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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา….....CHE๓๓๑๐.........รายวิชา......ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ ๒........................
สาขาวิชา..........เคมี..........คณะ/วิทยาลัย…........วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี............... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ภาคการศึกษา..๒.....ปี การศึกษา.…...๒๕๖๔.........
หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่ อรายวิชา
ภาษาไทย
….......ปฏิบตั ิการคมีอินทรี ย ์ ๒..................
ภาษาอังกฤษ
…...... organic chemistry laboratory ๒......................................
๒. จานวนหน่ วยกิต

…...๓หน่วยกิต ๑(๐-๓-๑).....................

๓. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสู ตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

...วิทยาศาสตรบัณฑิต ..............
….....วิชาเฉพาะ ภาควิชาเคมี.................

๔. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
๔.๑ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา
….......ผศ.ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุ วรรณ.........
๔.๒ อาจารย์ผสู ้ อน
….........ผศ.ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุ วรรณ.........
๕. สถานทีต่ ิดต่ อ

….....๒๖/๒๖๓๑๗..../ E – Mail chanyapat.sa@ssru.ac.th

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จานวนผูเ้ รี ยนที่รับได้

......๒....... / ชั้นปี ที่ ...๒........
ประมาณ.........๑๒............คน

๗. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) เคมีทวั่ ไป 1( CHE๑๑๒๒) ปฏิบัติการเคมีทวั่ ไป (CHE ๑๑๒๔)
๘. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

เคมีอนิ ทรีย์ ๒ (CHE ๓๓๐๙)...................

๙. สถานทีเ่ รียน ..๒๖๓๐๖ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี..................................................
๑๐.วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ ง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด

วันที่....๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.....
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑
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๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยใ์ นระดับสู ง โดยการทดสอบ ปฏิกิริยาทางเคมี สมบัติทางกายภาพ ของ เกี่ยวกับ
สารอินทรี ยท์ ี่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กามะถัน เป็ นองค์ประกอบ เช่นปฏิกิริยาไนเตรชัน่ ปฏิกิริยาฟรี เดล-คราฟ
ปฏิกิริยาการเรื องแสง การเตรี ยมสารประกอบเฮเทอโรไซคลิก เช่น การบูร ยาซัลฟา การเตรี ยมกริ ญาร์ รีเอเจนต์ จะเกิด
ทักษะของการใช้เครื่ องมือทางที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการทัว่ ไป ให้เกิดความเข้าใจในเนื้ อหาที่เรี ยนเพิ่มมากขึ้น และมีความรู ้ที่
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทักษะเพื่อใช้ในการทดลอง และงานวิจยั ในสาขานั้นๆ รวมทั้งความปลอดภัยในการใช้
สารเคมี การจัดระเบียบวิธีการทดลอง
๒. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
จัดอุปกรณ์การทดลองให้เพียงพอ ปฏิบตั ิการให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรี ยน
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
การทดสอบ ปฏิกิริยาทางเคมี สมบัติทางกายภาพ ของสารประกอบอินทรี ย ์ ที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กามะถัน
เป็ นองค์ประกอบ เช่น ปฏิกิริยาไนเตรชัน่ ปฏิกิริยาฟรี เดล-คราฟ ปฏิกิริยาการเรื องแสง การสังเคราะห์สารประกอบ
เฮเทอโรไซคลิก เช่น การบูร ยาซัลฟา การเตรี ยมกริ ญาร์ รีเอเจนต์ การทาโครมาโทรกราฟฟี แบบTLC และคอลัมน์ การ
รี ฟลักซ์ การกลัน่ การใช้เครื่ องระเหยสารแบบหมุนเหวีย่ ง
(ภาษาอังกฤษ) Study of physical properties and reaction of organic compounds which have heteroatom of nitrogen
phosphorus such as nitration reaction, Fredel-Crafts reaction, Chemmeluminesence, Synthesis of heterocyclic compounds
such as synthesis of camphor, synthesis of sulpha drug, Grignard reaction. Purifacation by technique of thin layer
chromatography, column chromatography, simple ditilation, reflux, extractions by partition.Evaporation solvent by using
rotary vaporator.
๒. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
-

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน (ชั่วโมง)
๔๕

การศึกษาด้ วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๔๕

๓. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
(ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอ้ มูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ )
๓.๑ ปรึ กษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผสู ้ อน ห้อง ..๓๑๗....... ชั้น ...๓.. อาคาร ...๒๖....... คณะ/วิทยาลัย
๓.๒ ปรึ กษาผ่านโทรศัพท์ที่ทางาน / มือถือ หมายเลข ....................0897659857............................................
๓.๓ ปรึ กษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)........chanyapat.sa@ssru.ac.th.........
๓.๔ ปรึ กษาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line).... 0897659857...........................................
๓.๕ ปรึ กษาผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)...........teacher/chanyapat.sa@ssru.ac.th......
๒
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รายวิชา

ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์
CHE๓๓๑๐

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
คุณธรรม
ความรู ้
ทักษะทาง
ลักษณะ
จริ ยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลลและ
ความรับผิดชอบ
๑ ๒ ๓๔๕๑ ๒ ๓๔๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
     
  
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑


๒


๓ ๔


๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
 (๑) เข้าสอบตรงเวลา ไม่ทุจริ ต
 (๒) เข้าขั้นเรี ยนตรงเวลา……………………………………………………………………..…
 (๓) มีความเคารพต่อกฎระเบียบข้อปฏิบตั ิ
 (๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
 (๕) รู ้จกั บทบาทหน้าที่ตนเอง ความรับผิดชอบต่องาน วินยั มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยนและให้คะแนนการเข้าชั้นเรี ยน
(๒) ให้คะแนนการส่ งแบบทดสอบ เพื่อให้รู้จกั การศึกษาด้วยตนเอง ให้มีกิจกรรมทางานกลุ่ม
(๓) แบ่งกลุ่มปฏิบตั ิงานรับผิดชอบ
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบย่อยต้นชัว่ โมงทุกครั้งหลังจากสรุ ปวิธีการปฏิบตั ิการในแต่ละการทดลอง(brief
lab)……………
(๒) การส่ งรายงานการทดลองในแต่ละการทดลองตรงเวลา
(๓) สังเกตการเข้าชั้นเรี ยน…………………..…………………………………
(๔) ให้คะแนนตั้งใจในปฏิบตั ิการ
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ ทตี่ ้ องพัฒนา
 (๑) มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง ปฏิกิริยาเคมี สมบัติทางกายภาพ ของสารประกอบอินทรี ย ์ ที่มีไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส กามะถัน เป็ นองค์ประกอบ เช่นปฏิกิริยาไนเตรชัน่ ปฏิกิริยาฟรี เดล-คราฟ ปฏิกิริยาการเรื องแสง การ
สังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก เช่น การบูร ยาซัลฟา การเตรี ยมกริ ญาร์ รีเอเจนต์ การทาโครมาโทรกราฟฟี แบบ
TLC และคอลัมน์ การรี ฟลักซ์ การกลัน่ การใช้เครื่ องระเหยสารแบบหมุนเหวีย่ ง
 (๒) มีการเข้าห้องแล็ปปฏิบตั ิการเคมี เรี ยนรู ้การใช้เครื่ องมือเฉพาะทางเคมี
(๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
๓
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(๔) ศึกษาเพิม่ เติมในเนื้ อหา การเขียนรายงานการทดลอง…………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ฝึ กปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่กาหนดในหลักสู ตร
(๒) การถาม-ตอบปั ญหาเป็ นรายบุคคลในชัง่ โมงปฏิบตั ิการ และแนะนาการทดลองที่ถูกวิธี
(๓) มี ก ารทบทวนและสร้ า งความเข้า ใจในการทดลองแต่ ล ะครั้ ง โดยการเขี ย นรายงานการทดลอง
รายบุคคล
(๔) ให้ขอ้ มูลจากแหล่งต่างๆ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) …ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
(๒) …รายงานการทดลองแต่ละปฏิบตั ิการ……………………………
(๓) …คะแนนการเข้าชั้นเรี ยน………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………


สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก / สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง / เว้นว่าง
หมายถึงไม่ได้รบั ผิดชอบ
ใ่ นแผนทีแ
่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
๓. ทัจะปรากฎอยู
กษะทางปัญญา
(Curriculum
Mapping)
๓.๑ ทักษะทางปั
ญญาทีต่ ้ องพัฒนา

 (๑) ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางเคมี มีเนื้ อหาที่แตกต่างกันในแต่ละการทดลอง ……..…………………
 (๒) นักศึกษาจะมีความคิดอย่างเป็ นระบบ เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์จากการได้ใช้อุปกรณ์ และวิธีการ
ทดลองในปฏิบตั ิการนั้นๆ…………
(๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) สอบเนื้ อหาในก่อนเข้าทาปฏิบตั ิการจริ งในแต่ละการทดลอง แสดงภาพประกอบการทดลอง
(๒) สอนวิธีการทดลอง จุดประสงค์ วิธีการ ผลการทดลองและสรุ ปและวิจารณ์ผลการทดอง
(๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค โดยได้คะแนนเกิน 30%
(๒) ส่ งรายงานการทดลองแต่ละการทดลอง………………………
(๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๔. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
๔
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 (๑) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนกับอาจารย์ผสู ้ อน และผูเ้ รี ยนด้วยกัน
 (๒) พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(๓)
(๑) ถาม-ตอบระหว่างอาจารย์ผสู ้ อน หรื อผูเ้ รี ยนด้วยกัน ……………………
(๒) การนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรี ยน และมีการซักถามระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ผสู ้ อน
(๓) ให้ขอ้ มูลแหล่งความรู ้
ภายนอก……………………………………………………………………..……………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค โดยได้คะแนนเกิน 50%
(๒) ให้คะแนนรายงานการทดลองในแต่ละการทดลอง..…………………………………
(๓) คะแนนการเข้าชั้นเรี ยนและความตั้งใจ…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๕. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
 (๑) การคานวณปริ มาณทางเคมีเป็ นเปอร์ เซ็นต์ การชัง่ โดยใช้เครื่ องชัง่ ไฟฟ้าแบบทศนิ ม 4 ตาแหน่ง วัด
ปริ มาตร การคานวณหาความเข้มข้นของสาร การสรุ ปข้อมูลในแบบของกราฟหรื อตารางจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (๒) สู ตรต่างๆทางเคมี สมการทางเคมีที่ตอ้ งใช้ในห้องปฏิบตั ิการ
(๓) หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก…………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) สาธิ ตและแนะนาในปฏิบตั ิการนั้นในวิธีการทดลองในแต่ละกลุ่ม พร้อมสรุ ปผลหลังการทดลอง
(๒) คานวณตัวอย่างหน้าชั้นเรี ยน
(๓) อธิ บายพร้อมยกตัวอย่าง ในเนื้อหาทฤษฎี ในเรื่ องของการคานวณ
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค โดยได้คะแนนเกิน 50%
(๒) ให้คะแนนรายงานการทดลองในแต่ละการทดลอง..…………………………………
(๓) คะแนนการเข้าชั้นเรี ยนและความตั้งใจ…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน ผู้สอน ผศ.ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุ วรรณ
๕

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

จานวน
(ชม.)
๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
สอนผ่าน google meet

๓

สอนผ่าน google meet

ปฏิบตั ิการเรื่ องการเกิดปฏิกิริยา Diazonium
coupling ของสารประกอบเอมีนในการ
สังเคราะห์ methyl orange ซึ่ งทาให้เกิดเป็ นสี ยอ้ ม
ผ้า
ปฏิบตั ิการเรื่ องการสกัดคาเฟอีนจากใบชา

๓

เอกสารประกอบการ
ปฏิบตั ิการม เครื่ องมือใน
ห้องปฏิบตั ิการเคมี

๓

๕

ปฏิบตั ิการเรื่ องการทดสอบทางปฏิกิริยาเคมีของ
คาเฟอีนที่สกัดได้จากใบชา

๓

๖-๗

ปฏิ บตั ิการเรื่ องโครมาโทรกราฟฟี แบบคอลัมน์
เพื่อแยกสารตามลาดับความมีข้ วั

๓

เอกสารประกอบการ
ปฏิบตั ิการม เครื่ องมือใน
ห้องปฏิบตั ิการเคมี
เอกสารประกอบการ
ปฏิบตั ิการม เครื่ องมือใน
ห้องปฏิบตั ิการเคมี
เอกสารประกอบการ
ปฏิบตั ิการม เครื่ องมือใน
ห้องปฏิบตั ิการเคมี

๘
๙

สอบกลางภาค
ปฏิบตั ิการเรื่ องการสกัดสารจากมะลิการทา TLC
เพื่อหาสารสาคัญที่สกัดได้

๑๐-๑๒
๑๓-๑๔

ปฏิ บ ั ติ ก ารเรื่ องการสกั ด สารจากผลิ ต ภัณ ฑ์
ธรรมชาติ
ปฏิบตั ิการเรื่ อง Wittig reaction 1

๑๕-๑๖

ปฏิบตั ิการเรื่ อง Wittig reaction 2

“

ปฏิบตั ิการเรื่ อง Grignard reaction1

”

สั ปดาห์ ที่
๑

๒
๓

๔

หัวข้ อ/รายละเอียด
แนะนารายวิชา และข้อตกลงเรื่ องการทดลอง
ความปลอดภัยและระเบียบปฏิบตั ิใน
ห้องปฏิบตั ิการเคมี
การทดลองเรื่ องปฏิกิริยาอัลดอลคอนเดนเซชัน

๓

๓

เอกสารประกอบการ
ปฏิบตั ิการม เครื่ องมือใน
ห้องปฏิบตั ิการเคมี
“

๓

“

๖
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สั ปดาห์ ที่
๑๗

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้

สอบปลายภาค

๒. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ หัวข้ อย่ อยแต่ ละหัวข้ อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบของ
รายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ ที่ประเมิน และสัดส่ วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้
๑
๒
๓
๔

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
รายงาน
สอบปลายภาค

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
๑-๑๕
๘
๑-๑๕
๑๗

สั ดส่ วน
ของการประเมินผล
๑๐%
๑๕%
๖๐%
๑๕%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) ………เอกสารประกอบการสอนปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย2์ ………
๒. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
๑) Mcmurry. J. (2000). Laboratory of Organic Chemistry.USA.
๒) สุ นนั ทา วิบูลย์จนั ทร์ , ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย,์ คณะวิทยาศาสตร์ม เคมี, ม. มหิ ดล, 2542.
๓) เผด็จ สุ ทธิสุนทร,ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย,์ คณะวิทยาศาสตร์ม เคมี, ม. เกษตรศาสตร์ , 2548.
๓. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
๑) http:// Laboratory of organic chemistry 2
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
สร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรี ยน ในเรื่ องของการวิเคราะห์โจทย์
โดยให้นกั ศึกษาตอบแบบสอบถามในรายวิชานั้นๆ หลังการประเมินผลการเรี ยน
๒. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
๗
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(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ ข้อมูลการสอน เช่ น จากผู้สังเกตการณ์ หรื อทีมผู้สอน หรื อผลการเรี ยนของนักศึกษา เป็ น
ต้ น)
-ผลการสอบของนักศึกษา
-จดบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน
๓. การปรับปรุ งการสอน
(อธิ บายกลไกและวิธีการปรั บปรุ งการสอน เช่ น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรั บปรุ งการสอนไว้
อย่ างไรบ้ าง
การวิจัยในชั้นเรี ยน การประชุมเชิ งปฏิ บัติการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน เป็ นต้ น )
จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอนโดยสร้างสื่ อการสอนให้ทนั สมัยเห็นภาพชัดเจน
การยกยกตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจ มีการฝึ กฝนในการแก้ปัญหาโจทย์ได้มากขึ้น การทางานกลุ่มเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความ
ตั้งใจเรี ยน มีการให้คาปรึ กษาสาหรับนักศึกษาที่มีความต้องการหรื อมีผลการเรี ยนที่อ่อน และมีการวิจยั ในชั้นเรี ยน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิ บายกระบวนการที่ใช้ ในการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของรายวิชา
เช่ น
ทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบ หรื องานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่ างกันไปสาหรั บรายวิชาที่แตกต่ างกัน หรื อ
สาหรั บมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ แต่ ละด้ าน)
-ตรวจสอบเนื้ อหาและคาอธิ บายรายวิชา จากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีมาตรฐาน
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
(อธิ บายกระบวนการในการนาข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินจากข้ อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรั บปรุ งคุณภาพ)
จากผลการประเมินข้อ 1 และข้อ 2 ได้มีการวางแผนเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น ดังนี้
-ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการเคมีให้มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และสถานที่
-เพิ่มการทดลองใหม่ๆที่น่าสนใจและสอดคล้องกับทฤษฎี
***********************

๘

มคอ. ๓
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รายวิชา

ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์
๒
CHE๓๓๑๐

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามทีป่ รากฏในรายละเอียดของหลักสู ตร (Programme Specification) มคอ. ๒
คุณธรรม
ความรู ้
ทักษะทาง
ลักษณะ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
จริ ยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ตัวเลขการสื่ อสารและ
ระหว่างบุคลลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
๑ ๒ ๓๔๕๑ ๒ ๓๔๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑
๒ ๓ ๔
     
  
 

 

แบบ มคอ.๓ ปริ ญญาตรี ฉบับ มม. ปรับปรุ ง พ.ย. ๕๓

รายวิชา .ปฏิบตั ก
ิ ารเคมีอน
ิ ทรีย์2.. สาขาวิชา .....เคมี..... คณะ/วิทยาลัย....วิทยาศาตร์และเทคโลยี....... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา

