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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา CHE 2612  รายวชิา ปฏิบตัิการเคมีวเิคราะห์ 1 

สาขาวชิา.....เคมี.....คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา   1   การศึกษา  2564 

 

หมวดที่๑ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชือ่รายวชิา   

รหัสวิชา   CHE 2612 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ปฎิบัติเคมีวเิคราะห์ 1 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Analytical Chemistry Laboratory 1 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ    3 (3-0-6) 

       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น วิชาเอกบังคับ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.วนดิา  วอนสวัสดิ ์
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.วนดิา  วอนสวัสดิ ์
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   ชั้น 5 ตึก 26 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์/ E–Mail: wanida.wo@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   1 /  ช้ันป ี2 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ 17 คน (กลุ่มเรยีน 003) และ ประมาณ 46 คน (กลุ่มเรียน 004) 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี)   CHE 1101 เคมีพืน้ฐาน หรอื CHE 1103 เคมีทั่วไป 1   

๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) --ไม่มี-- 
 
๙. สถานที่เรียน   26/26310 และ 26/26306 
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564                                              
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 
 

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อใหน้ักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับความส าคัญของรายวิชาเคมีวเิคราะห ์การวิเคราะห์ในเชิงปรมิาณโดยน้ าหนัก

และโดยปรมิาตร การค านวณปรมิาณสัมพนัธ ์การวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงสถติ ิและปริมาตรวิเคราะห์โดยการไทเทรต 

และน าไปประยุกต์ใชไ้ดอ้ยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ ในการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การค านวณปริมาณสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติ 
ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ ในเน้ือหารายวิชา มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะครบท้ัง 5 ด้าน 

 
หมวดที่๓ลักษณะและการด าเนนิการ 

 
๑. ค าอธบิายรายวิชา 

(ภาษาไทย)การเตรยีมสารละลาย การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรดีอกซ์ และการ

ไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน 

 (ภาษาองักฤษ) The solution preparation, acid-base titration, redox titration, and complexometric 
titration  
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

45 ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษา ตามความตอ้งการ 

ของนักศกึษา 

ไมม่กีารฝกึปฏิบัต ิ    6 ชั่วโมงตอ่ภาคสัปดาห ์

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ช้ัน 5 อาคาร 26 คณะ/วิทยาลัย   วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข 089-788-7907 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) wanida.wo@ssru.ac.th, w.wanida.w@gmail.com 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) Line ID: wanida.wo 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)  http://www.teacher.ssru.ac.th/wanida_wo/ 

mailto:wanida.wo@ssru.ac.th
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หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑) ตระหนักในคุณคา่ของคณุธรรม จรยิธรรม มีความซื่อสัตยส์ุจรติ 

  (๒)  มีระเบยีบวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสังคม 
 (๓)  มีจติส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 (๔)  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 
 (๕)  มีจติสาธารณะ 
  
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) ก าหนดกติการ่วมกันและปฏิบัติเขม้งวด ในการเขา้ชั้นเรยีน การสง่รายงานที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา 
(๒)  อภิปรายกลุม่ทั้งกลุม่เฉพาะ และกลุม่ใหญ ่
(๓)  การน าเสนองานรว่มกัน 
(๔)  การใช้แบบบันทึกพฤติกรรม 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนรว่มในช้ันเรยีน 
(๒)  ประเมนิจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรยีน 
(๓)  ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๔)  ประเมินจากความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ความรู ้
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรูแ้ละความเขา้ใจหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
 (๒)  มีความรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรท์ี่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีทางเคมี 

 (๓)  สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร ์ 

 (๔)  มีความรอบรูเ้ก่ียวกับวิทยาศาสตร ์โดยเฉพาะเคม ีที่จะน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน 

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) การบรรยาย  
(๒)  การอภิปราย 
(๓)  การวเิคราะห์กรณศีึกษา  
(๔)  การสืบเสาะหาความรู ้

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑) ประเมินผลจากการน าเสนอผลการศึกษาค้นควา้ (รายงานกลุม่ และรายงานเดีย่ว) 
(๒)  การใช้แบบทดสอบ (ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค) 
(๓)  การประเมินจากการตอบค าถามขณะอภิปรายรว่มกนั 

๓.ทักษะทางปัญญา 
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๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
   (๑)  สามารถคิดวิเคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ และมีเหตมุีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
   (๒)น าความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรไ์ปประยุกตก์ับสถานการณต์่างๆได้อย่างถูกต้องและ   

เหมาะสม 
 (๓) มีความใฝ่รู้ สามารถวเิคราะห ์และสังเคราะห์ความรูจ้ากแหล่งข้อมูลตา่งๆที่หลากหลายได้อย่างถูกตอ้ง

และเหมาะสม  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) การมอบหมายงานเพื่อศกึษาคน้ควา้ 
(๒)  การน าเสนอ สรุปและอภิปรายรว่มกัน 
(๓)  การสอนแบบแบง่กลุม่ท างาน 
(๔)  การสอนแบบปฏิบัติการหรอืการทดลอง 
(๕)  การสอนแบบการเรยีนการสอนของการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  แบบทดสอบวดัความสามารถจริง 
(๒)  การตรวจความถูกต้องของเนื้อหาและชิ้นงาน 
(๓)  การตอบค าถามและการสัมภาษณ ์
(๔)  ความรว่มมอืในการท างาน 
(๕)  การประเมินความถูกต้องเหมาะสมของกระบวนการท างาน 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มมีนุษยสัมพนัธ ์และมีภาวะผู้น าโดยสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นทั้งในบทบาทของผูน้ า และในบทบาท

ของสมาชิกกลุ่มที่ด ี
 (๒)  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่ รวมทัง้มีความรับผดิชอบต่อ

สังคมและองคก์ร 
 (๓)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมขององคก์รที่ไปปฏิบัติงาน 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) การสอนแบบการเรยีนการสอนของการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 
(๒) การสอนแบบอภิปราย 
(๓)  การสอนแบบแบง่กลุม่ท างาน 
(๔)  การสอนแบบการปฏิบัตกิารทดลอง 
(๕)  การสอนแบบแบง่กลุ่มระดมสมอง 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การใช้แบบบันทึกพฤติกรรม 
(๒)  การตรวจประเมนิความถูกต้องของชิน้งาน 
(๓)  การตรวจประเมินความถูกต้อง เหมาะสมของกระบวนการคิด กระบวนทดลอง 
(๔)  การตรวจประเมินโดยการใชแ้บบทดสอบ 
(๕)  การตรวจประเมินจากความเข้าใจในการอธิบายและการตอบค าถาม 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
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 (๑)  สามารถประยุกต์ความรูท้างคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิเพือ่การวเิคราะห์ ประมวลผล การแกป้ัญหาและ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 (๒)  มีทักษะในการสือ่สารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 (๓)  มีทักษะและความรูภ้าษาอังกฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นควา้ได้อย่างเหมาะสมและจ าเปน็ 
 (๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) การสอนแบบการแกป้ัญหา 
(๒)  การสืบเสาะหาความรู ้
(๓)  การอภิปราย 
(๔) การสัมภาษณ์และการตอบค าถาม 
(๕)  การแบง่กลุ่มระดมสมอง 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การใช้แบบทดสอบหรอืขอ้สอบ 
(๒) การเลือกใช้สือ่เทคโนโลยไีด้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๓)  ความถูกต้องและความเข้าใจโดยการน าเสนอ 
(๔)  การตรวจความถูกต้องของรายงาน 

๖. ด้านอื่นๆ 

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

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ แนะน าห้องปฏิบัติการ กฎ กติกาและ

ข้อปฏิบัติในการเรียน แบ่งกลุ่มการท า

การทดลอง 

3 -การบรรยายเนื้อหาผ่าน Google 

meet/microsoft team/zomm 

-การทวนสอบเครื่องมือ แนะน าการใช้

เคร่ืองมือต่างๆ  

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์ ดร.

วนดิา  วอนสวัสดิ ์

 

๒ การทดลองท่ี 1 การชั่งตวงและการวัด

ปริมาณทางวทิยาศาสตร์ 

3 - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ

อภิปราย ซักถาม การท าการทดลอง 

สื่อน าเสนอผลงาน Internet และ 

อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน Google 

meet/microsoft team/zomm 

โดยใช้การสอนแบบสาธิต 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์

๓ การทดลองท่ี 2 การเตรียมสารละลาย

และการเทียบมาตรฐานสารละลายกรด 

เบส 

3 -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ

อภิปราย ซักถาม การท าการทดลอง  

สื่อน าเสนอผลงาน Internet และ 

อภิปรายผลการทดลอง ผ่าน Google 

meet/microsoft team/zomm 

- การร่วมกันท าแพลนแลปผ่านระบบ

ออนไลน์  

-การน าเสนอวธีิท าผ่านระบบออนไลน ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์

๔ การทดลองท่ี 3 การไทเทรตกรด-เบส: 

การวเิคราะห์หาปริมาณ 

Na2CO3/NaHCO3 ในโซดาแอช 

3 - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ

อภิปราย ซักถาม  การท าการทดลอง 

และ อภปิรายผลการทดลอง ผา่น 

Google meet/microsoft team/zoom 

-การน าเสนอแพลนการทดลองร่วมกัน

และสฺตการทดลอง หลังจากนั้นสรุป

และอภิปรายผลร่วมกนั ผ่านออนไลน ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์

๕ การทดลองท่ี 4 การหาปริมาณคลอ

ไรด์โดยการตกตะกอนด้วยวิธีของโมฮ์อ 

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ

อภิปราย ซักถาม  การท าการทดลอง 

และ อภปิรายผลการทดลอง ผา่น 

Google meet/microsoft team/zoom 

-การน าเสนอแพลนการทดลอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก

นัน้สรุปและอภิปรายผลร่วมกนั ผ่าน

ออนไลน์ 

๖ การทดลองท่ี 5 การหาปริมาณคลอ

ไรด์โดยการไทเทรตแบบตกตะกอนด้วย

วธีิของโวลฮาร์ด 

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ

อภิปราย ซักถาม  การท าการทดลอง 

และ อภปิรายผลการทดลอง ผา่น 

Google meet/microsoft team/zoom 

-การน าเสนอแพลนการทดลอง

ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก

นัน้สรุปและอภิปรายผลร่วมกนั ผ่าน

ออนไลน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์

๗ การทดลองท่ี  5  การหาปริมาณคลอ

ไรด์โดยการไทเทรตแบบตกตะกอนด้วย

วธีิของโวลฮารด์ (ต่อ) 

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ

อภิปราย ซักถาม  การท าการทดลอง 

และ อภปิรายผลการทดลอง ผา่น 

Google meet/microsoft team/zoom 

-การน าเสนอแพลนการทดลอง

ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก

นัน้สรุปและอภิปรายผลร่วมกนั ผ่าน

ออนไลน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์

๘ สอบกลางภาค 

 

   

๙ การทดลองท่ี  6 การหาปริมาณคลอ

ไรด์โดยวิธีของฟาแจน  

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ

อภิปราย ซักถาม  การท าการทดลอง 

และ อภปิรายผลการทดลอง ผา่น 

Google meet/microsoft team/zoom 

-การน าเสนอแพลนการทดลอง

ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก

นัน้สรุปและอภิปรายผลร่วมกนั ผ่าน

ออนไลน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์

๑๐ การทดลองท่ี  6 การหาปริมาณคลอ

ไรด์โดยวิธีของฟาแจน (ต่อ) 

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ

อภิปราย ซักถาม  การท าการทดลอง 

และ อภปิรายผลการทดลอง ผา่น 

Google meet/microsoft team/zoom 

-การน าเสนอแพลนการทดลอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก

นัน้สรุปและอภิปรายผลร่วมกนั ผ่าน

ออนไลน์ 

๑๑ การทดลองท่ี  7 การหาปริมาณ

แคลเซียมในนมโดยการไทเทรตดว้ย 

EDTA  

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ

อภิปราย ซักถาม  การท าการทดลอง 

และ อภปิรายผลการทดลอง ผา่น 

Google meet/microsoft team/zoom 

-การน าเสนอแพลนการทดลอง

ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก

นัน้สรุปและอภิปรายผลร่วมกนั ผ่าน

ออนไลน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์

๑๒ การทดลองท่ี  7 การหาปริมาณ

แคลเซียมในนมโดยการไทเทรตดว้ย 

EDTA (ตอ่) 

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ

อภิปราย ซักถาม  การท าการทดลอง 

และ อภปิรายผลการทดลอง ผา่น 

Google meet/microsoft team/zoom 

-การน าเสนอแพลนการทดลอง

ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก

นัน้สรุปและอภิปรายผลร่วมกนั ผ่าน

ออนไลน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์

๑๓ การทดลองท่ี 8 การหาปริมาณวิตามิน

ซีโดยการไทเทรตแบบรีดอกซ์  

3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ

อภิปราย ซักถาม  การท าการทดลอง 

และ อภปิรายผลการทดลอง ผา่น 

Google meet/microsoft team/zoom 

-การน าเสนอแพลนการทดลอง

ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก

นัน้สรุปและอภิปรายผลร่วมกนั ผ่าน

ออนไลน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์

๑๔ การสอบปฏบัิตกิาร 3 -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการ

อภิปราย ซักถาม  การท าการทดลอง 

และ อภปิรายผลการทดลอง ผา่น 

Google meet/microsoft team/zoom 

-การน าเสนอแพลนการทดลอง

ร่วมกันและสฺตการทดลอง หลังจาก

นัน้สรุปและอภิปรายผลร่วมกนั ผ่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ออนไลน์ 

๑๕ การสอบปฏบัิตกิาร  3 ท าแบบทดสอบ ผ่าน Google 

meet/microsoft team/zoom 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์

๑๖ การทวนสอบความรู้ในรูปแบบการ

น าเสนอและการอภิปรายร่วมกัน 

3 -การทวนสอบโดยการน าเสนอ

ร่วมกัน ผ่าน Google meet/microsoft 

team/zoom 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.วนิดา  วอนสวัสดิ ์

๑๗ สอบปลายภาค    

*ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ ์หากสามารถเข้ามาเรียนไดจ้ะท าการทดลองในห้องปฏบิัติอีกครั้ง 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3  ประเมินจากพฤติกรรมการมสี่วนร่วมในช้ันเรยีน 

แบบบันทึกพฤติกรรม 

-ตลอดภาคการศึกษา 5% 

2.1.1, 2.1.2 การใช้แบบทดสอบ 

การประเมินจากการตอบค าถามขณะอภิปราย

รว่มกัน 

-สัปดาห์ที ่8 และ 17 

-ตลอดภาคการศึกษา 

25% 

10% 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 การประเมินความถูกต้องเหมาะสมของ

กระบวนการท างาน 

การตอบค าถามและการสมัภาษณ์ 

-ตลอดภาคการศึกษา 10% 

 

5% 

4.1.2 การใช้แบบบันทึกพฤติกรรม 

การตรวจประเมินจากความเข้าใจในการอธิบาย

และการตอบค าถาม 

-ตลอดภาคการศึกษา 5% 

10% 

5.1.1 การใช้แบบทดสอบหรอืข้อสอบ 

การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับงานที่

ได้รับมอบหมาย 

-สัปดาห์ที ่8 และ 17 

-สัปดาห์ที ่16 

 

25% 

5% 

 

 

 

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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๑. ต าราและเอกสารหลัก 
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.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ---ไม่มี--- 

 

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

 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานีท้ี่จัดท าโดยนักศึกษาได้จัดกจิกรรมในการน าแนวคดิและความเห็นจากนักศึกษาได้

ดังนี ้

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 

- การสังเกตการณจ์ากพฤตกิรรมของผู้เรยีน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

- หรอืข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผูส้อนได้จัดท าเป็นช่องการสื่อสารกับนักศึกษา 

 
๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ ์หรอืทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

 ในการเก็บข้อมูลเพือ่ประเมินการสอน ไดม้ีกลยุทธด์ังนี ้

- การสังเกตการณส์อนของผู้สงัเกตการณส์อน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศึกษาช่วงกลางภาคและปลายภาค 

- การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควชิามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อยา่งไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 จากการสังเกตนักศึกษาขณะท าการทดลองในรายวิชานี้พบว่านักศึกษาไม่ค่อยกล้าใช้อุปกรณ์การทดลองที่ไม่เคยใช้มา
กอ่น มีความกล้า ๆ กลัว ไม่กล้าทดลอง ไม่กล้าตัดสินใจขณะท าการทดลอง นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์แต่ละ
ชิน้ไม่ถูกต้อง บางครั้งมีการใช้งานไม่ตรงตามลักษณะของอุปกรณ์ ดังนั้น การดูวีดีโอสาธิตการใช้อุปกรณ์ และการทดสอบ
การใช้อุปกรณ์แต่ละประเภทในคร้ังแรกของการเรียนการสอนรายวิชานี้ และจัดให้มีการสอบปฏิบัติการใช้อุปกรณต์อนปลาย
ภาคการศึกษา   



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา CHE2612 เคมวีิเคราะห์ 1  สาขาวิชา เคม ี คณะ/วิทยาลัย.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เชน่ 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปส าหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

 ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชานี้จะดูจากกระบวนการ การคิด การวางแผน และการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
ในขณะท าการทดลอง 
 

๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 จากการประเมินในข้อ 1 และ ข้อ 2  อาจารย์ผู้สอนจะน ามาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไปที่มีการ
เปิดสอนรายวิชานี้ 
 

*********************** 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๒ 

รายวิชา CHE4728  เทคนคิการแยกสาร สาขาวิชา เคม ี คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา CHE2610 

ชื่อรายวิชา  

ปฏบัิตกิารเคมีวิเคราะห์ 

Analytical Chemistry Laboratory 1 

 

                       

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผดิชอบ 


