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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-711 เคมีของผลติภณัฑธรรมชาติ

(Natural Product Chemistry)
2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาทางเคมอิีนทรีย ของ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร.ปลันธน แสนสุข

อาจารยผูสอน อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

อาจารยผูชวยสอน -
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 18/05/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับกระบวนการชีวสังเคราะห การจําแนกกลุมของ secondary metabolites
เทคนิคการสกัดตางๆ การตรวจหาโครงสราง และสมบตัิเชิงชีวภาพของสารผลิตภณัฑธรรมชาติ รวมท้ังนําเสนอรายงาน
การวิจัยท่ีเก่ียวกับสารผลติภณัฑธรรมชาติท่ีนาสนใจในปจจุบัน

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงหัวขอใหเหมาะสมตอช่ัวโมงสอน และปรับรายละเอียดของเน้ือหารายวิชาน้ีใหเหมาะสมตอระดับการเรยีนรู
ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ท้ังน้ีเน้ือหาหลักของรายวิชาเปนวิชาเลือกของกลุมสาขาวิชาเคมีอินทรีย

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

กระบวนการชีวสังเคราะห เทคนิคการสกัดตางๆ การตรวจหาโครงสราง และสมบตัิเชิงชีวภาพของสารผลิตภณัฑ
ธรรมชาติ และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวกับสารผลติภณัฑธรรมชาติท่ีมีสมบตัิทางยาท่ีนาสนใจในปจจุบนั
Biosynthetic processes; extraction techniques; structural determination and biological properties of
natural products; interesting current research in the area of medicinal natural products.

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

48 ช่ัวโมง ไมมี ไมมี 96 ช่ัวโมง
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการ

ประกอบวิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการทํางานวิจยั
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสตูรหรือสํานักวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสตัยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอ่ืน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏแีละ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษาเปน

ศูนยกลางการเรียนรู
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสู

รายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดการทําวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไข
ปญหา การเรียนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
3.2 วิธีการสอน

1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจยัมาวิเคราะห
และอภิปรายกัน

2) ใชผลงานวิจัย จากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจาก การนําเสนอ การอธิบาย และการตอบคําถาม

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได

4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการสรางปฏิสัมพันธตอกัน การปฏิบตัิงานเปนทีม รวมถึงความรับผิดชอบตอ

บทบาทและหนาท่ีของตนเองโดยการนํากิจกรรมมาใชในการเรียนการสอน
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

นักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) อธิบาย ยกตัวอยาง ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการ

ทํางานวิจัย
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการนําเสนอ
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอ

ผลงานในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

ตารางท่ี 1 เน้ือหาวิชาบรรยาย

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1 Biosynthetic processes: Primary and
secondary metabolism, the building
blocks, and the construction
mechanisms

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.ปลันธน

1 The acetate pathway: Fatty acids and
polyketides

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.ปลันธน

2 The shikimate pathway: Aromatic amino
acids and phenylpropanoids

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.ปลันธน

3-4 The mevalonate and deoxyxylulose
phosphate pathways: Terpenoids and
steroids

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.ปลันธน

4 The classification of secondary
metabolites

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.หทัยชนก

5 The extraction techniques 4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.หทัยชนก

6-7 The isolation and purification 8 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.หทัยชนก

8-10 The characterization 12 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.วรพงศ

11 Biological activities: Screening methods
and biological evaluation

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ.วรพงศ

11-12 Presentation on natural product
chemistry topic

6 - สืบคน เตรยีมนําเสนอ
- PowerPoint
- Oral presentation
-Abstract or Report

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ

ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Paper examination 5, 9, 12 90 %
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
Evaluation of
presentation and
abstract or report

12 10 %
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1) P.M. Dewick. Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach, 2nd ed., John Willey & Sons,

2002
2) International publications on natural product chemistry and marine natural product chemistry

topic
3) รัตนา อินทรานุปกรณ การตรวจสอบและการสกัดแยกสาระสาํคัญจากสมุนไพร สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 2547

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน (ตามระบบของสวนสงเสรมิวิชาการ)
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน (ตามระบบของสวนสงเสริมวิชาการ)

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-712 เคมีเฮเทอโรไซคลิก

(Heterocyclic Chemistry)
2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาทางเคมอิีนทรีย ของ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ

อาจารยผูสอน อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

อาจารยผูชวยสอน -

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 15/05/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับโครงสราง สมบัติทางกายภาพ การสังเคราะหและปฏิกิริยาเคมี ของ
สารประกอบ อะโรมาติก เฮเทอโรไซเคิล ท่ีประกอบดวยจํานวนอะตอมในวงตั้งแตสามถึงหกอะตอมท่ีมี ธาตุไนโตรเจน
ออกซิเจน และซัลเฟอร เปนองคประกอบในวง เชน pyridine, quinolines, isoquinolines, pyrone,
benzopyrones, pyridazine, pyrimidine, pyrazine, pyroles, thiophenes, furans, indole,
benzothiophenes, benzofurans, isoindoles, 1,3-azoles 1,2-azoles purines

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงหัวขอใหเหมาะสมตอช่ัวโมงสอน และปรับรายละเอียดของเน้ือหารายวิชาน้ีใหเหมาะสมตอระดับการเรียนรู
ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ท้ังน้ีเน้ือหาหลักของรายวิชาเปนวิชาเลือกของกลุมสาขาวิชาเคมีอินทรีย

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

การสังเคราะหและปฏิกิริยาของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกและอนุพันธท่ีประกอบดวยจํานวนอะตอมในวงตั้งแตสาม
ถึงหกอะตอมท่ีมีธาตไุนโตรเจน ออกซิเจน และซลัเฟอร เปนองคประกอบในวง
Synthesis and reactions of three to six-membered derivatives with Nitrogen, Oxygen and Sulfur
hetereoatoms.
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2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

48 ช่ัวโมง ไมมี ไมมี 96 ช่ัวโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการ

ประกอบวิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการทํางานวิจยั
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสตูรหรือสํานักวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสตัยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอ่ืน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏแีละ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษาเปน

ศูนยกลางการเรียนรู
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสู

รายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดการทําวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไข
ปญหา การเรียนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
3.2 วิธีการสอน

1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจยัมาวิเคราะห
และอภิปรายกัน

2) ใชผลงานวิจัย จากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจาก การนําเสนอ การอธิบาย และการตอบคําถาม

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรบัความเห็นท่ีแตกตางได

4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการสรางปฏิสัมพันธตอกัน การปฏิบตัิงานเปนทีม รวมถึงความรับผิดชอบตอ

บทบาทและหนาท่ีของตนเองโดยการนํากิจกรรมมาใชในการเรียนการสอน
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

นักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) อธิบาย ยกตัวอยาง ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการ

ทํางานวิจัย
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการนําเสนอ
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอ

ผลงานในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย



รหัสวิชา CHM-712
ภาคการศึกษา 1/2555

4/5

5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

ตารางท่ี 1 เน้ือหาวิชาบรรยาย

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1 Introduction structure and main physical
properties of saturated and unsaturated
heterocyclic compound and aromatic
heterocycles (3-6 membered ring)

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. วรพงศ

2-3 Reactivitiy of aromatic heterocycles:
electrophilic addition, electrophilic
substitution, Nucleophilic substitution,
Radical substitution,etc

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. วรพงศ

3-4 Reaction and Synthesis of Pyrroles
Thiophenes and Furans

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. วรพงศ

4-5 Reaction and Synthesis of Pyridines
Quinolines qnd Isoquinolines

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. หทัยชนก

5-6 Reaction and Synthesis of Pyrones and
Benzopyrones

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. หทัยชนก

6-7 Reaction and Synthesis of the Diazines (2
N-atom): Pyridazine, Pyrimidine and
Pyrazine

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. หทัยชนก

8-9 Reaction and Synthesis of Idoles,
Benzo[b]thiophenes, Benzo[b]furans,
Isoindoles, Benzo[c]thiophenes and
Isobenzofurans

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. ปลันธน

9-10 Reaction and Synthesis of Azole:
Pyrazoles, Isothiazoles, Isoxazoles
Imidazoles, Thiazoles and Oxazoles

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. ปลันธน

10-11 Reaction and Synthesis of Purine: Nucleic
acid, nucleosides and nucleotides

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

อ. ปลันธน

11-12 Presentation on Heterocyclic Topic 6 - สืบคน เตรยีมนําเสนอ
- PowerPoint
- Oral presentation
-Abstract or Report

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ



รหัสวิชา CHM-712
ภาคการศึกษา 1/2555

5/5

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ

ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Paper examination 5, 9, 12 90 %
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
Evaluation of
presentation and
abstract or report

12 10 %

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1) J.A. Joule, K. Mills, G.F. Smith. Heterocyclic Chemistry, 3rd ed., Chapman&Hall, 1995
2) International publication on heterocyclic chemistry topic

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน (ตามระบบของสวนสงเสรมิวิชาการ)
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน (ตามระบบของสวนสงเสริมวิชาการ)

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-728 ปญหาพิเศษทางเคมีอนินทรียข้ันสูง 1

(Special Problem in Advanced Inorganic Chemistry I)
2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาทางเคมอีนินทรีย ของ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง

อาจารยผูสอน รองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
อาจารยผูชวยสอน -

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 15/05/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

รายวิชาน้ีมุงเนนเน้ือหาเก่ียวกับซปูราโมเลกุลลารเคมีและการประยกุตใชในทางงานวิจัย เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความ
เขาใจอยางลุมลึกในโดยผานการเรยีนและศึกษาจากบทความวิจัยท่ีทันสมัย
.

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงหัวขอใหเหมาะสมตอช่ัวโมงสอน และปรับรายละเอียดของเน้ือหารายวิชาน้ีใหเหมาะสมตอระดับการเรยีนรู
ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ท้ังน้ีเน้ือหาหลักของรายวิชาเปนวิชาเลือกของกลุมสาขาวิชาเคมีอนินทรีย

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

การบรรยายและอภิปรายอยางลุมลึกในหัวขอเรื่องท่ีนาสนใจและทันสมัยทางเคมีอนินทรีย
Presentation and in-depth discussion of current interesting topics in inorganic chemistry.

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

48 ช่ัวโมง ไมมี ไมมี 96 ช่ัวโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการทํางานวิจยั
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสตูรหรือสํานักวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสตัยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอ่ืน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง

การเรยีนรู
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดการทําวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา
การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
3.2 วิธีการสอน

1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจยัมาวิเคราะห
และอภิปรายกัน
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2) ใชผลงานวิจัย จากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจาก การนําเสนอ การอธิบาย และการตอบคําถาม

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได

4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการสรางปฏิสัมพันธตอกัน การปฏิบตัิงานเปนทีม รวมถึงความรับผิดชอบตอบทบาท

และหนาท่ีของตนเองโดยการนํากิจกรรมมาใชในการเรยีนการสอน
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

นักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) อธิบาย ยกตัวอยาง ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการทํางานวิจัย
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

การนําเสนอ
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน

ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

ตารางท่ี 1 เน้ือหาวิชาบรรยาย
สัปดาห

ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อท่ีใช

ผูสอน

1 Supramolecular interactions: the
hydrogen bond, strength, possible
donor and acceptor atoms, hydrogen
bonding notation.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด
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สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

2 Supramolecular interactions: the weak
hydrogen bond, C-HX interactions, -
 interactions and C-H interactions.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

3 Supramolecular interactions: halogen
bonding, comparison with hydrogen
bonding, XX interactions, the  hole,
acceptor-donor dichotomy.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

4 Cationic binding: crown ethers, Lariat
ethers, cryptands, solution behaviour
and selectivity.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

5 Cationic binding: calixarenes,
cyclodextrins, and siderophores.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

6 Anionic binding: anion-host design,
anionic size and shape, guanadinium,
urea and azamacrocyclic receptors.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

7 Crystal engineering: basic concepts,
crystal engineering synthons, alcohol-
amine, amide-amide co-crystals, and
coordination polymers.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

8 Self-assembly: template effects in
synthesis, kinetic and thermodynamic
considerations and self-assembly of
tetrahedral and octahedral coordination
cages.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

9 Self-assembly: molecular squares and
triangles, catenanes and rotoxannes,
helicates and knots.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

10 Supramolecular devices:
photochemical sensors, fluorophores,
and electrochemical sensors.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

11 Supramolecular devices: molecular
wires, molecular rectifiers,
electroswitchable luminescence and
switchable binding.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

12 Supramolecular nanomaterials:
dendrimers, supramolecular gels,
supramolecular nanocapsules and
supramolecular nanoparticles.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ

ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Midterm exam 6 30 %
2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Final exam 12 30 %
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
Essay assignments 8 20%

4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Quizzes and
tutorial sessions

2-11 20%

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1) Supramolecular Chemistry, J. W. Steed and J. L. Atwood, Wiley, 2nd Ed., 2009.
2) Supramolecular Chemistry, P. D. Beer, P. W. Gale, D. K. Smith, 1999.

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สหเวชศาสตร�และสาธารณสุขศาสตร�/ชีวเวชศาสตร� 
 

หมวดท่ี 1 ข'อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  

  BMS-675    เทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร� 
  Biomedical Sciences Laboratory Techniques 
2. จํานวนหน/วยวิชา  

1 (2-6-7) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร� 
เปDนกลุEมวิชาบังคับ 

4. อาจารย1ผู'รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย1ผู'สอน  
ผูHชEวยศาสตราจารย� ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ผูHสอนและผูHรับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย� ดร. วรพงศ� ภูEพงศ�      ผูHสอน 
อาจารย� ดร.พวงทิพย� ภูEพงษ�      ผูHสอน 
อาจารย� ดร.วรางคณา   จุHงลก      ผูHสอน 
อาจารย� ดร.อัปษร สัตยาคม      ผูHสอน 
อาจารย� ดร. สุวิทย� ดHวงมะโน      ผูHสอน 
อาจารย� ดร. จิรารัตน� สองสี      ผูHสอน 
อาจารย� ดร. ภูวดล บางรักษ�               ผูHสอน       

5. ภาคการศึกษา/ช้ันป5ท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปRท่ี 1  

6. รายวิชาท่ีต'องเรียนมาก/อน (Pre-requisites) 
ไมEมี      

7. รายวิชาท่ีต'องเรียนพร'อมกัน (Co-requisites) 
ไมEมี 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคบรรยายเรียนท่ีอาคารวิชาการ 1 และ/หรืออาคารวิชาการ 2  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 

  ภาคปฏิบัติเรียนท่ีอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (B8) 

รายวิชาบงัคบั                                                       BMS-675 เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sciences Laboratory Techniques)   

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปี พ.ศ. 2555          เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (Course Specifications) 
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9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล/าสุด 
29 สิงหาคม 2555 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ/งหมายและวัตถุประสงค1  
1. จุดมุ/งหมายของรายวิชา  
 รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร�เปDนวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหHนักศึกษาไดHศึกษาเรียนรูH
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติเก่ียวกับ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและเทคนิคตEางๆ ท่ีประยุกต�ใชHบEอยใน
การศึกษา และวิจัยทางชีวเวชศาสตร�ซ่ึงครอบคลุมดHานชีวเคมี เคมีวิเคราะห� ชีววิทยาระดับโมเลกุล วิทยา
ภูมิคุHมกัน การเพาะเลี้ยงเซลล� และเนื้อเยื่อ 

วัตถุประสงค1 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
1.1 เขHาใจและสามารถอธิบายหลักการของเทคนิคตEางๆ ท่ีประยุกต�ใชHบEอยในการศึกษาทาง          

ชีวเวชศาสตร� 
1.2 สามารถเลือกใชHเทคนิคตEางๆ มาประยุกต�ใชHในงานวิจัยทางดHานชีวเวชศาสตร�ไดHอยEางเหมาะสม  

2. วัตถุประสงค1ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือพัฒนาเนื้อหาของบทเรียนใหHสอดคลHองกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา โดยมีสาระสําคัญของการ

ปรับปรุง ดังนี้ 
 2.1 เพ่ิมเติมการเรียนรูHดHวยการมอบหมายงานท่ีตHองมีการสืบคHนทางระบบสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน
เพ่ือใหHผูHเรียนไดHมีการคHนควHางานวิจัยใหมEๆ ท่ีเก่ียวขHองกับหลักการของเทคนิคตEางๆ ท่ีประยุกต�ใชHบEอยใน
การศึกษาทางชีวเวชศาสตร� 
 2.2  ปรับปรุงเนื้อหาใหHสอดคลHองกับความรูHทางดHานเทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร� 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  

 ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคตEางๆ ท่ีประยุกต�ใชHบEอยในการศึกษา และวิจัยทางชีวเวชศาสตร�ซ่ึง
ครอบคลุมดHานชีวเคมี เคมีวิเคราะห� ชีววิทยาระดับโมเลกุล วิทยาภูมิคุHมกัน การเพาะเลี้ยงเซลล� และเนื้อเยื่อ 

Theories, principles and various applied techniques often used in studies and 
researches in biomedical science including biochemistry, analytical chemistry, molecular 
biology, immunology, cell and tissue cultures  
2. จํานวนช่ัวโมงต/อภาคการศึกษา 

การบรรยาย การสอนเสริม การฝMกปฏิบัติ การศึกษาด'วยตนเอง 
24 ชั่วโมง 0 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 

3. จํานวนช่ัวโมงต/อสัปดาห1ท่ีอาจารย1ให'คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก/นักศึกษาเปOนรายบุคคล 
อาจารย�ผูHสอนจัดเวลาใหHคําปรึกษาเปDนรายบุคคล หรือกลุEมตามความตHองการของนักศึกษา จํานวน 5 

ชั่วโมงตEอสัปดาห� โดยสามารถโทรศัพท�มานัดเวลาไดHท่ีเบอร�โทร 075-672105 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรู'ของนักศึกษา  
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต'องพัฒนา 
1.1.1 มีความรูH ความเขHาใจ และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.2 มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และเสียสละเพ่ือประโยชน�สEวนรวม 
1.1.3 มีความเปDนผูHนําในการสEงเสริมใหHมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถวินิจฉัยและจัดการปhญหาท่ีเกิดข้ึนดHวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
1.1.4 วินัย ตรงตEอเวลา และมีความรับผิดชอบตEอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลHอม  

1.2 วิธีการสอน  
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน  
1.2.2 สรHางจิตสํานึกของนักศึกษาใหHมีคุณธรรม จริยธรรมผEานการบรรยายหรือปฏิบัติใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมตามควรแกEโอกาส หรือยกตัวอยEางกรณีศึกษา 
1.2.3 กําหนดใหHมีการทํารายงานสEงตรงเวลาทุกครั้ง 
1.2.4 กําหนดขHอบังคับและกฏระเบียบ 
1.2.5 กําหนดเกณฑ�การเขHาชั้นเรียน 
1.2.6 กําหนดใหHนักศึกษาแตEละคนทํารายงานของตนเองโดยไมEลอกขHอมูลจากเพ่ือนมาเขียน

เปDนรายงานของตนเอง 
1.2.7 กําหนดใหHมีการจัดเก็บอุปกรณ�และทําความสะอาดหHองปฏิบัติการทุกครั้งหลังเสร็จ 
1.2.8 การปลูกฝhงเรื่องความขยันหมันเพียร ความอดทน และความเอ้ือเฟmnอเผื่อแผE 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 รHอยละ 90 ของนักศึกษาสEงงานตรงเวลา 
1.3.2 รHอยละ 90 ของนักศึกษาปฏิบัติตามขHอบังคับและกฏระเบียบ 
1.3.3 รHอยละ 90 ของนักศึกษาเขHาชั้นเรียนอยEางสมํ่าเสมอ โดยไมEนHอยกวEารHอยละ 80 ของ

เวลาเรียนท้ังหมด  
1.3.4 รHอยละ 90 ของนักศึกษาไมEลอกผลการปฏิบัติการ/รายงาน 
1.3.5 ความเปDนระเบียบเรียบรHอยของหHองปฏิบัติการ 
1.3.6 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  

2. ความรู' 
2.1  ความรู'ท่ีต'องได'รับ 

2.1.1 นักศึกษาจะมีความเขHาใจและสามารถบูรณาการความรูHในแงEของการใชHเทคนิคตEางๆ 
ทางดHานชีวเวชศาสตร�  
   2.1.2 นักศึกษาไดHรับความรูHทางทฤษฎีเก่ียวกับสารหลักการของเทคนิคตEางๆ ท่ีประยุกต�ใชH
บEอยในการศึกษาทางชีวเวชศาสตร� 
  2.1.3 นักศึกษาไดHรับการฝoกภาคปฏิบัติ สามารถเลือกใชHเทคนิคตEางๆ มาประยุกต�ใชHใน
งานวิจัยทางดHานชีวเวชศาสตร�ไดHอยEางเหมาะสม  
   2.1.4 นักศึกษาไดHรับความรูHเพ่ิมเติมจากสืบคHนขHอมูล ตําราท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1  สอนภาคบรรยายในสEวนของทฤษฎีท่ีเก่ียวขHองกับเทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร� 
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2.2.2 ฝoกทักษะการใชHเทคนิคปฏิบัติการชีวเวชศาสตร�ไปประยุกต�ใชHในงานวิจัยทางดHาน  ชีว
เวชศาสตร�ใหHสอดคลHองกันไดHอยEางเหมาะสม 
 2.2.3 มอบหมายใหHมีการจัดทํารายงานผลการศึกษา สรุป และวิจารณ�ผลการศึกษาโดย
คHนควHาเพ่ิมเติมจากตําราภาษาไทยและอังกฤษ ตลอดจนการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคHนขHอมูล   

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 คะแนนสอบภาคทฤษฎี กลางภาค (รHอยละ 40) และปลายภาค (รHอยละ 40) 
2.3.2 คะแนนการสอบปฎิบัติ (รHอยละ 10) 
2.3.3 คะแนนการจัดทํารายงาน (รHอยละ 10)  

3. ทักษะทางปPญญา 
3.1 ทักษะทางปPญญาท่ีต'องพัฒนา 

3.1.1  สามารถประยุกต�ใชHความรูHทางทฤษฎีนําไปสูEการฝoกปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห�อยEาง
เปDนระบบและแกHไขปhญหาท่ีเกิดข้ึนหากผลการวิเคราะห�ไมEไดHเปDนไปตามทฤษฎี 

3.1.2 สามารถสืบคHน วิเคราะห� และสังเคราะห�ขHอมูลท่ีคHนควHาเพ่ิมเติม มาประกอบใชHใน
กระบวนการเรียนรูHตามงานท่ีมอบหมาย 

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 บรรยายพรHอมยกตัวอยEางกรณีศึกษาท่ีเหมาะสม 
3.2.2 มอบหมายใหHนักศึกษาจัดทํารายงานผลการศึกษา สรุป และวิจารณ�ผลการศึกษา 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 ผลการสอบภาคทฤษฎี กลางภาค (รHอยละ 40) และปลายภาค (รHอยละ 40) 
3.3.2 การจัดทํารายงาน (รHอยละ 10) 

4. ทักษะความสัมพันธ1ระหว/างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ1ระหว/างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต'องพัฒนา 

4.1.1 พัฒนาทักษะในการสรHางความสัมพันธ�ระหวEางผูHเรียนดHวยกัน 
4.1.2 พัฒนาการเรียนรูHดHวยตนเอง ใหHตระหนักและรับผิดชอบตEองานท่ีมอบหมาย 

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 มอบหมายใหHนักศึกษาคHนควHาขHอมูลและจัดทํารายงาน  
4.2.2 สEงรายงานตามกําหนด 

4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 การจัดทํารายงาน (รHอยละ 10) 
1.3.7 รHอยละ 90 ของนักศึกษาสEงงานตรงเวลา 

5. ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การส่ือสาร การรู'สารสนเทศ และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การส่ือสาร การรู'สารสนเทศ และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ต'องพัฒนา 
5.1.1 มีทักษะในการใชHเครื่องมือ อุปกรณ� ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและจําเปDนตEอการ

เรียนรูH 
5.1.2 สามารถสื่อสารไดHอยEางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลEาและการเขียน   

5.2 วิธีสอน 
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5.2.1 มอบหมายงานท่ีนักศึกษาตHองคHนควHาขHอมูลจากแหลEงสารสนเทศตEางๆ และจัดทํา
รายงานผลการศึกษา 

5.2.2 ฝoกอภิปรายผลการตรวจวิเคราะห�ดHวยวาจา 
5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 การจัดทํารูปแบบรายงานไดHถูกตHอง ใชHภาษาไดHถูกตHองและมีเนื้อหาครบถHวน (รHอยละ 
10) 

5.3.2 ผลการสอบภาคทฤษฎี กลางภาค (รHอยละ 40) และปลายภาค (รHอยละ 40) 
6. ทักษะปฏิบัติ 

6.1  ทักษะปฏิบัติท่ีต'องพัฒนา 
  6.1.1 มีทักษะปฏิบัติการท่ีเก่ียวขHองในดHานชีวเวชศาสตร� 
  6.1.2 สามารถจัดเก็บขHอมูล วิเคราะห� และสังเคราะห� ผลการศึกษา 
6.2  วิธีสอน 
  6.2.1 ฝoกทักษะการปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห�ท่ีเก่ียวขHองในดHานชีวเวชศาสตร� 
  6.2.2 สอนการจัดเก็บขHอมูล วิเคราะห� และสังเคราะห� ผลการศึกษา 

 6.3  วิธีการประเมินผล 
   6.3.1 การจัดทํารายงาน (รHอยละ 10)    
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 
1.1 แผนการสอนภาคทฤษฎี 

สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือท่ีใช' 

ผู'สอน 

1 Isolation and purification 
of compounds 

2 ชม. สอนบรรยาย 1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร.วรพงศ� 

2 Medical Microbiology 
 - Bacterial culture, 
isolation and   
identification 

 
2 ชม. 

 
สอนบรรยาย 

 
1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 

 
ผศ.ดร.
มณฑล 
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สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือท่ีใช' 

ผู'สอน 

presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

3 3.1 Antibacterial sensitivity 
test (AST): diffusion 
method; dilution method 
 
 
 
 
 
 
3.2 Current topic in AST for 
methicillin resistant 
Staphylococcus aureus 
(MRSA) 

1 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ชม. 

สอนบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําเสนอหนHา
ชั้นเรียน 

1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 
 
1. นักศึกษานําเสนอ
ผลงานทีไ่ปสืบคHน 
2.ตอบคําถาม 
...................................... 
Power point 

3.1 ผศ.ดร.
มณฑล 
 
 
  
 
 
 
 
3.2 
นักศึกษา
ปริญญา
เอก 

4 Antibiotics: mechanism & 
resistance 

2 ชม. 
  

สอนบรรยาย 
 

1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร. พวง
ทิพย� 

5 5.1 Application of Broth 
dilution method for anti 
bacterial assay of herb. 
 
 
 
 
 
5.2 Current topic in 
Application of microbroth 
dilution for antibacterial 
assay of herb. 

1 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ชม. 

สอนบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําเสนอหนHา
ชั้นเรียน 

1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 
 
1. นักศึกษานําเสนอ
ผลงานทีไ่ปสืบคHน 
2.ตอบคําถาม 

5.1อาจารย� 
ดร. พวง
ทิพย� 
 
 
 
 
 
5.2 
นักศึกษา
ปริญญา
เอก 
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สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือท่ีใช' 

ผู'สอน 

...................................... 
Power point 

6 Cell culture techniques 2 ชม. สอนบรรยาย 1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร.อัปษร 

7 Antioxidant assay 2 ชม. สอนบรรยาย 1. บรรยาย กตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

8 Cytotoxicity tests in cancer 
cells 

2 ชม. สอนบรรยาย 1. บรรยาย กตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร.สุวิทย� 

9 Induction of inflammation 
and anti-inflammatory 
assay 

2 ชม. สอนบรรยาย 1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 
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สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือท่ีใช' 

ผู'สอน 

10 Molecular biology 
techniques เชEน  
10.1 Reverse Transcriptase 
Polymerase Chain Reaction 
(RT-PCR) 
 
 
 
 
10.2 Western Blotting 
Hybridization 
 

 
 

1 ชม. 
 
 
 
 
 
 

1 ชม. 

 
 

สอนบรรยาย 
 
 
 
 
 
 

สอนบรรยาย 

1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 
 
1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

10.1
อาจารย� 
ดร.สุวิทย� 
 
 
 
 
 
 
10.2
อาจารย� 
ดร.อัปษร 

11 Immunological technique  
eg. 
-  ELISA and related 
techniques 
- Chemiluminescent assay 
- Immunocytochemistry 

and Immunofluorescent 
assay  

2 ชม. สอนบรรยาย 
 

1. บรรยาย ยกตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจารย� 
ดร.จิรา
รัตน� 

12 -Molecular Cloning  
analysis  and sequencing 
-Bioinformatic tools 

2 ชม. 
 

สอนบรรยาย 
 

1. บรรยาย กตัวอยEาง
ประกอบ 
2. ซักถาม 
..................................... 
Power point 
presentation slide และ
เอกสารประกอบการสอน/
คําสอน 

อาจาย� ดร.
ภูวดล 

Final (appointment) 
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1,2 แผนการสอนภาคปฏิบัติ 
 

สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

และส่ือท่ีใช' 
ผู'สอน 

1 Isolation and Purification of 
compounds 

 6 ชม. 1.สอนปฏิบัติ  
  

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย  

อาจารย� 
ดร.วรพงศ� 

2 Medical Microbiology 
- Bacterial culture, 
isolation and   
identification 
- Diffusion method : Kirby-
Bauer method; Agar plug 
assay; Double layer assay; 
Drop method I 

3 ชม. 
 
 
 

3 ชม. 

1.สอนปฏิบัต ิ
2.ตั้งชุดสาธติ 
 
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

ผศ.ดร.
มณฑล 
 

3 - Diffusion method : Kirby-
Bauer method; Agar plug 
assay; Double layer assay; 
Drop method  
-Broth dilution method 

6 ชม. 
 

1.สอนปฏิบัต ิ
2.ตั้งชุดสาธติ 
 
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

ผศ.ดร.
มณฑล 
 

4 Assay for antibacterial 
activity of herbs I 

6 ชม. สอนปฏิบัต ิ
 
 
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจารย� 
ดร.พวง
ทิพย� 
 

5 Assay for antibacterial 
activity of herbs II 

6 ชม. สอนปฏิบัต ิ
 
 
 

1. Talk lab 40 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 

อาจารย� 
ดร.พวง
ทิพย� 
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สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

และส่ือท่ีใช' 
ผู'สอน 

............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

6 Cell culture technique 6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
  

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

7 Antioxidant assay 6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

8 Cytotoxicity test of natural 
compounds and their 
analogs in cancer cells 

6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

9 Anti-inflammatory assay of 
natural compounds and 
their analogs  

6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 

10 Western blot analysis/ RT-
PCR 

6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
2.ตั้งชุดสาธติ 
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน

อาจารย� 
ดร.
วรางคณา 
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สัปดาห1 หัวข'อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ลักษณะการ
เรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

และส่ือท่ีใช' 
ผู'สอน 

จากงานวิจัย)/งานวิจัย 
11 Immunological technique 

ELISA technique and 
related method  

6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
2.ตั้งชุดสาธติ 
 
 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ (ถHามี) 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจารย� 
ดร.จิรารัตน� 
 

12 12.1 Cloning 
12.2 Bioinformatics 

6 ชม. 1.สอนปฏิบัต ิ
2.ตั้งชุดสาธติ 

1. Talk lab 20 นาที 
2. สาธิตตามเอกสารบท
ปฏิบัติการ 
3. ฝoกเทคนิคการทํา
ปฏิบัติการ (ถHามี) 
............................... 
เอกสารบทปฏิบัติการ (เนHน
จากงานวิจัย)/งานวิจัย 

อาจาย� ดร.
ภูวดล 

Examination (appointment) 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู'  

ท่ี ผลการเรียนรู' วิธีการประเมิน 
สัปดาห1ท่ี 
ประเมิน 

สัดส/วนของการ
ประเมินผล (ร'อยละ) 

1 หมวดท่ี 4.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียน การทํางาน การ
สEงงาน และความรับผิดชอบในการเรียน 

1-12 10 

2 หมวดท่ี 4.2, 
4.3, 4.5 

การสอบภาคทฤษฎี  7, 13 80 

3 หมวดท่ี 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5 

การจัดทํารายงาน การใชHสารสนเทศ การ
อHางอิงแหลEงขHอมูล   

1-12 10 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก  

1.1 เอกสารประกอบการสอน/คําสอนของอาจารย�ผูHสอน 
2. เอกสารและข'อมูลสําคัญ 
 2.1 Primrose SB.  Molecular biotechnology, 1991. Blackwell Scientific Publications. 
 2.2 Nicholl DST.  An introduction to genetic engineering, 2002.  Cambridge University 
Press. 
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 2.3 Davis JM. Basic cell culture: a practical approach, 2002.  Oxford University Press. 
 2.4 Helgason CD and Miller CL. Basic cell culture protocols, 2005. Humana Press. 
 2.5 Langdon SP. Cancer cell culture: methods and protocols, 2004.  Humana Press. 
 2.6 Zola H. Monoclonal antibodies: preparation and use of monoclonal antibodies 
and engineered antibody derivatives, 2000.  BIOS. 
 2.7 Rose NR. Manual of clinical laboratory immunology, 1997. ASM Press. 
 2.8 Rose NR, Hamilton RG and Barbara D. Manual of clinical laboratory immunology, 
2002. ASM Press.  

 2.9 Talaro KP. Foundations in Microbiology. 5th edition, 2005. McGraw-Hill 
Companies, Inc, New York, USA. 
 2.10  Tortora GJ, Funke BR and Case CL. Microbiology: An introduction. 8th edition, 
2004. Benjamin Cummings, Pearson Education, Inc, California, USA. 

3. เอกสารและข'อมูลแนะนํา 
3.1 Primrose SB and Twyman RM. Principles of gene manipulation and genomics, 

2006. John Wiley & Sons. 
3.2 Helgason CD and Miller CL. Basic cell culture protocols, 2005. Humana Press. 
3.3 Rose NR and Hamilton RG. Barbara Detrick Manual of clinical laboratory 

immunology, 2002. ASM Press.  
 3.4 Patrick R, Murray KS and Rosenthal MAP.  Medical Microbiology, 5th edition, 2005.  

Philadelphia: Elsevier/Mosby.  
 3.5 Mims C, Playfair J, Roitt I, Wakelin D and Williams R. Medical Microbiology. 2nd 

edition, 1998. Mosby International Limited, London, UK. 
3.6 http://www.chromatography-online.org/ 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ1การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา   
2. กลยุทธ1การประเมินการสอน 

1.1 ประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาทุกคน 
1.2 ความถูกตHองในการทําการทดลอง 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 มีการประชุมเพ่ือเตรียมความพรHอมและทบทวนเนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการกEอนเป�ด

เรียนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย� 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ในระหวEางการสอนมีการสอบถามนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการสอบโดยอาจารย�ผูHสอน 
4.2 มีการตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห�ทางหHองปฏิบัติการทุกครั้ง  
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4.3 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน ผูHสอนนําเสนอรายงานผลการเรียน ตลอดจนปhญหา/อุปสรรคตEางๆ 
ท่ีมีระหวEางกระบวนการจัดการเรียนการสอน เสนอตEอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาใหH
ความเห็นชอบและหาแนวทางแกHไขปhญหา/อุปสรรค กEอนนําไปปรับปรุงกระบวนการสอนในครั้งตEอไป 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1  ทําการปรับปรุงเนื้อหาการสอนในแตEละหัวขHอเปDนประจําทุกปR ตามผลประเมินการสอนจาก
ผูHเรียน และผลการทบทวนการสอนของผูHสอน 

5.2  นําขHอมูลท่ีไดHจากการประเมินไปวางแผนรEวมกันเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปR
การศึกษาตEอไป 

5.3 ทําการปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปRตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-729 ปญหาพิเศษทางเคมีอนินทรียข้ันสูง 2

(Special Problem in Advanced Inorganic Chemistry II)
2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาทางเคมอีนินทรีย ของ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง

อาจารยผูสอน รองศาสตราจารย ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
อาจารยผูชวยสอน -

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 10/08/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

รายวิชาน้ีมุงเนนเน้ือหาเก่ียวกับเคมีของสารประกอบสปนครอสโอเวอรและการประยุกตใชในงานวิจัย เพ่ือใหนักศึกษา
ไดมีความเขาใจอยางลุมลึกในโดยผานการเรียนและศึกษาจากบทความวิจัยท่ีทันสมยั เพ่ือนําไปประยุกตใชงานวิจัย
วิทยานิพนธของนักศึกษา

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงหัวขอใหเหมาะสมตอช่ัวโมงสอน และปรับรายละเอียดของเน้ือหารายวิชาน้ีใหเหมาะสมตอระดับการเรยีนรู
ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ท้ังน้ีเน้ือหาหลักของรายวิชาเปนวิชาเลือกของกลุมสาขาวิชาเคมีอนินทรีย

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

การบรรยายและอภิปรายอยางลุมลึกในหัวขอเรื่องท่ีนาสนใจและทันสมัยทางเคมีอนินทรียโดยมเีน้ือหาไมซ้ําซอนกันกับ
รายวิชา CHM-728 ปญหาพิเศษทางเคมีอนินทรียข้ันสูง 1
The same description as CHM-728 Special Problems in Advanced Inorganic Chemistry I but the
topics must be different.

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

48 ช่ัวโมง ไมมี ไมมี 96 ช่ัวโมง
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการทํางานวิจยั
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลกัการและเหตุผล

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสตูรหรือสํานักวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสตัยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอ่ืน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง

การเรยีนรู
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดการทําวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา
การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
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3.2 วิธีการสอน
1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจยัมาวิเคราะห

และอภิปรายกัน
2) ใชผลงานวิจัย จากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจาก การนําเสนอ การอธิบาย และการตอบคําถาม

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได

4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการสรางปฏิสัมพันธตอกัน การปฏิบตัิงานเปนทีม รวมถึงความรับผิดชอบตอบทบาท

และหนาท่ีของตนเองโดยการนํากิจกรรมมาใชในการเรยีนการสอน
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

นักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) อธิบาย ยกตัวอยาง ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการทํางานวิจัย
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

การนําเสนอ
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน

ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1 Spin crossover theory: basic spin
crossover phenomenon, ligand field
considerations and hysteretic
behaviour.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

2 Spin crossover calculations: DFT
calculations, basis set considerations,
functionals and molecular dynamic
simulations.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

3 Fe(II) SCO monomers:
bis(dipyrazolylpyridine), and
tris(diimine) systems.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

4 Fe(II) SCO monomers:
bis{tris(pyrazolyl)methane/borate}
systems, Fe(NCS)2(diimine)2 systems.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

5 Fe(III) SCO monomers:
dithiocarbamates, and tridentate
Schiff base systems.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

6 Fe(III) SCO monomers: [Fe(sal2trien)]+

systems, [Fe(sal2ten)(py/imid)]+

systems, and .

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

7 1D Fe SCO polymers: [Fe(N2O2)(L)]n,
[Fe(N4)(L)]n, [Fe(NCS)2(diimine)(L)]n and
[Fe(R-triazole)3]n.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

8 2D Fe SCO networks: [Fe(NCS)2(L)2]n,
[Fe(py)2(L)2]n and [Fe(py)2{M(CN)n}]m
(M = Ag, Au).

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

9 3D Fe SCO networks: Hoffman-like
cyanide complexes, [Fe(L)2{M(CN)4}],
linear linkers (M = Ni, Pd, Pt).

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

10 3D Fe SCO networks: Hoffman-like
cyanide complexes, [Fe(L)2{M(CN)4}],
complex linkers (M = Ni, Pd, Pt).

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

11 Spin crossover materials: preparation
of nanoparticles, thin films,
metallomesogens, and metal organic
frameworks

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด

12 Spin crossover applications: sensors,
molecular switches, displays.

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

รศ.ดร.เดวิด
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ

ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Midterm exam 6 30 %
2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Final exam 12 30 %
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
Essay assignments 8 20%

4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Quizzes and
tutorial sessions

2-11 20%

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1) Spin Chemistry in Transition Metal Compounds I, Edited by P. Gütlich and H. A. Goodwin, Topics

in Current Chemistry, 233, 2004.
2) Spin Chemistry in Transition Metal Compounds I, Edited by P. Gütlich and H. A. Goodwin, Topics

in Current Chemistry, 234, 2004.
3) Spin Chemistry in Transition Metal Compounds I, Edited by P. Gütlich and H. A. Goodwin, Topics

in Current Chemistry, 235, 2004.

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-681 สัมมนา 1

(Seminar I)
2. จํานวนหนวยวิชา 0.5 หนวยวิชา (0-4-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาบังคับ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง

อาจารยผูสอน รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
อาจารย ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา
อาจารย ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจนัทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 1/09/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามทัีกษะการสื่อสารทางวิชาการท้ังในสวนของการบรรยายหนาช้ัน การตอบคําถาม การเขียนรายงาน
และการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบรรยายและการเขียนรายงาน

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเกณฑการใหคะแนน

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและคนควาเนื้อหาท่ีนาสนใจจากวรรณกรรม โดยใหนําเสนอ อภิปราย ตอบขอซักถาม สรุป
ประเด็น และเขียนรายงาน
Participation and presentation of seminar related to contemporary chemistry research.
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2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

ไมมี ไมมี 48 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรบัมอบหมายในรายวิชา
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล
5) สอนใหนักศึกษาตระหนักถึงการอางอิงเอกสารและบทความท่ีนํามาใชในการนําเสนอผลงาน

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม เชน มีการตั้งคําถามในหองสัมมนา การเขารวมฟงการ

บรรยายในรายวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งคําถามและการตอบคําถามในการสัมมนาวาเหมาะสมและเคารพความคดิของ

ผูอ่ืนท่ีขัดแยงกับตน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดใหนักศึกษาตองคนควาขอมูลในเน้ือหาท่ีตนสนใจมานําเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการบรรยายหนาช้ัน การตอบคําถามท่ีมีความถูกตองและลุมลึก การมีสวนรวมในการอภปิรายใน

หองสัมมนาและการเขียนรายงานท่ีถูกตองตามหลักการ
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา
การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
3.2 วิธีการสอน

1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจัยมาวิเคราะห
และอภิปรายกัน

2) ใชผลงานวิจัยจากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน การตอบคําถาม การซักถามผูอ่ืนในหองสัมมนา
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
4) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีของตนเอง

4.2 วิธีการสอน
1) การเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสมัมนา เพ่ือเปนการแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวางนักศึกษา

และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศกึษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) กระตุนใหนักศึกษาได ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในงานวิจัยท่ี

เลือกมานําเสนอ
2) ใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการนําเสนอ

แบบบรรยายและเขียนรายงาน
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน

ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
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5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1 Introduction 4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

ผศ.ดร.พิมผกา

2-3 การสืบคนขอมลูเพ่ือเตรียมตัวสาํหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

8 นักศึกษาสืบคนขอมูลเอง
และนํามานําเสนอ

คณาจารย

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

คณาจารย

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

คณาจารย

6 บรรยาย 3 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

7 บรรยายพิเศษ 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

Invited
speaker

8-9 การสืบคนขอมลูเพ่ือเตรียมตัวสาํหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

8 นักศึกษาสืบคนขอมูลเอง
และนํามานําเสนอ

คณาจารย

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

คณาจารย

11 บรรยาย 5 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

12 บรรยาย 6 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู

การ
ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน
สัดสวนของ

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
หองสัมมนา

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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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก

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

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932 วิทยานิพนธ

(Thesis)
2. จํานวนหนวยวิชา 12 หนวยวิชา
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาบังคับ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง

อาจารยผูสอน รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
อาจารย ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา
อาจารย ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจนัทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 1/09/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามทัีกษะการทําวิจยั การแกปญหาอยางมรีะบบ ในหวัขอท่ีสนใจ โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปน
ผูแนะนํา

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงวิธีการตดิตามความกาวหนาวิทยานิพนธ และเกณฑการกําหนดหนวยวิชาท่ีผาน IP ในแตละภาคการศึกษา

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา คนควา และวิจัยในหัวขอเรื่องท่ีนาสนใจในสาขาเคมีตามหลักการรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยท่ี
ถูกตองภายใตการดูแลและปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธโดยวิทยานิพนธจะตองบงถึงองค
ความรูใหมและแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทําวิจัยไดดวยตนเองของนักศึกษา
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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. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา
-

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรบัมอบหมายในรายวิชา
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล
5) สอนใหนักศึกษาตระหนักถึงการอางอิงเอกสารและบทความท่ีนํามาใชในการนําเสนอผลงาน

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งคําถามและการตอบคําถามและการตดิตอสื่อสารกับอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ
3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งคําถามและการตอบคําถามในการสัมมนารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธใน

แตปลายภาคการศึกษา

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดใหนักศึกษาตองคนควาขอมูลในเน้ือหาท่ีตนสนใจมานําเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิจยั ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ
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2.3 วิธีการประเมินผล
ความสามารถในการแกปญหาในการวิจัยเมื่อการทดลองไมเปนดังความคาดหมาย และการวางแผนการทดลองให

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัยวิทยานิพนธ
3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา
1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ
2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา

การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม

3.2 วิธีการสอน
1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจัยมาวิเคราะห

และอภิปรายกัน
2) ใชผลงานวิจัยจากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน การตอบคําถาม การซักถามผูอ่ืนในหองการสัมมนารายงานความกาวหนา

วิทยานิพนธในแตปลายภาคการศกึษา
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
4) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีของตนเอง

4.2 วิธีการสอน
1) การเสนอผลงานวิจัยท่ีดําเนินการไดแกการสมัมนารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธในแตปลายภาค

การศึกษา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) กระตุนใหนักศึกษาได ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในงานวิจัยท่ี

เลือกมานําเสนอ
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2) ใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการนําเสนอ
แบบบรรยายและเขียนรายงาน

3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1-12 การสืบคนขอมลู และดําเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ

ไมระบุ - นักศึกษาเขาหองวิจัยเพ่ือดําเนินการ
ทดลอง
- นักศึกษาทําการวิเคราะหผลการ
ทดลองท่ีไดกับอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ

อาจารยท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพนธ

13 เขียนรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ

นักศึกษาสงรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธในภาคการศึกษา

คณาจารย

13 สัมมนารายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ

1 วัน นักศึกษานําเสนอความกาวหนา
วิทยานิพนธในภาคการศึกษา

คณาจารย

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู

การ
ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน
สัดสวนของ

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

การเขาหองวิจัยและ
การวิเคราหขอมูล
รวมกับท่ีปรึกษา
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
คําถาม

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

รายงานความกาวหนา 13 30 %

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-715 ปญหาพิเศษทางเคมีอินทรียข้ันสูง 1

(Special Problems in Advanced Organic Chemistry I)
2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาทางเคมอิีนทรีย ของ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ

อาจารยผูสอน อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

อาจารยผูชวยสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 23/12/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับเคมีอินทรียท่ีทันสมยั นาสนใจในปจจุบัน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงหัวขอใหเหมาะสมตอช่ัวโมงสอน และทันสมัยกับหัวขอตางๆ ในปจจุบัน

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

การบรรยายและอภิปรายอยางลุมลึกในหัวขอเรื่องท่ีนาสนใจและทันสมัยทางเคมีอินทรีย
Presentation and in-depth discussion of topics of current interest in organic chemistry.

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

48 ช่ัวโมง ไมมี ไมมี 96 ช่ัวโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการ

ประกอบวิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการทํางานวิจยั
3) จัดใหมีการปฏิบัติงานเปนทีม ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเหน็ของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสตูรหรือสํานักวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสตัยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอ่ืน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏแีละ
ภาคปฏิบตัิ

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการอภปิราย การเสนอแนวคิด ตามหลักการทางทฤษฏีและปฏิบัติการในเชิง

ลึก โดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสู

รายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) มีการทําวิทยานิพนธ ท่ีสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคดิเชิงวิทยาศาสตรอยางลึกซึ้งในการ

ทําวิจัย
2.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชา โดยการวัดจากความเขาใจในหัวขอ การมีสวนรวมในการ
อภิปราย รวมถึงการนําเสนอความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไข
ปญหา การเรียนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
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3.2 วิธีการสอน
1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดใชทักษะการคิดและการแกไขปญหา บูรณาการองคความรูจากแหลง

ตางๆเขาดวยกัน ผานการอภิปรายและการนําเสนอความคดิเห็นท่ีสอดคลองกับหัวขอน้ันๆ
2) ใชงานวิจัยจากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรยีนรู พัฒนาทักษะ งานหรือองคความรูใหมอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการประเมินจาก การอภิปราย การนําเสนอแนวคดิของ
ตนเอง บนพ้ืนฐานความรูทางวิทยาศาสตรและการตอบคําถามท่ีเก่ียวของหัวขอ

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได

4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามี การแสดงออกถึงภาวะผูนํากลุม รวมถึงความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ี

ของตนเองโดยการนํากิจกรรม การอภิปราย วิเคราะห มาใชในการเรียนการสอน
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

นักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมนิผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) อภิปราย ยกตัวอยาง ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการ

ทํางานวิจัย
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการนําเสนอ
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอ

ผลงานในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

ตารางท่ี 1 เน้ือหาวิชาบรรยาย

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1 Introduction : Special Problems in
Advanced Organic Chemistry

3 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

1-2 Special Topic in Organic Chemistry :
Food

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

3-4 Special Topic in Organic Chemistry :
Agriculture

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

4-5 Special Topic in Organic Chemistry :
Environment

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

5-6 Special Topic in Organic Chemistry :
Energy

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

6-7 Special Topic in Organic Chemistry :
Functional Organic Compound

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

8-9 Special Topic in Organic Chemistry :
Medicine

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

9-10 Special Topic in Organic Chemistry :
Material

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

10-11 Special Topic in Organic Chemistry :
Technology

5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ
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11-12 Discussion and Evaluation 5 สืบคนงานวิจัยท่ีทันสมยั
ในหัวขอน้ันๆ นํามา
อภิปราย วิเคราะห
รวมกัน

อ.ปลันธน
อ.หทัยชนก
อ.วรพงศ

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ

ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
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, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Evaluation of
presentation and
discussion

12 100 %

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1) วารสารปจจุบัน ท่ีทันสมยัในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของ

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษา
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษา
- ผลการประเมินการสอน โดยอาจารยผูสอนรวม

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา ถึงความเขาใจในหัวขอพิเศษน้ันๆ

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-721 เคมีออรแกโนเมทัลลกิ

(Organometallic Chemistry)
2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาทางเคมอีนินทรีย ของ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ฮารดิง
อาจารยผูชวยสอน -

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 3 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
CHM-621 เคมีอนินทรียข้ันสูง 2
CHM-621 Advanced Inorganic Chemistry II

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 10/12/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

รายวิชาน้ีมุงเนนเน้ือหาเก่ียวกับเคมีออรแกรโนเมทัลลิกและการประยุกตใชในงานวิจัย เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความเขาใจ
อยางลุมลึกในโดยผานการเรียนและศึกษาจากบทความวิจัยท่ีทันสมัย

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงหัวขอใหเหมาะสมตอช่ัวโมงสอน และปรับรายละเอียดของเน้ือหารายวิชาน้ีใหเหมาะสมตอระดับการเรยีนรู
ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ท้ังน้ีเน้ือหาหลักของรายวิชาเปนวิชาเลือกของกลุมสาขาวิชาเคมีอนินทรีย

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

กฎ 18 อิเล็กตรอน โลหะอัลไคล โลหะอรลิ โลหะคารบอไนล โลหะคารบีน โลหะ
คารไบน โลหะอัลไลล โลหะไซโคลเพนตะไดอิไนล โลหะอรีน และตัวเรงปฏิกิรยิาออรแกโนเมทัลลิก
The 18-electron rule; metal-alkyls; metal-aryls; metal carbonyls; metal-carbenes; metal-carbynes;
metal-allyls; metal cyclopentadienyls; metal-arenes and catalytic organometallics.

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

48 ช่ัวโมง ไมมี ไมมี 96 ช่ัวโมง



รหัสวิชา CHM-721
ภาคการศึกษา 3/2555

2/5

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการทํางานวิจยั
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลกัการและเหตุผล

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสตูรหรือสํานักวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสตัยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอ่ืน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง

การเรยีนรู
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดการทําวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา
การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
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3.2 วิธีการสอน
1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจยัมาวิเคราะห

และอภิปรายกัน
2) ใชผลงานวิจัย จากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจาก การนําเสนอ การอธิบาย และการตอบคําถาม

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได

4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการสรางปฏิสัมพันธตอกัน การปฏิบตัิงานเปนทีม รวมถึงความรับผิดชอบตอบทบาท

และหนาท่ีของตนเองโดยการนํากิจกรรมมาใชในการเรยีนการสอน
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

นักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) อธิบาย ยกตัวอยาง ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการทํางานวิจัย
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

การนําเสนอ
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน

ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1-2 สมบัติท่ัวไปของสารประกอบโลหอินทรีย
 สารประกอบโลหอินทรียคืออะไร
 คําศัพทท่ีเก่ียวของกับความหนาแนน

อิเล็กตรอนท่ีสําคัญ
 การอานช่ือลิแกนดท่ีสําคัญ หลักการ

อานช่ือลิแกนด
 กฎการนับ 18 อิเล็กตรอน และ

ขอจํากัดของกฎการนับ 18
อิเล็กตรอน

 เรขาคณิตและจํานวนโคออรดิเนชัน
 อิทธิพลของคอมเพลกเซชัน
 ความแตกตางของโลหะตาง ๆ

8 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

ผศ.ดร.พิมผกา

3-6 สารประกอบโลหอินทรียและพันธะเคมี
 คารบอไนล ฟอสฟน และ ไฮไดรด
 พันธะซิกมาของคารบอนในลิแกนด

อัลไคล เอไรล
 พันธะซิกมาและไพของคารบอนในลิ

แกนด คารบีน คารไบน
 พันธะไพของคารบอนในลิแกนด

อัลไลล เอรีน ไซโคลเพนเทดิอิไนล
 พันธะระหวางโลหะและโลหะ

16 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

ผศ.ดร.พิมผกา

7-9 ปฏิกิริยาพ้ืนฐาน
 การแทนท่ีลิแกนด
 การเตมิแบบออกซิเดตีฟ การกําจดั

แบบรีดักตีฟ
 การแทรกในโมเลกุล การนําออกจาก

โมเลกุล
 การเกิดปฏิกิริยาบนโคออรดิเนตลิ

แกนดของนิวคลิโอฟลิค อิเล็กโทรฟลิค

12 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

ผศ.ดร.พิมผกา

10-12 กระบวนการทางตัวเรงปฏิกิริยา
 ไฮโดรจเีนชันแบบสมมาตร และ

อสมมาตร
 คารบอไนเลชัน ไฮโดรฟอรมิลเลชัน

และ กระบวนการผลิตกรดออะซติิของ
มอนซานโต

 พอลิเมอรไรเซชัน ออลิโกเมอรไรเซชัน
ไซคลเิซชัน

12 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint
- Group discussion

ผศ.ดร.พิมผกา
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ

ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Midterm exam 6 30 %
2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Final exam 12 30 %
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
Essay assignments 8 20%

4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Quizzes and
tutorial sessions

2-11 20%

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1) C. E. Housecroft and A. G. Sharpe (2008), Inorganic Chemistry 3rd Ed., Pearson Education

Limitted.
2) Ch. Elschenborich and A. Salzer (1992), Organometallics: A concise Introduction 2nd revised Ed.,

VCH.
3) Manfred Bochmann (1996), Organometallics 1: Complexes with Transition Metal-Carbon -

Bonds, Oxford Science Publications.
4) Manfred Bochmann (1996), Organometallics 2: Complexes with Transition Metal-Carbon -

Bonds, Oxford Science Publications.

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-682 สัมมนา 2

(Seminar II)
2. จํานวนหนวยวิชา 0.5 หนวยวิชา (0-4-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาบังคับ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง

อาจารยผูสอน รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
อาจารย ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา
อาจารย ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจนัทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 / ช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปอ่ืน ๆ ท่ียังไมผานรายวิชา
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 1/09/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามทัีกษะการสื่อสารทางวิชาการท้ังในสวนของการบรรยายหนาช้ัน การตอบคําถาม การเขียนรายงาน
และการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบรรยายและการเขียนรายงาน

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเกณฑการใหคะแนน

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

คําอธิบายรายวิชาเชนเดียวกับรายวิชา CHM-681 สัมมนา 1 แตมีเน้ือหาไมซ้ําซอนกับรายวิชาสมัมนาอ่ืนๆ
The same description as CHM-681 Seminar I but the topics of the seminar must be different from
those presented in other seminar courses.
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2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

ไมมี ไมมี 48 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรบัมอบหมายในรายวิชา
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล
5) สอนใหนักศึกษาตระหนักถึงการอางอิงเอกสารและบทความท่ีนํามาใชในการนําเสนอผลงาน

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเปนทีม เชน มีการตั้งคําถามในหองสัมมนา การเขารวมฟงการ

บรรยายในรายวิชา
3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งคําถามและการตอบคําถามในการสัมมนาวาเหมาะสมและเคารพความคดิของ

ผูอ่ืนท่ีขัดแยงกับตน

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดใหนักศึกษาตองคนควาขอมูลในเน้ือหาท่ีตนสนใจมานําเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการบรรยายหนาช้ัน การตอบคําถามท่ีมีความถูกตองและลุมลึก การมีสวนรวมในการอภปิรายใน

หองสัมมนาและการเขียนรายงานท่ีถูกตองตามหลักการ
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา

1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ

2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา
การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม
3.2 วิธีการสอน

1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจัยมาวิเคราะห
และอภิปรายกัน

2) ใชผลงานวิจัยจากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน การตอบคําถาม การซักถามผูอ่ืนในหองสัมมนา
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
4) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีของตนเอง

4.2 วิธีการสอน
1) การเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสมัมนา เพ่ือเปนการแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวางนักศึกษา

และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศกึษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) กระตุนใหนักศึกษาได ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในงานวิจัยท่ี

เลือกมานําเสนอ
2) ใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการนําเสนอ

แบบบรรยายและเขียนรายงาน
3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน

ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
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5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1 Introduction 4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง
- PowerPoint

ผศ.ดร.พิมผกา

2-3 การสืบคนขอมลูเพ่ือเตรียมตัวสาํหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

8 นักศึกษาสืบคนขอมูลเอง
และนํามานําเสนอ

คณาจารย

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

คณาจารย

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

คณาจารย

6 บรรยาย 3 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

7 บรรยายพิเศษ 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

Invited
speaker

8-9 การสืบคนขอมลูเพ่ือเตรียมตัวสาํหรับการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยาย

8 นักศึกษาสืบคนขอมูลเอง
และนํามานําเสนอ

คณาจารย

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

คณาจารย

11 บรรยาย 5 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

12 บรรยาย 6 4 - บรรยาย/ถาม-ตอบ
- PowerPoint

คณาจารย

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู

การ
ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน
สัดสวนของ

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
หองสัมมนา

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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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก

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

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม
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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
สํานักวิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932 วิทยานิพนธ

(Thesis)
2. จํานวนหนวยวิชา 12 หนวยวิชา
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เปนวิชาบังคับ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง

อาจารยผูสอน รศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง
ผศ.ดร.พิมผกา ฮารดิง
ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน
อาจารย ดร.อัปสร บุญยัง
อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา
อาจารย ดร.สภุาภรณ ดอกไมศรีจนัทร
อาจารย ดร.ภารวี รัตนกิจ
อาจารย ดร.หทัยชนก คมเมน
อาจารย ดร.วรพงศ ภูพงศ
อาจารย ดร. ปลันธน แสนสุข

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 3
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

(Pre-requisites)
-

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน
(Co-requisites)

-

8. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 1/09/2555

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพ่ือใหนักศึกษามทัีกษะการทําวิจยั การแกปญหาอยางมรีะบบ ในหวัขอท่ีสนใจ โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปน
ผูแนะนํา

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงวิธีการตดิตามความกาวหนาวิทยานิพนธ และเกณฑการกําหนดหนวยวิชาท่ีผาน IP ในแตละภาคการศึกษา

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา คนควา และวิจัยในหัวขอเรื่องท่ีนาสนใจในสาขาเคมีตามหลักการรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยท่ี
ถูกตองภายใตการดูแลและปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธโดยวิทยานิพนธจะตองบงถึงองค
ความรูใหมและแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทําวิจัยไดดวยตนเองของนักศึกษา
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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. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา
-

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ไมมี

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา
1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม
2) ใชหลักการและเหตผุลในการแกไขปญหา มีดลุยพินิจอยางผูรูและยตุิธรรม
3) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในรายวิชา ท้ังดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ
2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรบัมอบหมายในรายวิชา
3) ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอ่ืน
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล
5) สอนใหนักศึกษาตระหนักถึงการอางอิงเอกสารและบทความท่ีนํามาใชในการนําเสนอผลงาน

1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งคําถามและการตอบคําถามและการตดิตอสื่อสารกับอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ
3) ประเมินจากพฤติกรรมการตั้งคําถามและการตอบคําถามในการสัมมนารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธใน

แตปลายภาคการศึกษา

2. ความรู
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ

1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง มีความเช่ียวชาญทางเคมีในระดับสูงท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิทางดานเคมี

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรยีนรูดวยตนเองและการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยางไมสิ้นสดุ
3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ
4) มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัยอยางถองแทและลึกซึ้ง

2.2 วิธีการสอน
1) จัดใหนักศึกษาตองคนควาขอมูลในเน้ือหาท่ีตนสนใจมานําเสนอแบบบรรยายและเขียนรายงาน
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูท่ีไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา
3) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตดัสินใจ การตอบคําถาม
4) สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิจัย ผานกระบวนการสืบคน และนําเสนอ
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2.3 วิธีการประเมินผล
ความสามารถในการแกปญหาในการวิจัยเมื่อการทดลองไมเปนดังความคาดหมาย และการวางแผนการทดลองให

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัยวิทยานิพนธ
3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา
1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ
2) สามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับท้ังจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา

การเรยีนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการอภปิรายผล เพ่ือพัฒนาองคความรูใหม

3.2 วิธีการสอน
1) ใชการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหา โดยนําผลงานวิจัยมาวิเคราะห

และอภิปรายกัน
2) ใชผลงานวิจัยจากวารสารช้ันนํา เปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนางานหรือองคความรูใหมอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน การตอบคําถาม การซักถามผูอ่ืนในหองการสัมมนารายงานความกาวหนา

วิทยานิพนธในแตปลายภาคการศกึษา
2) ประเมินจากคณุภาพของรายงาน

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา

1) สามารถสรางปฏิสมัพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคล
2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
3) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตางได
4) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีของตนเอง

4.2 วิธีการสอน
1) การเสนอผลงานวิจัยท่ีดําเนินการไดแกการสมัมนารายงานความกาวหนาวิทยานิพนธในแตปลายภาค

การศึกษา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา และอาจารย
4.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมและการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากความรับผดิชอบตอบทบาทและหนาท่ีของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรยีน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียน การทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารท้ังการพูด ฟง อาน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอผลงานโดยเลือกใชสื่อสารสนเทศไดอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
1) กระตุนใหนักศึกษาได ฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลของการใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในงานวิจัยท่ี

เลือกมานําเสนอ
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2) ใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการนําเสนอ
แบบบรรยายและเขียนรายงาน

3) สอนและแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการเลือกใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
ในรายวิชาตางๆ รวมท้ังการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี หัวขอ / รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใช
ผูสอน

1-12 การสืบคนขอมลู และดําเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ

ไมระบุ - นักศึกษาเขาหองวิจัยเพ่ือดําเนินการ
ทดลอง
- นักศึกษาทําการวิเคราะหผลการ
ทดลองท่ีไดกับอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ

อาจารยท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพนธ

13 เขียนรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ

นักศึกษาสงรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธในภาคการศึกษา

คณาจารย

13 สัมมนารายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ

1 วัน นักศึกษานําเสนอความกาวหนา
วิทยานิพนธในภาคการศึกษา

คณาจารย

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู

การ
ประเมิน ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน
สัดสวนของ

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

การเขาหองวิจัยและ
การวิเคราหขอมูล
รวมกับท่ีปรึกษา
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
คําถาม

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

รายงานความกาวหนา 13 30 %

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การประเมินผูสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา
- ในระหวางการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมสอบถามนักศึกษา
- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยใหคะแนนจากการสุม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินตางๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
สอนทุก 1 ป หรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามความเหมาะสม


