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รายละเอียดของรายวิชาทนก 461 สัมมนา (Seminar)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 461 สัมมนา
2. จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต 1(0-2-1)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
หมวดวิชา กลุ่มวิชาแกน
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ผู้สอน อ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติ ชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 15-121 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกหาข้ อมูลจากวารสาร ค้ นคว้ าข้ อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และอ่าน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในการวิเคราะห์ ประมวลผล
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทกั ษะการเขียน การเลือกใช้ โปรแกรมต่างๆ ในการนาเสนอได้ อย่างดี
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถนาเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์จากวารสารวิชาการระดับนานาชาติเพื่อ
นาเสนอหน้ าชั้นเรียนและสามารถถามและตอบคาถามได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเน้ นให้
ผู้เรียนฝึ กฝนทักษะ ความสามารถในการนาเสนอผลงาน
2.2 เพื่อให้ มีการติดตามการพัฒนาในการนาเสนอผลงานของผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมในศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้ อง
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาค้ นคว้ าบทวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย และเรียบเรียงเป็ น
เอกสารรายงาน และนาเสนอในที่ประชุม จรรยาบรรณนักวิชาการ
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ไม่มี
ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ
2 ชั่วโมง/สัปดาห์

การศึกษาด้วยตนเอง
1 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทนก 412 สัมมนา

ด้านที่ 4
ด้านที่ 3
ทักษะ
ด้านที่ 5
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ทักษะทาง
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
คุณธรรมและ
ความรู ้
ปั ญญา
ระหว่างบุคคล การสือ่ สารและการใช้
จริยธรรม
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
                     

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือราย
กลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครง
รายวิชาผ่านระบบ ATutor และเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

ทนก 461 สัมมนา

มคอ. 3

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม และจริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต (1.1)
1.1.2 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื และสามารถทางานเป็ นทีม (1.2)
1.2 วิธกี ารสอน
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในขณะสอนปฏิบัติการ
1.2.2 อภิปรายการนาเสนองาน โดยมีการซักถามจากกลุ่มผู้เรียนในชั้น
1.2.3 ให้ นิสติ แบ่งกลุ่มเพื่อทาหน้ าที่ผ้ ูจัดการสัมมนา
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1.3.1 ประเมินการเข้ าชั้นเรียน คุณธรรม และจริยธรรม
1.3.2 ประเมินกระบวนการคิด พัฒนาการ และความรับผิดชอบ
1.3.3 ประเมินการมีส่วนร่วมในการสัมมนา
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
2.1.1 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ (2.1)
2.2.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และสามารถทาการวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ (2.2)
2.2.3 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้ อกาหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป (2.3)
2.2 วิธกี ารสอน
2.2.1 บรรยายเนื้อหารายวิชาประกอบสื่อการสอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมีเดีย
2.2.2 การนาเสนอสัมมนาของผู้เรียน
2.2.3 ผู้เรียนศึกษาด้ วยตนเอง
2.3 วิธกี ารประเมินผล
2.3.1 ประเมินกระบวนการคิด พัฒนาการ และความรับผิดชอบ
2.3.2 ประเมินรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ์
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
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3.1.1 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความเข้ าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบ (3.1)
3.1.2 มีทกั ษะปฏิบัติตามที่ได้ รับการฝึ กฝน จากเนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา และสามารถเลือกใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ อย่างถูกต้ องตามสถานการณ์ (3.2)
3.1.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยการเชื่อมโยงความรู้ทาง
ทฤษฎีและประสบการณ์ในการปฏิบัติ (3.3)
3.1.4 สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริง ทาความเข้ าใจและประเมินข้ อมูลสารสนเทศ และใช้ ข้อมูลในการแก้ ไข
ปัญหาอย่าง เหมาะสม (3.4)
3.2 วิธกี ารสอน
3.2.1 มอบหมายงานให้ ค้นคว้ าด้ วยตนเอง โดยให้ ผ้ ูเรียนทาความเข้ าใจและสรุปผลข้ อมูลให้ อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
3.2.2 การนาเสนอสัมมนาของผู้เรียน
3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.3.1 ประเมินการนาเสนอสัมมนา
3.3.2 ประเมินกระบวนการคิด พัฒนาการ และความรับผิดชอบ
3.3.3 ประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม (4.1)
4.1.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(4.2)
4.1.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้ เหมาะสมกับบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ (4.3)
4.2 วิธกี ารสอน
4.2.1 การนาเสนอสัมมนาของผู้เรียน
4.2.2 การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการสัมมนา
4.2.3 ให้ นิสติ แบ่งกลุ่มเพื่อทาหน้ าที่ผ้ ูจัดการสัมมนา
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 ประเมินการนาเสนอสัมมนา
4.3.2 ประเมินการมีส่วนร่วมในการสัมมนา
4.3.3 ประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์
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5. ทักษะการวิเคราะห์และการสือ่ สาร
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
5.1.1 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้ รูปแบบของการนาเสนอ
ที่เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (5.1)
5.1.2 สามารถระบุ เข้ าถึง คัดเลือกและติดตามความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมจากแหล่งข้ อมูล
ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับสาขาวิชาจากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (5.2)
5.1.3 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้
และเหมาะสม (5.3)
5.2 วิธกี ารสอน
5.2.1 การนาเสนอสัมมนาของผู้เรียน
5.2.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 ประเมินการนาเสนอสัมมนา
5.3.2 ประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
ข้ อกาหนดและกฎระเบียบสาหรับ
2
รายวิชาสัมมนา และการใช้
เทคนิคสารสนเทศในการสืบค้ น
ข้ อมูลและจรรยาบรรณการทา
วิจัย (การทางานวิชาการ)
2
การเขียนบทคัดย่อ การทาสไลด์
2
สัมมนา การเขียนรายงาน และ
การนาเสนอการสัมมนาเป็ น
ภาษาอังกฤษ
3
สัมมนาครั้งที่ 1
2

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่
ผูส้ อน
ใช้
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์และ อ.ดร.พัชรกมน
ตอบข้ อซักถาม

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์ และ
นาเสนอตัวอย่างการสัมมนาเป็ น
ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.พัชรกมน

นาเสนอสัมมนาและตอบข้ อซักถาม
คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนามีการ
อภิปรายร่วมกัน

อ.ดร.พัชรกมน
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
4
สัมมนาครั้งที่ 2

5

สัมมนาครั้งที่ 3

6

สัมมนาครั้งที่ 4

7

สัมมนาครั้งที่ 5

8

สัมมนาครั้งที่ 6

9
10

สัมมนาครั้งที่ 7

11

สัมมนาครั้งที่ 8

12

สัมมนาครั้งที่ 9

13

สัมมนาครั้งที่ 10

มคอ. 3

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่
ชัว่ โมง
ใช้
2 นาเสนอสัมมนาและตอบข้ อซักถาม
คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนามีการ
อภิปรายร่วมกัน
2 นาเสนอสัมมนาและตอบข้ อซักถาม
คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนามีการ
อภิปรายร่วมกัน
2 นาเสนอสัมมนาและตอบข้ อซักถาม
คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนามีการ
อภิปรายร่วมกัน
2 นาเสนอสัมมนาและตอบข้ อซักถาม
คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนามีการ
อภิปรายร่วมกัน
2 นาเสนอสัมมนาและตอบข้ อซักถาม
คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนามีการ
อภิปรายร่วมกัน การทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
2 นาเสนอสัมมนาและตอบข้ อซักถาม
คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนามีการ
อภิปรายร่วมกัน
2 นาเสนอสัมมนาและตอบข้ อซักถาม
คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนามีการ
อภิปรายร่วมกัน
2 นาเสนอสัมมนาและตอบข้ อซักถาม
คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนามีการ
อภิปรายร่วมกัน
2 นาเสนอสัมมนาและตอบข้ อซักถาม
คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนามีการ
อภิปรายร่วมกัน
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ผูส้ อน
อ.ดร.พัชรกมน

อ.ดร.พัชรกมน

อ.ดร.พัชรกมน

อ.ดร.พัชรกมน

อ.ดร.พัชรกมน

อ.ดร.พัชรกมน

อ.ดร.พัชรกมน

อ.ดร.พัชรกมน

อ.ดร.พัชรกมน
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มคอ. 3

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
14 สัมมนาครั้งที่ 11

15

สัมมนาครั้งที่ 12

16

สัมมนาครั้งที่ 12

17

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่
ผูส้ อน
ชัว่ โมง
ใช้
2 นาเสนอสัมมนาและตอบข้ อซักถาม อ.ดร.พัชรกมน
คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนามีการ
อภิปรายร่วมกัน
2 นาเสนอสัมมนาและตอบข้ อซักถาม อ.ดร.พัชรกมน
คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนามีการ
อภิปรายร่วมกัน การทดสอบย่อย
2 นาเสนอสัมมนาและตอบข้ อซักถาม อ.ดร.พัชรกมน
คณาจารย์และผู้ร่วมสัมมนามีการ
อภิปรายร่วมกัน การทดสอบย่อย
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

กิจกรรมการประเมิน

3.1-3.4, 4.1-4.3, 5.1-5.3
1.2, 2.2, 3.1, 4.1-4.3
2.1-2.3,
1.2, 2.1-2.3, 3.1-3.4

การนาเสนอสัมมนา
การมีส่วนร่วมในการสัมมนา
รายงานฉบับสมบูรณ์
กระบวนการคิด พัฒนาการ และ
ความรับผิดชอบ
การเข้ าชั้นเรียน คุณธรรมและ
จริยธรรม

1.1-1.2

สัปดาห์ที่
ประเมิน
3-16
3-16
5-16
ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
50%
10%
20%
15%

ทุกสัปดาห์

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เว็บไซต์ เอกสาร และวารสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
Davis, M. (2005). Scientific Papers and Presentations. Elsevier Academic Press, 356 p. อัดสาเนา
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
วารสารระดับนานาชาติและตาราต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ทางวิทยาศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มคอ. 3

วารสารระดับนานาชาติและตาราต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ทางวิทยาศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อระบุ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรั บ การทวนสอบระดับ รายวิชา คณะกรรมการผู้ รั บ ผิด ชอบหลั ก สูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความสอดคล้ องกับ
เนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และน าเสนอแผนการปรั บ ปรุ งรายวิช าในรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิช า (มคอ.5) จากนั้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่ อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพั ฒนาปรับปรุงสาหรั บใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป
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มคอ. 3

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(อาจารย์ ดร.พัชรกมน หนูเอียด)
วันที่รายงาน 11 ธันวาคม 2558
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(อาจารย์ สุจินดา จิตต์ใจฉ่า)
วันที่รายงาน 11 ธันวาคม 2558
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