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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา CHE 2612 รายวิชา ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 1
สาขาวิชา.....เคมี.....คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา 1 การศึกษา 2564

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา
CHE 2612
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ปฎิบตั ิเคมีวเิ คราะห์ 1
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Analytical Chemistry Laboratory 1
๒. จานวนหน่วยกิต

3 (3-0-6)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์
๔.๒ อาจารย์ผสู้ อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์
๕. สถานที่ติดต่อ

ชั้น 5 ตึก 26 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์/ E–Mail: wanida.wo@ssru.ac.th

๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
1 / ชั้นปี 2
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ 17 คน (กลุ่มเรียน 003) และ ประมาณ 46 คน (กลุ่มเรียน 004)
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี) CHE 1101 เคมีพน้ื ฐาน หรือ CHE 1103 เคมีทั่วไป 1
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) --ไม่มี-๙. สถานที่เรียน

26/26310 และ 26/26306
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๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด

วันที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความสาคัญของรายวิชาเคมีวเิ คราะห์ การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณโดยน้าหนัก
และโดยปริมาตร การคานวณปริมาณสัมพันธ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ และปริมาตรวิเคราะห์โดยการไทเทรต
และนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ ในการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การคานวณปริมาณสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติ
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ ในเนือ้ หารายวิชา มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะครบทั้ง 5 ด้าน

หมวดที่๓ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)การเตรียมสารละลาย การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการ
ไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน
(ภาษาอังกฤษ) The solution preparation, acid-base titration, redox titration, and complexometric

titration
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
ตามความต้องการ
ของนักศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง)
ไม่มกี ารฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
6 ชั่วโมงต่อภาคสัปดาห์

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์)
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผสู้ อน ชั้น 5 อาคาร 26 คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ที างาน / มือถือ หมายเลข 089-788-7907
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) wanida.wo@ssru.ac.th, w.wanida.w@gmail.com
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Line ID: wanida.wo
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/wanida_wo/
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หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

(๑) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต

(๒) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(๓) มีจติ สานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

(๕) มีจติ สาธารณะ
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) กาหนดกติการ่วมกันและปฏิบัติเข้มงวด ในการเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา
(๒) อภิปรายกลุม่ ทั้งกลุม่ เฉพาะ และกลุม่ ใหญ่
(๓) การนาเสนองานร่วมกัน
(๔) การใช้แบบบันทึกพฤติกรรม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(๒) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน
(๓) ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
(๔) ประเมินจากความสาเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ท่ตี ้องพัฒนา

(๑) มีความรูแ้ ละความเข้าใจหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา

(๒) มีความรูพ้ นื้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามาอธิบายหลักการและทฤษฎีทางเคมี

(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์

(๔) มีความรอบรูเ้ กี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเคมี ที่จะนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) การบรรยาย
(๒) การอภิปราย
(๓) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(๔) การสืบเสาะหาความรู้
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า (รายงานกลุม่ และรายงานเดีย่ ว)
(๒) การใช้แบบทดสอบ (ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค)
(๓) การประเมินจากการตอบคาถามขณะอภิปรายร่วมกัน
๓.ทักษะทางปัญญา
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๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
 (๑) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
 (๒)นาความรูท้ างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
 (๓) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรูจ้ ากแหล่งข้อมูลต่างๆที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) การมอบหมายงานเพื่อศึกษาค้นคว้า
(๒) การนาเสนอ สรุปและอภิปรายร่วมกัน
(๓) การสอนแบบแบ่งกลุม่ ทางาน
(๔) การสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง
(๕) การสอนแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) แบบทดสอบวัดความสามารถจริง
(๒) การตรวจความถูกต้องของเนื้อหาและชิ้นงาน
(๓) การตอบคาถามและการสัมภาษณ์
(๔) ความร่วมมือในการทางาน
(๕) การประเมินความถูกต้องเหมาะสมของกระบวนการทางาน

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

(๑) มีมนุษยสัมพันธ์ และมีภาวะผู้นาโดยสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในบทบาทของผูน้ า และในบทบาท
ของสมาชิกกลุ่มที่ดี

(๒) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่ รวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร

(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) การสอนแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
(๒) การสอนแบบอภิปราย
(๓) การสอนแบบแบ่งกลุม่ ทางาน
(๔) การสอนแบบการปฏิบัตกิ ารทดลอง
(๕) การสอนแบบแบ่งกลุ่มระดมสมอง
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การใช้แบบบันทึกพฤติกรรม
(๒) การตรวจประเมินความถูกต้องของชิน้ งาน
(๓) การตรวจประเมินความถูกต้อง เหมาะสมของกระบวนการคิด กระบวนทดลอง
(๔) การตรวจประเมินโดยการใช้แบบทดสอบ
(๕) การตรวจประเมินจากความเข้าใจในการอธิบายและการตอบคาถาม

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(๑) สามารถประยุกต์ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิติ เพือ่ การวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(๒) มีทักษะในการสือ่ สารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม
(๓) มีทักษะและความรูภ้ าษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจาเป็น
(๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์

๕.๒ วิธีการสอน
(๑) การสอนแบบการแก้ปัญหา
(๒) การสืบเสาะหาความรู้
(๓) การอภิปราย
(๔) การสัมภาษณ์และการตอบคาถาม
(๕) การแบ่งกลุ่มระดมสมอง
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การใช้แบบทดสอบหรือข้อสอบ
(๒) การเลือกใช้สอื่ เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ความถูกต้องและความเข้าใจโดยการนาเสนอ
(๔) การตรวจความถูกต้องของรายงาน

๖. ด้านอื่นๆ
(๑) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๒) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………

หมายเหตุ
สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูใ่ นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
๑

๒

๓

๔

๕

จานวน
(ชม.)
แนะนาห้ อ งปฏิบัติก าร กฎ กติกาและ 3
ข้อปฏิบัติในการเรียน แบ่งกลุ่มการทา
การทดลอง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
-การบรรยายเนื้อหาผ่าน Google
meet/microsoft team/zomm
-การทวนสอบเครื่องมือ แนะนาการใช้
เครื่องมือต่างๆ

การทดลองที่ 1 การชั่งตวงและการวัด 3
ปริมาณทางวิทยาศาสตร์

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ
อภิปราย ซักถาม การทาการทดลอง
สื่อนาเสนอผลงาน Internet และ
อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน Google
meet/microsoft team/zomm
โดยใช้การสอนแบบสาธิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การทดลองที่ 2 การเตรียมสารละลาย 3
และการเทียบมาตรฐานสารละลายกรด
เบส

-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ
อภิปราย ซักถาม การทาการทดลอง
สื่อนาเสนอผลงาน Internet และ
อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน Google
meet/microsoft team/zomm
- การร่วมกันทาแพลนแลปผ่านระบบ
ออนไลน์
-การนาเสนอวิธที าผ่านระบบออนไลน์
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ
อภิปราย ซักถาม การทาการทดลอง
และ อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน
Google meet/microsoft team/zoom
-การนาเสนอแพลนการทดลองร่วมกัน
และสฺตการทดลอง หลังจากนั้นสรุป
และอภิปรายผลร่วมกัน ผ่านออนไลน์
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ
อภิปราย ซักถาม การทาการทดลอง
และ อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน
Google meet/microsoft team/zoom
-การนาเสนอแพลนการทดลอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หัวข้อ/รายละเอียด

การทดลองที่ 3 การไทเทรตกรด-เบส:
การวิเคราะห์หาปริมาณ
Na2CO3/NaHCO3 ในโซดาแอช

3

การทดลองที่ 4 การหาปริมาณคลอ
3
ไรด์โดยการตกตะกอนด้วยวิธีของโมฮ์อ

ผู้สอน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
วนิดา วอนสวัสดิ์

ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์

ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

๖

การทดลองที่ 5 การหาปริมาณคลอ
3
ไรด์โดยการไทเทรตแบบตกตะกอนด้วย
วิธีของโวลฮาร์ด

๗

การทดลองที่ 5 การหาปริมาณคลอ 3
ไรด์โดยการไทเทรตแบบตกตะกอนด้วย
วิธีของโวลฮาร์ด (ต่อ)

๘
๙

๑๐

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก
นัน้ สรุปและอภิปรายผลร่วมกัน ผ่าน
ออนไลน์
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิปราย ซักถาม การทาการทดลอง ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์
และ อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน
Google meet/microsoft team/zoom
-การนาเสนอแพลนการทดลอง
ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก
นัน้ สรุปและอภิปรายผลร่วมกัน ผ่าน
ออนไลน์
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิปราย ซักถาม การทาการทดลอง ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์
และ อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน
Google meet/microsoft team/zoom
-การนาเสนอแพลนการทดลอง
ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก
นัน้ สรุปและอภิปรายผลร่วมกัน ผ่าน
ออนไลน์

สอบกลางภาค
การทดลองที่ 6 การหาปริมาณคลอ
ไรด์โดยวิธีของฟาแจน

3

การทดลองที่ 6 การหาปริม าณคลอ 3
ไรด์โดยวิธีของฟาแจน (ต่อ)

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ
อภิปราย ซักถาม การทาการทดลอง
และ อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน
Google meet/microsoft team/zoom
-การนาเสนอแพลนการทดลอง
ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก
นัน้ สรุปและอภิปรายผลร่วมกัน ผ่าน
ออนไลน์
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ
อภิปราย ซักถาม การทาการทดลอง
และ อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน
Google meet/microsoft team/zoom
-การนาเสนอแพลนการทดลอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์

หน้า | ๗
รายวิชา CHE2612 เคมีวิเคราะห์ 1 สาขาวิชา เคมี คณะ/วิทยาลัย.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

๑๑

การทดลองที่ 7 การหาปริมาณ
แคลเซียมในนมโดยการไทเทรตด้วย
EDTA

3

๑๒

การทดลองที่ 7 การหาปริมาณ
แคลเซียมในนมโดยการไทเทรตด้วย
EDTA (ต่อ)

3

๑๓

การทดลองที่ 8 การหาปริมาณวิตามิน 3
ซีโดยการไทเทรตแบบรีดอกซ์

๑๔

การสอบปฏิบัตกิ าร

3

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก
นัน้ สรุปและอภิปรายผลร่วมกัน ผ่าน
ออนไลน์
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิปราย ซักถาม การทาการทดลอง ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์
และ อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน
Google meet/microsoft team/zoom
-การนาเสนอแพลนการทดลอง
ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก
นัน้ สรุปและอภิปรายผลร่วมกัน ผ่าน
ออนไลน์
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิปราย ซักถาม การทาการทดลอง ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์
และ อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน
Google meet/microsoft team/zoom
-การนาเสนอแพลนการทดลอง
ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก
นัน้ สรุปและอภิปรายผลร่วมกัน ผ่าน
ออนไลน์
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิปราย ซักถาม การทาการทดลอง ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์
และ อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน
Google meet/microsoft team/zoom
-การนาเสนอแพลนการทดลอง
ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก
นัน้ สรุปและอภิปรายผลร่วมกัน ผ่าน
ออนไลน์
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิปราย ซักถาม การทาการทดลอง ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์
และ อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน
Google meet/microsoft team/zoom
-การนาเสนอแพลนการทดลอง
ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก
นัน้ สรุปและอภิปรายผลร่วมกัน ผ่าน
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สัปดาห์ที่
๑๕
๑๖

๑๗

หัวข้อ/รายละเอียด
การสอบปฏิบัตกิ าร

จานวน
(ชม.)
3

การทวนสอบความรู้ ใ นรู ป แบบการ 3
นาเสนอและการอภิปรายร่วมกัน

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
ออนไลน์
ทาแบบทดสอบ ผ่าน Google
meet/microsoft team/zoom
-การทวนสอบโดยการนาเสนอ
ร่วมกัน ผ่าน Google meet/microsoft
team/zoom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์

สอบปลายภาค

*ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ หากสามารถเข้ามาเรียนได้จะทาการทดลองในห้องปฏิบัติอีกครั้ง

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน)
สัดส่วน
ผลการเรียนรู้
วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ประเมิน
ของการประเมินผล
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน -ตลอดภาคการศึกษา
5%
แบบบันทึกพฤติกรรม
2.1.1, 2.1.2
การใช้แบบทดสอบ
-สัปดาห์ท่ี 8 และ 17
25%
การประเมินจากการตอบคาถามขณะอภิปราย
-ตลอดภาคการศึกษา
10%
ร่วมกัน
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 การประเมินความถูกต้องเหมาะสมของ
-ตลอดภาคการศึกษา
10%
กระบวนการทางาน
การตอบคาถามและการสัมภาษณ์
5%
4.1.2
การใช้แบบบันทึกพฤติกรรม
-ตลอดภาคการศึกษา
5%
การตรวจประเมินจากความเข้าใจในการอธิบาย
10%
และการตอบคาถาม
5.1.1
การใช้แบบทดสอบหรือข้อสอบ
-สัปดาห์ท่ี 8 และ 17
25%
การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับงานที่
-สัปดาห์ท่ี 16
5%
ได้รับมอบหมาย

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) Analytical Chemistry An Introduction, Dougolas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R.
Crouch 7th Edition 2000, Saunder College Publishing
๒) http://www.teacher.ssru.ac.th/wanida_wo/

๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
---ไม่มี---

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
๑) http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=CH334

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานีท้ ี่จัดทาโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้
ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- หรือข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผสู้ อนได้จัดทาเป็นช่องการสื่อสารกับนักศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)
ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้สงั เกตการณ์สอน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช่วงกลางภาคและปลายภาค
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)
จากการสังเกตนักศึกษาขณะทาการทดลองในรายวิชานี้พบว่านักศึกษาไม่ค่อยกล้าใช้อุปกรณ์การทดลองที่ไม่เคยใช้มา
ก่อน มีความกล้า ๆ กลัว ไม่กล้าทดลอง ไม่กล้าตัดสินใจขณะทาการทดลอง นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์แต่ละ
ชิน้ ไม่ถูกต้อง บางครั้งมีการใช้งานไม่ตรงตามลักษณะของอุปกรณ์ ดังนั้น การดูวีดีโอสาธิตการใช้อุปกรณ์ และการทดสอบ
การใช้อุปกรณ์แต่ละประเภทในครั้งแรกของการเรียนการสอนรายวิชานี้ และจัดให้มีการสอบปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ตอนปลาย
ภาคการศึกษา
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)
ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชานี้จะดูจากกระบวนการ การคิด การวางแผน และการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
ในขณะทาการทดลอง
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)
จากการประเมินในข้อ 1 และ ข้อ 2 อาจารย์ผู้สอนจะนามาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไปที่มีการ
เปิดสอนรายวิชานี้
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ความรับผิดชอบหลัก

๒

๓

๔

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๑

ทักษะ
ด้าน
อื่น ๆ

ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๑

๕

รหัสวิชา CHE2610

    

๖

๗

๑

๒

๓

๔

   

๕

๑

๒

๓

๒

๓

๒

๓

๔

         

ชื่อรายวิชา
ปฏิบัตกิ ารเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory 1

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
หน้า | ๑๒
รายวิชา CHE4728 เทคนิคการแยกสาร สาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

