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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932  วิทยานิพนธ ์

               (Thesis) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 12 หน่วยวิชา  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาบังคับ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคม ี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้สอน 

 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน ์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา 
อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ 
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ 
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข 
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี 
อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
อาจารย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 1/09/2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษามทีักษะการท าวิจยั การแก้ปัญหาอย่างมรีะบบ ในหวัข้อท่ีสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็น

ผู้แนะน า 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ปรับปรุงวิธีการตดิตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์การก าหนดหน่วยวิชาที่ผ่าน IP ในแต่ละภาคการศึกษา 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาเคมีตามหลักการรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่
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ถูกต้องภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์โดยวิทยานิพนธ์จะต้องบ่งถึงองค์
ความรู้ใหม่และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท าวิจัยได้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
The students are required to undertake a prescribed program of research under the 
direct supervision of a member of the academic staff. The thesis should be a significant 
contribution to knowledge in the discipline concerned and demonstrate the student’s 
capacity to carry out independent research. 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 - 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูร้ับผดิชอบหลักในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ีดูแลก ากับ โดยมีชั่วโมงให้ค าปรึกษางานวิจัย

อย่างน้อย 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

2) ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มีดลุยพินิจอย่างผู้รู้และยตุิธรรม  
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  
 1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมายในรายวิชา 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  
5) สอนให้นักศึกษาตระหนักถึงการอา้งอิงเอกสารและบทความท่ีน ามาใช้ในการน าเสนอผลงาน 

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามและการตดิต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามในการสัมมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ใน
แต่ปลายภาคการศึกษา 

 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัิทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดให้นักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลในเนื้อหาท่ีตนสนใจมาน าเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
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3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวจิัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 
 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ความสามารถในการแก้ปญัหาในการวิจัยเมื่อการทดลองไม่เป็นดังความคาดหมาย และการวางแผนการทดลองให้

เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ของการวิจัยวิทยานิพนธ์ 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจัยมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวจิัยจากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 

 3.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน การตอบค าถาม การซักถามผู้อื่นในห้องการสัมมนารายงานความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์ในแต่ปลายภาคการศกึษา 
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน 
 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได ้
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้ 
4) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

 4.2 วิธีการสอน  
 1) การเสนอผลงานวิจัยทีด่ าเนินการได้แก่การสมัมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ปลายภาค

การศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และอาจารย ์
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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 5.2 วิธีการสอน  
 1) กระตุ้นให้นักศึกษาได้ ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถติิในงานวิจัยที่

เลือกมาน าเสนอ 
2) ให้นักศึกษาไดฝ้ึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการน าเสนอ

แบบบรรยายและเขียนรายงาน 
3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน

ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1-12 การสืบค้นข้อมลู และด าเนินการวจิัย
วิทยานิพนธ ์

ไม่ระบ ุ - นักศึกษาเข้าห้องวิจัยเพื่อด าเนินการ
ทดลอง 
- นักศึกษาท าการวิเคราะห์ผลการ 
ทดลองที่ได้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

13 เขียนรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ ์

 นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

13 สัมมนารายงานความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ ์

1 วัน นักศึกษาน าเสนอความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

      
การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

การเข้าห้องวิจัยและ
การวิเคราห์ข้อมูล
ร่วมกับท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

1-12 30% 

2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

การบรรยายของ
นักศึกษาและการตอบ
ค าถาม 

13 40% 

3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

รายงานความก้าวหน้า 13 30 % 

     
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  
 - ในระหว่างการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสมุสอบถามนักศึกษา 

- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยให้คะแนนจากการสุ่ม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ

สอนทุก 1 ป ีหรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนตามความเหมาะสม 
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932  วิทยานิพนธ ์

               (Thesis) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 12 หน่วยวิชา  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาบังคับ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคม ี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้สอน 

 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน ์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา 
อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ 
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ 
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข 
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี 
อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
อาจารย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 1/09/2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษามทีักษะการท าวิจยั การแก้ปัญหาอย่างมรีะบบ ในหวัข้อท่ีสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็น

ผู้แนะน า 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ปรับปรุงวิธีการตดิตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์การก าหนดหน่วยวิชาที่ผ่าน IP ในแต่ละภาคการศึกษา 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาเคมีตามหลักการรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่
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ถูกต้องภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์โดยวิทยานิพนธ์จะต้องบ่งถึงองค์
ความรู้ใหม่และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท าวิจัยได้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
The students are required to undertake a prescribed program of research under the 
direct supervision of a member of the academic staff. The thesis should be a significant 
contribution to knowledge in the discipline concerned and demonstrate the student’s 
capacity to carry out independent research. 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 - 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูร้ับผดิชอบหลักในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ีดูแลก ากับ โดยมีชั่วโมงให้ค าปรึกษางานวิจัย

อย่างน้อย 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

2) ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มีดลุยพินิจอย่างผู้รู้และยตุิธรรม  
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  
 1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมายในรายวิชา 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  
5) สอนให้นักศึกษาตระหนักถึงการอา้งอิงเอกสารและบทความท่ีน ามาใช้ในการน าเสนอผลงาน 

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามและการตดิต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามในการสัมมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ใน
แต่ปลายภาคการศึกษา 

 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัิทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดให้นักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลในเนื้อหาท่ีตนสนใจมาน าเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
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3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวจิัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 
 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ความสามารถในการแก้ปญัหาในการวิจัยเมื่อการทดลองไม่เป็นดังความคาดหมาย และการวางแผนการทดลองให้

เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ของการวิจัยวิทยานิพนธ์ 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจัยมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวจิัยจากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 

 3.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน การตอบค าถาม การซักถามผู้อื่นในห้องการสัมมนารายงานความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์ในแต่ปลายภาคการศกึษา 
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน 
 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได ้
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้ 
4) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

 4.2 วิธีการสอน  
 1) การเสนอผลงานวิจัยทีด่ าเนินการได้แก่การสมัมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ปลายภาค

การศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และอาจารย ์
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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 5.2 วิธีการสอน  
 1) กระตุ้นให้นักศึกษาได้ ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถติิในงานวิจัยที่

เลือกมาน าเสนอ 
2) ให้นักศึกษาไดฝ้ึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการน าเสนอ

แบบบรรยายและเขียนรายงาน 
3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน

ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1-12 การสืบค้นข้อมลู และด าเนินการวจิัย
วิทยานิพนธ ์

ไม่ระบ ุ - นักศึกษาเข้าห้องวิจัยเพื่อด าเนินการ
ทดลอง 
- นักศึกษาท าการวิเคราะห์ผลการ 
ทดลองที่ได้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

13 เขียนรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ ์

 นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

13 สัมมนารายงานความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ ์

1 วัน นักศึกษาน าเสนอความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

      
การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

การเข้าห้องวิจัยและ
การวิเคราห์ข้อมูล
ร่วมกับท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

1-12 30% 

2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

การบรรยายของ
นักศึกษาและการตอบ
ค าถาม 

13 40% 

3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

รายงานความก้าวหน้า 13 30 % 

     
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  
 - ในระหว่างการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสมุสอบถามนักศึกษา 

- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยให้คะแนนจากการสุ่ม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ

สอนทุก 1 ป ีหรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนตามความเหมาะสม 
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932  วิทยานิพนธ ์

               (Thesis) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 12 หน่วยวิชา  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาบังคับ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคม ี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้สอน 

 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน ์
อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา 
อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ 
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ 
อาจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์
อาจารย์ ดร. ปิลันธน์ แสนสุข 
อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี 
อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 
อาจารย์ ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 1/09/2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษามทีักษะการท าวิจยั การแก้ปัญหาอย่างมรีะบบ ในหวัข้อท่ีสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็น

ผู้แนะน า 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ปรับปรุงวิธีการตดิตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และเกณฑ์การก าหนดหน่วยวิชาที่ผ่าน IP ในแต่ละภาคการศึกษา 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาเคมีตามหลักการรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่

ถูกต้องภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์โดยวิทยานิพนธ์จะต้องบ่งถึงองค์
ความรู้ใหม่และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท าวิจัยได้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
The students are required to undertake a prescribed program of research under the 
direct supervision of a member of the academic staff. The thesis should be a significant 
contribution to knowledge in the discipline concerned and demonstrate the student’s 
capacity to carry out independent research. 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 - 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูร้ับผดิชอบหลักในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ีดูแลก ากับ โดยมีชั่วโมงให้ค าปรึกษางานวิจัย

อย่างน้อย 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

2) ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มีดลุยพินิจอย่างผู้รู้และยตุิธรรม  
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  
 1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมายในรายวิชา 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  
5) สอนให้นักศึกษาตระหนักถึงการอา้งอิงเอกสารและบทความท่ีน ามาใช้ในการน าเสนอผลงาน 

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามและการตดิต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามในการสัมมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ใน
แต่ปลายภาคการศึกษา 

 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัิทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 
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 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดให้นักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลในเนื้อหาท่ีตนสนใจมาน าเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวจิัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 
 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ความสามารถในการแก้ปญัหาในการวิจัยเมื่อการทดลองไม่เป็นดังความคาดหมาย และการวางแผนการทดลองให้

เหมาะสมกับวตัถุประสงค์ของการวิจัยวิทยานิพนธ์ 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจัยมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวจิัยจากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 

 3.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน การตอบค าถาม การซักถามผู้อื่นในห้องการสัมมนารายงานความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์ในแต่ปลายภาคการศกึษา 
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน 
 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได ้
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้ 
4) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

 4.2 วิธีการสอน  
 1) การเสนอผลงานวิจัยทีด่ าเนินการได้แก่การสมัมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ปลายภาค

การศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และอาจารย ์
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา 
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2) สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
 1) กระตุ้นให้นักศึกษาได้ ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถติิในงานวิจัยที่

เลือกมาน าเสนอ 
2) ให้นักศึกษาไดฝ้ึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการน าเสนอ

แบบบรรยายและเขียนรายงาน 
3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน

ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1-12 การสืบค้นข้อมลู และด าเนินการวจิัย
วิทยานิพนธ ์

ไม่ระบ ุ - นักศึกษาเข้าห้องวิจัยเพื่อด าเนินการ
ทดลอง 
- นักศึกษาท าการวิเคราะห์ผลการ 
ทดลองที่ได้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

13 เขียนรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ ์

 นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

13 สัมมนารายงานความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ ์

1 วัน นักศึกษาน าเสนอความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

      
การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

การเข้าห้องวิจัยและ
การวิเคราห์ข้อมูล
ร่วมกับท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

1-12 30% 

2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

การบรรยายของ
นักศึกษาและการตอบ
ค าถาม 

13 40% 

3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4 

รายงานความก้าวหน้า 13 30 % 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
  
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  
 - ในระหว่างการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสมุสอบถามนักศึกษา 

- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยให้คะแนนจากการสุ่ม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ

สอนทุก 1 ป ีหรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนตามความเหมาะสม 
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