค้นข้อมูลวิจัยที่ทันสมัย และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่หามาได้
และสามารถนําเสนอข้อมูลทางวิชาการได้
2.2 วิธกี ารสอน
2.2.1 ใช้การเรียนโดยให้คําแนะนําเรื่องการนําเสนอบทความวิจัยหน้าชั้นเรียน การทําสื่อในการ
นําเสนองานหน้าชั้นเรียน
2.2.2 ให้นักศึกษาได้ทดลองจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อนําเสนอบทความวิจัยหน้าชั้นเรียน
2.2.3 ให้นักศึกษาเข้าฟังการสัมมนาโดยศึกษาจากประสบการณ์จริงโดยนํานักศึกษาเข้าร่วมฟัง
งานวิจัยที่ทางมหาวิทยาลัยจัด หรืองานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
2.2.4 มีความสามารถในการค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีแนวทางในการทํา
วิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี
2.2.5 ให้โจทย์หัวข้องานวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้การเรียนการสอน
แบบ active learning
2.3 วิธกี ารประเมินผล
2.3.1 การทดสอบด้วยการนําเสนอบทความวิจัยหน้าชั้นเรียน
2.3.2 สังเกตพฤติกรรมการนําเสนองานหน้าชั้นเรียนและให้คะแนน
2.3.3 ให้นักศึกษาเข้าฟังการนําเสนองานเชิงวิชาการ และสังเกตการณ์นําประสบการณ์ที่ได้รับมา
ใช้กับการนําเสนองานของตนเอง
2.3.4 ตรวจชิ้นงานที่มอบหมายให้นักศึกษาดําเนินการค้นคว้า
2.3.5 ตรวจรายงาน และการจัดเตรียมการนําเสนองานให้เพื่อนเพื่อนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถจัดระบบความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบระเบียบแบบแผน ตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
 3.1.2 สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไปแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล
 3.1.3 สามารถรวบรวม และสรุป เพือ่ นําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
 3.14 สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ปญ
ั หาในการทํางาน
โดยดําเนินการดังนี้ สามารถจัดระบบความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้
อย่างมีเหตุผล และระเบียบแบบแผน ตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ทางด้านงานวิจัยที่ทันสมัย
สามารถรวบรวมข้อมูล และสรุป เพื่อนําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถบูรณาการเนื้อหาความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีเคมี มาใช้ในการอ่านบทความวิจัย และนําเสนองานหน้าชั้นเรียนได้
3.2 วิธกี ารสอน
3.2.1 เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทํางานได้จริง
3.2.2 ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) โดยจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาโดยมอบโจทย์หรือใบงาน เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนในการเรียนรู้ ระดมสมองในการแก้ไข
ปัญหา
3.2.3 ให้นักศึกษาค้นหาบทความวิจัยตามอาจารย์มอบหมาย โดยค้นคว้า สรุป และนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3.2.4 จัดให้นักศึกษาได้ทดลองจัดสัมมนาเชิงวิชาการของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องแบ่งกลุ่ม
เพื่อจัดเตรียมงานทุกสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา
3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักศึกษาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
3.3.2 ประเมินการแก้ปัญหาโจทย์ หรือใบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน แบบกลุ่มและรายบุคคล
3.3.4 รายงานกลุ่ม และรายบุคคล
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อนื่ ได้เป็นอย่างดี
 4.1.2 มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4.1.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
 4.4.4 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
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 4.1.5 มีภาวะความเป็นผู้นํา มีจิตเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่

ตกลงร่วมกัน
 4.1.6 มีความตรงต่อเวลา
4.2 วิธกี ารสอน
4.2.1 ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ให้หัวข้อบทความ
วิจัยให้กับนักศึกษา และการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการของนักศึกษาใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือใน
การแบ่งกลุ่มในการเตรียมงาน และทดลองจัดสัมมนาในรายวิชาสัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมีของ
นักศึกษา
4.2.2 ให้นักศึกษาจัดแบ่งการทํางานการเตรียมงานในแต่ละกลุ่มโดยใช้เทคนิคการทํางานเป็นทีม
(Team-base Learning) ที่มีการแบ่งหน้าที่ในการทํางานที่ชัดเจน
4.2.3 ให้นักศึกษาจัดประชุมย่อยในการเตรียมงานสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีเคมี และจัดทําสรุป
ออกมาในรูปแบบรายงาน
4.2.4 มอบหมายงานให้นักศึกษาแบ่งงานเป็นกลุ่ม และให้แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนในการจัดงาน
สัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี
4.2.5 ให้นักศึกษาได้ทดลองการเปลีย่ นการทําหน้าที่เป็นผู้นําและผู้ตามในการจัดเตรียมงาน
สัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี และอภิปรายการทํางานของเพื่อนและหาข้อสรุปในการทํางาน
4.2.6 ให้นักศึกษาเขียนแผนงาน และกําหนดการในการจัดกิจกรรม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการนําเสนองานหน้าชั้นเรียน การจัดเตรียมงานสัมมนาวิชาการทาง
เทคโนโลยีเคมี
4.3.2 สังเกตพฤติการณ์การแบ่งหน้าที่ และการทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สังเกตพฤติกรรม
กลุ่ม
4.3.3 การแก้ปัญหาในการค้นคว้าบทความวิจัย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการนําเสนองานหน้า
ชั้นเรียน การแก้ปัญหาการจัดเตรียมงานสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจัดงานสัมมนาวิชาการทาง
เทคโนโลยีเคมี
4.3.5 สังเกตพฤติกรรมแบ่งงานให้เพื่อนในการทํางาน และมีการจัดสรรเวลาให้สมาชิกทุกคนใน
กลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุปได้
4.3.6 ตรวจสอบชิ้นงาน เมื่อนักศึกษานําเสนอหน้าชั้นเรียนและนําข้อเสนอแนะจากกรรมการมา
ปรับแก้ไข และเรียบเรียง จัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกต์ความรู้ พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติการ
คํานวณ การใช้เครื่องคํานวณตัวเลขสําหรับงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล แก้ปัญหา
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
 5.1.2 สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การ
เขียน การแปลในการนําเสนอและปฏิบัติงานได้อย่างดี
 5.1.3 มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และจัดทําข้อมูลสือ่ สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
โดยให้นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น งานวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีเคมี หรืองานวิจัยทางด้านเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
ทางชีวเคมี พอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ เคมีสีเขียว วัสดุนาโน งานวิจัยทางด้านชีวสารสนเทศ และ
จัดทําข้อมูลสื่อสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และนําเสนองานได้
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นงานวิจัยผ่านฐานข้อมูลงานบทความวิจัยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
5.2.2 ให้นักศึกษาแปลบทความวิจัยที่สืบค้นมาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ทําสือ่ สําหรับการ
นําเสนองาน และการนําเสนองานหน้าชั้นเรียน สําหรับศัพท์เทคนิค และศัพท์เฉพาะให้ใช้ภาษาอังกฤษใน
การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
5.2.3 การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าขอมูลทางอินเทอร์เน็ต การนําเสนองาน
หน้าชั้นเรียน การใช้โปรแกรม Microsoft office word, Microsoft office Excel ช่วยในการจัดทํา
เอกสารการรายงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 รายงานที่นักศึกษาใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํารายงานตามหัวข้อที่ได้รบั มอบหมาย
5.3.2 ทักษะการใช้สื่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ตรวจ
รายงาน
5.3.3 รายงาน โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการเขียนอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

แนะนําการนําเสนองานเชิง
วิชาการในการประชุมระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

2

การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย

3

การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลจากบทความวิจัย

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยายเรื่อง การนําเสนองานใน
การประชุมระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
สื่อที่ใช้
- กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับแสดง
สื่อออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์การ
นําเสนองานประชุมทางวิชาการ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่
นักศึกษาสนใจ
-นักศึกษาไปพบอาจารย์ในหลักสูตร
ที่ทํางานวิจัยทางด้านที่นักศึกษา
สนใจและนําเสนอข้อมูลเบือ้ งต้น
สื่อที่ใช้
- กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับแสดง
สื่อออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์การ
สืบค้นบทความวิจัย
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษาแปลบทความ วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดทํา power point
เพื่อนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
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ผู้สอน
ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์
หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์
หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

4

การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
ครั้งที่ 1

5

การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
ครั้งที่ 2

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
- กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับแสดง
สื่อออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์การ
จัดทําสือ่ สําหรับการนําเสนองาน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดเตรียมงาน ครั้งที่ 1
นําเสนองานครั้งที่ 1
(นําเสนอ ครั้งละ 3 คน)
-คณาจารย์ดําเนินการซักถาม เพื่อให้
นักศึกษาตอบคําถามในหัวข้อหรือ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทความวิจัยที่นักศึกษาได้นําเสนอ
สื่อที่ใช้
-กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้
นักศึกษานําเสนองาน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดเตรียมงาน ครั้งที่ 2
นําเสนองานครั้งที่ 2
(นําเสนอ ครั้งละ 3 คน)
-คณาจารย์ดําเนินการซักถาม เพื่อให้
นักศึกษาตอบคําถามในหัวข้อหรือ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทความวิจัยที่นักศึกษาได้นําเสนอ
สื่อที่ใช้
-กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้
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ผู้สอน

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์
หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์
หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

6

การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
ครั้งที่ 3

7

การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
ครั้งที่ 4

8

การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
ครั้งที่ 5

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
นักศึกษานําเสนองาน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดเตรียมงาน ครั้งที่ 3
นําเสนองานครั้งที่ 3
(นําเสนอ ครั้งละ 3 คน)
-คณาจารย์ดําเนินการซักถาม เพื่อให้
นักศึกษาตอบคําถามในหัวข้อหรือ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทความวิจัยที่นักศึกษาได้นําเสนอ
สื่อที่ใช้
-กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้
นักศึกษานําเสนองาน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดเตรียมงาน ครั้งที่ 4
นําเสนองานครั้งที่ 4
(นําเสนอ ครั้งละ 3 คน)
-คณาจารย์ดําเนินการซักถาม เพื่อให้
นักศึกษาตอบคําถามในหัวข้อหรือ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทความวิจัยที่นักศึกษาได้นําเสนอ
สื่อที่ใช้
-กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้
นักศึกษานําเสนองาน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดเตรียมงาน ครั้งที่ 5
นําเสนองานครั้งที่ 5
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ผู้สอน

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์
หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์
หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

9

การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
ครั้งที่ 6

10

การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
ครั้งที่ 7

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
(นําเสนอ ครั้งละ 3 คน)
-คณาจารย์ดําเนินการซักถาม เพื่อให้
นักศึกษาตอบคําถามในหัวข้อหรือ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทความวิจัยที่นักศึกษาได้นําเสนอ
สื่อที่ใช้
-กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้
นักศึกษานําเสนองาน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดเตรียมงาน ครั้งที่ 6
นําเสนองานครั้งที่ 6
(นําเสนอ ครั้งละ 3 คน)
-คณาจารย์ดําเนินการซักถาม เพื่อให้
นักศึกษาตอบคําถามในหัวข้อหรือ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทความวิจัยที่นักศึกษาได้นําเสนอ
สื่อที่ใช้
- กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้
นักศึกษานําเสนองาน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดเตรียมงาน ครั้งที่ 7
นําเสนองานครั้งที่ 7
(นําเสนอ ครั้งละ 3 คน)
-คณาจารย์ดําเนินการซักถาม เพื่อให้
นักศึกษาตอบคําถามในหัวข้อหรือ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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ผู้สอน
หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์
หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์
หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

11

การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
ครั้งที่ 8

12

การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
ครั้งที่ 9

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
บทความวิจัยที่นักศึกษาได้นําเสนอ
สื่อที่ใช้
-กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้
นักศึกษานําเสนองาน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดเตรียมงาน ครั้งที่ 8
นําเสนองานครั้งที่ 8
(นําเสนอ ครั้งละ 3 คน)
-คณาจารย์ดําเนินการซักถาม เพื่อให้
นักศึกษาตอบคําถามในหัวข้อหรือ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทความวิจัยที่นักศึกษาได้นําเสนอ
สื่อที่ใช้
-กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้
นักศึกษานําเสนองาน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดเตรียมงาน ครั้งที่ 9
นําเสนองานครั้งที่ 9
(นําเสนอ ครั้งละ 3 คน)
-คณาจารย์ดําเนินการซักถาม เพื่อให้
นักศึกษาตอบคําถามในหัวข้อหรือ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทความวิจัยที่นักศึกษาได้นําเสนอ
สื่อที่ใช้
-กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้
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ผู้สอน

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์
หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์
หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

13

การนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
ครั้งที่ 10

14

การจัดทํารูปเล่มรายงาน

15

การสรุปการนําเสนองานหน้าชั้น
เรียนของนักศึกษา

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
นักศึกษานําเสนองาน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดเตรียมงาน ครั้งที่ 10
นําเสนองานครั้งที่ 10
(นําเสนอ ครั้งละ 2 คน)
-คณาจารย์ดําเนินการซักถาม เพื่อให้
นักศึกษาตอบคําถามในหัวข้อหรือ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทความวิจัยที่นักศึกษาได้นําเสนอ
สื่อที่ใช้
-กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้
นักศึกษานําเสนองาน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาทําการปรับแก้ไขข้อมูลตาม
คณาจารย์แนะนําในการนําเสนองาน
หน้าชั้นเรียน
สื่อที่ใช้
- กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้
นักศึกษานําเสนองาน
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักศึกษาช่วยกันสรุปข้อดี ข้อเสีย
ของการนําเสนองาน
สื่อที่ใช้
- กระดานขาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้
นักศึกษานําเสนองาน
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ผู้สอน

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์
หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์
หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

16

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
สอบปลายภาค
ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5

1.3.1 การทํากิจกรรมกลุม่ ของ
นักศึกษาในชั้นเรียน
1.3.2 การแต่งกายถูกระเบียบเข้า
เรียนในรายวิชาสัมมนาเชิงวิชาการ
ทางเทคโนโลยีเคมี
1.3.3 ตรวจเล่ มรายงานในรายวิช า
สั ม มนาเชิ ง วิ ช าการทางเทคโนโลยี
เคมี
1.3.4 การนําเสนอบทความวิจัยหน้า
ชั้นเรียน
1.3.5 ตรวจงานที่ นั กศึ ก ษาช่ ว ยกั น
จั ด เตรี ย มงานในแต่ ล ะสั ป ดาห์ ที่
เพื่อนนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
2.3.1 การทดสอบด้วยการนําเสนอ
บทความวิจัยหน้าชั้นเรียน
2.3.2 สังเกตพฤติกรรมการนําเสนอ
งานหน้าชั้นเรียนและให้คะแนน
2.3.3
ให้นักศึกษาเข้าฟังการ
นํ า เสนองานเชิ ง วิ ช าการ และ
สังเกตการณ์นําประสบการณ์ที่ได้รับ
มาใช้กับการนําเสนองานของตนเอง

2. ความรู้
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.5
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สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ10

4-13

ร้อยละ 30

วิธกี ารทวนสอบ
บันทึกส่งงานของ
นักศึกษา

สุ่มดูคะแนนสอบ
และสอบถาม
นักศึกษาเรื่อง
คะแนนสอบ

มคอ. 3
ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

2.3.4 ตรวจชิ้ น งานที่ ม อบหมายให้
นักศึกษาดําเนินการค้นคว้า
2.3.5 ตรวจรายงาน และการจัด
เตรียมการนําเสนองานให้เพื่อนเพื่อ
นําเสนองานหน้าชั้นเรียน
3. ทักษะทางปั ญญา 3.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
ของนักศึกษาตามวิธีการทาง
3.1.4
วิทยาศาสตร์
3.3.2 ประเมินการแก้ปัญหาโจทย์
หรือใบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการตอบปัญหา
และการแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน แบบกลุม่ และรายบุคคล
3.3.4 รายงานกลุ่ม และรายบุคคล
4. ทักษะความสัมพันธ์ 4.3.1
สังเกตพฤติกรรมในการ
นํ า เสนองานหน้ า ชั้ น เรี ย น การ
ระหว่างบุคคลและ
จั ด เตรี ย มงานสั ม มนาวิ ช าการทาง
ความรับผิดชอบ
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
เทคโนโลยีเคมี
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมการแบ่ง
หน้าที่ และการทําตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
4.3.3 การแก้ปัญหาในการค้นคว้า
บทความวิจัย การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าในการนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
การแก้ ปั ญ หาการจั ด เตรี ย มงาน
สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการ
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สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1-16

ร้อยละ 20

สุ่มดูตัวอย่าง
รายงานของ
นักศึกษา

1-15

ร้อยละ 20

-Powerpoint
สําหรับนําเสนอ
งานของนักศึกษา
-รายงานพฤติกรรม
กลุ่มในการเตรียม
งานสัมมนาเชิง
วิชาการเทคโนดลยี
เคมี

วิธกี ารทวนสอบ

มคอ. 3
ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

วิธกี ารประเมิน
จั ด ง า น สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ท า ง
เทคโนโลยีเคมี
4.3.5 สังเกตพฤติกรรมแบ่งงานให้
เพื่ อ นในการทํ า งาน และมี ก าร
จัดสรรเวลาให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น และ หา
ข้อสรุปได้
4.3.6
ตรวจสอบชิ้นงาน เมื่ อ
นักศึกษานําเสนอหน้าชั้นเรียนและ
นํ า ข้ อ เสนอแนะจากกรรมการมา
ปรับแก้ไข และเรียบเรียง จัดทําเป็น
รูปเล่มรายงาน
5.3.1
รายงานที่ นั กศึ กษาใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํารายงาน
ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2 ทักษะการใช้สื่อทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
รายงานหน้าชั้นเรียน ตรวจรายงาน
5.3.3 รายงาน โดยพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล และการเขียน
อ้างอิงข้อมูลทีไ่ ด้จากการสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

2-3

ร้อยละ 10

วิธกี ารทวนสอบ

เล่มรายงานของ
นักศึกษา

มคอ. 3
3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ถอนรายวิชาเรียน
รอพิจารณาผลการเรียน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และคณะ. (2560). สร้างงานพรีเซนเตชันด้วย power point
2013 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร. รีไวว่า.
วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2560). พูดให้สัมฤทธิ์ผลหลักการและศิลปวิธี speech for success
practical principles andcreative strategies. กรุงเทพมหานคร. สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (2560). หน้าต่างแสดง
เว็ปไซด์ของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2560,
เข้าถึงได้จาก http://www.arit.dusit.ac.th/index.php
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (2560). หน้าต่างแสดง
เว็ปไซด์ของฐานข้อมูล SpingerLink e-Journal ฐานข้อมูล ScienceDirect และ ฐานข้อมูล
ACS Journal. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.arit.dusit.ac.th/
database.php
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มคอ. 3
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (2560). แสดงการเลือก
แถบสีน้ําเงินเพื่อคลิกเลือกคู่มือการใช้งาน และ เข้าใช้งาน. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2560,
เข้าถึงได้จาก http://www.arit.dusit.ac.th/database.php
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ . (2560). วิธีการใช้ฐานข้อมูล
ScienceDirect. สืบค้นเมือ่ 20 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.arit.dusit.ac.th/content/ mainmenu/database/pdf/2012/Science.pdf
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (2560). เข้าใช้งานฐาน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาสัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมีดําเนินการดังนี้
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาเชิงวิชาการสัมมนาทางเทคโนดลยีเคมี
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail ของอาจารย์ผู้สอน
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียนในห้องเรียน
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนวิชาและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิน้ ภาคการศึกษา
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนรายวิชา ร่วมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
- จัดประชุมผูส้ อนในรายวิชาสัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี เพื่อพิจารณาและนําไปสู่การ
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาสัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี ดังนี้
- สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนและระดับคะแนนของ
รายวิชาสัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี
- สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาเทคโนโลยีเคมี ชั้นปีที่ 3 วิชาสัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี
- แบบสอบถามโดยให้นักศึกษาที่เรียนวิชาเคมีอินทรีย์ในประเด็นต่อไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ใน
ชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชาสัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่ําเสมอ โดยการ
สอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนวิชาสัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี
นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วม
สอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร เทคโนโลยีเคมีเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น
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