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๙.  สถานทีเ่รียน  ..๒๖๓๐๓ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี.................................................. 
 
๑๐.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุง   วนัท่ี....๖ พค ๒๕๖๔ 
 
     รายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด    

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 ฝึกปฏิบติัการทางดา้นเคมี ในเร่ืองของความปลอดภยัในการใชห้้องปฏิบติัการเคมี  สัญลกัษณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ปลอดภยัสารเคมี  ขอ้ควรระวงัในการใชส้ารเคมี การใชอุ้ปกรณ์เคมี การเตรียมสารลาย การทดสอบสมบติัทางกายภาพและ
ทางเคมี  การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว  ศึกษาแบบจ าลองของโมเลกุล และรูปทรงเรขาคณิตของโมเลกุล การหาค่าคง
ตวัของแก๊ส การหาน ้าหนกัโมเลกุลของสารโดยอาศยัการสูงข้ึนของจุดเดือด การหาความร้อนของการละลาย  ผลของความ
เขม้ขน้ท่ีมีต่อปฏิกิริยา สมดุลเคมี อินดิเคเตอร์ การไทเทรต กรด-เบส นักศึกษา จะเกิดทกัษะของการใช้เคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์  เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนเพิ่มมากข้ึน  และมีความรู้ท่ีเกิดความคิดสร้างสรรค ์และทกัษะเพื่อใชใ้นการ
ทดลอง และงานวจิยัในสาขานั้นๆ    รวมทั้งความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี การจดัระเบียบวธีิการทดลอง 
 
๒.   วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
            
        จดัอุปกรณ์การทดลองใหเ้พียงพอ ปฏิบติัการให้เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
    

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวชิา 
  การฝึกปฏิบติัการในเร่ืองเก่ียวกบั ความปลอดภยัในการใชห้อ้งปฏิบติัการเคมี  สัญลกัษณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความปลอดภยัสารเคมี  ขอ้ควรระวงัในการใชส้ารเคมี การใชอุ้ปกรณ์เคมี การเตรียมสารลาย การทดสอบสมบติัทาง
กายภาพและทางเคมี  การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว   ศึกษาแบบจ าลองของโมเลกุล และรูปทรงเรขาคณิตของโมเลกลุ 
การหาค่าคงตวัของแก๊ส การหาน ้าหนกัโมเลกุลของสารโดยอาศยัการสูงข้ึนของจุดเดือด การหาความร้อนของการละลาย  
ผลของความเขม้ขน้ท่ีมีต่อปฏิกิริยา นกัศึกษาจะเกิดทกัษะของการใชเ้คร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์  เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ี
เรียนเพิ่มมากข้ึน  และมีความรู้ท่ีเกิดความคิดสร้างสรรค ์ และทกัษะเพื่อใชใ้นการทดลอง และงานวจิยัในสาขานั้นๆ    
รวมทั้งความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี การจดัระเบียบวธีิการทดลอง 
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      (ภาษาองักฤษ) Practice the basic of the general of chemistry in the laboratory,  as  safety, symbol of the chemical 
used in laboratory, notification in law of chemistry, using the instrument of chemistry. Preparing of the concentration in 
the concentration of molar, normal, the percentage. In the section laboratory the students will learn in the technique of 
search melting point of solid, boiling point of liquid, study the model and geometry of molecule, experiment of the k-
constant of gas,experiment of the molecular weight by the technique of upper of boiling point, experiment of the heat of 
reaction and the concentration are effect of rate of reaction. 
      
๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

- -  ๔๕ ๔๕ 
 
๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 (ผูรั้บผิดชอบรายวชิาโปรดระบุขอ้มูล   ตวัอยา่งเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาดว้ยตนเองท่ีห้องพกัอาจารยผ์ูส้อน  หอ้ง ..๓๑๔....... ชั้น ...๓... อาคาร ...๒๖....... คณะ/วทิยาลยั 
 ๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศพัทท่ี์ท างาน / มือถือ  หมายเลข ....................0897659857............................................ 
 ๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)........chanyapat.sa@ssru.ac.th......... 
 ๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Facebook/Twitter/Line)........................................................................... 
 ๓.๕ ปรึกษาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)........................................................................... 
  
 

หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
รายวชิา คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ ทกัษะทาง

ปัญญา 
ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคลลและ 
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป๑  
CHE ๑๑๒๑ 
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๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
  (๑) เขา้สอบตรงเวลา ไม่ทุจริต 
 (๒)  เขา้ขั้นเรียนตรงเวลา……………………………………………………………………..… 
 (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
  (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
  (๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๑.๒   วธีิการสอน 
 (๑)  ตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนและใหค้ะแนนการเขา้ชั้นเรียน  
 (๒) ใหค้ะแนนการส่งแบบทดสอบ  เพื่อให้รู้จกัการศึกษาดว้ยตนเอง ใหมี้กิจกรรมท างานกลุ่ม 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๑.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  ทดสอบยอ่ยตน้ชัว่โมงทุกคร้ังหลงัจากสรุปวธีิการปฏิบติัการในแต่ละการทดลอง(brief la 
(๒)  การส่งรายงานการทดลองในแต่ละการทดลองตรงเวลา 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ทีต้่องพฒันา 
 (๑)  มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ความปลอดภยัในการใชห้อ้งปฏิบติัการเคมี  สัญลกัษณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความปลอดภยัสารเคมี  ขอ้ควรระวงัในการใชส้ารเคมี การใชอุ้ปกรณ์เคมี การเตรียมสารลาย การทดสอบสมบติัทาง
กายภาพและทางเคมี  การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว ศึกษาแบบจ าลองของโมเลกุล และรูปทรงเรขาคณิตของโมเลกุล 
การหาค่าคงตวัของแก๊ส การหาน ้าหนกัโมเลกุลของสารโดยอาศยัการสูงข้ึนของจุดเดือด การหาความร้อนของการละลาย  
ผลของความเขม้ขน้ท่ีมีต่อปฏิกิริยา ซ่ึงนกัศึกษา จะเกิดทกัษะของการใชเ้คร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์  เกิดความเขา้ใจใน
เน้ือหาท่ีเรียนเพิ่มมากข้ึน  และมีความรู้ท่ีเกิดความคิดสร้างสรรค ์และทกัษะเพื่อใชใ้นการทดลอง และงานวิจยัในสาขา
นั้นๆ    รวมทั้งความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี การจดัระเบียบวธีิการทดลอง 

  (๒)  มีการเขา้ห้องแล็ปปฏิบติัการเคมี เรียนรู้การใชเ้คร่ืองมือเฉพาะทางเคมี 
 (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๒.๒   วธีิการสอน 
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(๑)  ฝึกปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีก าหนดในหลกัสูตร 
(๒)  การถาม-ตอบปัญหาเป็นรายบุคคลในชัง่โมงปฏิบติัการ และแนะน าการทดลองท่ีถูกวธีิ 
 (๓) 
(๔)  

๒.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  …ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
(๒)  …รายงานการทดลองแต่ละปฏิบติัการ…………………………… 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 
 
 
๓. ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
  (๑)  ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางเคมี มีเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัในแต่ละการทดลอง ……..………………… 
 (๒)  นกัศึกษาจะมีความคิดอยา่งเป็นระบบ เกิดแนวความคิดสร้างสรรคจ์ากการไดใ้ชอุ้ปกรณ์ และวธีิการ

ทดลองในปฏิบติัการนั้นๆ………… 
 (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
  (๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๓.๒   วธีิการสอน 

(๑) สอบเน้ือหาในก่อนเขา้ท าปฏิบติัการจริงในแต่ละการทดลอง แสดงภาพประกอบการทดลอง 
(๒)  สอนวธีิการทดลอง จุดประสงค ์วธีิการ ผลการทดลองและสรุปและวจิารณ์ผลการทดอง 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๓.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  สอบยอ่ย สอบกลางภาค และปลายภาค โดยไดค้ะแนนเกิน 50% 
(๒)  ส่งรายงานการทดลองแต่ละการทดลอง……………………… 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั / สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง /  เวน้วา่ง
หมายถงึไมไ่ดร้บัผดิชอบ 
จะปรากฎอยูใ่นแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสูร่ายวชิา 
(Curriculum Mapping) 
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๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

 (๑)  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนกบัอาจารยผ์ูส้อน และผูเ้รียนดว้ยกนั 
 (๒)   พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
 (๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๔.๒   วธีิการสอน 

(๑)  ถาม-ตอบระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน หรือผูเ้รียนดว้ยกนั …………………… 
(๒) การน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน และมีการซกัถามระหวา่งนกัศึกษา และอาจารยผ์ูส้อน 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๔.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  ใหค้ะแนนความสนใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ปฏิบติัการ 
(๒) ใหค้ะแนนรายงานการทดลองในแต่ละการทดลอง..………………………………… 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
  (๑)  การค านวณปริมาณทางเคมีเป็นเปอร์เซ็นต ์ การชัง่โดยใชเ้คร่ืองชัง่ไฟฟ้าแบบทศนิม 4 ต าแหน่ง  วดั
ปริมาตร การค านวณหาความเขม้ขน้ของสาร  การสรุปขอ้มูลในแบบของกราฟหรือตารางจากการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  (๒)  สูตรต่างๆทางเคมี สมการทางเคมีท่ีตอ้งใชใ้นห้องปฏิบติัการ 
 (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
 (๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๔.๒   วธีิการสอน 

(๑)  ค านวณตวัอยา่งหนา้ชั้นเรียน  
(๒)  อธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง ในเน้ือหาทฤษฎี ในเร่ืองของการค านวณ 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
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(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๔.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  ตรวจสอบจากรายงานการทดลอง 
(๒)  คะแนนท่ีไดจ้ากการสอบปลายภาคและกลางภาค……………… 
(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  ผู้สอน ผศ.ดร.จรรยพฒัน์ แสงสุวรรณสาขาชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มเรียน 008 วนัพฤหสั 11.00-14.00 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

๑ แนะน ารายวิชา และข้อตกลงเ ร่ืองการ
ทดลอง 
 

๓ แนะน าการใช ้เวปไซด์ 

ใชเ้คร่ืองมือโดย ใช ้E-mail ของมหาวทิยาลยั 
เพื่อเขา้หอ้งเรียนออนไลน์ผา่นโปรแกรม 
Google Meet-  อธิบายแผนบริหารการสอน
แนะน าวธีิการเรียน การศึกษาคน้ควา้ การวดั
และการประเมินผล 
-  อธิบายช่องทางการติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน
ทาง เวบ็ไซต ์
http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa 

๒ ความปลอดภัยและระเ บียบปฏิบัติใน
หอ้งปฏิบติัการเคมี 
สัญญลกัษณ์ต่างๆในหอ้งปฏิบติัการเคมี 

๓ เอกสารประกอบการปฏิบติัการเคร่ืองมือใน
หอ้งปฏิบติัการเคมี 
-เขา้ห้องปฏิบติัการเคมี 26306 

๓ เทคนิคเบ้ืองตน้ในการทดลอง ๓ -เขา้ห้องเรียนออนไลน์ผา่นโปรแกรม Google 
Meet  
-เอกสารประกอบการปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 
-เขา้ห้องปฏิบติัการเคมี 26306 

๔ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ก า ร เ ต รี ย ม ส า ร ใ น
หอ้งปฏิบติัการ 

 ” 

๕ สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของสาร ๓ ” 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

 
๖ ศึกษาแบบจ าลองของโมเลกุล รูปทรง

เรขาคณิตของโมเลกุล 
๓ ” 

๗ การเตรียมสารละลาย  ” 
๘ สอบกลางภาค ๓ สอบผา่น google form 
๙ ปฏิกิริยาของทองแดงและผลผลิตร้อยละ  เขา้หอ้งเรียนออนไลน์ผา่นโปรแกรม Google 

Meet  
-เอกสารประกอบการปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 

๑๐ การหาค่าคงตวัของแก๊ส ๓  ” 
๑๑ การหาน ้ าหนักโมเลกุลของสารโดยอาศัย

การสูงข้ึนของจุดเดือด 
๓ ” 

๑๒ การตกผลึก ๓ ” 
๑๓ อตัราการเกิดปฏิกิริยาของแมกนีเซียมและ

กรดไฮโดรคลอลิก 
๓  

” 
๑๔ การสังเคราะห์และหาสูตรอย่างง่ายของ

สารประกอบแมกนีเซียมออกไซด์ 
๓ เขา้หอ้งเรียนออนไลน์ผา่นโปรแกรม Google 

Meet  
-เอกสารประกอบการปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 
-เขา้ห้องปฏิบติัการเคมี 26306 

๑๕ เทคโนโลยเีก่ียวกบัเคมีในชีวิตประจ าวนั1 ๓ -เขา้ห้องปฏิบติัการเคมี 26306 
๑๖ เทคโนโลยเีก่ียวกบัเคมีในชีวติประจ าวนั2 ๓ -เขา้ห้องปฏิบติัการเคมี 26306 
๑๗ สอบปลายภาค ๓ สอบผา่น google form 

    
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ท่ีประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วธีีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล  
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๑ ทดสอบยอ่ย ๑๕นาที  ๑-๑๕ ๑๐% 
๒ สอบกลางภาค ๘ ๑๕% 
๓ รายงาน ๑-๑๕ ๖๐% 
๔ สอบปลายภาค ๑๗ ๑๕% 

 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
๑)  ………เอกสารปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1……… 

        
๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
        ๑) Mcmurry. J. (2000). Laboratory of general Chemistry.USA.   
        ๒) ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป ม. เกษตรศาสตร์ เผด็จ พฤกสุนทร 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   ๑)  http:// Laboratory of general of chemistry 
        

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
  สร้างแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาในบทเรียน ในเร่ืองของการวเิคราะห์โจทย ์
โดยใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถามในรายวชิานั้นๆ หลงัการประเมินผลการเรียน 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมลูการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็น
ต้น) 
-ผลการสอบของนกัศึกษา 
-จดบนัทึกพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามกีารก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้
อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 
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จากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยสร้างส่ือการสอนใหท้นัสมยัเห็นภาพชดัเจน  
การยกยกตวัอยา่งใหเ้กิดความเขา้ใจ มีการฝึกฝนในการแกปั้ญหาโจทยไ์ดม้ากข้ึน การท างานกลุ่มเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความ
ตั้งใจเรียน มีการใหค้  าปรึกษาส าหรับนกัศึกษาท่ีมีความตอ้งการหรือมีผลการเรียนท่ีอ่อน และมีการวจิยัในชั้นเรียน 

 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาท่ีแตกต่างกัน หรือ
ส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
                     -ตรวจสอบเน้ือหาและค าอธิบายรายวชิา จากมหาวทิยาลยัอ่ืนๆท่ีมีมาตรฐาน 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมลูท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 
        จากผลการประเมินขอ้ 1 และขอ้ 2 ไดมี้การวางแผนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

-ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการเคมีใหมี้ความพร้อมทั้งอุปกรณ์และสถานท่ี  
 -เพิ่มการทดลองใหม่ๆท่ีน่าสนใจและสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 

*********************** 
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รายวชิา .ปฏบิตักิารเคมีท ั่วไป๑ สาขาวชิา ..เคมี... คณะ.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทาง
ปัญญา 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคลลและ 
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป ๑ 
CHE ๑๑๒๒ 

                   

 
 

 

แบบ มคอ.๓ ปริญญาตรี ฉบบั มม. ปรับปรุง พ.ย. ๕๓ 


