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มคอ.3 

 รายละเอียดของรายวิชา CH1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา      CH1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น  

2. จ านวนหน่วยกิต      1(0–1/3– 0)   

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา          หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน              ภาคการศึกษาที่ 2 / ช้ันปีท่ี 1 (เทคนิคการแพทย)์ 

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  ไม่มี   

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  CH1421 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น    

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           อาจารย์ ดร.พนนา กติิไพศาลนนท์   

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม        อาจารย์ ดร.มธุรส อ่อนไทย  

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม          อาจารย์ผุสดี สิรยากร   

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม          ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กรรณิการ์ แก้วก้ิม  

8. สถานที่เรียน      อาคารเรยีน ห้อง 2-230  

        มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  23 ธันวาคม 2565    
       

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา 
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีมากข้ึนจากการท าปฏิบัติการ (ด้านความรู้ / ด้านทักษะทางปัญญา) 
1.2 สามารถค านวณค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดลองต่าง ๆ ได้  (ด้านความรู้ / ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข) 
1.3 มีความคิดสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ด้านความรู้ / ด้านทักษะทางปัญญา / ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข / 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
1.4 ได้แสดงออกถึงการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีความเข้าใจผู้อื่น เคารพสิทธิและรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น มารถปรับตัวท างานร่วมกันในการท างานกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม (ด้านคุณธรรม / ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 

1.5 สามารถน าความรู้ด้านการวิเคราะห์ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือประยุกต์ใช้ในการเรียนขั้นสูงหรือประกอบอาชีพต่อไป 
(ด้านความรู้ / ด้านทักษะทางปัญญา / ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข / การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

ปัญหาท่ีพบจากการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2/2564 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง 
ในปีการศึกษา 2/2565 

1.จากมคอ.5 
ไม่มี 

 
ควรให้นักศึกษาได้ฝึกการค านวณเกี่ยวกับการเตรียมสารเคมี ก่อนลงมือท า
ปฏิบัติการจริง เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในวิธีการและพัฒนาทักษะการ
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น 

2. จากผลประเมินการสอนจากนักศึกษา 
ไม่มี 

 
ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนและสื่อประกอบการสอน power point 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

3.จากการประเมินการสอนโดยผู้สอน 
ไม่มี 

 
 

 
 

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาในรายวิชา สามารถ  CLOs) 

 เลือกใช้อุปกรณ์การทดลอง/เครื่องแก้ว ในการ ช่ัง ตวง วัด ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของปฏิบัติการ 

 สามารถวิธีวิเคราะห์แอนไอออนและแคทไอออนบางชนิดจากสารตัวอย่างจริง  

 สามารถวิเคราะห์หาปริมาณสารที่ต้องการโดยใช้เทคนิคการแยกสารออกมาในรูปของตะกอน 

 เข้าใจข้ันตอนและสามารถเตรียมสารละลายบัพเฟอร์ได้ถูกต้อง 

 สามารถหาดีกรีการแตกตัว เปอร์เซ็นต์การแตกตัว และค่าคงท่ีการแตกตัวของกรดอ่อน 

 สามารถวิเคราะห์หาปริมาณสารที่ต้องการโดยใช้เทคนิคการไทเทรตแบบย้อนกลับ (Back Titration) 

 สามารถวิเคราะห์หาปริมาณสารที่ต้องการโดยใช้เทคนิคการไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน 

 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

  การชั่ง ตวง วัด ทางวิทยาศาสตร์ตามหลักนัยส าคัญ การวิเคราะห์แอนไอออนและแคทไอออน การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก ดีกรี
การแตกตัวและค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์ การไทเทรตแบบย้อนกลับและสารประกอบเชิงซ้อน 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา  ปฏิบัติ 45 ช่ัวโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

วัน / เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้  
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 ทุกวันจันทร์ และวันพุธ  เวลา 13.00-16.00 น. / เวลาว่างของนักศกึษาและอาจารย์ผูส้อนตรงกัน 
สถานที่ติดต่อ/ช่องทางติดต่อ      

 พบอาจารย์ได้ที่ห้องพักอาจารย์ หอ้ง 2-231  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียนรวมชั้น 2   
 โทร. 22-212 6300 ต่อ 1206  E-Mail: panana.kit@liv.hcu.ac.th 

Line group : CH1431-2-65  
MS Teams  : CH 1431-2-64 sec 11 , CH 1431-2-64 sec 12 และ CH 1431-2-64 sec 13  

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

รายวิชา CH1431 ปฏิบัติการเคมวีิเคราะหเ์บื้องต้น มีการพัฒนาผลการเรยีนรู้ของรายวิชาที่สอดคล้องกับท่ีระบุไว้ในแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ (Curriculum Mapping) ของรายวิชา ดังนี้  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คุณธรรม จริยธรรม ท่ี
ต้องพัฒนา 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
ท่ีต้องพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ 
ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 
ซื่อสัตย์ กตัญญู  และด าเนิน
ชีวิ ตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

อธิบายความรู้หลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน 

สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และ
เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ไ ด้อ ย่ า ง ถู ก ต้อ งต ามหลั ก
วิชาการ เพื่อการสังเคราะห์ 
การพัฒนา และการแก้ ไข
ปัญหา 

สามารถท างานเป็นทีมใน
บทบาทผู้น าและผู้ ตาม 
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีคอมพิ ว เ ตอร์ และ
สารส น เทศ การสื่ อ ส าร  กา ร
แสว งหาความรู้  ก า ร จัด เ ก็ บ 
ป ร ะ มวล ผ ล ข้ อมู ล  แล ะ ก า ร
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

 
(ข้อ 1.2) 

 
(ข้อ 2.1) 

 
(ข้อ 2.1) 

 
(ข้อ 4.2) 

 
(ข้อ 5.2) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 
1. คุณธรรม จรยิธรรม ที่ต้องพัฒนา 

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 1.1) มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย์ กตัญญู และด าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 (เทคนิคการแพทย์ข้อ 1.2 ตรงกับ มฉก. ข้อ 1.1) 

 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่  21 ด้าน collaboration / 
communication โดย 
1) ท าความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับข้อตกลง

เบื้ อ งต้นในการปฏิบั ติตามกฏระเบียบของ
มหาวิทยาลัย การแต่งกายถูกระเบียบ / ไม่เข้าไป
ในแหล่งอบายมุข ตามข้อห้ามของมหาวิทยาลัย / 
การไม่ทุจริตในการสอบ / การไม่ลักขโมย 

2) แจ้งนักศึกษาให้ตระหนักในความสะอาดของพื้นที่
ที่ท าการทดลอง รับผิดชอบต่อของเสียที่เกิดจาก
การท าปฏิบัติการเคมี 

3) แจ้งนักศึกษาให้มีวินัยโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ

1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาเกี่ยวกับความสนใจและการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน / การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น / การรักษากฎ ระเบียบ
ในชั้นเรียน 

2) นักศึกษาต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลา กรณี
นักศึกษามาช้าเกินเวลาทดสอบย่อย จะไม่
มีสิทธ์ได้รับการสอบย่อยในครั้งนั้น ๆ  

3) นักศึกษาไม่ทุจริตในการสอบตลอดภาค
การศึกษา 

 

mailto:panana.kit@liv.hcu.ac.th
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ของห้องปฏิบัติการเคมี 
4) อธิบายและสอดแทรกให้นักศึกษามีความกล้าหาญ 

เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

2. ความรู้ ทีต่้องพัฒนา 
(หลัก  รอง ) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 2.1) อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชา
ที่เรียน  
(เทคนิคการแพทย์ข้อ 2.1 ตรงกับ มฉก. ข้อ 2.1) 
 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking / creativity 
/ collaboration / communication โดย 
1) ก่อนท าการทดลองอาจารย์ผู้สอนได้อธิบายความรู้

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทุกคร้ัง 
2) เมื่อนักศึกษาท าการทดลองเสร็จในแต่ละสัปดาห์ 

ก าหนดให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มท ารายงานผลการ
ทดลอง และให้ส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดทุก
ครั้ง 

3) ในบางการทดลองมีโจทย์และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 
ให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกวิเคราะห์โจทย์ 
โดยให้ส่งพร้อมกับรายงานผลการทดลองและให้ส่ง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดทุกครั้ง 

1) วัดทักษะปฏิบัติในการวิเคราะห์คุณภาพ
สารตัวอย่างแคทไอออนและแอนไอออน 
15% 

2) สอบปฏิบัติการไทเทรต (ยาลดกรด) 10% 
3) สอบข้อเขียนปลายภาค 22%   
4) รายงานผลการทดลอง 25% 
5) สอบวัดทักษะการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

5%    

3. ทักษะทางปญัญา ทีต่้องพัฒนา 
(หลัก  รอง ) 

วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 3.2) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (เทคนิค
การแพทย์ข้อ 3.1 ตรงกับ มฉก. ข้อ 3.2) 
 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking / creativity 
/ communication โดย 
1) ก่อนท าการทดลองอาจารย์ผู้สอนได้อธิบายความรู้

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทุกครั้ง และ
นักศึกษาได้ทบทวนเน้ือหาและข้อสอบย่อย 

2) ก าหนดให้นัก ศึกษาจัดท าแผนการวิ เคราะห์
คุณภาพและปริมาณสารตัวอย่าง (mind map) 

และให้ส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดทุก
ครั้ง 

3) บูรณาการการการทดลองไทเทรตที่เกี่ยวกับการ
เกิดสารประกอบเชิงซ้อนเข้ากับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยให้นักศึกษาเก็บตัวอย่างเป็น
น้ ามนต์ของวัดที่สนใจ ส าหรับฝึกปฏิบัติการการหา
ความกระด้างของน้ ามนต์ และให้อภิปลายผลที่ได้
ร่วมกัน (บูรณาการกับนักศึกษาวิทยาศาสตร์
การแพทย์) 

1) สอบย่อยก่อนการทดลอง 12% 
2) การท าแผนการวิเคราะห์ คุณภาพและ

ปริมาณสารตัวอย่าง (mind map) 5% 
3) ประเมิน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล 
และความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

(หลัก  รอง )  
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.2) สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม  
(เทคนิคการแพทย์ข้อ 4.2 ตรงกับ มฉก. ข้อ 4.2) 
 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่  21 ด้าน critical thinking / 
collaboration โดย 
1) แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาท างานร่วมกัน จากนั้นเมื่อ

1) สังเกตการท างานเป็นกลุ่มของนักศึกษา 
2) รายงานผลการทดลอง 25% 
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มคอ.3 

 4.3) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานตนเองและ
กลุ่ม  

ได้ผลการทดลองตามทฤษฎีแล้ว นักศึกษาน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงานส่ง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดทุกครั้ง 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา  

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 5.2)  มี ค ว ามสามารถ ในการ ใช้ เทคโน โลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้  การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล และการ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
(เทคนิคการแพทย์ข้อ 5.2 ตรงกับ มฉก. ข้อ 5.4) 
 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่  21 ด้าน critical thinking / 
collaboration โดย 
1) แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาท างานร่วมกัน จากนั้นเมื่อ

ได้ผลการทดลองตามทฤษฎีแล้ว นักศึกษาน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ร่วมกันและจัดท าเป็น
รายงานส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดทุกครั้ง  

1) รายงานผลการทดลอง 25% 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

1 
(3, 6

มกราคม 
66) 

วิเคราะห์ภูมหิลังและศักยภาพผู้เรยีน 
วินิจฉัยปญัหาผู้เรยีนและหาวิธีการช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน communication 
/ collaboration โดย  

- ศึกษาข้อมูลนักศกึษา โดยในรายวิชา 
CH1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
เบื้องต้น จะมีข้อมูลของนักศึกษาที่เรียน
ในรายวิชา CH1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
มาประกอบการพจิารณาความสามารถ
และศักยภาพของนักศึกษา 

- ถาม-ตอบ 

- มคอ 2.  

- e-learning 

- power point 

- google form 

อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 

2 
(10, 13
มกราคม 

66) 

รายละเอียดรายวิชา มคอ.3  
- ค าอธิบายรายวิชา  จุดมุ่งหมายรายวิชา  

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และ 
เกณฑ์การวัดประเมินผล 

กิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ 
 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน communication 
/ collaboration โดย  

- ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของรายวิชา 
และท าความเข้าใจให้ตรงกันระหว่าง
ผู้ เ รี ยนและผู้ สอบกฎระ เบี ยบและ
ข้อตกลงเกี่ยวกับกิจกรรมในการเรียน
และการปฏิบัติตนในเวลาเรียน 

- ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนและ
บรรยายเกี่ยวกับระเบียบการเรียนใน
ห้องปฏิบัติการรายงานตัวเพื่อแบ่งกลุ่ม 

- มคอ 2.  

- e-learning 

- power point 

- VDO clip 
 

อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
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มคอ.3 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

ตรวจรับอุปกรณ์ 
- ถาม – ตอบ 

2 
(17, 20 
มกราคม 

66) 

การทดลองที ่1. การชั่ง ตวง วัด ตามหลัก
นัยส าคัญ 
 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/ creativity / collaboration / 
communication โดย 

- สอบย่อยก่อนท าการทดลอง 

- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ powerpoint สื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) 

- ท าการทดลองเป็นกลุ่มเรื่องการชั่ง ตวง 
วัด ตามหลักนัยส าคัญ โดยนักศึกษาต้อง
ศึกษาเนื้อหาของบทเรียนมาล่วงหน้า 
และท า flowchart การทดลองของ
ตนเองมาล่วงหน้า จะท าให้เข้าใจในการ
ทดลองยิ่งขึ้น 

- สรุปผลการทดลอง 

- ถาม – ตอบ  
นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันท ารายงานผลการ
ทดลอง และส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- คลิปวิดิโอใน 
  MS-TEAMs 
-  power point 

- e-learning 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 

 

4 
(24, 27 
มกราคม 

66) 

การทดลองที ่2. การวเิคราะหแ์อนไอออน 3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/ creativity / collaboration / 
communication โดย 

- สอบย่อยก่อนเรียน 

- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ powerpoint สื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) 

- ท าการทดลองเป็นกลุ่ม การวิเคราะห์
แอนไอออน โดยนักศึกษาต้องศึกษา
เนื้อหาของบทเรียนมาล่วงหน้า และท า 
flowchart การทดลองของตนเองมา
ล่วงหน้า จะท าให้เข้าใจในการทดลอง
ยิ่งขึ้น 

- สรุปผลการทดลอง 

- ถาม – ตอบ 
นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันท ารายงานผลการ
ทดลอง และส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- สอบวิเคราะห์แอนไอออน เก็บคะแนน 
5% 

- คลิปวิดิโอใน 
  MS-TEAMs 
- power point 

- e-learning 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 

 

5 
(31มกราคม

, 3 

การทดลองที ่3. การวิเคราะหแ์คตไอออนหมู่
1-2 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/ creativity / collaboration / 

- คลิปวิดิโอใน 
  MS-TEAMs 
- power point 

อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
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มคอ.3 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

กุมภาพันธ ์
66) 

communication โดย 

- สอบย่อยก่อนเรียน 

- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ powerpoint สื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) 

- ท า ก า รทดลอ ง เป็ นกลุ่ ม  เ รื่ อ ง ก า ร
วิ เคราะห์ แคตไอออนหมู่  1 -2  โดย
นักศึกษาต้องศึกษาเนื้อหาของบทเรียน
มาล่วงหน้า และท า flowchart การ
ทดลองของตนเองมาล่วงหน้า จะท าให้
เข้าใจในการทดลองยิ่งขึ้น 

- สรุปผลการทดลอง 

- ถาม – ตอบ 
นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันท ารายงานผลการ
ทดลอง และส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- สอบวิเคราะห์แคตไอออน เก็บคะแนน 
5% 

- e-learning 

- VDO clip 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 

 

6 
(7, 10 

กุมภาพันธ ์
66) 

การทดลองที ่4. การวเิคราะหแ์คทไอออนหมู่ 
3 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/ creativity / collaboration / 
communication โดย 

- สอบย่อยก่อนเรียน 

- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ powerpoint สื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) 

- ท า ก า รทดลอ ง เป็ นกลุ่ ม  เ รื่ อ ง ก า ร
วิเคราะห์แคตไอออนหมู่ 2 โดยนักศึกษา
ต้องศึกษาเนื้อหาของบทเรียนมาล่วงหน้า 
และท า flowchart การทดลองของ
ตนเองมาล่วงหน้า จะท าให้เข้าใจในการ
ทดลองยิ่งขึ้น 

- สรุปผลการทดลอง 

- ถาม – ตอบ 
นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันท ารายงานผลการ
ทดลอง และส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- สอบวิเคราะห์แคตไอออนหมู่  2 เก็บ
คะแนน 5% 

- คลิปวิดิโอใน 
  MS-TEAMs 
- power point 

- e-learning 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 

 

7 
(13, 17

กุมภาพันธ ์
66) 

ท า Mind map เรื่อง การวิเคราะหแ์คท
ไอออนหมู่ 1-3 ในรูปแบบออนไลน์ 
 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/ creativity โดย 
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นักศึกษา
ท าการศึกษา การวิเคราะห์แคทไอออนหมู่ 
1-2 ในรูปแบบออนไลน์  และ ท า Mind 

- คลิปวิดิโอใน 
  MS-TEAMs 
- power point 

- e-learning 

- เอกสาร
ประกอบการ

อ.ดร. พนนา  
กิติไพศาลนนท์ 
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มคอ.3 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

map ส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด สอน 

8 
(21, 24 

กุมภาพันธ ์
66) 

การทดลองที ่5. การวเิคราะห์โดยน้ าหนัก 
 
 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/ creativity/ collaboration/ 
communication โดย 

- สอบย่อยก่อนเรียน 

- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ powerpoint สื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) 

- ท าการทดลอง เป็ นกลุ่ ม  เ รื่ อ ง  การ
วิเคราะห์โดยน้ าหนัก โดยนักศึกษาต้อง
ศึกษาเนื้อหาของบทเรียนมาล่วงหน้า 
และท า flowchart การทดลองของ
ตนเองมาล่วงหน้า จะท าให้เข้าใจในการ
ทดลองยิ่งขึ้น 

- สรุปผลการทดลอง 

- ถาม – ตอบ 
นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันท ารายงานผลการ
ทดลอง และส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

- คลิปวิดิโอใน 
  MS-TEAMs 
- power point 

- e-learning 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 

 

9 
(7, 12 

มีนาคม 66) 

การทดลองที ่6 การไทเทรตกรดผสม 
 
 

3  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical 
thinking/ creativity / collaboration/ 
communication โดย 

- สอบย่อยก่อนเรียน 

- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ powerpoint สื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) 

- ท า ก า รทดลอ ง เป็ นกลุ่ ม เ รื่ อ ง  ก า ร
วิเคราะห์แอนไอออน โดยนักศึกษาต้อง
ศึกษาเนื้อหาของบทเรียนมาล่วงหน้า 
และท า flowchart การทดลองของ
ตนเองมาล่วงหน้า จะท าให้เข้าใจในการ
ทดลองยิ่งขึ้น 

- สรุปผลการทดลอง 

- ถาม – ตอบ 

- นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันท ารายงานผล
การทดลอง และส่งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

- คลิปวิดิโอใน 
  MS-TEAMs 
- power point 

- e-learning 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 

 

12 
(14, 17

มีนาคม 66) 

การทดลองที ่7. ดีกรีการแตกตัวและคา่คงที่
การแตกตัวของกรดอ่อน 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/ creativity / collaboration / 
communication โดย 

- คลิปวิดิโอใน 
  MS-TEAMs 
- power point 

- e-learning 

อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
อ. ผุสดี 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

- สอบย่อยก่อนเรียน 

- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ powerpoint สื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) 

- ท าการทดลองเป็นกลุ่มเรื่อง ดีกรีดารแตก
ตัวและค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน 
โดยนัก ศึกษาต้องศึกษา เนื้อหาของ
บทเรียนมาล่วงหน้า และท า flowchart 
การทดลองของตนเองมาล่วงหน้า จะท า
ให้เข้าใจในการทดลองยิ่งขึ้น 

- สรุปผลการทดลอง 

- ถาม – ตอบ 

- นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันท ารายงานผล
การทดลอง และส่งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

อ.ดร.มธุรส 
 

11 
(21, 24

มีนาคม 66) 

การทดลองที่ 8. การไทเทรตแบบย้อนกลับ 
(ยาลดกรด) 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/ creativity / collaboration / 
communication โดย 

- สอบย่อยก่อนเรียน 

- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ powerpoint สื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) 

- การไทเทรตแบบย้อนกลับ  )ยาลดกรด(  
โดยนัก ศึกษาต้องศึกษา เนื้อหาของ
บทเรียนมาล่วงหน้า และท า flowchart 
การทดลองของตนเองมาล่วงหน้า จะท า
ให้เข้าใจในการทดลองยิ่งขึ้น 

- สรุปผลการทดลอง 

- ถาม – ตอบ 

- นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันท ารายงานผล
การทดลอง และส่งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

- คลิปวิดิโอใน 
  MS-TEAMs 
- power point 

- e-learning 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 

 

12 
(28, 31 

มีนาคม 66) 

การทดลองที ่9. การไทเทรตสารประกอบ
เชิงซ้อน (EDTA) 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/ creativity / collaboration / 
communication โดย 

- สอบย่อยก่อนเรียน 

- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ powerpoint สื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) 

- ท าการทดลองเป็นกลุ่มเรื่อง การไทเทรต
ส า ร ป ร ะ ก อ บ เ ชิ ง ซ้ อ น  EDTA โ ด ย
นักศึกษาต้องศึกษาเนื้อหาของบทเรียน

- คลิปวิดิโอใน 
  MS-TEAMs 
- power point 

- e-learning 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
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มคอ.3 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

มาล่วงหน้า และท า flowchart การ
ทดลองของตนเองมาล่วงหน้า จะท าให้
เข้าใจในการทดลองยิ่งขึ้น 

- สรุปผลการทดลอง 

- ถาม – ตอบ 

- นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันท ารายงานผล
การทดลอง และส่งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

13 
(4, 7 

เมษายน 
66) 

ทบทวนความรูแ้ละท าแบบฝึกหัดเรื่องความ
เข้มข้นของสารละลายในรูปแบบออนไลน์ 
 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/ creativity โดย 
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นักศึกษา
ท าการศึกษา ทบทวนความรู้ และท า
แบบฝึกหัดเร่ืองความเข้มข้นของสารละลาย
ในรูปแบบออนไลน์และส่งภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

- คลิปวิดิโอใน 
  MS-TEAMs 
- power point 

- e-learning 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

อ.ผุสดี สิรยากร 

14 
(18, 21
เมษายน 

66) 

การทดลองที ่10. สอบปฏบิัติการไทเทรต (ยา
ลดกรด) 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/ creativity / โดย 
สอบปฏิบัติการไทเทรต (ยาลดกรด) เก็บ
คะแนน 12% 

- แบบทดสอบ อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 

 

15 
(25, 28
เมษายน 

66) 

สอบวัดความรู้ในห้องปฏบิัติการ  

- ท าการสอบเพือ่ทบทวนความรู้เทคนิคการ
ปฏิบัติในห้องปฏบิัติการเคม ี

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นจากการท าการสอบวัดความรู้ ใน
ห้องปฏิบัติการ 
ช าระค่าอุปกรณ์เสียหาย 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/ creativity / โดย 

- สอบวัดความรู้ในห้องปฏิบัติการ เก็บ
คะแนน 5%  

- ถาม – ตอบ 

- ช าระค่าอุปกรณ์เสียหาย 

-แบบทดสอบ อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 

 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน 
ก าหนดการประเมิน ร้อยละของค่าน้ าหนักในการ 

ผลการเรียนรู้  (ระบวุัน – เวลา) ประเมินผลการเรียนรู้ 

1.2, 2.1, 4.2 และ 5.2 มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห ์ 12% 

1.2, 3.2 สอบย่อยก่อนการทดลอง ก่อนการท าปฏบิัติการแต่ละบท 12% 

1.2, 2.1, 4.2 และ 5.2  รายงานผลการทดลอง หลังจบบทเรียนทุกบท 25% 

1.2, 2.1  
 

วัดทักษะปฏิบัติในการวิเคราะห์คุณภาพ 

- สารตัวอย่างแอนไอออน 

สัปดาห์ที่ 4-6 15% 
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มคอ.3 

- สารตัวอย่างแคตไอออนหมู่ 1-2  

- แคตไอออนหมู่ที่ 2 

3.2 การท าแผนการวิเคราะห์คุณภาพและ
ปริมาณสารตัวอยา่ง (mind map) 

สัปดาห์ที่ 7 5% 

2.1  วัดทักษะปฏิบัติการไทเทรต  สัปดาห์ที่ 14 10% 

2.1 วัดความรู้ในห้องปฏบิัติการ สัปดาห์ที่ 15 5% 

2.1 สอบข้อเขียนปลายภาค 01/25/66 เวลา 13.00-15.00 น. 22% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ชื่อต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
1) เอกสารประกอบการสอนวิชา CH 1421 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเ์บื้องต้น 

2.  ชื่อหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนคิท่ีอ่านเพ่ิมเติม 
1) ศุภชัย ใช้เทียมวงศ,์ “เคมีวิเคราะห์” พิมพ์ครั้งท่ี 8 สานักพิมพ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2548.  

2) สิริพร จันทรคีร,ี “เคมีวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ)” ภารกจิเอกสารและตารา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548.  

3) Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J. and Crouch, S.M.,“Fundamentals of Analytical Chemistry”  
4) 8th ed. Saunders College Publishing, Pennsylvania, 2004.  
5) Christian, G.D., “Analytical Chemistry” 6th ed., John Wiley & Sons, New York, 2003.  

6) Dick, J.G., “Analytical Chemistry” McGraw-Hill, New York, 2003.  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1) ทบวงมหาวิทยาลัย เคมี เลม่ 1, เล่ม 2  
2) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย เคมีทั่วไป เล่ม 1, เลม่ 2  
3) Ramond Chang แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.นภดล ไชยคา, เคมีเล่ม 1.McGraw-Hill 

 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1) นักศึกษาประเมินผลการสอนในด้านวิธีการสอน ประสิทธิภาพการสอน บรรยากาศในการสอน การน าเข้าสู่การสอน การ

ประเมินเอกสารประกอบการสอน การประเมินการสอนจะผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้สอนรับทราบข้อมูลเพื่อน ามาปรับ
วิธีการสอนให้เหมาะสม 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1) ใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนต่อการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน การท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 
2) คะแนนจากการสอบย่อย  
3) คะแนนจากทักษะการวิเคราะห์ทางเคมีในการทดลองแต่ละบท 
4) คะแนนจากการออกแบบการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารตัวอย่าง ตลอดจนการท าการทดลองเพื่อวิเคราะห์ และค านวณหา

ปริมาณสารตัวอย่างท่ีก าหนดให้ 
5) การสอบข้อเขียนปลายภาค 
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3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 
1) น าผลประเมินการสอน online โดยนักศึกษาที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัยมาท าการปรับปรุงการเรียนการสอน 
2) น าผลจากการปฏิบัติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 
3) น าผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ตามแบบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ทวนสอบ 01) มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
4) น าผลการวิเคราะห์คะแนนสอบ ตามแบบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ทวนสอบ02) มาปรับปรุงการเรยีนการสอน 

 
 
 

4   . การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จริยธรรม 1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาเกีย่วกับความสนใจ
และการมีส่วนรว่มในชั้นเรียน 
/ การยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น / การรักษากฎ 
ระเบียบในชั้นเรียน 

จ านวนครั้งของนักศึกษาทีข่าดเรียน 
หมายเหตุ กรณีป่วยต้องมีใบรับรอง
แพทย์ หรือกรณีอื่น ๆ ต้องมี
ลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา / 
ผู้ปกครองก ากับมาด้วย 

นักศึกษาต้องมาเขา้เรียนมากกวา่
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

2) ติดตามการเข้าเรียนของ
นักศึกษา  

 

จ านวนนกัศึกษาที่มาเข้าเรียนไม่ตรง
เวลา / เลยเวลาที่ก าหนดในการ
สอบย่อยก่อนเรียน 

ไม่เกินร้อยละ 5 
ของจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 

3) สังเกตพฤติกรรมการสอบของ
นักศึกษา ขณะมีการสอบ
ปฏิบัติการในทุกส่วน 

จ านวนนกัศึกษาที่ทจุริตในการสอบ
ทุกส่วน 

ไม่มีนักศึกษาที่ทุจริต 

ความรู ้ 1) ทวนสอบจากคะแนนการวัด
ทักษะปฏิบัติในการวิเคราะห์
คุณภาพสารตัวอย่างแคท
ไอออนและแอนไอออน / การ 
สอบปฏิบัตกิารไทเทรต / การ
สอบข้อเขียนปลายภาค / 
รายงานผลการทดลอง และ
การสอบวัดทกัษะการปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ  

จ านวนนกัศึกษาที่มีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน (เกรด A – D) 

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ทักษะทางปัญญา 1) ทวนสอบจากคะแนนการสอบ
ย่อยก่อนการทดลอง  

จ านวนนกัศึกษาที่ท าการสอบย่อยได้
คะแนนเฉลี่ยเกินคร่ึง 

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

2) การให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์
ทบทวนความรู้ที่ได้รับ ไปท า
แผนการวิเคราะห์คุณภาพและ
ปริมาณสารตัวอยา่ง (mind 
map) 

จ านวนนกัศึกษาที่มกีารท าแผนการ
วิเคราะห์คุณภาพและปริมาณสาร
ตัวอยา่ง (mind map) ได้อย่าง
ถูกต้อง 

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

1) สังเกตพฤติกรรมการท างาน
เป็นกลุ่มของนักศึกษา 

จ านวนนกัศึกษาที่มีปญัหากับเพื่อน
ในกลุ่ม 

ไม่มี 
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สารสนเทศ 

ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

2) ทวนสอบจากการส่งรายงาน
ผลการทดลอง  

 

นักศึกษาจัดท ารายงานผลการ
ทดลองที่มีความถูกต้องของข้อมูล 
ทั้งในส่วนของการสรุปและอภิปราย  

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

 
5.   การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย 
1) คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา ร่วมกันพิจารณาและวางแผนการเรียนการสอน จัดท าแผนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอน

เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
2) อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผ่าน มคอ.5 ต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา เพื่อพิจารณาและหาแนว

ทางการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเสนอต่อไปยังคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 
 

ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบ 
                                                  อาจารย์ ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์  

                                                 วันท่ีจัดท ารายงาน  23 ธันวาคม 2565 
 

ช่ือหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

                    อาจารย์ ดร. สุกัญญา เพชรศริิเวทย์ 
    วันท่ีจัดท ารายงาน  23 ธันวาคม 2565 

 

 


