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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและรายชื่อวิชา
4021103 เคมีพื ้นฐาน (Fundamental Chemistry)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต เป็ นวิชาเฉพาะด้ าน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ อภิวฒ
ั น์ แก้ วทอง
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 สาขา เกษตรศาสตร์
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite)(ถ้ ามี)
4021101 เคมีเบื ้องต้ น
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite)(ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ห้ อง 503 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
1 กรกฎาคม 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกทาปฏิบตั ิการและเรี ยนรู้เกี่ยวกับเนื ้อหา ตามคาอธิบายรายวิชา
2. เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถนาความรู้ทางเคมี และเทคนิคต่างๆ ในการทาปฏิบตั ิการเคมี
ไปใช้ ประโยชน์ใน การเรี ยนวิชาปฏิบตั กิ ารเคมีชนสู
ั ้ งขึ ้นไป และใช้ ในชีวิตประจาวันได้
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อเป็ นการปรับปรุ ง เนื ้อหาและทฤษฎีตลอดจนวิธีการทดลองที่ทนั สมัย และสอดคล้ อง
กับสภาพจริง ตามผลการประเมินรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
สมบัตขิ องของแข็ง ของเหลวและแก๊ ส สมดุลไอออนิก อุณหพลศาสตร์ เบื ้องต้ น เคมี
อินทรี ย์เบื ้องต้ น เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้ อม
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชัว่ โมง/ สอนเสริมตามสภาพ
ภาคการศึกษา
จริงของนักศึกษา

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ฝึ กปฏิบตั ิ - ชัว่ โมง/ ศึ ก ษาด้ วยตนเอง ภาคการศึกษา
ชัว่ โมง/สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
เวลาให้ คาปรึกษาพบที่ห้องพัก 507 วันพุธ เวลา 13.00-16.30 น. และอื่นนอกตารางสอน
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรี ยนรู้ คุณธรรม จริยธรรม
การมี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ท าให้ ม นุษ ย์ ส ามารถอยู่ร่ว มกันได้ อ ย่า งมี ความสุข การ
ปลูกฝั งคุณธรรมเพื่อให้ นกั ศึกษา มีจริ ยธรรมที่ ดีงามจึงก่อให้ เกิดความร่ มเย็นในสังคม ก่อให้ เกิด
ประโยชน์สขุ ต่อส่วนรวม นักศึกษาต้ องมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมอย่างน้ อย 4 ข้ อ ดังนี ้
1.1.1 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา
1.1.3 มีความขยันและอดทน
1.1.4 มีความเป็ นไทย
1.1.5 เคารพสิทธิและความเห็นของผู้อื่น
1.1.6 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
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1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การปลูก ฝั ง ให้ นัก ศึก ษาเคารพกฎระเบี ย บที่ สัง คมก าหนด วัฒ นธรรมขององค์ ก ร
ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2.1 เน้ นให้ มีการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมในเนื ้อหาวิชาเรี ยน
1.2.2 ความมีวินยั ตรงต่อการเข้ าชันเรี
้ ยน
1.2.3 ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
1.2.4 ปริมาณการลอกการบ้ าน หรื อทาทุจริตในการสอบ
1.2.5 บูรณาการรายวิชาโดยสอดแทรกความเป็ นไทยในเนื ้อหาวิชาเรี ยน
1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1
ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา โดยวิธีสงั เกต หรื อจากผู้เกี่ยวข้ อง
1.3.2
ประเมินจากการเข้ าชันเรี
้ ยน และหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
1.3.3
ประเมินจากปริมาณการลอกการบ้ านหรื อทาทุจริตในการสอบ
1.3.4
ประเมินจากกิจกรรมในชันเรี
้ ยนหรื อนอกชันเรี
้ ยน
2. ความรู้
2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
การพัฒนาความรู้ชว่ ยให้ นกั ศึกษาสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ และเพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม นักศึกษาควรพัฒนาความรู้อย่างน้ อย 3 ข้ อ ดังนี ้
2.1.1
มีความรู้ตามหลักวิชาการ และทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชา
2.1.2
มีการแสวงหาความรู้และใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง
2.1.3
วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ หลักไปใช้ ในชีวิตประจาวัน๐
2.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
2.2.1 การสอนแบบเน้ น ผู้เ รี ย นเป็ นส าคัญ พัฒ นาศัก ยภาพโดยค านึง ถึ ง ความ
แตกต่าง ในหลากหลายรู ปแบบตามเนื ้อหารายวิชา เช่น การบรรยาย การ
บรรยายเชิงปฏิบตั กิ าร
2.2.2 การศึกษาเพิ่มเติมด้ วยตนเอง การสืบค้ น
2.2.3 บูรณาการความรู้ตามหลักวิชา และทฤษฎีกบั ชีวิตประจาวัน
2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
2.3.1
ประเมินการเรี ยนรู้จากการศึกษาในรายวิชา โดยผ่านการสอบแบบข้ อเขียน
สอบปฏิบตั ิการ การทาแบบฝึ กหัด การทารายงาน หรื อในลักษณะอื่นๆ ที่
สามารถเทียบเคียงกันได้
2.3.2
ประเมินจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรี ยนรู้ ทักษะทางปั ญญา
การพัฒนาทักษะทางปั ญญาส่งผลให้ นกั ศึกษาสามารถประกอบอาชีพและพึง่ พาตนเองได้
เมื่อสาเร็จการศึกษา การพัฒนาทักษะทางปั ญญาต้ องควบคูก่ บั การพัฒนาความรู้และจาเป็ นต้ อง
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม นักศึกษาควรพัฒนาทักษะทางปั ญญาอย่างน้ อย 3 ข้ อ ดังนี ้
3.1.1 มีทกั ษะการคิด
3.1.2 มีทกั ษะในการแก้ ปัญหา
3.1.3 มีทกั ษะในการพัฒนาตนเอง และใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง
3.1.4 สามารถประมวลผลความรู้และการนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ ปัญหาเกี่ยวกับ
เคมีในระดับท้ องถิ่นและประเทศ
3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.2.1 การสอนแบบเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เน้ นการสอนแบบแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์
3.2.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การสัมนา
3.2.3 การสอนโดยการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (problem-based leaning) กาหนดโจทย์
เพื่อกระตุ้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.2.4 การสอนโดยใช้ ประสบการณ์ (experimential approach) ฝึ กปฏิบตั กิ ารด้ วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.2.5
การสอนโดยกระบวนการกลุม่ (group process) มอบหมายงานและหน้ าที่
รับผิดชอบในฐานะผู้นาและผู้ตาม ในลักษณะการอภิปราย และนาเสนอ
3.2.6
การสอนโดยใช้ การวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) ฝึ ก
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการแก้ ไขปั ญหาทางเคมี
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.3.1 ประเมินโดยใช้ ข้อสอบที่นกั ศึกษาต้ องประยุกต์ใช้ ความรู้ในการแก้ ปัญหา คิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3.3.2 ประเมินจากรายงาน เช่น จากการนาเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
3.3.3 ประเมินจากการอภิปรายกลุม่
3.3.4
ประเมินผลตามสภาพจริ ง (authentic assessment) ประเมินผลตลอด
ระยะเวลาการเรี ยนรู้ ได้ แก่ การประเมินผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลัง
เรี ยน โดยสังเกตพฤติกรรมการทางานที่ได้ รับมอบหมายหรื อการทางานแฟ้ม
สะสมงาน การสอบข้ อเขียน การอภิปราย และการนาเสนอผล
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ส่งผลให้ นกั ศึกษา
สามารถปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ บุคคลต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาควรพัฒนาทักษะด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบครอบคลุมอย่างน้ อย 5 ข้ อ ดังนี ้
4.1.1 มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม
4.1.2 ร่วมทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
4.1.3 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4.1.4 มีความสามารถในการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้ อม
4.1.5 ปรับตนเองร่วมกับผู้อื่นได้
4.1.6 มีการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.7 รู้จกั การใช้ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม
4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.2.1 การสอนโดยเน้ นการทางานกลุม่
4.2.2 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.2.4 การสอนที่เน้ นการจัดทาโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์
4.2.5 การสอนโดยใช้ กระบวนการกลุม่ มอบหมายงานและหน้ าที่รับผิดชอบในฐานะ
ผู้นาและผู้ตาม ในลักษณะของการอภิปราย และนาเสนอ
4.2.6 การสอนโดยใช้ การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารญาณ ฝึ กทักษะกระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณในการแก้ ปัญหาทางเคมี ได้ อย่างสอดคล้ องกับบริ บทท้ องถิ่น และ
ประเทศ ภายใต้ แนวคิดเศรษกิจพอเพียง
4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.3.1 ประเมินผลการเรี ยนรู้จากกระบวนการกลุม่
4.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินผลจากความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
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4.3.4 ประเมินจากความสาเร็จของการจัดทาโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ยนรู้ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลให้ นกั ศึกษามีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จาเป็ นต่อการทางานที่เกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์
สามารถสื่อสารและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม โดยนักศึกษาควรพัฒนาทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้ อย 3 ข้ อ ดังนี ้
5.1.1 มีทกั ษะในการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 มีทกั ษะในการคิดคานวณ
5.1.3 มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.4 สามารถใช้ วิธีทางสถิตมิ าประมวลผลการทดลองและการวิจยั
5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
5.2.1 การสอนที่เน้ นการฝึ กปฏิบตั ิ
5.2.2 การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.2.3 การสอนผ่านระบบเครื อข่าย
5.2.4 การสอนโดยการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2.5 การศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบสารสนเทศ
5.2.6 การสอนโดยใช้ ประสบการณ์ ฝึ กทักษะการวิเคราะห์ในงานวิจยั โดยใช้ วิธีการทาง
สถิติ การสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนาเสนอต่อสารธารณชน
5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินจากผลการเรี ยนรู้จากการฝึ กปฏิบตั ิ
5.3.2 ประเมินจากผลการเรี ยนรู้จากการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.3.3 ประเมินจากผลการเรี ยนรู้จากการสอนผ่านระบบเครื อข่าย
5.3.4 ประเมินจากผลการเรี ยนรู้จากการแก้ ไขปั ญหาโดยการใช้ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.3.5 ประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลงานการนาเสนอ และเอกสารประกอบ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

1-3

สมบัตขิ องของแข็ง ของเหลวและแก๊ ส

4

สมดุลไอออนิก

5-6

อุณหพลศาสตร์ เบื ้องต้ น

7-8

เคมีอินทรี ย์เบื ้องต้ น

9
10-11

สอบกลางภาค
เคมีไฟฟ้า

13-14

เคมีนิวเคลียร์

15

เคมีสิ่งแวดล้ อม

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช้
9 บรรยาย ทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน
แบบทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
และการสืบค้ นด้ วยตนเองทาง
ห้ องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3 บรรยาย ทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน
แบบทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
และการสืบค้ นด้ วยตนเองทาง
ห้ องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6 บรรยาย ทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน
แบบทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
และการสืบค้ นด้ วยตนเองทาง
ห้ องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6 บรรยาย ทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน
แบบทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
และการสืบค้ นด้ วยตนเองทาง
ห้ องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2
6 บรรยาย ทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน
แบบทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
และการสืบค้ นด้ วยตนเองทาง
ห้ องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6 บรรยาย ทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน
แบบทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
และการสืบค้ นด้ วยตนเองทาง
ห้ องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6 บรรยาย ทาแบบฝึ กหัด การบ้ าน
แบบทดสอบก่อน และหลังเรี ยน
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และการสืบค้ นด้ วยตนเองทาง
ห้ องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
16

สอบปลายภาค

2

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ ปฏิบัติ
กิจกรร
หมวดการเรี ยนรู้
การวัดและประเมินผล
มที่
1
2
3
4
5

หมวด 4 หัวข้ อ 1.1, 1.2, 1.3,
1.5, 1.6, 1.4
หมวด 4 หัวข้ อ 1.1, 1.2, 1.3
หมวด 4 หัวข้ อ 1.1, 2.1 และ 5.1
หมวด 4 หัวข้ อ 2.1 และ 3.1
หมวด 4 หัวข้ อ 2.1 และ 3.1

สัปดาห์
วัดผล

-จิตพิสยั /การซักถาม อภิปราย ความ
สนใจเรี ยน ในชันเรี
้ ยน
ตลอดภาคเรี ยน
-การบ้ านและรายงาน
ตลอดภาคเรี ยน
-สอบเก็บคะแนนย่อย
ตลอดภาคเรี ยน
-สอบกลางภาค
8
-สอบปลายภาค
15
รวม

เกณฑ์ การตัดเกรด
คะแนนร้ อยละ

สัดส่ วนของ
คะแนน
10
20
10
30
30
100%

ระดับคะแนน ค่ าระดับคะแนน

ผลการเรียน

80-100

A

4.00

ดีเยี่ยม

75-79

B+

3.50

ดีมาก

70-74

B

3.00

ดี

65-69

C+

2.50

ดีพอใช้

60-64

C

2.00

พอใช้

55-59

D+

1.50

อ่อน

50-54

D

1.00

อ่อนมาก

0-49

F

0.00

ตก
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Chang, R. (2005). Chemistry, (8 th ed.). Singapore : Mcgraw-hill.
ศิริพฒ
ั น์ จันทรศิริ. (2549). เคมีท่ วั ไป. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรี อยุธยา
ชัช ฎาพร องอาจ. (2554).
เอกสารประกอบการสอนวิ ช าเคมี เ บื อ้ งต้ น.
มหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนครศรี อยุธยา
ทวีชยั อมรศักดิ์ชยั และคณะแปล. (2555). เคมี เล่ ม 1 (CHEMISTRY 1). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ทวีชยั อมรศักดิ์ชยั และคณะแปล. (2550). เคมี เล่ ม 2 (CHEMISTRY 2). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
สุนันทา วิบูลย์จันทร์ . (2545). เคมี: วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร:
เพียร์ สนั เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า จากัด.
ลัดดา มีศขุ . (2548). เคมีท่ ัวไปเล่ ม 2 ฉบับรวบรั ด. กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการ
พิมพ์ จากัด.
Ebbing, D.D. (1996). General chemistry (5 th ed.). Boston: Houghton Mifflin
Company.
Harvey, D. (2000). Modern analytical chemistry. Boston: McGraw-Hill.
Kotz, J.C., & Treichel, P., Jr. (1999). General chemistry & chemical reactivity (4
th ed.). Philadelphia: Saunders College.
Mendham, J., Denney, R.C., Barnes, J.D., & Thomas, M. (2000). Vogel’s
textbook of quantitative chemical analysis (6 th ed.). Harlow: Pearson
Education.
Silberberg, M.S. (2000). Chemistry : the molecular nature of matter and change
(2 nd ed.). Boston: McGraw-Hill.
Skoog, D.A., West, D.M., Holler, .F.J., & Crouch, S.R. (2000). Analytical
chemistry : an introduction (7 th ed.). Philadelphia: Saunder College.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การซักถาม อภิปรายในชันเรี
้ ยน
- ประเมินตนเองจากการบ้ านหรื องานที่ได้ รับมอบหมาย
- แบบประเมินผลผู้สอน/แบบประเมินผลของรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- มีกลยุทธ์การประเมินการสอนทัง้ 5 ด้ านการเรี ยนรู้ตามในหมวดที่ 4
- แบบประเมินผู้สอน/แบบประเมินผลของรายวิชา
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- การวิจยั ใน และนอกชันเรี
้ ยน นาผลที่ได้ จากการประเมินการสอน หรื อการ
ประเมินโดยนักศึกษามาปรับปรุงการเรี ยนการสอนให้ ตอบสนองต่อผู้เรี ยนตาม
สภาพความเป็ นจริง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการการเรี ยนการสอน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายหัวข้ อ
ตามความคาดหวังจากผลการเรี ยนรู้ในรายวิชา ได้ แก่ การสังเกตพฤติกรรม การสอบถาม
การตรวจงาน การทดสอบ และการมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมดังนี ้
- ผลรายงานการเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล
- การทวนสอบผลการเรี ยนรู้ จากการใช้ ข้อสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิ์ผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรื อตามข้ อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4

