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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยันเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเภสัชศาสตร ์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
  199591 วิทยานิพนธ  ์ระดับปริญญาตรี์(Undergraduate Thesis) 
2. จํานวนหน ์วยกิต 

5 หน์ วยกิต (0-15-7) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

สําหรับนสิิตปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง2555 พ.ศ. 2555 
(ฉบับแก ์ไขเพิ่มเติมให์ ใช กับนิสิตรหัส 57 ตั้งแต ภาคการศึกษาต์ น์ปีการศึกษา์2559 เป็นต นไป) ประเภทวิชา วิชาเฉพาะด าน์
หมวดวิชาบังคับ 
4. อาจารย  ์ที่รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย  ์ผู้สอน      
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 ์รองคณบดฝี่ายวิจัย์นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ  
  อาจารย์ผู้สอน   

คณาจารย ในคณะเภสัชศาสตร ผู รบัเป็นท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป์ีที่เรียน 
  ภาคปลาย ช้ันป์ีที่์ 5 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  199454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถติสิําหรับบริบาลเภสัชกรรม (Research Methodology and 
Biostatistics for Pharmaceutical Care) 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisites) (ถ้าม)ี 

ไม ม ี
8. สถานทีเ่รียน  

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร์์์ 
9.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล  ์าสุด 
  30 พฤศจิกายน 2561 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให นักศึกษามีทักษะในการวางแผนการวิจัย์ด าเนินการวิจัย์วิเคราะห และแปลผล์อภิปราย์สรุปผล์และน าเสนอ 
การวิจัย 
2. วัตถุประสงค ์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให เกิดความเหมาะสมในการประเมินผลการเรียนรู ของนิสติ 
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หมวดที่3 ลักษณะและการดําเนนิการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

กระบวนการวางแผนการวิจัย การทําการวิจัยการวเิคราะห  ์ การแปลผล การอภิปรายผลสรุปผล 
และการนาํเสนอผลงานวิจยั 

Research design, research conducting, critical analysis, interpretation of information, and research 
presentation 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช์ ต อภาคการศึกษา 

 
 บรรยาย สอนเสริม การฝ์ีกปฏิบัต/ิงาน การศึกษาด ์วยตนเอง 
   ภาคสนาม/การฝ์ึกงาน  
 ไม ์ม ี ไม ์มี 225 ช่ัวโมง 112 ช่ัวโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงต ์อสัปดาห  ์ ที่อาจารย  ์ใหค้ําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก  ์นักศกึษาเป ์นรายบุคคล  
  อาจารย ที่ปรึกษาประจ าโครงการ์ประกาศเวลาให ค าปรึกษาอย างน อยสัปดาห ละ์3์ช่ัวโมง 
 

หมวดที4่ การพัฒนาผลการเรียนรู ์ของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 
1.1.1 มีความรับผิดชอบต อตนเอง์
วิชาชีพ์และสังคม์ 
1.1.2  มีความซื่อสตัย ทั้งต อตนเองและ
สังคม 
1.1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.1.4  มีวินัยเคารพกฎ์ระเบยีบ
ข อบังคับขององค กรและสังคม 

1.2.1 ก าหนดให นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ์และก าหนดการของรายวิชา์
เช น์การเสนอหัวข อโครงการ์การเสนอ
โครงร างงานวิจัย์การเก บข อมูล์การ
น าเสนอ์และการส งรายงาน 
1.2.2 อาจ ารย ที่ ป รึ กษ าโค ร งก าร
สอดแทรกแนวคิดของการเป็นนักวิจัยที่
ดี์การเป็นนักวิจัยที่มีความรับผิดชอบต อ
ตนเอง์นักศึกษาร วมกลุ ม์คณะ์วิชาชีพ์
และสังคมโดยรวม 
1.2.3  ก าหนดให นักศึกษายื่นเรื่องผ าน
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

1.3.1 ประเมินจากการมีส วนร วมใน
โครงการและพฤติกรรมในการท าวิจัยของ
นักศึกษา 
1.3.2 ประเมินจากความตรงต อเวลาใน
การส งงานท่ีได รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ทักษะทางปัญญา 

 
2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

2.1.1 สามารถรวบรวมและประเมิน
ข อมูลที่มีมาก อนหน า์เพื่อระบุประเด น
ปัญหาที่น าไปสู การเสนอโครงการวิจัย
ได  
2.1.2 ส า ม า ร ถ ร ะ บุ แ ห ล ง ข อ มู ล
สารสนเทศที่ควรสืบค น์เพื่อน ามาใช ใน
การวางแผนการวจิัยได  
2.1.3 สามารถตีความ์วิเคราะห ์และ
สังเคราะห ผลการศึกษาที่ได มาจากการ
ท าวิจัยอย างมีระบบได  
2.1.4 สามารถสรุปและประยุกต ใช 
ความรู ที่ ได มาจากการท าวิจัยในการ
แก ไขปัญหาที่น ามาสู การวิจัยได   

2.2.1 โดยใช โจทย วิจั ย ์จากนั้ น ให 
นักศึกษาค นคว าหาข อมูลเพิ่มเติม์วาง
แผนการวิจัย์ด าเนินการเก บข อมูล์
วิ เค ร า ะห ์อ ภิ ป ร าย ์แ ล ะ ส รุ ป ผ ล
การศึกษา 
2.2.2 น าเสนอผลการวิจัยและตอบ
ค าถามระหว างการน าเสนอ 

 

2.3.1์อาจารย สังเกตพฤติกรรมทาง
ทักษะของนิสิต์ในการแก ไขปัญหา์หรือ
ตอบค าถามขณะน าเสนอ 

 

 
3. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

3.1.1 มี ภ าวะค วาม เป็ น ผู น าแล ะมี
ความสามารถในการท างานเป็นทีมโดย
สามารถให ความช วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก ปัญหาต างๆ์กับ
เพื่อนร วมชั้นเรียน์ทั้งในบทบาทของผู น า์
หรือสมาชิกของกลุ ม์ 
3.1.2 มีมนุษยสัมพันธ ที่ดี์และยอมรับ
ความคิดเห นท่ีแตกต างของผู อื่น 
3.1.3 มีความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองและสมาชิกอื่นๆ์ภายในกลุ ม 
3.1.4 สามารถใช กระบวนการกลุ มใน
ก า ร แ ก ไ ข ปั ญ ห า ที่ เกี่ ย ว ข อ ง กั บ
กระบวนการวิจัยได อย างเหมาะสม  

3.2.1 ให นักศึกษาท าโครงการวิจัยเป็น
กลุ ม 
3.2.2 ให มี การน าเสนอข อมูลและ
อภิปรายผลร วมกันระหว างสมาชิก
ภายในกลุ มระหว างการท าวิจัย 
3.2.3 ให มีการน าเสนอผลการวิจัยหลัง
วิจัยเสร จสิ้น์โดยแบ งหน าที่ในการน า
ผลการวิจัย์การท ารายงานส ง 

3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ระหว างการท างานเป็นกลุ มโดยอาจารย 
ที่ปรึกษา  
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3. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

a. ผลการเรียนรู้ 4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 
i. สามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค น์รวบรวม์ประมวลผล์แปล
ผล์และน าเสนอข อมูลที่ ์เกี่ยวข องกับ
งานวิจัยได อย างเหมาะสม 

ii. สามารถสื่อสารทั้งการพูด์การฟัง์
และการเขียนโดยเลือกใช รูปแบบของการ
สื่อสารได อย างเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ 
ที่ดี์และยอมรับความคิดเห นที่แตกต าง
ของผู อื่น 

4.2.1 กระตุ นให มีการสืบค นข อมูลโดย
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค น์
รวบรวม์ประมวลผล์แปล์ความหมาย
และน าเสนอข อมูลที่เกี่ยวข องกับงานวิจัย 
4.2.2 ให มีการน าเสนอผลการวิจัย์การ
เขียนรายงานส ง 

4.3.1 ประเมิน โดยอาจารย ที่ ปรึกษา
โค ร ง ก า ร ใน ส ว น ข อ งทั ก ษ ะ ท า ง
คณิ ตศาสตร ์และการใช เทคโน โลยี
สารสนเทศ 
4.3.2 ประเมินระหว างการน าเสนอ
ผลการวิจัยปลายภาค 

 
หมวดที่์ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
ภาคปฏิบัติการสําหรับ์ภาคการศึกษา์2-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1-2 การเตรียมหัวข อโครงการวิจยั์ทบทวน
วรรณกรรม์และวางแผนการวิจัย 

30 - การอภิปรายกลุ ม 
- การอภิปรายกับอาจารย ที่

ปรึกษาโครงการ 
- การทบทวนวรรณกรรม 

อาจารย ที่ปรึกษาโครงการ 

3 จัดเตรียมโครงร างงานวิจัย 15 - การฝึกเขียนโครงร างงานวิจัย 
- การอภิปรายกับอาจารย ที่

ปรึกษาโครงการ 

อาจารย ที่ปรึกษาโครงการ 

4 จัดเตรียมการยื่นค าขอการพิจารณาจริยธรรม
ของโครงการวิจัย 

15 - การเตรียมแบบยื่นค าขอ
พิจารณาจริยธรรมของ
โครงการวิจัย 

- การอภิปรายกับอาจารย ที่
ปรึกษาโครงการ 

อาจารย ที่ปรึกษาโครงการ 

5 จัดเตรียมเครื่องมือ/อบรมการใช เครื่องมือ 15 - การเตรียมเครื่องมือวิจัย 
- การอภิปรายกับอาจารย ที่

ปรึกษาโครงการ 

อาจารย ที่ปรึกษาโครงการ 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

ผลการเรียนรู*้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ทีประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

1.1, 4.1,3.1-3.4 
และ์4.1-4.4 

ประเมินโดยอาจารย ที่ปรึกษา
โครงการ (ตามแบบประเมินผลการ
เรียนรู ของนิสติ์แสดงใน
เอกสารแนบท าย) 

ตลอดภาคการศึกษา 70% 
 

4.2์และ4.3 
 

ประเมินโดยอาจารย ทีเ่ข าฟังการ
น าเสนอโครงงานวิจัย์(ตามแบบให 
คะแนนการน าเสนอปากเปล า์และ
โปสเตอร ์แสดงในเอกสารแนบท าย) 

สัปดาห ปลายภาคการศึกษา 30% 
(Oral presentation 20% 

poster presentation 10%) 

*์อ างอิงจากหมวดที่์4 
 

เกณฑ์ การประเมินผล 
 

คะแนน ระดับผลการเรียน 
มากกว าหรือเท ากับ์ร อยละ 70 S 
น อยกว า์ร อยละ 70 U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

6-12 ด าเนินการวิจยั 105 - ด าเนินการเก บข อมูลใน
โครงการวิจัย 

อาจารย ที่ปรึกษาโครงการ 

13 วิเคราะห ผล์/์อภิปรายผลสรุปผล 15 - การฝึกวิเคราะห ข อมูล 
- การอภิปรายกลุ ม 
- การอภิปรายกับอาจารย ที่

ปรึกษาโครงการ 

อาจารย ที่ปรึกษาโครงการ 

14-15 น าเสนอผลงานรูปแบบปากเปล า์และ
โปสเตอร และจัดท ารายงาน 

30 - น าเสนอผลการวจิัยในช้ัน
เรียน 

- อภิปรายซักถามในช้ันเรียน
เพื่อแลกเปลีย่นความรู ความ
คิดเห นกับผู อื่น 

คณาจารย  

 รวม 225   
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หนังสืออ้างอิง 
1. ต าราและเอกสารหลัก์ 

ก าหนดโดยอาจารย ที่ปรึกษาโครงการ 
2. เอกสารและข อมลูส าคัญ์์ 

ก าหนดโดยอาจารย ที่ปรึกษาโครงการ 
3. เอกสารและข อมลูแนะน า์ 

ก าหนดโดยอาจารย ที่ปรึกษาโครงการ 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ประเมินจากการน าเสนอผลการวจิัยของนักศึกษา 
- แบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาและอาจารย ที่ปรึกษาโครงการ 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

กิจกรรมที่ต้องการ วันสิ้นสุดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
การจัดให มีการอบรมการใช โปรแกรม
ทางการค านวณ์หรือสถิติพื้นฐานที่
จ าเป็นในการด าเนินการวิจยั 

ก อนภาคการศึกษา์2/2562 วิทยากร/อาจารย  

ช้ีแจงนิสิตให รับทราบถึงความเป็นไป
ได /โอกาสเกิดกรณีการด าเนินการ
วิจัยที่ไม เป็นไปตามแผน์และกระตุ น
ให นิสิตวางแผนในการท างานด วย
ตนเองมากขึ้น 

สัปดาห แรกของการเปิดเทอม รองคณบดฝี่ายวิจัย์นวัตกรรม์และ
วิเทศสัมพันธ ์และหน วยวิจัย 

แจ งปฏิทินการศึกษาและก าหนดการ
ของรายวิชาให นิสิตทราบเป็นเอกสาร 

สัปดาห แรกของการเปิดเทอม รองคณบดฝี่ายวิจัย์นวัตกรรม์และ
วิเทศสัมพันธ ์และหน วยวิจัย 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 ผู รับผิดชอบรายวิชา์และคณะกรรมการคณะกรรมการด าเนินการวทิยานิพนธ ระดับปริญญาตรี์ร วมกนัตรวจสอบผลการ
ประเมินการเรียนรู ของนิสติ์ 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาตามข อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภาคผนวก 

 



ผลการเรียนรู้ของนิสิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562์ 
ช่ือ – สกุลนิสิต์................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

ค าช้ีแจง ให ท านท าเครื่องหมายวงกลมล อมรอบระดับคะแนนที่ตรงกับพฤติกรรมการท างานของนิสิต 

หัวข้อในประเมิน 

คุณธรรม จริยธรรม 
 สามารถด าเนินงานวิจัยได โดยไม มีการคัดลอกผลงาน 
ทักษะทางปัญญา 

 สามารถรวบรวมและประเมินข อมูลที่มีมาก อนหน า์เพื่อระบุประเด นปัญหาที่น าไปสู การเสนอโครงการวิจัยได ์ 
 สามารถระบุแหล งข อมูลสารสนเทศ์ที่ควรสบืค น์เพื่อน ามาใช ในการวางแผนการวิจัยได  
 สามารถตีความ์วิเคราะห ์และ์สังเคราะห ผลการศึกษาที่ได มาจากการท าวิจัยอย างมีระบบได  
 สามารถสรุปและประยุกต ใช ความรู ที่ได มาจากการท าวิจัยในการแก ไขปัญหาที่น ามาสู การวิจัยได ์ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค น์รวบรวม์ประมวลผล์แปลความหมายและน าเสนอข อมูลที่เกี่ยวข องกับงานวิจัยได อย างเหมาะสม 
 สามารถสื่อสารทั้งการพูด์การฟัง์และการเขียน์โดยเลือกใช รูปแบบของการสื่อสารได อย างเหมาะสม 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 มีภาวะความเป็นผู น าและมีความสามารถในการท างานวิจัย 
 มีมนุษยสัมพันธ ที่ดีและยอมรับความคิดเห นที่แตกต างของผู อื่น 

 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง 
คุณธรรม จริยธรรม 10 คะแนน 
 
 
 
การคัดลอกข้อมูล 
(10 คะแนน) 

ท าได เกนิความคาดหวัง ท าได ตามความคาดหวัง ท าได ต่ ากว าความคาดหวงั เกนิเยียวยา 
10 คะแนน 7 คะแนน 4 คะแนน 0 คะแนน 

นิสิตสามารถรวบรวมข อมูลที่ส าคัญ์ได 
อย างครบถ วน์โดยไม มกีารคัดลอกส วน
หนึ่งส วนใด์ 

นิสิตสามารถรวบรวมข อมูลในประเด น
ส าคัญได เป็นส วนใหญ ์อาจมกีาร
คัดลอก์ท าซ้ าในบางส วน์ของบทน า์
ที่มาของปัญหาการวจิัย์แต ไม คัดลอกใน
ส วนระเบียบวิธีวิจัย์ผลการวิจัย์การ
อธิปรายผลการวจิัย์และการสรุป
ผลการวิจัย 

นิสิตไม สามารถรวบรวมข อมูลได เอง
ทั้งหมด์มีการคัดลอกบางส วนของ
ผลการวิจัย 

ไม แสดงพฤตกิรรมใด์ๆ์หรอื
ปฏิเสธที่จะปฏิบัต ิ
มีการคดัลอกผลการวจิัย์
หรือทกุส วนของงานวิจัย 

ทักษะทางปัญญา 40 คะแนน 
 
 
 
การรวบรวมข้อมูล  
(10 คะแนน) 

ท าได เกนิความคาดหวัง ท าได ตามความคาดหวัง ท าได ต่ ากว าความคาดหวงั เกนิเยียวยา 
10 คะแนน 7 คะแนน 4 คะแนน 0 คะแนน 

นิสิตสามารถรวบรวมข อมูลที่ส าคัญ์ได 
อย างครบถ้วน์และประเมินข้อมูลท่ีมีมา
ก่อนหน้า์เพือ่ระบุประเด นปัญหาที่น าไปสู 
การเสนอโครงการวิจัยได ด วยตนเอง์หรือ
น าเสนอปัญหาในแง มมุ์ทีแ่ปลกใหม ์เป็น
ประโยชน ์โดยอาจารย ที่ปรกึษาไม เคย
คิดถึงมาก อน 

นิสิตสามารถรวบรวมข อมูลในประเด น
ส าคัญ์ได เป็นส่วนใหญ่์และประเมิน
ข้อมูลท่ีมีมาก่อนหน้า์เพื่อระบุประเด น
ปัญหาที่น าไปสู การเสนอโครงการวจิัย
ได ์แต ยังขาดความครบถ วนอยู บ าง์ 
 

นิสิตต องได ค าแนะน าอย างใกล ชิด์เพื่อ
รวบรวมข อมูล์ไม่สามารถประเมิน
ข้อมูลได้ด้วยตนเอง์ต องให อาจารย 
ชี้น าอย างมากเพือ่ระบุประเด นปัญหาที่
น าไปสู การวจิัย 

ไม แสดงพฤตกิรรมใด์ๆ์หรอื
ปฏิเสธที่จะปฏิบัต ิ

 
 
 
การระบุแหล่งข้อมูล  
(10 คะแนน) 

ท าได เกนิความคาดหวัง ท าได ตามความคาดหวัง ท าได ต่ ากว าความคาดหวงั เกนิเยียวยา 
10 คะแนน 7 คะแนน 4 คะแนน 0 คะแนน 

สามารถระบุแหล งข อมลูสารสนเทศ์ที่ควร
สืบค นได อย างครบถ้วน์เพื่อน ามาใช ใน
การวางแผนการวิจัยได ์อาจารย ที่ปรึกษา
ให ค าแนะน าแหล งข อมูลเพียงเล็กน้อย
เท านั้น 

นิสิตสามารถระบุแหล งข อมูล
สารสนเทศทั่วไป์ที่ควรสืบค น์เพื่อ
น ามาใช ในการวางแผนการวิจัยได ์แต 
ยังต้องการค าช้ีแนะจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาอยู่บ้างถึงแหล งข อมูลที่
เฉพาะเจาะจงกับงานวิจัยทีส่นใจ 

นิสิตไม่สามารถระบุแหล งข อมูล
สารสนเทศ์ที่ควรสืบค น์เพื่อน ามาใช ใน
การวางแผนการวิจัยได ์หรอืระบุแหล ง
สืบค นที่ไม น าเชื่อถือ์ต้องได้รับค าชี้แนะ
อย่างใกล้ชิดจากอาจารย ที่ปรกึษา 

ไม แสดงพฤตกิรรมใด์ๆ์หรอื
ปฏิเสธที่จะปฏิบัต ิ

 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
(10 คะแนน) 

ท าได เกนิความคาดหวัง ท าได ตามความคาดหวัง ท าได ต่ ากว าความคาดหวงั เกนิเยียวยา 
10 คะแนน 7 คะแนน 4 คะแนน 0 คะแนน 

นิสิตสามารถตีความ์วเิคราะห ์ และ์
สังเคราะห ผลการศกึษาที่ได มาจากการท า
วิจัยอย างครบถ้วน และมีระบบได้ด้วย
ตนเอง์และยังน าเสนอแง มมุใหม ์ๆ์มา
อภิปรายร วมกนักับอาจารย ที่ปรกึษาอย าง
กระตือรือร น 

นิสิตสามารถตีความ์วเิคราะห ์ และ์
สังเคราะห ผลการศกึษาที่ได มาจากการ
ท าวิจัยอย างมรีะบบได้ด้วยตนเอง แต่
ยังต้องการค าแนะน าจากอาจารย ที่
ปรึกษาอยู บ าง์ในประเด นทีต่นยังขาด
ประสบการณ  

นิสิตไม่สามารถตีความ์วเิคราะห ์หรือ์
สังเคราะห ผลการศกึษาที่ได มาจากการ
ท าวิจัย์ได ด วยตนเอง์หรอืไม สามารถ
แสดงถึงกระบวนการคิดอย างเป็นระบบ
ได ์์อาจารย ที่ปรกึษาต้องช้ีแนะ และ
อธิบายกระบวนการคิดอยา่งใกล้ชิด์ 

ไม แสดงพฤตกิรรมใด์ๆ์หรอื
ปฏิเสธที่จะปฏิบัต ิ

 
 
 
การสรุปผล  
(10 คะแนน) 

ท าได เกนิความคาดหวัง ท าได ตามความคาดหวัง ท าได ต่ ากว าความคาดหวงั เกนิเยียวยา 
10 คะแนน 7 คะแนน 4 คะแนน 0 คะแนน 

นิสิตสามารถสรุป์และแสดงให เห นถึง
แนวคิดในการประยุกต ใช ความรู ที่ได มา
จากการท าวิจัยเพือ่แก ไขปัญหาที่น ามาสู 
การวจิัยได้ด้วยตนเอง์และสามารถ
วิพากษ์ข้อจ ากัดของงานวจิัย์รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานวิจยั
ต อไปได  

นิสิตสามารถสรุป์และแสดงให เห นถึง
แนวคิดในการประยุกต ใช ความรู ที่ได มา
จากการท าวิจัยเพือ่แก ไขปัญหาที่น ามา
สู การวจิัยได้ด้วยตนเอง แต่ยังต้องการ
ค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาอยู่บ้าง์
ในประเด นทีต่นยังขาดประสบการณ  

นิสิตไม่สามารถสรุป์หรือแสดงให เห นถึง
แนวคิดในการประยุกต ใช ความรู ที่ได มา
จากการท าวิจัยเพื่อแก ไขปัญหาที่น ามาสู 
การวิจัยได ์อาจารย ที่ปรึกษาต้องชี้แนะ 
และอธิบายให เห นถึงการเชื่อมโยง
ผลงานวิจัยสู การระยุกต ใช ให นิสิตทราบ 

ไม แสดงพฤตกิรรมใด์ๆ์หรอื
ปฏิเสธที่จะปฏิบัต ิ



คะแนน  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (20 คะแนน) 
 
 
 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(10 คะแนน) 

ท าได เกนิความคาดหวัง ท าได ตามความคาดหวัง ท าได ต่ ากว าความคาดหวงั เกนิเยียวยา 
10 คะแนน 7 คะแนน 4 คะแนน 0 คะแนน 

นิสิตสามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค น์รวบรวม์ประมวลผล์แปล
ความหมาย์และน าเสนอข อมูลทีเ่กี่ยวข อง
กับงานวจิัยได้อย่างดีเยีย่ม อาจารย ที่
ปรึกษา์ให้ค าแนะน าเพียงเลก็น้อยเท านั้น์
หรือนิสติแสดงความสามรถในการใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีอ่าจารย ที่ปรกึษาไม 
เคยใช ์หรือมีประสบการณ ในการใช น อย 

นิสิตสามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค น์รวบรวม์ประมวลผล์แปล
ความหมาย์และน าเสนอข อมูลที่
เกี่ยวข องกับงานวิจัยได้อยา่งเหมาะสม 
แต่ยังต้องการค าแนะน า์ช วยเหลอืจาก
อาจารย ที่ปรึกษาอยู บ าง 

นิสิตไม สามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค น์รวบรวม์ประมวลผล์
แปลความหมาย์หรอืไม สามารถ
น าเสนอข อมูลที่เกี่ยวข องกับงานวิจัยได 
อย างเหมาะสม์อาจารย์ท่ีปรึกษาต้อง
สอนวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข อง์หรอืต้องให้ค าชี้แนะอยา่ง
ใกล้ชิด 

ไม แสดงพฤตกิรรมใด์ๆ์หรอื
ปฏิเสธที่จะปฏิบัต ิ

การสื่อสาร 
(10 คะแนน) 

ท าได เกนิความคาดหวัง ท าได ตามความคาดหวัง ท าได ต่ ากว าความคาดหวงั เกนิเยียวยา 
10 คะแนน 7 คะแนน 4 คะแนน 0 คะแนน 

นิสิตสามารถสือ่สารทั้งการพูด์การฟงั์
และการเขียน์โดยเลอืกใช รูปแบบของการ
สื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม์สามารถสร างความ
เข าใจ์และโน มน าวความสนใจจากผู รับ
สารได อย างสม่ าเสมอ 

นิสิตสามารถสื่อสารทั้งการพูด์การฟัง์
และการเขียน์โดยเลือกใช รูปแบบของ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม แต่อาจจะ
ต้องได้รับการพัฒนาในบางประเด็น์เช น์
การดึงดูดความสนใจของผู รับสาร์เป็นต น 

นิสิตเลือกใช้รูปแบบของการสือ่สาร์ทั้ง
การพูด์การฟัง์และการเขียนได อย างไม่
เหมาะสม 

ไม แสดงพฤตกิรรมใด์ๆ์หรอื
ปฏิเสธที่จะปฏิบัต ิ

คะแนน  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (30 คะแนน)  
มีภาวะความเป็นผู้น า 
(10 คะแนน) 

ท าได เกนิความคาดหวัง ท าได ตามความคาดหวัง ท าได ต่ ากว าความคาดหวงั เกนิเยียวยา 
10 คะแนน 7 คะแนน 4 คะแนน 0 คะแนน 

นิสิตแสดงความเป็นผู น าในการท างานวจิัย
อย างชัดเจน์หรอือาสาตัว์หรือ์แสดงถึง
ความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ์ในการท างานอย าง
สม่ าเสมอ 

นิสิตแสดงให เห นว าตนสามารถเป็นผู น า
ในการท างานวิจัยได ์หากได รับ
มอบหมาย์แสดงถึงความคิดริเริ่มใน
การท างานอยู่บา้ง 

นิสิตไม แสดงออกถึงความเป็นผู น าใน
การท างานวิจัย์ต้องระบุแต่ละงานให้
ท าตามอย างเจาะจง 

ไม แสดงพฤตกิรรมใด์ๆ์หรอื
ปฏิเสธที่จะปฏิบัต ิ

มีมนุษยสัมพันธ ์
(10 คะแนน) 

ท าได เกนิความคาดหวัง ท าได ตามความคาดหวัง ท าได ต่ ากว าความคาดหวงั เกนิเยียวยา 
10 คะแนน 7 คะแนน 4 คะแนน 0 คะแนน 

นิสิตแสดงให เห นถึงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
อย่างสม่ าเสมอ และ์ยอมรับความคิดเห น
ที่แตกต างของผู อื่นในการท างาน์รวมทั้ง
สามารถหาทางออก เมื่อความ คิดเห็นไม่
ตรงกันได้ 

นิสิตแสดงให เห นถึงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของ
ผู อื่นในการท างาน 

นิสิตไม แสดงให เห นถึงมนุษยสัมพันธ ที่ดี์
หรือขาดการยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต างของผู อื่นในการท างาน 

ไม แสดงพฤตกิรรมใด์ๆ์หรอื
ปฏิเสธที่จะปฏิบัต ิ

มีความรับผิดชอบ 
(10 คะแนน) 

ท าได เกนิความคาดหวัง ท าได ตามความคาดหวัง ท าได ต่ ากว าความคาดหวงั เกนิเยียวยา 
10 คะแนน 7 คะแนน 4 คะแนน 0 คะแนน 

นิสิตแสดงถึงความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองอย างสม่ าเสมอ์และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ตกลงกัน
ไว้ทุกคร้ัง ปราศจากการทวงงานโดย
อาจารย ที่ปรึกษา 

นิสิตแสดงถึงความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองอย างสม่ าเสมอ์ส ง
งานที่ได รับมอบหมายตรงตามเวลาที่ตก
ลงกันไว ์แต อาจารย์ท่ีปรึกษาอาจจะ
ต้องตามงานอยู่บางคร้ัง 

นิสิตขาดความรับผิดชอบในงานที่ได รับ
มอบหมาย์หรอืปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ
ในการกระท าของตนเอง์อาจารย์ท่ี
ปรึกษาต้องคอยกระตุ้น หรือตามงาน
อย่างใกล้ชิด สม่ าเสมอ 

ไม แสดงพฤตกิรรมใด์ๆ์หรอื
ปฏิเสธที่จะปฏิบัต ิ

คะแนน  

คะแนนรวม 
(100 คะแนน) 

 

 
ลงชื่อ์............................................................. 

อาจารย์ท่ีปรึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบให้คะแนนการน าเสนอโครงงานวิจัยในที่ประชุมรูปแบบปากเปล่า 

รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2562 
รหัสโครงงานวิจัย ………………… ชื่อโครงการ.................................................................................…………...…………………………………… 
ค าชี้แจงการให้คะแนนการน าเสนอปริญญานิพนธ์ในที่ประชุม 
1. แบบประเมิน์แบ งออกเป็น์2์ส วน์คือ์ประเมินการน าเสนอ์และการประเมินความสามารถของนิสิตรายบุคคล 
2. คะแนนจากการน าเสนอโครงงานในท่ีประชุมคิดเป็นร้อยละ 20์ของคะแนนรวมท้ังหมดของนิสิต 
3. ให ท าเครื่องหมาย X ทับตัวเลข 1-5 ซ่ึงแสดงถึงระดับคะแนนท่ีประเมินได  
ส่วนที่ 1 สถานะผู้ประเมิน   อาจารย ท่ีปรึกษาหลัก์์์อาจารย ทีปรึกษาร วม์์์์์์ อาจารย ผู เข าร วมรับฟังการน าเสนอ 
์์์์์์์์์์์์กรณีท่ีเป็นอาจารย ท่ีปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร วม์ไม ต องประเมินในส วนท่ี์2์และ์3 
ส่วนที่ 2 ประเมินการน าเสนอ 

หัวข้อในการให้คะแนน ระดับคะแนน ปัจจัยคูณ เท่ากับ 
1.์รูปแบบการน าเสนอ (10 คะแนน)  
ความชัดเจนและความเหมาะสมของสื่อท่ีใช น าเสนอ 1 2 3 4 5 1  
ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช ในการน าเสนอ์(ท้ังหมด์25์นาที,์น าเสนอ์15์นาที,์ถาม-
ตอบ์10์นาที)์: 
 
 
ระหว าง์12์–์15์นาที์ได ์5์คะแนน 
ระหว าง์10 -์12์นาที์หรือ์15 –์17 ได ์3์คะแนน 
น อยกว า์10์นาที์หรือมากกว า์17์นาที์ได ์1์คะแนน 

1 - 3 - 5 1  

รวมคะแนนรูปแบบการน าเสนอ =  
2. เนื้อหา (25 คะแนน)  
ระบุท่ีมาและความส าคัญของปัญหาในการวิจัยได เหมาะสม 1 2 3 4 5 0.5  
ความชัดเจนของวัตถุประสงค การวิจัย 1 2 3 4 5 0.5  
ระเบียบวิธีวิจัย:์ระบุรูปแบบการวิจัย์ประชากรศึกษา์การเลือกและการค านวณขนาด
ตัวอย าง์เครื่องมือวิจัย์วิธีทดลองหรือเก บข อมูล์การวิเคราะห ข อมูล 
สถิติท่ีใช อย างชัดเจน 

1 2 3 4 5 1  

น าเสนอผลการวิจัยได อย างเหมาะสม 1 2 3 4 5 1  
อภิปรายผลการวิจัยได อย างเหมาะสม 1 2 3 4 5 1  
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ์ระบุประโยชน ในการประยุกต ใช ผลการของการวิจัย
อย างเหมาะสม 

1 2 3 4 5 1  

รวมคะแนนเนื้อหาการน าเสนอ =  
ส่วนที่ 3 การประเมินความสามารถของนิสิตรายบุคคล 

หัวข้อในการให้คะแนน ชื่อนิสิต ………………………………………. ชื่อนิสิต ……………………………………… 
 ระดับคะแนน ปัจจัยคูณ เท่ากับ ระดับคะแนน ปัจจัยคูณ เท่ากับ 
1.์ความสามารถในการน าเสนอ (5 คะแนน)               
การแสดงออกหน าชั้นเรียน์ความมั่นใจ 1 2 3 4 5 0.5  1 2 3 4 5 0.5  
ลักษณะการพูดไม ใช การอ านให ฟัง 1 2 3 4 5 0.5  1 2 3 4 5 0.5  
2. การตอบข้อซักถาม (10 คะแนน)               
ตอบค าถามถูกต องตามหลักวิชาการ์และตรงประเด น 1 2 3 4 5 1  1 2 3 4 5 1  
ใช วิจารณญาณและมีความมั่นใจในการตอบข อซักถาม 1 2 3 4 5 0.5  1 2 3 4 5 0.5  
เวลาท่ีใช ในการตอบข อซักถามมีความกระชับ 1 2 3 4 5 0.5  1 2 3 4 5 0.5  
 รวม  รวม  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.......................................................................................................................................... ...................................... 

ลงชื่ออาจารย์ผู้ให้คะแนน์………………………………………......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 1 คะแนน 

<10    10         ์12   ์์์์์์ 15    ์์์์์์17์์์  >17     นาที 



 
แบบประเมินการน าเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2562 
วันที่........................เดือน...............................................................พ.ศ.................................... 

 
1. คะแนนส่วนของชิ้นงานโปสเตอร์  (25 คะแนน) 

ประเด็นพิจารณา 
หมายเลข Poster 

     

1.์ตัวอักษรอ านง าย์เห นได ชัดเจน์(5์คะแนน)      

2.์เนื้อหามีความครบถ วน์ทั้ง์background –์methods –์results –์์conclusion มี
ความกระชับ์ตรงประเด น์ไม เยิ่นเย อ์แสดงถึงความเข าใจในการสรุปเนื้อหางานวิจัยของ
ตนเองอย างดีเยี่ยม์(5์คะแนน) 

     

3.์พิมพ ค าผิด์ค าที่ส าคัญ์สื่อความหมายเปลี่ยนหรือผิดเกิน์5์จุด์ได ์0์คะแนน,์ผิดน อย
กว า์5์จุด์ได ์3์คะแนน์,์ไม ผิดเลย์ได ์5์คะแนน์(5์คะแนน) 

     

4.์ใช ภาพ์หรือตาราง์ส งเสริมเนื้อหาส าคัญในการน าเสนอได อย างดีเยี่ยม์ภาพ์หรือตาราง
ที่ใช อ านง าย์เห นได ชัด์และดึงดูดความสนใจของผู ฟัง์(5์คะแนน) 

     

5.์ภาพรวมของ์poster ดึงดูดให ผู ฟังเกิดความสนใจเป็นอย างมากไม น าเบื่อ์(5์คะแนน)      

คะแนนรวมส่วนของชิ้นงานโปสเตอร์  (25 คะแนน)      

 
2. คะแนนส่วนของการน าเสนอโปสเตอร์ (25 คะแนน) 

ประเด็นพิจารณา 
หมายเลข Poster 

     

1.์ผู น าเสนอสามารถอธิบายเนื้อหางานวิจัยได อย างครบถ วน์กระชับ์เข าใจง าย์แสดงถึง
ความเข าใจในเนื้อหางานวิจัยอย างดีเยี่ยม์(10์คะแนน) 

     

2.์ผู น าเสนอตอบค าถามได อย างถูกต อง์หรือเสนอข อคิดเห นแลกเปลี่ยนกับผู ประเมินได 
อย างสร างสรรค ์กระตุ นให เกิดการเรียนรู ต อยอดทางวิชาการ์(10์คะแนน) 

     

3.์บุคลิกภาพของผู น าเสนอ์แสดงถึงความมั่นใจ์น าเชื่อถือ์(5์คะแนน)      

คะแนนรวมการน าเสนอโปสเตอร์ (25 คะแนน)      

รวมคะแนนทั้งหมด  (50 คะแนน)      

 
ลงช่ือ์..................................................................... 

์์์์์์์์ผู ประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฎิทินรายวิชา 199591 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Thesis)  

ปีการศึกษา 1-2562 และ 2-2562 
(ส าหรับนิสิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม) 

กิจกรรม ก าหนดการ 
1/2562 2/2562 

1.์นิสิตเข ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดด าเนินโครงงานวิจัย 1-5 ก.ค.์62  

2.์นิสิตหาข อมูล์ติดต ออาจารย  ภายใน์15์ก.ค.์62  
3.์นิสิตแจ งการเลือกอาจารย ทีป่รึกษาโครงงานวิจยั์1 ภายใน์15์ก.ค.์62  
4.์นิสิตส งโครงร างงานวิจัย ภายใน์23์ส.ค.์62  
5.์ผู ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงงาน ภายใน์6์ก.ย.์62  
6.์อบรมความปลอดภัยในห องปฏิบัติการ 16-20์ก.ย.์62  
7.์อบรมการเขียนโครงการและเอกสารเพื่อขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัย 

16-20์ก.ย.์62  

8.์นิสิตส งหลักฐานการอบรมจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย 
(ออนไลน )1 

13์ก.ย.์62  

9.์นิสิตส งเอกสารการเงินเพื่อการเบิกจ ายทนุอุดหนุน2  ภายในวันที่์6์ธ.ค.62 
10.์นิสิตส งเอกสารรับรองโครงการวิจัยที่ผ านการรับรองโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย1 

ตั้งแต ได รับประกาศ์ 
ผ านโครงร างฯ 

 

11.์ก าหนดวันสิ้นสุดการแก ไขเปลี่ยนแปลงโครงร างงานวิจัย
1 

 ก อนสอบกลางภาค์ 
1์สัปดาห  

12.์วันสุดท ายของการส งคนือุปกรณ ์เครื่องแก ว์พร อมสมุด
บันทึกการเบิกจ าย3 

 10-14์ก.พ.์63 

13.์นิสิตส งบทคัดย อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ1  19 ก.พ.์63 
14.์นิสิตน าเสนอโครงงานวิจัย์รูปแบบปากเปล า  26-27 ก.พ. 63 

(ห องไชยา์4์และ์5) 
15.์นิสิตน าเสนอโครงงานวิจัย์รูปแบบโปสเตอร   28 ก.พ. 63 

(บริเวณโถงอาคาร์ทั้ง์2์ฝั่ง) 
16.์Big Cleaning Day (LAB)์ให นิสิตติดต อกับ
นักวิทยาศาสตร ที่เก่ียวข อง 

 ภายในเดือนก.พ.63 

17.์อาจารย ที่ปรึกษาส งคะแนนรายวิชา 1 
์์์์์นิสิตส งรายงานฉบับสมบูรณ หรือmanuscript์4 

 
 

23์มี.ค.63 
16 มี.ค.63 

หมายเหตุ 
1ส งที่หน วยประสานงานวิจัยคณะ์คุณณัฎฐพัชร์เศรษฐกุลวัชร ์ส านักงานเลขานุการฯ์โทร.3610 

2ส งที่งานการเงิน์คุณพิไลวรรณ์จันทร เจริญ์ส านักงานเลขานุการฯ์โทร.3704 

3ส งที่นักวิทยาศาสตร ที่เกี่ยวข อง์คุณกิตติ์ปานมณี์โทร.3624 (ภ.3204),์คุณสมเกียรติ์ใจพันธุ ์โทร.3632 (ภ.5301),  
์คุณสกาวรัตน ์ทับทองหลาง์โทร.3735 (ภ.5202),  คุณปาน์สถานทุง์โทร.3630 (ภ.5101) 
4์ส งที่อาจารย ที่ปรึกษาหลัก 

 


