ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและรายชื่อวิชา
4022405 ปฏิบตั กิ ารเคมีเชิงฟิ สิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

2. จานวนหน่ วยกิต
1 หน่วยกิต (0-3-9)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร เป็ นวิชาเนื ้อหาบังคับ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อ.ภควดี สุขอนันต์

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ชันปี
้ ที่ 2(วิทย์อาหาร 56 และวิทย์อาหาร 57)

6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน(Pre-requisite)(ถ้ ามี)
4021101 เคมีเบื ้องต้ น
4091102 คณิตศาสตร์ สาหรับนักวิทยาศาสตร์

7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน(Co-requisite)(ถ้ ามี)
4022404 เคมีเชิงฟิ สิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

8. สถานที่เรี ยน
วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ห้ อง ศว. 305 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

9. วันที่จัดทาหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
2 กรกฎาคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถเข้ าใจและวางแผนการทดลองเกี่ยวกับแก๊ ส อุณหพลศาสตร์
สมบัตทิ างกายภาพของสาร เช่น ความหนืด ดัชนีหกั เห ความถ่วงจาเพาะ สมบัตขิ องสารละลาย
วัฏภาคของสาร แรงตึงผิวของสาร

2. เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์กบั ประสบการณ์จริงใน
ชีวิตประจาวัน

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้และมีทกั ษะในการวัดสมบัติทางกายภาพของสารเคมีและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านเคมีกายภาพที่สามารถนาไปใช้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและ
ในชีวิตประจาวันได้ อย่างทันเหตุการณ์โลกปั จจุบนั

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การอาหาร

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ปฏิบตั ิการทางเคมี 45 สอนเสริมตามความ มีการฝึ กปฏิบตั ทิ าง
ศึกษาด้ วยตนเอง 9
ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา ต้ องการของนักศึกษา เคมีกายภาพ
ชัว่ โมง/สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนจัดเวลาให้ นกั ศึกษาเป็ นรายกลุม่ หรื อรายบุคคลตามความต้ องการ
ชัว่ โมง/สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา




พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจรรยาบรรณ ดังนี ้
- ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สจุ ริ ต
- มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น
- เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆทังขององค์
้
กรและสังคม
- ขยัน อดทน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

1

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
บรรยายประกอบการยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้ องในชีวิตประจาวัน ซักถามเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ตา่ งๆ

1.3 วิธีการประเมินผล
- การเข้ าเรี ยน การทาปฏิบตั ิการและการสอบทังสอบย่
้
อยและสอบปลายภาค
- การส่งรายงานผลปฏิบตั กิ ารตามกาหนดเวลาที่ได้ ตกลงกัน
- การอ้ างอิงในการรายงานผลปฏิบตั ิการ

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
นักศึกษาต้ องได้ รับความรู้ตามคาอธิบายรายวิชาดังนี ้

- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้ านวิทยาศาสตร์ และหรื อคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่สามารถเรี ยนรู้ ตามหลัก
วิชาการ และทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชาตามคาอธิบายรายวิชาดังนี ้
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาในวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร

มีการแสวงหาความรู้และใฝ่ รู้ อย่างต่อเนื่องพัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้ านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 - วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ หลักไปใช้ ในชีวิตประจาวัน

2.2 วิธีการสอน
บรรยายประกอบการซักถามเกี่ยวกับปฏิบตั กิ ารแต่ละเรื่ อง ทาการทดลอง และ
อภิปรายเกี่ยวกับผลการทดลอง มอบหมายให้ ทารายงานผลการทดลองสาหรับแต่ละบุคคลซึง่
นักศึกษาต้ องค้ นคว้ าเพิ่มเติมจากตาราและสารสนเทศ

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลความรู้จาก
- การซักถามขณะมีการทาการทดลองในห้ องปฏิบตั ิการ
- การทดสอบย่อยเก็บคะแนนก่อนการทาปฏิบตั กิ าร และการสอบกลางภาค/
ปลายภาค
- รายงานผลการทดลองที่ให้ นกั ศึกษาเขียนเป็ นรายบุคคลและต้ องมีการค้ นคว้ า
เพิ่มเติมประกอบ

3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้ องพัฒนาความสามารถทางการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยมี

- ทักษะการคิดอย่างมีระบบตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

- มีทกั ษะในการแก้ ปัญหามีเหตุผล
- มีทกั ษะในการพัฒนาตนเอง และใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถประมวลความรู้และนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ ปัญหาเกี่ยวกับเคมี
พัฒนาความสามารถทางการคิดและวิเคราะห์เนื ้อหาทางเคมีอย่างเป็ นระบบ
พร้ อมกับการพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีเครื่ องคิดเลขประกอบการคานวณเพื่อแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการ
คานวณทังทั
้ กษะทางคณิตศาสตร์ และเนื ้อหาเคมีของนักศึกษา

3.2 วิธีการสอน
มอบหมายปฏิบตั กิ ารที่นกั ศึกษาต้ องทาความเข้ าใจ มีการวางแผน วิเคราะห์และ
คานวณเกี่ยวกับสารเคมีที่ต้องใช้ ในแต่ละปฏิบตั ิการ ที่มีลาดับความคิดต่างๆกันเพื่อเพิ่มทักษะ
ทางด้ านนี ้ให้ มากขึ ้น

3.3 วิธีการประเมินผล
- จากการซักถาม
- จากสมุดบันทึกผลการทดลอง

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นัก ศึ ก ษาควรพัฒ นาทัก ษะด้ า นความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ ดังนี ้
- รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- ปรับตนเองร่วมกับผู้อื่นได้
- ปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
พัฒนาทักษะการมีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้ วยกันจากการทาปฏิบตั กิ าร
ทางเคมีด้วยกัน

4.2 วิธีการสอน
การมอบหมายให้ ทาปฏิบตั ิการเป็ นรายกลุ่ม

4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากงานที่ได้ มอบหมาย

- สังเกตจากพฤติกรรมขณะทาปฏิบตั กิ าร

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาควรพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี ้

- มีทกั ษะในการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทกั ษะในการใช้ ภาษาภาษาอังกฤษเพื่อการค้ นคว้ าได้ อย่างเหมาะสมและ
จาเป็ น

- มีทกั ษะในการคิดคานวณ
โดยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่สมั พันธ์กบั ข้ อมูลทางเคมีกายภาพ
พัฒนาการสื่อสารทังทางการพู
้
ด ฟั ง อ่าน และเขียนของนักศึกษาโดยการซักถามประกอบการเรี ยน
การสอนและการทาปฏิบตั กิ าร และการค้ นคว้ าข้ อมูลประกอบการทารายงานผลการปฏิบตั ิการ
ทดลอง

5.2 วิธีการสอน
- บรรยาย/ซักถามจากตาราและเอกสารที่ใช้ ประกอบในการทาปฏิบตั กิ าร การ
อภิปรายในแต่ละปฏิบตั กิ าร
- มอบหมายงานให้ ค้นคว้ าเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นเช่น อินเทอร์ เน็ต

5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการอภิปราย/การทาปฏิบตั กิ ารทางเคมีในห้ องปฏิบตั ิการ
- ประเมินจากรายงานผลการทดลอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

1

ชี ้แจงแนวการสอนและแนะนาแนวทางการปฏิบตั ทิ าง
เคมี

3

2
3
4
5
6
7

อภิปรายรายละเอียดของปฏิบตั กิ าร
กฎของแกสอุดมคติ
Heat of solution
Specific Gravity
ซักถามเกี่ยวกับการทาปฏิบตั กิ าร
Partial Molar Volume

3
3
3
3
3
3

กิจกรรมการ
เรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
บรรยายและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
อภิปราย ซักถาม
ทาปฏิบตั กิ าร
ทาปฏิบตั กิ าร
ทาปฏิบตั กิ าร
อภิปราย ซักถาม
ทาปฏิบตั กิ าร

8
9

การวัดดัชนีหกั เหของสารละลาย
สอบกลางภาค

3
-

ทาปฏิบตั กิ าร
-

10

การหาค่าความหนืดสัมพัทธ์ของสารละลาย

3

ทาปฏิบตั กิ าร

11

ซักถามเกี่ยวกับการทาปฏิบตั กิ าร

3

อภิปราย ซักถาม

12

3

ทาปฏิบตั กิ าร

13

Determination of the Critical Solution Temperature
of Phenol-Water System
Surface tension of Liquid

3

ทาปฏิบตั กิ าร

14

Colloid

3

ทาปฏิบตั กิ าร

15

สอบปลายภาค

1

ทาข้ อสอบ

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
การวัดและประเมินผล

สัดส่ วนของคะแนน

1.จิตพิสยั (ประเมินผลตามการพัฒนาการเรี ยนรู้ในข้ อ 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3)
2.รายงานผลการทดลอง(ประเมินผลตามการพัฒนาการเรี ยนรู้ ในข้ อ 2.3 )
3.สอบปลายภาค(ประเมินผลตามการพัฒนาการเรี ยนรู้ในข้ อ 2.3 )
รวม

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
ช่ วงคะแนน

10
70
20
100%

เกรด

80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54

A
B+
B
C+
C
D+
D

0-49
คะแนนสอบไม่สมบูรณ์

F
I

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ราตรี ครรชิตชัยและรศ.ศศิเกษม ทองยงค์. ฟิ สิกัลเคมี. กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์,
2523.
เรื องศรี วัฒเนสก์. เคมีฟิสิกัลพืน้ ฐานสาหรับวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ . เชียงใหม่:
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่, 2533.
วิชยั ธรานนท์. เคมีฟิสิกัล 1. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยรามคาแหง, 2530.
Atkins, P.W. Physical Chemistry. 5th ed. America: Oxford University Press. 1994.
Barrow, G.M. Physical Chemistry. 4th ed. America: McGraw-hill Book Company.
1979.
Levine, I.N. Physical Chemistry. 3rd ed. Singapore: McGraw-hill Book Company.
1988.

2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
มีเอกสารการทาปฏิบตั ิการทางเคมีกายภาพให้ นกั ศึกษาใช้ ประกอบการทาปฏิบตั การ

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
นักศึกษาสามารถค้ นคว้ าข้ อมูลประกอบการทาปฏิบตั กิ ารได้ จากเอกสารที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
และทางเวบไซด์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสังเกต การซักถาม อภิปรายในชันเรี
้ ยน
- ประเมินตนเองจากงานที่มอบหมาย
- แบบประเมินผู้สอนของนักศึกษา

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- สังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบทดสอบย่อย
- ผลการเรี ยน/การบ้ าน
- แบบประเมินผู้สอน

3. การปรั บปรุ งการสอน
นาผลที่ได้ จากการประเมินการสอน หรื อการประเมินผู้เรี ยนแต่ละบุคคลมาปรับปรุงการ
เรี ยนการสอนให้ ตอบสนองต่อผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ต้ องมีการกาหนดเป็ นแนวทางในสาขาวิชาเช่น อาจารย์ผ้ สู อนช่วยกันออกข้ อสอบเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิ์ผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยน
- ควรมีการปรับปรุงการเรี ยนการสอนในรายวิชานี ้ทุกภาคการศึกษาหรื อตาม
ข้ อเสนอแนะ
- จัดอาจารย์ผ้ สู อนหลายท่านสอนในรายวิชานี ้เพื่อให้ มีความเข้ มข้ นของเนื ้อหาวิชาและ
ความหลากหลายในวิธีการสอนและการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์ตา่ งๆ

ภควดี สุขอนันต์
อาจารย์ ประจาสาขาวิชาเคมี

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะด้าน
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การมีคุณธรรม จริยธรรม ทาให้มนุษย์สามารถอยู่ ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การ
ปลู กฝั งคุณ ธรรมเพื่อ ให้ นั ก ศึกษามีจ ริ ยธรรมที่ดี งามจึงก่อ ให้ เ กิดความร่ มเย็น ในสั งคม ก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ สุขต่อส่วนรวม โดยนักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 4 ข้อ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
(3) มีความขยันและอดทน
(4) มีความเป็นไทย
3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การปลูกฝังให้นักศึกษาเคารพกฎระเบียบที่สังคมกาหนด วัฒนธรรมขององค์กร
ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(1) แทรกสอดความมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ในเนื้อหาวิชา
เรียน
(2) ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อการเข้าชั้นเรียน
(3) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ปริมาณการลอกการบ้านหรือทาทุจริตในการสอบ
(5) สร้างจิตสานึกและตระหนักทางวิชาการ และปลูกฝังการมีจิตสาธาณะ
3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา โดยวิธีสังเกต หรือจากผู้เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากปริมาณการลอกการบ้านหรือทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
3.2 ความรู้
3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
การพัฒนาความรู้ช่วยให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ และเพื่อ
การพัฒนาตนเองและสังคม โดยนักศึกษาควรพัฒนาความรู้ 3 ข้อ ดังนี้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ พัฒ นาศักยภาพโดยคานึงถึงความ
แตกต่างในหลากหลายรูปแบบตามเนื้อหาวิชา เช่น การบรรยาย การบรรยายเชิงปฏิบัติการ
(2) การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
(3) บูรณาการความรู้ตามหลักวิชา และทฤษฎีกับชีวิตประจาวัน

3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินการเรียนรู้จากการศึกษาในรายวิชา โดยผ่านการสอบข้อเขียน สอบ
ปฏิบัติการ การทาแบบฝึกหัด การทารายงาน หรือในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงกันได้
(2) ประเมินจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่
3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การพัฒนาทักษะทางปัญญาจะส่งผลให้ นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพและ
พึ่งพาตนเองได้เมื่อสาเร็จการศึกษา การพัฒนาทักษะทางปัญญาต้องควบคู่กับการพัฒนาความรู้และ
การมีคุณธรรมจริยธรรม โดยนักศึกษาควรพัฒนาทักษะทางปัญญาอย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์
(2) น าความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) มีความใฝ่รู้ และสามารถวิเคราะห์แ ละสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนแบบเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เน้ น การสอนแบบแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
(2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา
(3) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) กาหนดโจทย์
เพื่อกระตุ้นกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
(4) การสอนโดยใช้ประสบการณ์ (experiential approach) ฝึกปฏิบัติการ
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(5) การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม (group process) มอบหมายงานและ
หน้าที่รับผิดชอบในฐานะผู้นาและผู้ตาม ในลักษณะของการอภิปราย และนาเสนอ
(6) การสอนโดยใช้การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)
ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการแก้ไขปัญหาทางเคมี
3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินโดยใช้ข้อสอบที่นักศึกษาต้องประยุ กต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์
(2) ประเมินจากรายงาน เช่น จากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม
(4) การประเมินผลตามสภาพจริง (authentic assessment) ประเมินผล
ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ ได้แก่ การประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยสังเกต
พฤติกรรม การทางานที่ได้รับมอบหมายหรือการทาแฟ้มสะสมงาน การสอบข้อเขียน การอภิปราย
และการนาเสนอผล

3.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ส่งผลให้
นักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาควรพัฒนา
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอย่างน้อย 5 ข้อ ดังนี้
(1) มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
(2) ร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) มีความสามารถในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อม
(5) สามารถปรับตนเองร่วมกับผู้อื่นได้
3.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความรับผิดชอบ
(1) การสอนโดยเน้นการทางานกลุ่ม
(2) ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(4) การสอนที่เน้นการจัดทาโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์
(5) การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบใน
ฐานะผู้นาและผู้ตาม ในลักษณะของการอภิปราย และนาเสนอ
(6) การสอนโดยใช้การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ฝึกทักษะกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาทางเคมี ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น และประเทศ
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินผลจากความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
(4) ประเมินจากความสาเร็จของการจัดทาโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์
3.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรี ยนรู้ด้ านทักษะในการวิเ คราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยนักศึกษาควรพัฒนา
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 4 ข้อ ดังนี้
(1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เพื่ อ การวิ เ คราะห์
ประมวลผลการแก้ปัญหาและนาเสนอข้อเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

(2) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
(1) การสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
(2) การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) การสอนผ่านระบบเครือข่าย
(4) การสอนโดยการแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(5) การศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบสารสนเทศ
(6) การสอนโดยใช้ประสบการณ์ ฝึ กทัก ษะการวิเคราะห์ ในงานวิจัย โดยใช้
วิธีการทางสถิติ การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ
การนาเสนอต่อสาธารณชน
3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการสอนผ่านระบบเครือข่าย
(4) ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
(5) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานการนาเสนอ และเอกสารประกอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้ าน วิชาปฏิบัตกิ ารเคมีเชิงฟิ สิกส์ สาหรั บวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1 2 3 4 1 2 3 1 2
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5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
5
1
2
3
     
 

