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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343499 โครงการวิจัย
RESEARCH PROJECT
2. จํานวนหนวยกิต
2 (0-6-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนรายวิชาบังคับ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาง ศิริรัตน แมคคลอสกี
1 นางสาว พูนสุข ภูสมิ มา
อาจารยผูสอน
ที่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ชื่อ - นามสกุล

นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทรไทย
นางสาว สุจิตรา กลิ่นศรีสุข
นาง ศุภลักษณ ศรีจารนัย
นาย สิทธิพงษ อํานวยพานิชย
นาย เฉลิม เรืองวิริยะชัย
นางสาว พูนสุข ภูสมิ มา
นางสาว ฉวี เย็นใจ
นาง ศิริรัตน แมคคลอสกี
นาย มงคล บัวใหญรักษา
นางสาว รัศมี เหล็กพรม
นางสาว ปวีณา ฆารไสว
นางสาว วิจิตรา วิเชียรศรี
นางสาว ศิรินุช ลอยหา

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
อาจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย

คุณวุฒิ

1
1
1
1

นางสาว นนทิภา สุพรรณไชยมาตย
นาย ไชยวัฒน รักสกุลพิวัฒน
นางสาว จินดา เข็มประสิทธิ์
นางสาว อัจฉรา ศิรมิ ังคะลา

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจาํ เปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใชวิชาอื่นที่เทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพิ่มขอความ "หรือรายวิชาที่เทียบเทากัน" หรือ "or
equivalent" ตอทายรหัสวิชานั้นๆ)
7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกันใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite"
ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2015-12-14

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียน 1. มีความรู ความเขาใจในหลักการและเทคนิคการวิจยั ทางเคมี การแกปญ
 หาในการทําการทดลอง
และสามารถใชเปนพื้นฐานสําหรับงานวิจัยในระดับสูงขึ้น 2. มีวินัยในตนเองและวิชาชีพ
มีความรับผิดชอบตอตนเองและ๙ื่อสัตรตอตนเองและวิชาชีพ 3. สามารถใชเทคโทโลยีและสารสนเทศในการคนควา
วิเคราะห การทํารายงานและการนํา เสนอรายงานผลงานวิจยั ไดอยางเหมาะสม 4.
สามารถทํางานเปนทีมและยอมรับคิดเห็นที่แตกตาง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหมีความเหมาะสม โดยเนนวิทยาการสมัยใหม และความเชื่อมโยงกับ ศาสตรในสาขาอื่น ๆ

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
การคนหาวรรณกรรมและการทดลองวิจัยในหัวขอทางเคมี ภายใตความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา การเขียนรายงาน
และเสนอผลงาน
Literature searching and experimental investigation on interesting topic of chemistry research under
the supervision of the staffs, report preparation and oral presentation.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย0 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง60 รวม150
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
.
1

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และ ประเทศชาติ

2

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
วิธีการสอน
(1) อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
การมีวินัยเรื่องเวลา
(2) การกําหนดกรอบเวลาในการสงงานที่ชัดเจน

3

(3) การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินพฤติกรรมความอุตสาหะ: มีความพยายาม ความตั้งใจที่จะทํางานใหสําเร็จ
มานะบากบั่นไมยอทอตออุปสรรคและปญหา และพยายามหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง
(2) แบบบันทึกการเขาเรียน ความสม่าํ เสมอในการปฏิบัติงาน การสงรายงานตรงตอเวลาตามเวลานัด

2 ความรู
.

1

ความรูที่ตองพัฒนา
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญ และเทคนิคการวิจยั ในสาขาวิชาเคมี
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาเคมี
สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณตางๆได
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ

2

(5) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
วิธีการสอน
(1) อธิบายหลักการ การทําโครงงานวิจัย การแนะนําการศึกษาหาความรูดวยตนเอง
และการแกปญ
 หาการทําโครงงานวิจัยดวยตนเอง โดยอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัย
(2) สอนการใชเครื่องมือและสารเคมีที่ใชในการวิจัย

3

(3) การฝกใหนักศึกษาสามารถสรุป วิจารณผลงานวิจยั และอธิบายเหตุผลที่เกิดขึ้น
ในชวงกิจกรรมรายงานความกาวหนาของงานวิจัย และชวงการนําเสนอผลงานวิจยั
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความรู ความเขาใจในงานที่ทํา
ในชวงกิจกรรมรายงานความกาวหนาของงานวิจัยและชวงการนําเสนอผลงานวิจยั

3 ทักษะทางปญญา
.
1

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญ
 หา
ทางวิชาการไดอยางสรางสรรค

2

(2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลตามหลักการทางดานวิทยาศาสตร
โดยใชความรูและประสบการณของตนในการ แกปญหาการทํางานได
วิธีการสอน
(1) การตั้งคําถาม เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชบูรณาการความรูที่เรียนมาในรายวิชาตางๆ
เพื่อตอบคําถามใหตรงประเด็น

3

(2) ใชนวัตกรรมการเรียนการสอนจากสื่อสารสนเทศที่เชื่อถือไดเพื่อประกอบการปฏิบตั ิ
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ความสามารถในการตอบคําถาม อธิบายและวิเคราะหความรูไดจากการรายงานและนําเสนอ
(2) ประเมินความคิดริเริ่ม: มีความคิดสรางสรรค ในการปฏิบัติงานวิจยั และกลาแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล
(3) ประเมินคุณภาพงาน ความถูกตอง ครบถวนสมบูรณของเนื้องาน

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
.
1

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญ
 หาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและผูอื่น
(2) ตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง

2

(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมรอบตัวในประเด็นที่เกี่ยวของกับสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
วิธีการสอน
(1) ใหนักศึกษาชวยแบงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องมือ พื้นที่การทํางานในหองปฏิบัติการ
(2) สอนเนนย้ําเรื่องการทํางาน ที่ควรชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

3

(3) เปดโอกาสใหนักศึกษามีการซักถาม และแสดงความคิดเห็นในและนอกชั้นเรียน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา
(2) ความเปนระเบียบของหองปฏิบัตกิ ารและวินยั ในการใชเครื่องมือ

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
1ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
( มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแ
1 กปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได
)
( มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูดวยตนเอง
2 การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
) เพื่อประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได
( มีทักษะและความรูภ าษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน
3
)
( สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งแบบปากเปลาและ แบบเขียนรายงาน
4 รวมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ อยางเหมาะสม
)
2วิธีการสอน
(1) แนะนําหลักการใชคณิตศาสตรและสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูลทีไ่ ดจากการทําโครงงานวิจัย
(2) แนะนําแหลงสืบคนขอมูลที่นาเชื่อถือ
(3) ใชสื่อการสอน เชน Excel และ PowerPoint ประกอบการสอน
3วิธีการวัดและประเมินผล

(1) ประเมินจากผลงานการนําเสนอผลงานและการเขียนรายงาน
6 ทักษะพิสัย
.

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สั
จํา ผลการเรี
ป หนวย นว ยนรู
วัตถุประสงคการเรียน กิจกรรมการเรียนการส
อาจารยผู
สื่อการสอน วิธีการประเมิน
ดา บทและหัวข นชั่
รู
อน
สอน
ห
อ
วโม 1 2 3 4 5 6
ที่
ง
1 แนะนํารายวิ
เพื่อใหนักศึกษารับทรา 1.ชี้แจงวัตถุประสงคขอ ตารางเรียน บันทึกการเขารว อาจารยป
ชา
บและเขาใจถึงแนวทาง งรายวิชา
เอกสารแนะ มชี้แจงแนะนํากา ระจําวิชา
แนะนํารายวิ
ในการเรียนของรายวิช กฎระเบียบตางๆในหอง นํา
รทําโครงงานวิจัย
ชา
า
ปฏิบัติการและเกณฑกา สําหรับการเขี
ชี้แจงระเบีย
รประเมินผล เชน
ยนเคาโครงงา
บในการทําโ
การกําหนดเกณฑการเข นวิจัย
ครงงานวิจัย
าทําการทดลองตรงเวลา การเขียนรายง
และเกณฑก
สาย ขาดเรียน
านวิจัย
ารประเมินผ
การสงงาน
การทําโปสเต
ล
และเปดโอกาสใหนักศึก อร
ษาไดมสี วนรวมในการ คูมือการจัดพิ
กําหนดรูปแบบการทําโ มพตามรูปแบ
ครงงานวิจัย 2.
บของบัณฑิตวิ
ชี้แจงขอควรปฏิบัติในก ทยาลัย
ารทําโครงงานวิจัย
คูมือการเขียน
ในการใชเครื่องมือวิทยา เอกสารอางอิง
ศาสตรและการทํางานวิ
จัยในหองปฎิบัติการ
1
1.
1.แนะนําวิธีการเขาถึงข 1.
บันทึกการเขาพบ อาจารยที่
นักศึกษาพบ
เพื่อใหนักศึกษานําหัวข อมูล
เอกสารจากก การสังเกตพฤติก ปรึกษา
อาจารยที่ปรึ
อโครงงานวิจัยมาปรึก แหลงขอมูลและงานวิจัย ารคนควา รรม เชน
กษาโครงงา
ษาและขอคําแนะนําจา ตางๆที่เกี่ยวของ
วารสารทั้งไท การเตรียมความ
นวิจัย
กอาจารย ที่ปรึกษา สําหรับการทําโครงงานวิ ยและตางประ พรอมกอนเขาพ
เพื่อกําหนดหัวขอที่ชัดเ จัย
เทศ
บ
จน
แนะนําการเขียนเคาโคร

2
3.
เสนอเคาโคร
งงาน วิจัย
ฉบับสมบูร
ณ

2
4.
เตรียมอุปกร
ณและสารเค
มี

2.แนวทางในการคนคว งงานวิจัย 2.
าขอมูล
อธิบายรายละเอียดตาง
การเขียนบทนํา
ๆเกี่ยวกับการเขียนโครง
การตรวจสอบเอกสาร งานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย การจัดทําโปสเตอร
วางแผนกําหนดการทํา การจัดพิมพรายงานวิจัย
วิจัย
ตามรูปแบบของบัณฑิต
วิทยาลัย การเขียน
เอกสาร อางอิง
ตามรูปแบบของ
คณะวิทยาศาสตร มข.
เพื่อรวมกันปรับปรุงแก 1.อภิปรายเกีย่ วกับโครง เอกสารจากก
ไขเคาโครงวิจัยใหมีควา งานวิจัยที่นักศึกษาไดค ารคนควา
มสมบูรณมากขึ้น
นความา ปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติม
เคาโครงงานวิจัย 2.
ตรวจเอกสาร

1.อภิปรายเกีย่ วกั อาจารยที่
บโครงงานวิจัยที่ ปรึกษา
นักศึกษาไดคนค
วามา
ปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติม
เคาโครงงานวิจัย
2. ตรวจเอกสาร
เอกสารจากการ
คนควา
บันทึกการเขาพบ
การสังเกตพฤติก
รรม เชน
การเตรียมความ
พรอมกอนนําเส
นอ
1.ใหนักศึกษาไดฝกการ 1.ปฏิบัติการวิจยั ตามเค 1.
1.
อาจารยที่
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ าโครงที่วางไวภายใตกา เครื่องมือตาง การทดลองวิจัย ปรึกษา
ตางๆ ใหเปนระเบียบ รดูแลของอาจารยที่ปรึก ๆ
(การใชเครื่องมือ
สะดวกตอการนํามาใช ษา 2.
ที่ใชในการทด และสารเคมี) 2.
งาน
รายงานและการนําเสน ลอง 2.
พฤติกรรมและค
2.ใหนักศึกษาทราบถึง อ เปนระยะ
สารเคมีตางๆ วามรับผิดชอบระ
วิธีการเก็บรักษาสารเค
ที่ใชในการทด หวางการดําเนินง
มี การใชสารเคมี
ลอง
านวิจัย 3.ขยัน
การเก็บและการกําจัด
อดทนใฝรู เชน
สารที่ใชแลว 3.
การซักถาม

37 5.
ทดลองทําโค
รงการวิจัย

มีระเบียบวินัยในการใช
การหาเอกสารเพิ่
อุปกรณและสารเคมีที่เ
มเติม
ปนของสวนกลาง
มีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูอื่น
ที่ใชอุปกรณและสารเค
มีรวมกัน 4.
ใหรูจักการดูแลรักษาวั
สดุอุปกรณ
และเครื่องมือตางๆ
1.ใหนักศึกษามีความรู
ความชํานาญในการทด
ลองวิจัย ตามโครงงาน
วิจัยที่สนใจ 2.
ใหรูจักการแกปญ
 หาเบื้
องตนในการทดลองวิจั
ย ไมวาจะเปน
กรณีที่เกี่ยวของกับเครื่
องมือ หรือสารเคมี 3.
ใหนักศึกษาสามารถเข
าใจ
ประมวลผลการทดลอง
และนําเสนอผลการทด
ลองได
1.ใหนักศึกษามีความรู 1.ปฏิบัติการวิจยั ตามเค 1.
1.
อาจารยที่
ความชํานาญในการทด าโครงที่วางไวภายใตกา เครื่องมือตาง การทดลองวิจัย ปรึกษา
ลองวิจัย ตามโครงงาน รดูแลของอาจารยที่ปรึก ๆ
(การใชเครื่องมือ
วิจัยที่สนใจ 2.
ษา 2.
ที่ใชในการทด และสารเคมี) 2.
ใหรูจักการแกปญ
 หาเบื้ รายงานและการนําเสน ลอง 2.
พฤติกรรมและค
องตนในการทดลองวิจั อ เปนระยะ
สารเคมีตางๆ วามรับผิดชอบระ
ย ไมวาจะเปน
ที่ใชในการทด หวางการดําเนินง
กรณีที่เกี่ยวของกับเครื่
ลอง
านวิจัย 3.ขยัน
องมือ หรือสารเคมี 3.
อดทนใฝรู เชน
ใหนักศึกษาสามารถเข
การซักถาม
าใจ
การหาเอกสารเพิ่
ประมวลผลการทดลอง
มเติม

8
6.
รายงานควา
มกาวหนา

813 ทดลองทําโค
รงการวิจัย
(ตอ)

14
การเขียนรา
ยงานวิจัย

14
- 9.สรุปผลแล
15 ะทํารายงาน

และนําเสนอผลการทด
ลองได
เพื่อใหนักศึกษา
1. รวมกันอภิปราย
เอกสารจากก บันทึกการเขาพบ อาจารยที่
ไดรับคําปรึกษา
ผลการทดลอง 2.
ารคนควา รายงานความกา ปรึกษา
เกี่ยวกับการทดลอง ปรึกษา
วหนา
รวมทั้งซักถามเกี่ยวกับ แนะนําแนวทางแกไขป
ปญหาและอุปสรรคระ ญหา
หวางการทดลอง
ที่พบในระหวางการทดล
อง
เพื่อใหการทดลองดําเนิ
นไปตามแผน 3.
ตรวจเอกสาร
1.ใหรูจักการแกปญหาเ 1.
1.
1.
อาจารยที่
บื้องตนในการทดลองวิ ปฏิบัติการวิจัยตามเคาโ เครื่องมือตาง การทดลองวิจยั ปรึกษา
จัย ไมวาจะเปน
ครงที่วางไวภายใตการดู ๆ
(การใชเครื่องมือ
กรณีที่เกี่ยวของกับเครื่ แลของอาจารยที่ปรึกษา ที่ใชในการทด และสารเคมี) 2.
องมือ หรือสารเคมี 2. 2.
ลอง 2.
พฤติกรรมและค
ใหนักศึกษาสามารถเข รายงานและการนําเสน สารเคมีตางๆ วามรับผิดชอบระ
าใจ
อ เปนระยะ
ที่ใชในการทด หวางการดําเนินง
ประมวลผลการทดลอง
ลอง
านวิจัย 3. ขยัน
และนําเสนอผลการทด
อดทนใฝรู เชน
ลองได
การซักถาม
การหาเอกสารเพิ่
มเติม
1.เพื่อใหนักศึกษาไดรับ 1.รวมกันอภิปราย
เอกสารจากก 1.
อาจารยที่
คําปรึกษา
ผลการทดลอง
ารคนควา พฤติกรรมและค ปรึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะหข และสรุปผลการทดลอง
วามรับผิดชอบต
อมูล
2.อาจารยแนะนําวิธีการ
องาน
รายงานผลการทดลอง เขียนรายงาน 3.
การตรียมตัวกอน
สรุปผลการทดลองที่ถู นักศึกษาดําเนินการเขีย
เขาพบ
กตอง
นรายงาน
2.รายงาน
เพื่อฝกฝนการเขียน โดยมีการรวมปรึกษาหา
และนําเสนอผลงานใน รือกับ อาจารยที่ปรึกษา
รูปแบบรายงาน
4. ตรวจเอกสาร
1.ใหนักศึกษาสามารถเ 1.นําเสนอผลการทดลอ 1.รายงานโคร 1.
อาจารยที่
ขาใจ
งวิจัยทั้งหมด 2.
งการวิจัยฉบับ 1.นําเสนอและสง ปรึกษาแล
ประมวลผลการทดลอง สงรายงานการวิจัย
สมบูรณ
รูปเลมรายงาน

10.นําเสนอ
ผลการวิจัย

2.

และนําเสนอผลการทด 3.รวมกันอภิปรายซักถา 2.การนําเสนอ 2.
ะกรรมกา
ลองได
ม แสดง ความคิดเห็น โดยใช
2.ความถูกตอง รสอบ
2.ใหนักศึกษาเรียนรูวิธี
PowerPoint และคุณภาพของ
การทํารายงาน
สื่อ
เพื่อฝกฝนการนําเสนอ
3การนําเสนอผล
ผลงานในรูปแบบ oral
งาน
presentation

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนคะแนน หมายเหตุ
1. การนําเสนอเคาโครงงานวิจัย
2
10
2. การรายงานความกาวหนาของงานวิจัย
8
10
3. การเรียนรูระหวางทําวิจัยโดยภาพรวม
ตลอดเทอม
20
4. ความถูกตองและครบถวน ของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 15
30
5. การนําเสนอผลงานวิจัยและความสามารถในการตอบคําถาม 15
30

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
แบบฟอรมรูปแบบการเขียนโครงงานวิจัย แบบฟอรมรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย แบบ
ฟอรมรูปแบบการจัดทําโปสเตอร คูมือการการจัดพิมพตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วารสารงานวิจัยในสาขาเคมีและอืน่ ที่เกี่ยวของ

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2.
การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและ กรรมการประจําคณะ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน สําคัญ
ดานการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใช สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอน
และการผลิตสื่อ เปนตน 3.2.
การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหมี
การประชุมพิจารณาระดับคะแนน หรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรอง มาตรฐานระดับคะแนน
4.2. เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับ คะแนน
หากเห็นวาผลการประเมินอาจมี ความผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเปนการ
ประชุมสัมมนา ในระดับตางๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือ สูงผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม มี
มาตรฐานทีเ่ ปนที่ยอมรับ 5.3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู
5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

