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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4024908 โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมี
(Senior Project for Chemical Technology)

2. จํานวนหน่วยกิต
3(0-0-12)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน

4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่ และคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี กลุ่มเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 25561 ชั้นปีที่ 4

6. รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

7. รายวิชาทีต่ ้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาความรู้ ความเข้าใจการทําโครงงานวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมี
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําทฤษฎี ใช้อธิบายผลการทดลองที่ได้จากการทํางานวิจัยได้
3. เพื่อให้นักศึกษาเขียนโครงร่างงานวิจัยและนําเสนอได้
4. เพื่อให้นักศึกษาทําการวิจัยที่สอดคล้องกับโครงร่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีเคมี
5. เพื่อให้นักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ TQF บริบทของสังคมปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์
ปรับให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษา ค้น คว้ า ทดลอง รวบรวม เสนอผลงาน เขี ย นรายงานผลการวิ จั ย ในเนื้ อ หาที่
เกี่ยวข้องในวิชาเคมี สรุปผลงาน และนําเสนอผลงานปากเปล่า
Studies, searching and an experiment in the laboratory, to write the first
draft of the research report and presentation; carrying out the research according to the
proposal related to the content of this chemistry course and oral presentation

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
ไม่มี

สอนเสริม
ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ
180 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
180 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (นักศึกษานัดพบอาจารย์ในวันและเวลาที่ว่างพร้อมกัน)
นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผ่านกลุ่มไลน์ของนักศึกษาและอาจารย์ หรือเมล์อาจารย์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ผลการเรียนรู้ในตารางในแต่ละรายวิชาของสาขาวิชามีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความเสียสละ และซือ่ สัตย์สุจริต
 1.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผูอ้ ื่น
 1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.4 ให้เกียรติ เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1.1.5 มีจิตสาธารณะ เอือ้ เฟื้อ และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ในชั้นเรียน
1.2.2 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และแสดงความคิดเห็นร่วมกันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
1.2.3 ทําความตกลงกับนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกาย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และระเบียบการแต่งกายเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยกําหนดเป็นเกณฑ์คะแนนในการประเมินผล
การเรียนรายวิชา
1.2.4 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให้เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1.3.1 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน การตรงต่อ
เวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินบุคลิกภาพของนักศึกษาที่เข้าเรียน ประเมินผลจากการสังเกตการแต่งกาย
การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการลงชื่อเข้าปฏิบัติการ การส่งงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
1.3.3 ประเมินผลจากการตรวจผลงานที่มอบหมาย เช่น การรายงานผลของการทดลอง และการ
วิจารณ์ผลการทดลอง
2. ด้านความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 2.1.1 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานภาคทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเคมี เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
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 2.1.2 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานภาคปฏิบัตทิ างวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเนือ้ หาที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีเคมีเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
 2.1.3 มีความรู้ในแนวกว้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมีและสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้
จริง
 2.1.4 มีความสามารถในการค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีแนวทางในการ
ทําวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี
 2.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2.2 วิธีการสอน
ใช้การเรียนการสอนภาคปฏิบัติด้วยการปฏิบตั ิจริง การฝึกปฏิบัติการทํางานวิจัยตามที่
เสนอโครงร่างของงานวิจัย
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- สอบปากเปล่า
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1
สามารถจัดระบบความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีคดิ สร้างสรรค์ได้อย่างมีเหตุผล
และเป็น ระบบระเบียบแบบแผน ตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
 3.1.2 สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
 3.1.3 สามารถรวบรวมและสรุป เพื่อนําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
 3.1.4 สามารถบูรณาการความรู้มาใชในการปฏิบัตงิ านและแก้ปัญหาในการทํางาน
3.2 วิธกี ารสอน
การมอบหมายให้นักศึกษาฝึกการแก้ปัญหาที่พบระหว่างการทํางาน เช่น จากการทดลอง โดยใช้
การเรียนการสอนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)
3.3 วิธีการประเมินผล
3.1.1 ประเมินจากการนําเสนองานปากเปล่า หรือการสัมภาษณ์ผลงาน เช่น รายงานการจัดทํา
โครงงาน
3.1.2 ประเมินความสอดคล้อง ความมีเหตุผล ของแนวทางการแก้ปัญหา
3.1.3 ตรวจรายงาน และฟังการสรุปผลงาน
ประเมินนักศึกษาดังนี้ ตรวจรายงาน และฟังการสรุปผลงาน ฟังการนําเสนอและซักถามแนวคิดและ
วิธีการในการแก้ปัญหาในการทํางาน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด
 4.1.2 มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4.1.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
 4.1.4 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไปวางตัวและร่วมแสดงความ
คิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
 4.1.5 มีภาวะความเป็นผู้นํา มีจิตเมตตาต่อผู้ใต้บงั คับบัญชา และสามารถปฏิบตั ิตามแนวทางที่
ตกลงร่วมกัน
 4.1.6 มีความตรงต่อเวลา
4.2 วิธกี ารสอน
4.2.2 จัดแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลในการทํางานกลุ่มโดยใช้การเรียนการสอนแบบ
เน้นการทํางานเป็นทีม (Team-based Learning)
4.2.4 มอบหมายการทํางานและนําเสนองานเป็นกลุ่ม และชี้ให้เห็นความสําคัญของงานที่
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รับการมอบหมาย
4.2.6 ให้มีการเขียนแผนงานที่มีการกําหนดเวลาของการทํางานหรือกิจกรรมให้ชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.2 การประเมินผู้เรียนในการรายงานกลุ่ม โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วม
ของแต่ละบุคคล
4.3.4 การประเมินความสัมพันธ์ในการทํางานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนความมีน้ําใจ และมีจิต
สาธารณะ
4.3.6 ตรวจสอบการส่งงานและความสําเร็จของงานตามกําหนดเวลาของแผนงานที่วางไว้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในขณะส่งผลการทดลองในห้องเรียน-การเตรียม
สารสําหรับการทดลอง การเขียนแผนปฏิบตั ิการอย่างย่อ และการเขียนสรุปผลการทดลอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกต์ความรู้ พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ การคํานวณ
 5.1.2 สามารถใช้ทักษะในการสือ่ สารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การ
เขียน การแปลในการนําเสนอและปฏิบัติงานได้อย่างดี
 5.1.3 มีทักษะในการสืบค้นข้อมลู และจดทําข้อมูลสื่อสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
6

มคอ. 3
5.2 วิธีการสอน
-การแนะนําเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล และมอบหมายงานให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอและสืบค้นข้อมูล เพื่อนํามาทําโครงร่างการวิจัย และนํามาแก้ปัญหาในการทํา
โครงการวิจัย
- การแนะนําการเก็บข้อมูล และทํารายงานด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปชนิดต่างๆ เช่น โปรแกรม
Microsoft office word, Microsoft office Excel และมอบงานให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติจริง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ตรวจรายงานหรือแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เครื่อง
คิดเลข ในการคํานวณและการเปลี่ยนหน่วย ส่งครบตามหัวข้อและเวลาที่กําหนด โดยการตรวจติดตามการ
ทํางานวิจัยทุกสัปดาห์ของนักศึกษา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวนชัว่ โมง

1

ชี้แจงข้อตกลง
รายละเอียดของวิชา
ตัวอย่างแบบร่างเสนอ
โครงร่างวิจัย
นํ า เ ส น อ โ ค ร ง ร่ า ง
งานวิจัย

12

บทที่ 1 ความสําคัญของ
ปัญหาวิจัย
และทําการทดลองตาม
โครงร่างงานวิจัย

12

2

3

12

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นักศึกษาส่งหัวข้อวิจัย
สื่อที่ใช้
-กระดานขาว
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นักศึกษานําเสนอโครงร่าง
งานวิจัยตามลําดับ
สื่อที่ใช้
-กระดานขาว
-power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษาส่งบทที่ 1
-นักศึกษาทําการทดลองตามที่
นําเสนอวิธีการทดลองตามโครง
ร่างงานวิจัยที่นําเสนอ
7

ผู้สอน
ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี
ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวนชัว่ โมง

4

บทที่ 2 ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
และทําการทดลองตาม
โครงร่างงานวิจัย

12

5

บทที่ 2 ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
และทําการทดลองตาม
โครงร่างงานวิจัย (ต่อ)

12

6

บทที่ 2 ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
และทําการทดลองตาม
โครงร่างงานวิจัย (ต่อ)

12

7

บทที่ 3 วิธีการทดลอง
และผลการทดลอง

12

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษารวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
พิมพ์ข้อมูล
-นักศึกษาทําการทดลองตามที่
นําเสนอวิธีการทดลองตามโครง
ร่างงานวิจัยที่นําเสนอ
-รับบทที่ 1 ตามคําแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษารวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
พิมพ์ข้อมูลให้ครบสมบูรณ์
-นักศึกษาทําการทดลองตามที่
นําเสนอวิธีการทดลองตามโครง
ร่างงานวิจัยที่นําเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษารวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
พิมพ์ข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ และส่ง
บทที่ 2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
-นักศึกษาทําการทดลองตามที่
นําเสนอวิธีการทดลองตามโครง
ร่างงานวิจัยที่นําเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษารวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลวิธีการทดลอง และพิมพ์
ข้อมูลส่งบทที่ 3 ให้อาจารย์ที่
ปรึกษา
8

ผู้สอน
ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวนชัว่ โมง

8

บทที่ 3 วิธีการทดลอง
และผลการทดลอง (ต่อ)

12

9

บทที่ 3 วิธีการทดลอง
และผลการทดลอง (ต่อ)

12

10

บทที่ 3 วิธีการทดลอง
และผลการทดลอง (ต่อ)

12

11

บทที่ 3 วิธีการทดลอง
และผลการทดลอง (ต่อ)

12

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
-นักศึกษาทําการทดลองตามที่
นําเสนอวิธีการทดลองตามโครง
ร่างงานวิจัยที่นําเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษารวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลวิธีการทดลอง และ
พิมพ์ข้อมูลส่งบทที่ 3 ให้อาจารย์ที่
ปรึกษา
-นักศึกษาทําการทดลองตามที่
นําเสนอวิธีการทดลองตามโครง
ร่างงานวิจัยที่นําเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษารวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลวิธีการทดลอง และ
พิมพ์ข้อมูลส่งบทที่ 3 ให้อาจารย์ที่
ปรึกษา
-นักศึกษาทําการทดลองตามที่
นําเสนอวิธีการทดลองตามโครง
ร่างงานวิจัยที่นําเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษารวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลวิธีการทดลอง และ
พิมพ์ข้อมูลส่งบทที่ 3 ให้อาจารย์ที่
ปรึกษา
-นักศึกษาทําการทดลองตามที่
นําเสนอวิธีการทดลองตามโครง
ร่างงานวิจัยที่นําเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษารวบรวมและเรียบเรียง
9

ผู้สอน

ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวนชัว่ โมง

12.

บทที่ 4 ผลการทดลอง
แ ล ะ วิ จ า ร ณ์ ผ ล ก า ร
ทดลอง

12

13.

บทที่ 4 ผลการทดลอง
แ ล ะ วิ จ า ร ณ์ ผ ล ก า ร
ทดลอง (ต่อ)

12

14.

บทที่ 5 สรุปผลการ
ทดลองของงานวิจัย

12

15.

การเตรียมข้อมูลเพื่อ
การนําเสนองาน

12

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช้
ข้อมูลวิธีการทดลอง และ
พิมพ์ข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ และส่ง
บทที่ 3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
-นักศึกษาทําการทดลองตามที่
นําเสนอวิธีการทดลองตามโครง
ร่างงานวิจัยที่นําเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษารวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการทดลอง ส่งบทที่ 4 ให้
อาจารย์ที่ปรึกษา
-นักศึกษาทําการทดลองตามที่
นําเสนอวิธีการทดลองตามโครง
ร่างงานวิจัยที่นําเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษารวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลวิธีการทดลอง และ
พิมพ์ข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ และส่ง
บทที่ 4 ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
-นักศึกษาทําการทดลองตามที่
นําเสนอวิธีการทดลองตามโครง
ร่างงานวิจัยที่นําเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษารวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลส่งบทที่ 5 ให้อาจารย์ที่
ปรึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษาส่งข้อมูลเล่มร่างงานวิจัย
และ power point ให้อาจารย์ที่
10

ผู้สอน
เทคโนโลยีเคมี

ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี
ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

16.

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวนชัว่ โมง

สอบปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
/สื่อที่ใช้
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล
ข้อสอบเป็นแบบปากเปล่า
ผศ. ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
และคณาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยีเคมี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

1. คุณธรรม และจริยธรรม
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

1.3.1 การมีวินัยในการทําการ
ทดลอง
1.3.2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการ
การเข้าร่วมทําการทดลอง และส่ง
งานตรงตามเวลาทุกครั้ง
1.3.3 ส่งการรายงานความก้าวหน้า
ของผลการทดลอง และวิจารณ์ผล
การทดลองที่ถกู ต้อง ไม่คดั ลอกงาน
ของเพื่อน
--สอบปากเปล่า

2. ความรู้
2.2
3. ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

3.1.1 การนําเสนองานปากเปล่าหลัง
ทําการทดลองต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
3.1.2 ความมีเหตุผล
ของแนวทางการแก้ ปั ญ หาในการ
ทดลอง
3.1.3 ตรวจรายงานความก้าวหน้า
11

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
วิธกี ารทวนสอบ
ประเมิน การประเมินผล
1-16
ร้อยละ10 บันทึกการส่งงาน
ของนักศึกษา

16

ร้อยละ 30

1-16

ร้อยละ 30

การตอบข้อซักถาม
ของกรรมการสอบ
ปากเปล่า
มอบหมายงานให้
นักศึกษา และ
ตรวจสอบชิ้นงาน

มคอ. 3
ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล

วิธกี ารประเมิน

ของการทํางานวิจัยในรูปแบบ
เอกสารในแต่ละบทของเล่มงานวิจัย
4.3.2 การประเมินผู้เรียนในการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายงานคู่ โดยพิจารณาจากบทบาท
ระหว่างบุคคลและความ
หน้าที่การมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล
รับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
ในการช่วยกันทํางานวิจัย
4.1.2, 4.1.4, 4.1.6
4.3.4 การประเมินความสัมพันธ์ใน
การทํางานเป็นคู่ร่วมกับเพื่อนความมี
น้ํ า ใจ และมี จิต สาธารณะกับ เพื่ อ น
ร่วมห้องปฏิบัติการ
4.3.6 ตรวจสอบการส่งงานและ
ความสําเร็จของงานตามกําหนดเวลา
ของแผนงานที่วางไว้
โดยให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการ
แสดงความคิดเห็นในการรายงานผล
ความก้าวหน้าในสัปดาห์
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
5.3.1 ตรวจรายงานความก้าวหน้าของ
ตัวเลข การสือ่ สาร และการ การทํ า งานวิ จั ย และการตรวจเล่ ม
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ งานวิ จั ย ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายที่
ต้องพัฒนา
เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ การ
5.1.1
ใช้เครื่องคิดเลข ในการคํานวณและ
การเปลี่ยนหน่วย ส่งครบตามหัวข้อ
และเวลาที่กําหนด และสามารถ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่
เกี่ยวข้องกับการทํางานวิจัยได้
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วิธกี ารทวนสอบ

2-15

ร้อยละ 20

การตอบข้อซักถาม
ของคณะกรรมการ

2-15

10%

มอบหมายงานให้
นักศึกษา และ
ตรวจสอบชิ้นงาน

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. เอกสารและตําราหลัก
ฐานข้อมูล sciencedirect (2561). สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561, เข้าถึงได้จาก
https://www.sciencedirect.com/

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและ
เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย / โดย
การเขียนบรรยาย
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• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนวิชา
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมี
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมี
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียนรายวิชาโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมี
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนรายวิชาโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมี เมื่อเสร็จสิ้น
ภาคการศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษารายวิชา
โครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมี
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนรายวิชาโครงการวิจัยสําหรับ
เทคโนโลยีเคมี ร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการในแต่ละสัปดาห์ เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
- จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Active learning ให้นักศึกษาได้เลือกโจทย์ในการทดลอง และ
ออกแบบการทดลอง ดําเนินการทดลอง สรุปผลการทดลอง และนําเสนองานได้

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมายในรายวิชาโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมี
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา ตรวจสอบวิธีการให้คะแนน
ความเที่ยง และการตัดเกรดรายวิชาโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมี
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย ทําหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีดังนี้
- สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชาโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีและให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคะแนนดิบ และ
ระดับคะแนน
- สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมี
- สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีเพื่อตรวจสอบความรู้นักศึกษา
หลังจากส่งผลการเรียนแล้ว
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สอบถามนักศึกษาที่เรียนวิชาโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีในประเด็นต่อไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ในชั่วโมง
แรกของการเรียนรายวิชาโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมี

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมีสรุปผลการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /
เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงการวิจัยสําหรับเทคโนโลยีเคมี นําผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน มาพิจารณาวางแผน
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น
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