
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ประมวลรายวชิา

รหสัวชิา
ชอืยอ่ภาษาอังกฤษ
ชอืวชิา
ชอืภาษาไทย โครงการวจิยั
ชอืภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
สว่นงาน

คณะ หน่วยงานเทียบเท่า คณะวทิยาศาสตร์
ภาควชิา ภาควชิาชวีเคมี
สาขาวชิา สาขาวชิาชวีเคมี

วธิกีารวดัผล
ประเภทรายวชิา
ภาคการศึกษาทีเปดสอน ทวภิาค ภาคต้น
ปการศึกษาทีเปดสอน
การจดัการสอน

ตอนเรยีน ผูส้อน ชว่งเวลาประเมนิ

รศ ดร เสาวรตัน์ จนัทะโร ถึง

รศ ดร เกือการณุย์ ครสูง่ ถึง

ผศ ดร กลุยา สมบูรณว์วิฒัน์ ถึง

เงือนไขรายวชิา
รายวชิาทีต้องสอบผา่น
หลักสตูรทีใชร้ายวชิานี

ชวีเคมี แบบเอกเดียว
ชวีเคมี แบบเอก โท
ชวีเคมี โปรแกรมเกียรตินิยม
ชวีเคมี

ระดับการศึกษา ปรญิญาบณัฑิต ชนัปที
สถานทีเรยีน
เนือหารายวชิา

การทบทวนวรรณกรรม การสบืค้นขอ้มูล การฝกเทคนิคทีเกียวขอ้งกับโครงงานวจิยัทีนิสติเลือก
และการดําเนินโครงงาน

ประมวลการเรยีนรายวชิา
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้

✓ แบบผสมผสาน
วตัถปุระสงค์เชงิพฤติกรรม

วตัถปุระสงค์เชงิพฤติกรรม

บอกพฤติกรรมความปลอดภัยและระบบทีเกียวขอ้งกับความปลอดภัยในหอ้งปฏิบติัการได้
ผลการเรยีนรู ้ รูลึ้ก มจีติอาสาและสาํนกึสาธารณะ



วธิกีารสอน พฒันา การบรรยาย การอภิปราย การฝกปฏิบติั
วธิกีารประเมนิ การสอบขอ้เขยีน การสงัเกตพฤติกรรม การประเมนิจากการสะท้อนผลการ
ทํางานรว่มกัน

บนัทึกผลการทดลองในสมุดปฏิบติัตามหลักวทิยาศาสตรที์ถกูต้องตามหลักจรรยาบรรณ
ผลการเรยีนรู ้ มจีรรยาบรรณ มทัีกษะทางวชิาชพี
วธิกีารสอน พฒันา การอภิปราย การฝกปฏิบติั
วธิกีารประเมนิ การสงัเกตพฤติกรรม

ใชเ้ครอืงมอืพนืฐานเปนและทําการทดลองดว้ยตนเองได้
ผลการเรยีนรู ้ มทัีกษะทางวชิาชพี
วธิกีารสอน พฒันา การทดลอง การฝกปฏิบติั
วธิกีารประเมนิ การสอบทักษะ การสงัเกตพฤติกรรม

ทํางานกับสารเคมตีามระบบการจดัการสารเคมแีละการจดัการของเสยีทีถกูต้อง
ผลการเรยีนรู ้ มจีรรยาบรรณ มทัีกษะในการคิดแก้ปญหา มทัีกษะทางวชิาชพี
มสีขุภาวะ มจีติอาสาและสาํนกึสาธารณะ

วธิกีารสอน พฒันา การอภิปราย การฝกปฏิบติั
วธิกีารประเมนิ การสอบทักษะ การสงัเกตพฤติกรรม

ระบุกระบวนการบรหิารความเสยีงจากการทํางานกับสารเคมใีนหอ้งปฏิบติัการได้
ผลการเรยีนรู ้ สามารถคิดอยา่งมวีจิารณญาณ มทัีกษะทางการบรหิารจดัการ ใฝรู ้

มสีขุภาวะ มจีติอาสาและสาํนกึสาธารณะ
วธิกีารสอน พฒันา การอภิปราย การฝกปฏิบติั
วธิกีารประเมนิ การสอบทักษะ การสงัเกตพฤติกรรม

ใชเ้ทคนคิทางคณติศาสตรแ์ละสถิติเปน
ผลการเรยีนรู ้ มทัีกษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
วธิกีารสอน พฒันา การฝกปฏิบติั
วธิกีารประเมนิ การประเมนิรายงาน โครงงาน

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลได้
ผลการเรยีนรู ้ มทัีกษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
วธิกีารสอน พฒันา การอภิปราย การฝกปฏิบติั
วธิกีารประเมนิ การประเมนิรายงาน โครงงาน

รบัผดิชอบต่อหนา้ทีการงานของตนอยา่งสมาํเสมอ
ผลการเรยีนรู ้ มภีาวะผูน้าํ
วธิกีารสอน พฒันา การฝกปฏิบติั
วธิกีารประเมนิ การสงัเกตพฤติกรรม

คิดวเิคราะหแ์ละสรปุประเดน็งานวจิยัได้
ผลการเรยีนรู ้ สามารถคิดอยา่งมวีจิารณญาณ
วธิกีารสอน พฒันา การฝกปฏิบติั
วธิกีารประเมนิ การประเมนิรายงาน โครงงาน

ตารางแสดงวตัถปุระสงค์เชงิพฤติกรรม
รายละเอียด

แผนการสอนรายสปัดาห์
สปัดาหที์ เนอืหาทีสอน การมอบหมายงาน

กิจกรรมกลุ่ม



ผูส้อน เสาวรตัน์

ผูส้อน กลุยา เสาวรตัน์ เกือการณุย์
กิจกรรมกลุ่มและสอบการใชเ้ครอืงมอื

ผูส้อน กลุยา เสาวรตัน์ เกือการณุย์
กิจกรรมกลุ่มและสอบการใชเ้ครอืงมอื

ผูส้อน เสาวรตัน์
กิจกรรมกลุ่ม

ผูส้อน เสาวรตัน์
กิจกรรมกลุ่ม

ผูส้อน เสาวรตัน์
กิจกรรมกลุ่ม

สอืการสอน
✓ สอืนําเสนอในรูปแบบ
✓ สอืนําเสนอในรูปแบบ
✓ สอืนําเสนอในรูปแบบ
✓ สอือิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ไซต์
✓ สอือิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ไซต์
✓ สอือิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ไซต์
การติดต่อสอืสารกับนิสติผา่นระบบเครอืขา่ย
รูปแบบการสอืสารและวธิกีาร

ใชง้าน ✓ อีเมล์ ✓ อีเมล์ ✓ อีเมล์ ✓
ระบบจดัการการเรยีนรู้

ทีใช้ ✓ ✓ ✓
จาํนวนชวัโมงทีใหคํ้าปรกึษาแก่

นิสติ ชวัโมงต่อสปัดาห์
การประเมนิผล

กิจกรรมการประเมนิ รอ้ยละ

การทําวจิยั ในหอ้งปฏิบติัการ

รายงานความก้าวหนา้งานวจิยั

การเขา้รว่มกิจกรรม และการฝกเครอืงมอื

คะแนนสอบ ความก้าวหนา้งาน

เกณฑ์การวดัผล
คะแนนสว่นของการทําวจิยัของนิสติ ใหโ้ดยอาจารยที์ปรกึษา ประกอบด้วย การพฒันาทางความ

คิดวเิคราะห์ และทักษะในการทําวจิยั ความรบัผดิชอบ และความสมาํเสมอในการทําวจิยั
นิสติได้ทํางานวจิยัตามขอบเขตของวตัถปุระสงค์ทีตังไว้ มนุษยสมัพนัธดี์ ดแูลและปฏิบติัตาม
ระเบยีบของหอ้งวจิยั รายงานความก้าวหน้าวจิยั ใหโ้ดยอาจารยที์ปรกึษา การเขา้รว่มกิจกรรมฯ
ใหโ้ดยอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา คะแนนสอบ นิสติสอบ ความก้าวหน้างาน
รายชอืหนังสอือ่านประกอบ
หนังสอืบงัคับ
หนังสอือ่านเพมิเติม
เอกสารคู่มอืการสาํรวจสถานภาพความปลอดภัยของหอ้งปฏิบติัการ จากเวบ็ไซต์

สบืค้นขอ้มูลเมอืวนัที กค
บทความวจิยั บทความวชิาการ ถ้ามี
สอือิเล็กทรอนิกส์ หรอืเวบ็ไซต์ทีเกียวขอ้ง
รายละเอียดและหลักการใชเ้ครอืงมอืวทิยาศาสตร์ ลงไวใ้นเวบ็ไซต์ของภาควชิาีวเคมี



การประเมนิการสอน
การประเมนิการสอน ผา่นระบบ
การปรบัปรุงจากผลการประเมนิการสอนครงัทีผา่นมา

เนืองจากนิสติและอาจารยที์ปรกึษาประสบปญหาชว่งการสง่รายงานความก้าวหน้า ทางผู้
ประสานรายวชิาจงึปรบัปรุงและเพมิกิจกรรมติดตามการทํางานและการเขยีนรายงานของนิสติด้วย ได้เพมิ
การเรยีนการสอน ในหอ้งเรยีน บนพนืฐานการเพมิทักษะการทํางานวจิยัทางวชิาชพี และจรรยา
บรรณของนักวทิยาศาสตรใ์หแ้ก้นิสติ มกิีจกรรมการนําเสนอความก้าวหน้างานวจิยัฯ เนืองจากเปนชว่งเรมิ
ต้นของนิสติ มกีารสอบ ภายหลังจากเรมิทําวจิยัในเทอมต้น มกีรปรบัสอนเปนแบบ
ออนไลน์ในสว่นของเนือหา

หมายเหตุ


