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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-602  การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 1 

               (Scientific Writing I) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 0.5 หน่วยวิชา (1-2-3)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาเสรมิพื้นฐาน ของ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส ์ฮาร์ดิง 
 อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส ์ฮาร์ดิง 
 อาจารย์ผู้ช่วยสอน 

 
- 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีท่ี 2 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ ที่สนใจรายวชิานี้ 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
ไม่ม ี
None 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 1/5/2556  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 รายวิชานี้มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานหรือบทความทางวิทยาศาสตร์โดยแบ่งย่อยเป็น บทคัดย่อ 

วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และการวเิคราะห์ผลการทดลอง บทสรุป และการแนะน าการเขียนข้อเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ โดยเน้นให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติจริงด้านการเขียน 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เป็นรายวิชาใหม่ จัดท าขึ้นมาเพือ่ให้นักศึกษาได้ทราบถึงหลักการเขียนรายงาน บทความวิจัย และข้อเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 บทน าเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การค้นและเลือกเอกสารอ้างอิงที่เหมาะสม การเขยีนใจความส าคัญ การ

จดย่อ การพัฒนาโครงร่าง การสรา้งประโยคของตนเองและสรุปความ การเขียนท่ีมาของระเบียบวิธีวิจัย การแก้ไขการ
เขียน การตรวจสอบเอกสาร 
Introduction to writing research proposals; finding and selecting suitable references, key points and 
note-making, developing an outline, paraphrasing and summarizing, writing a justification, describing 
methodology, re-writing and proof-reading. 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

12 ช่ัวโมง ไม่ม ี 24 36 ช่ัวโมง  
 
3. 

 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 

 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เพื่อใช้ในการวิพากษ์งานท่ีนักศึกษาท าส่งเป็นรายบุคคล 
 

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 จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการท างานวิจยั 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน 
3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการท างานส่งเป็นรายบคุคล การเคารพต่องานวิจัยผู้อื่นมีการตรวจสอบเกีย่วกับ

การขโมยความคิด (plagiarism) ในผลงานท่ีนักศึกษาส่ง 
 

2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถอ่งแท้และลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

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

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

การเรยีนรู ้
2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดการท าวิจัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา โดยผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและคุณภาพของผลงานที่น าเสนอ 
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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 าผลงานวิจยัมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวิจัย จากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา โดยผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและคุณภาพของผลงานที่น าเสนอ 

 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2)  สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได ้
 4.2 วิธีการสอน  
 1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การปฏิบตัิงานเป็นทีม รวมถึงความรับผิดชอบต่อบทบาท

และหน้าท่ีของตนเองโดยการน ากจิกรรมมาใช้ในการเรยีนการสอน 
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

นักศึกษา 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 

 5.2 วิธีการสอน  
 1) อธิบาย ยกตัวอย่าง ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการท างานวิจัย  

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
การน าเสนอ 

3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

 
 

 สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1  Introduction to writing: what is 
good writing? and planning your 
writing. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

2  The literature review: reading 
literature, selecting the best 
resources, summarizing your 
findings. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

3  Literature review exercises: 
finding references, making notes, 
avoiding plagiarism, 
paraphrasing, summarizing. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

4  The introduction: defining the 
research area, the research 
niche and aim of the work. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

5  The methodology: overview of 
the experiment, procedures and 
materials. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศกึษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

6  Results and discussion: 
description of the results, 
tables, figures and graphs; brief 
explanation of the results. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

7  Results and discussion exercises: 
generalisations, numbers, visual 
information, comparisons. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

8  Results and discussion exercises: 
generalisations, numbers, visual 
information, comparisons. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

9  Conclusions and abstracts: 
what’s the difference?, 
limitations; main findings in 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ

รศ.ดร.เดวดิ 
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relation to the aim. วิพากษ์รายบุคคล 
10  Conclusions and abstracts 

exercises: writing your own. 
3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ

ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

11  Writing a proposal: title, 
purpose and justification of the 
work, literature review, research 
methodology and output. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

12  Putting it all together: Practice 
writing a thesis proposal. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง แบบ
ฝึหัดให้นักศึกษาไดฝ้ึก
การเขียน ตรวจงานและ
วิพากษ์รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Writing assignments 1-12 40 % 
2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Classroom activities 1-12 60 % 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
 1) Academic Writing: A handbook for international students by Stephen Bailey, 3rd edition, 

Routledge, 2011. 
2) Online Writing Lab at Purdue, http://owl.english.purdue.edu/owl 
3) Using English for Academic Writing, http://www.uefap.com/writing/writfram.htm 

 
 

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  
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 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 

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

ถูกต้องภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์โดยวิทยานิพนธ์จะต้องบ่งถึงองค์
ความรู้ใหม่และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท าวิจัยได้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
The students are required to undertake a prescribed program of research under the 
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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  
 ไม่ม ี

 
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 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวจิัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 
 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
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 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 

 5.2 วิธีการสอน  
 1) กระตุ้นให้นักศึกษาได้ ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถติิในงานวิจัยที่

เลือกมาน าเสนอ 
2) ให้นักศึกษาไดฝ้ึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการน าเสนอ
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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
วิทยานิพนธ ์

13 เขียนรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ ์

 นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

13 สัมมนารายงานความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ ์

1 วัน นักศึกษาน าเสนอความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

      
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  
  
 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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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-682  สัมมนา 2 

               (Seminar II) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 0.5 หน่วยวิชา (0-4-2)  
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 ์
ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์
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.ภมรรตัน์ เกื้อเส้ง 
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท นันทเมธ ี

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / ช้ันปีท่ี 2 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ผ่านรายวิชา 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

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

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษามทีักษะการสื่อสารทางวิชาการทั้งในส่วนของการบรรยายหน้าช้ัน การตอบค าถาม การเขียนรายงาน

และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบรรยายและการเขียนรายงาน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ปรับปรุงเกณฑ์การใหค้ะแนน  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ค าอธิบายรายวิชาเช่นเดียวกับรายวิชา CHM-681 สัมมนา 1 แต่มีเนือ้หาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาสมัมนาอื่นๆ 

The same description as CHM-681 Seminar I but the topics of the seminar must be different from 
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those presented in other seminar courses 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

ไม่ม ี
 

ไม่ม ี
 

48 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 ไม่ม ี

 
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) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเป็นทีม เช่น มีการตั้งค าถามในห้องสัมมนา การเข้าร่วมฟังการ
บรรยายในรายวิชา 

3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งค าถามและการตอบค าถามในการสัมมนาว่าเหมาะสมและเคารพความคดิของ
ผู้อื่นที่ขัดแย้งกับตน 

 
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 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวจิัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากการบรรยายหน้าช้ัน การตอบค าถามทีม่ีความถูกต้องและลุม่ลึก การมีส่วนร่วมในการอภปิรายใน
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ห้องสัมมนาและการเขียนรายงานที่ถูกต้องตามหลักการ 
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 การซักถามผู้อื่นในห้องสัมมนา 

2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน 
 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได้ 
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้ 
4) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

 4.2 วิธีการสอน  
 1) การเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสมัมนา เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างนักศึกษา 

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 

 5.2 วิธีการสอน  
 1) กระตุ้นให้นักศึกษาได้ ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถติิในงานวิจัยที่

เลือกมาน าเสนอ 
2) ให้นักศึกษาไดฝ้ึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการน าเสนอ

แบบบรรยายและเขียนรายงาน 
3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
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ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 Introduction  4 - บรรยาย/ยกตัวอยา่ง 
- PowerPoint 

ผศ.ดร.พิมผกา  

2-3 การสืบค้นข้อมลูเพื่อเตรียมตัวส าหรับการ
น าเสนอผลงานแบบบรรยาย 

8 นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเอง
และน ามาน าเสนอ 

คณาจารย ์

4 บรรยาย 1 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ 
- PowerPoint 

คณาจารย ์

5 เขียนรายงาน 4 - ส่งรายงาน/ถาม-ตอบ 
- PowerPoint 

คณาจารย ์

6 เขียนรายงาน 4 - ส่งรายงาน/ถาม-ตอบ 
- PowerPoint 

คณาจารย ์

7 บรรยายพิเศษ 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ 
- PowerPoint 

Invited 
speaker 

8-9 การสืบค้นข้อมลูเพื่อเตรียมตัวส าหรับการ
น าเสนอผลงานแบบบรรยาย 

8 นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเอง
และน ามาน าเสนอ 

คณาจารย ์

10 บรรยาย 2 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ 
- PowerPoint 

คณาจารย ์

11 เขียนรายงาน 4 - ส่งรายงาน/ถาม-ตอบ 
- PowerPoint 

คณาจารย ์

12 เขียนรายงาน 4 - ส่งรายงาน/ถาม-ตอบ 
- PowerPoint 

คณาจารย ์

 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

      
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 

การถามตอบใน
ห้องสัมมนา 

2-12 10% 

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
นักศึกษา 

2-12 50 % 

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 

รายงาน 5-8, 11-13 40% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
 1) http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/oral 

2) http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/Tips/present/comms.htm 
 

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 
 

http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/oral
http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/Tips/present/comms.htm
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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  
 ไม่ม ี

 
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 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
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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 

 5.2 วิธีการสอน  
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 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
วิทยานิพนธ ์

13 เขียนรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ ์

 นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

13 สัมมนารายงานความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ ์

1 วัน นักศึกษาน าเสนอความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

      
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-603  การเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ 2 

               (Scientific Writing II) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 0.5 หน่วยวิชา (1-2-3)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาเสรมิพื้นฐาน ของ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส ์ฮาร์ดิง 
 อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส ์ฮาร์ดิง 
 อาจารย์ผู้ช่วยสอน - 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3 / ช้ันปีท่ี 2 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ ที่สนใจรายวชิานี้ 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
ไม่ม ี
None 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 1/5/2556  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 รายวิชานี้มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจยั แจ้งให้เห็นถงึหน้าท่ีของแต่ละส่วนย่อยในบทความวิจัย ขั้นตอน

การส่งบทความวิจยัเพื่อการตีพมิพ์ในวารสารนานาชาติ โดยเน้นใหน้ักศึกษาได้มีการปฏิบตัิจริง 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เป็นรายวิชาใหม่ จัดท าขึ้นมาเพือ่ให้นักศึกษาได้ทราบถึงหลักการเขียนรายงาน บทความวิจัย และข้อเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 บทน าเกี่ยวกับการเขียนรายงานและบทความทางวิชาการ การเขียนโครงร่าง หัวข้อ บทคัดย่อ บทน า วิธีการทดลอง ผล

และวิเคราะหผ์ลการทดลอง สรุปผลการทดลอง การวเิคราะห์และวพิากษ์ในเชิงเหตุและผล ความสอดคล้องของเนื้อหา 
และการเปรียบเทียบตา่งๆ ในการเขียน 
Introduction to writing scientific papers/reports; outline writing, title, abstract, introduction, 
methodology, results and discussion and conclusion sections, discussion and argument, cause and 
effect, cohesion, comparison elements of writing. 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

12 ช่ัวโมง ไม่ม ี 24 36 ช่ัวโมง  
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3. 

 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 

 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เพื่อใช้ในการวิพากษ์งานท่ีนักศึกษาท าส่งเป็นรายบุคคล 
 

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 จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการท างานวิจยั 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน 
3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการท างานส่งเป็นรายบคุคล การเคารพต่องานวิจัยผู้อื่นมีการตรวจสอบเกีย่วกับ

การขโมยความคิด (plagiarism) ในผลงานท่ีนักศึกษาส่ง 
 

2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถอ่งแท้และลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

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

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

การเรยีนรู ้
2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดการท าวิจัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา โดยผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและคุณภาพของผลงานที่น าเสนอ 

 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
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การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจยัมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวิจัย จากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา โดยผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและคุณภาพของผลงานที่น าเสนอ 

 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2)  สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได้ 
 4.2 วิธีการสอน  
 1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การปฏิบตัิงานเป็นทีม รวมถึงความรับผิดชอบต่อบทบาท

และหน้าท่ีของตนเองโดยการน ากจิกรรมมาใช้ในการเรยีนการสอน 
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

นักศึกษา 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 

 5.2 วิธีการสอน  
 1) อธิบาย ยกตัวอย่าง ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการท างานวิจัย  

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
การน าเสนอ 

3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

 
 

 สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1  The outline: what is an outline? 
Writing the outline, using the 
outline. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

2  Journals and titles: paper 
topic, aims and scope, journal 
quality, informative titles, 
searchability. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

3  The introduction: putting the 
work in context, stating the 
hypothesis, avoiding plagiarism. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

4  The introduction exercise: 
discussion of student written 
introductions, possible 
improvements. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

5  The experimental: describing 
synthesis, reporting data, clarity 
in methodology. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

6  Results and discussion: 
description of the results, 
trends, and comparisons. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

7  Results and discussion: 
interpreting the results, relating 
to the hypothesis, figures and 
tables 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

8  Results and discussion exercise: 
discussion and re-writing of the 
article main body. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ

รศ.ดร.เดวดิ 
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งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

9  Conclusions: summarizing the 
findings, possible future studies 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

10  Abstracts: being concise, 
informative and interesting 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

11  The cover letter: addressing the 
editor, explaining the article’s 
significance.. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

12  Article completion: presentation 
of the 1st draft. 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน ตรวจ
งานและวิพากษ์
รายบุคคล 

รศ.ดร.เดวดิ 

 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Writing assignments 1-12 40 % 
2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Classroom activities 1-12 60 % 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1 เอกสารและต าราหลัก  
 1) Academic Writing: A handbook for international students by Stephen Bailey, 3rd edition, 

Routledge, 2011. 
2) A key paper on outline writing also forms essential reading for this course: G. M. Whitesides, 

Adv. Mater., 2004, 16, 1375-1377. 
3) Using English for Academic Writing, http://www.uefap.com/writing/writfram.htm 
 
Many publishers now include excellent guides to writing scientific articles. A selection of resources 
is given below: 

1. Training webcasts, www.elsevier.com/journal-authors/elsevier-supporting-early-career-
researchers/publishing-connect-training-webcasts. 

2. Tips for writing better science papers, 
www.chemistryviews.org/details/education/5202161/Tips_for_Writing_Better_Science_Papers.
html. 
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3. Publishing your Research 101, acsoncampus.acs.org/resources/video/. 
 

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-620  เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 1 

               (Advanced Inorganic Chemistry I) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 1 หน่วยวิชา (4-0-8)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาเลือก ในกลุ่มวิชาทางเคมอีนินทรีย์ ของ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้ช่วยสอน 

 
- 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3 / ช้ันปีท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ผ่านรายวิชา 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 15/05/2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 รายวิชานี้มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างทางอิเล็กตรอน หลักของอัฟเบา กฎของฮุนด์ พันธะเคมี การไฮบรไิดซ์ของ

ออร์บิทัล ทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกุล ทฤษฎีวีเอสอีพีอาร์ เคมีของธาตุในเอส-บล็อค และ พี-บล็อค 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ปรับปรุงหัวข้อให้เหมาะสมต่อช่ัวโมงสอน และปรับรายละเอียดของเนื้อหารายวิชานี้ให้เหมาะสมต่อระดับการเรียนรู้

ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้เนื้อหาหลักของรายวิชาเป็นวิชาเลือกของกลุ่มสาขาวิชาเคมีอนินทรีย ์
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 โครงสร้างทางอิเล็กตรอน หลักของอัฟเบา กฎของฮุนด์ พันธะเคมี การไฮบรไิดซ์ของออร์บิทัล ทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกลุ 

ทฤษฎีวีเอสอีพีอาร์ เคมีของธาตุในเอส-บล็อค และ พี-บล็อค 
Electronic structure, Aufbau principle, Hund’s rule; chemical bonding, orbital hybridization, 
molecular orbital theory; VSEPR theory; s-block chemistry and p-block chemistry. 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

48 ช่ัวโมง ไม่ม ี
 

ไม่ม ี 96 ช่ัวโมง 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ไม่ม ี

 
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 จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการท างานวิจยั 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหลักสตูรหรือส านักวิชา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท างานวิจัย ความซื่อสตัย์ในการท างานวิจัย การเคารพต่องานวิจัยผู้อื่น 
 

2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถอ่งแท้และลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

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

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

การเรยีนรู ้
2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดการท าวิจัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน และการน าเสนอผลงาน 

 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 



รหัสวิชา CHM-620 
ภาคการศึกษา 3/2556 

3/5 
 

 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจยัมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวิจัย จากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน และการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจาก การน าเสนอ การอธิบาย และการตอบค าถาม 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2)  สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได้ 
 4.2 วิธีการสอน  
 1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การปฏิบตัิงานเป็นทีม รวมถึงความรับผิดชอบต่อบทบาท

และหน้าท่ีของตนเองโดยการน ากจิกรรมมาใช้ในการเรยีนการสอน 
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

นักศึกษา 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 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด ี
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
 1) อธิบาย ยกตัวอย่าง ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการท างานวิจัย  

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
การน าเสนอ 

3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
 ตารางที่ 1   เนื้อหาวิชาบรรยาย 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 Atomic Structure: Quantum theory, 
atomic orbitals, electronic structure and 
electronegativity. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 
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1-3 Molecular bonding: Ionic bonding, 
covalent bonding, basic MO theory, -
bonding, -bonding and -bonding. 

8 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

3 Molecular Interactions: dispersion 
forces, dipole interactions and 
hydrogen bonding. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

4 Molecular Shape: VSEPR theory and 
isomerism in simple chemical 
compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

5 Acids and Bases: Brønsted acids and 
bases, Lewis acids and bases and 
ligands. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

6-7 Coordination Chemistry: Coordination 
bonds, compounds and number, 
denticity, ligand types, chelate effect, 
hard and soft acid base theory. 

6 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

7-8 Group 1 Chemistry: Physical properties 
of elements, basic compounds formed 
and reactions, coordination and 
organometallic compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

8-9 Group 2 Chemistry: Physical properties 
of elements, basic compounds formed 
and reactions, coordination and 
organometallic compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

9 Group 13 Chemistry: Physical properties 
of elements, boron hydrides and 
halides, aluminium compounds. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

10 Group 14 Chemistry: Physical properties 
of elements, carbon and silicon 
compounds. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

10 Group 15 Chemistry: Physical properties 
of elements, nitrogen and phosphorous 
compounds. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

11 Group 16 Chemistry: Physical properties 
of elements, oxygen and sulfur 
compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

12 Group 17 Chemistry: Physical properties 
of elements, halide compounds and 
their reactions. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 

12 Group 18 Chemistry: Physical properties 
of elements, xenon fluorides and 
oxides. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

รศ.ดร.เดวดิ 
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Final exam 12 60 % 
2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4 
Reports 6, 8 20 % 

3 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Quizzes and 
tutorial sessions 

2-11 20 % 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
 1) Inorganic Chemistry, Sharpe and Housecroft, Prentice Hall, 3rd Ed., 2008. 

2) Inorganic Chemistry, Shriver and Atkins, OUP, 4th Ed., 2006. 
3) Metal-Ligand Bonding, R. Janes and E. Moore, RSC and OUP publishing, 2004. 
4) Organotransition Metal Chemistry, A. F. Hill, RSC Publishing, 2002. 

 
 

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 
 



รหัสวิชา CHM-620 
ภาคการศึกษา 3/2556 

1/6 
 

มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-736  แบบจ าลองระดับโมเลกุลทางเคม ี

               (Chemical Molecular Modeling) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 1 หน่วยวิชา (3-3-8)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาเลือก ในกลุ่มวิชาทางเคมเีชิงฟิสิกส์ของ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง 
 อาจารย์ผู้สอน ดร.จิตนภา ศิรริักษ ์
 อาจารย์ผู้ช่วยสอน 

 
- 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3 / ช้ันปีท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ผ่านรายวิชา 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 15/05/2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 รายวิชานี้มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดแบบจ าลองระดับโมเลกุล กลศาสตรร์ะดับโมเลกุล สนามแรง เทคนิคการหา

โครงสร้างที่ดีท่ีสุด การค านวณพลังงานระดับโมเลกุลและสมบตัิของโมเลกลุเคมีด้วยเทคนคิทางกลศาสตรร์ะดับโมเลกลุ 
การค านวณเซมเิอมพิริกัลและแอบอินิชิโอด้วยโปรแกรมเชิงคอมพิวเตอร์ทางเคมี 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ไม่ม ี
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 แนวคิดแบบจ าลองระดับโมเลกุล กลศาสตร์ระดับโมเลกลุ สนามแรง เทคนิคการหาโครงสร้างที่ดทีี่สุด การค านวณ

พลังงานระดับโมเลกุลและสมบัติของโมเลกลุเคมดี้วยเทคนิคทางกลศาสตร์ระดับโมเลกลุ การค านวณเซมิเอมพริิกัลและ
แอบอินิชิโอด้วยโปรแกรมเชิงคอมพิวเตอร์ทางเคม ี
Concepts in molecular modeling; molecular mechanics; force fields; geometry optimization 
techniques; calculations of molecular energy and properties of chemical molecules using molecular 
mechanics techniques; semi-empirical and ab initio calculations using available computational 
chemistry software. 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

36 ช่ัวโมง ไม่ม ี
 

36 96 ช่ัวโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 ไม่ม ี

 
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 จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการท างานวิจยั 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหลักสตูรหรือส านักวิชา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท างานวิจัย ความซื่อสตัย์ในการท างานวิจัย การเคารพต่องานวิจัยผู้อื่น 

2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถอ่งแท้และลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและ

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

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

การเรยีนรู ้
2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดการท าวิจัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน และการน าเสนอผลงาน 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
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2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
การเรยีนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจยัมาวิเคราะห์

และอภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวิจัย จากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน และการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจาก การน าเสนอ การอธิบาย และการตอบค าถาม 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2)  สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได้ 
 4.2 วิธีการสอน  
 1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การปฏิบตัิงานเป็นทีม รวมถึงความรับผิดชอบต่อบทบาท

และหน้าท่ีของตนเองโดยการน ากจิกรรมมาใช้ในการเรยีนการสอน 
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

นักศึกษา 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 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด ี
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
 1) อธิบาย ยกตัวอย่าง ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการท างานวิจัย  

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
การน าเสนอ 

3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
 ตารางที่ 1   เนื้อหาวิชาบรรยาย 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 แนวคิดแบบจ าลองโมเลกุล การค านวณ
พลังงานระดับโมเลกุลด้วยเทคนิคทาง
กลศาสตรร์ะดับโมเลกุล 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

2 กลศาสตร์ควอนตมัส าหรับการจ าลองโมเลกุล  3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

3 การค านวณพลังงานระดบัโมเลกลุและสมบัติ
ของโมเลกุลเคมี โดยแอบอินิซิโอ และเซมิเอมพิ
ริกัล 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 

4 การค านวณพลังงานระดบัโมเลกลุและสมบัติ
ของโมเลกุลเคมี โดยใช้ทฤษฎีเดนซิตี้ฟังชันเนล 
(Density functional theory) part 1 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

5 การค านวณพลังงานระดบัโมเลกลุและสมบัติ
ของโมเลกุลเคมี โดยใช้ทฤษฎีเดนซิตี้ฟังชันเนล 
(Density functional theory) part 2 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

6 เทคนิคการหาโครงสร้างที่ดีท่ีสดุ 3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 

7 โมเลกุลาร์ไดนามิค 3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 

8 การใช้ระบบปฏิบตัิการ Unix ขั้นพื้นฐาน part 
1 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 

9 การใช้ระบบปฏิบตัิการ Unix ขั้นพื้นฐาน part 
2 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 

10 การใช้โปรแกรม Gaussian part 1 3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

11 การใช้โปรแกรม Gaussian part 2 3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

12 การใช้โปรแกรม Chemissian, Gaussum และ 
VMD 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- PowerPoint 
- Group discussion 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 
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 ตารางที่ 2   เนื้อหาวิชาปฏิบัติการ 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ / รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 การใช้ระบบปฏิบตัิการ Unix ขั้นพื้นฐาน part 
1 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

2 การใช้ระบบปฏิบตัิการ Unix ขั้นพื้นฐาน part 
2 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

3 การใช้โปรแกรม Gaussian part 1 3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

4 การใช้โปรแกรม Gaussian part 2 3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

5 การใช้โปรแกรม Chemissian 3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

6 การใช้โปรแกรม Chemissian และ Gaussum  3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

7 การใช้โปรแกรม VMD  3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

8 การค านวณพลังงานระดบัโมเลกลุและศึกษา
สมบัติของ N2 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

9 การหาโครงสรา้งที่ดีท่ีสุดของสารประกอบ
รูทีเนียม part 1 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

10 การหาโครงสรา้งที่ดีท่ีสุดของสารประกอบ
รูทีเนียม part 2 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

11 การค านวณและวเิคราะห์ช่วงการดูดกลืนแสง 
UV ของสารประกอบซิงค์ part 1 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา 

12 การค านวณและวเิคราะห์ช่วงการดูดกลืนแสง 
UV ของสารประกอบซิงค ์part 2 

3 นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการใช้
โปรแกรมตามที่ก าหนด 

ดร.จิตนภา 
ผศ.ดร.พิมผกา  

 
2 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Final exam 12 50 % 
2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4 
Workshop, 
presentation 
assignments 

2-10 35 % 

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

Reports 2-10 15% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก  
 1) Theoretical Chemsitry and Computational Modelling, Alcami, M., Broer, R., Calatayud, 

M., Ceulemans, A., Laganà, A.,Marsden, C., Mo, O., Nebot, I., Nguyen, M.T., Persico, M., Ramos, 
M.J., Yanez, M., Springer.  

 
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 
 

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  
 ไม่ม ี

 
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 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
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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 

 5.2 วิธีการสอน  
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 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
วิทยานิพนธ ์

13 เขียนรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ ์

 นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

13 สัมมนารายงานความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ ์

1 วัน นักศึกษาน าเสนอความกา้วหน้า
วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา 

คณาจารย ์

 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

      
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 
 


