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มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4021117 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)
2. จํานวนหนวยกิต
1(0-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพจน หริตกุล
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพจน หริตกุล, ผูชวยศาสตราจารย ดุสิต อังธารารักษ, อาจารยศิววิทย
บัวสุวรรณ, ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิภา ทัพเชียงใหม และ อาจารย ดร.วันดี สิริธนา
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 /ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
เคมีทั่วไป (General Chemistry)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหาปฏิบัติการเคมีทั่วไป ที่สอดคลองกับทฤษฎี
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูทางภาคทฤษฎีของเคมีทั่วไป มาประยุกตใชในภาคปฏิบัติในวิชา
ปฏิบัติการเคมีทั่วไปได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับกระบวนการเรียนโดยผูสอนจะมีการเพิ่มการทดสอบยอยกอนทําปฏิบัติการและใหนักศึกษา
อภิปรายผลการทดลองเปนรายบุคคลปจจุบัน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัติการเคมี การจัดสารเคมี
และการใชงานสารเคมี ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือพื้น ฐานให
ถูกตอง และปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชาเคมีทั่วไป
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ตามความตองการของนักศึกษา
45 ชั่วโมง
เปนกลุม
สอนเสริม

การศึกษาดวยตนเอง
2 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะ
รายที่ตองการ)
3.2 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามเวลา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่
ระบุ ไวในแผนที่ แสดงการกระจายความรับ ผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิช า
(Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดใน มคอ. 2 โดยระบุตามความรับผิดชอบหลัก  และรับผิดชอบ
รอง  ตามแตละรายวิชากําหนด
2. วิธีการสอน วิธีการประเมินผล ใหเลือกใชจากกลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล
ที่กําหนดไวในแตละมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใน มคอ. 2 และควรเพิ่มเติมวิธีการ/รายละเอียดให
เหมาะสม สอดคลองกับรายวิชา
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 ตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการ และสังคม
1.2 วิธีการสอน
- ชี้แจงกฎระเบียบ ขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติในการเรียนและการใชหองปฏิบัติการ
- รวมกันอภิปรายถึงจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรในการใชความรูทางเคมีเพื่อทดลองและ
สรุปผลการทดลอง
- อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
- ใชการสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน ความสนใจระหวางเรียน การตอบคําถาม การรวมอภิปราย
- ประเมินความสม่ําเสมอของการสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ให และตรงเวลา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
 สามารถวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา โดยใชความรู ทักษะและเลือกใชเครื่องมือที่
เหมาะสมในการแกไขปญหา
2.2 วิธีการสอน
- ใหนักศึกษาอานเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทําปฏิบัติการ
- มอบหมายใหนักศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีการทดลอง และออกแบบแผนผังการ
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ทดลองดวยตนเองกอนเริ่มการทําปฏิบัติการ
- อาจารยรวมกับนักศึกษาอภิปรายผลการทดลอง ซักถาม เพิ่มความเขาใจ
- จัดการสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบกอนเรียน ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนความรู ความ
เขาใจ
- ประเมินผลรายงานการทดลอง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายใหนักศึกษาทํารายงานผลการทดลองเปนกลุม มีการวิจารณผลการทดลองโดย
อางอิงความรูจากทฤษฎีไดอยางเหมาะสม
- ตั้งโจทยใหนักศึกษารวมกันแกปญหาและรวมอภิปรายหลักจากสิ้นสุดการทดลอง
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลการทดลอง
- ประเมินรายงานผลการทดลอง
- ประเมินผลการแกปญหาโจทย จากคําถามที่อาจารยตั้งขึ้น
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 สามารถใหความรวมมือชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ
ในกลุมผูรวมงาน
 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุมกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- ใหนักศึกษาจะจัดกลุมทําการทดลองตามบทปฏิบัติการ
- ใหนักศึกษาจําทํารายงานผลการทดลอง โดยเนื้อหามีทั้งสวนที่ตองทํารายบุคคล และทําเปน
กลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
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- ประเมินผลการทดลอง และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- ตรวจประเมินผลงานที่มอบหมายใหสงตามกําหนดเวลา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขทางคณิตศาสตร
อยางมีประสิทธิภาพ
 สามารถใชสารสนเทศในการคนหาขอมูล
5.2 วิธีการสอน
- ใหนักศึกษาวิเคราะหผลการทดลอง และคํานวณเปนตัวเลข จากผลการทดลองที่เกิดขึ้นใน
แตละปฏิบัติการ
- มอบหมายใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อ internet เพื่อใชอธิบายผลการทดลองในการ
จัดทํารายงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
- ตรวจประเมินรายงานการทดลอง
- ตรวจการอธิบายผลการทดลองและเอกสารอางอิง
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
1

2

กิจกรรม
การเรียนการสอน
ชี้แจง, แนะนําเกี่ยวกับการ 1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ
เรียนการสอนและเกณฑ สาธิตใหดเู ปนตัวอยาง
การใหคะแนน
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย
-หลักปฏิบัติทั่วไปในการ
กลุม แบบทดสอบที่อาจารย
ปฏิบัติการเคมี
จัดหาให
-การใช และการกําจัด
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
สารเคมี
อภิปราย ซักถาม เพื่อ
-ความปลอดภัยในการใช
อภิปราย
หองปฏิบัติการเคมี
บทปฏิบัติการที่ 1
1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ
เรื่องเทคนิคพื้นฐาน
สาธิตการใชอุปกรณตางๆ
สําหรับปฏิบัติการทางเคมี 2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย
เนื้อหา
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สื่อการสอน

การวัดผล

อาจารยผูสอน

1. กระดานเขียน
1.ตรวจผลงาน
อ.ศิววิทย บัว
2. เอกสารประกอบ 2.สังเกตพฤติกรรม
สุวรรณ
บทปฏิบัติการ
ความสนใจระหวาง
เรียน
การตอบคําถามและรวม
อภิปราย
3. ใชแบบทดสอบ

1. กระดานเขียน
1.ตรวจผลงาน
2. เอกสารประกอบ 2.สังเกตพฤติกรรม
การทําปฏิบัติการ
ความสนใจระหวาง

มคอ. 3
สัปดาห

3

4

5

6

เนื้อหา

กิจกรรม
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

กลุม
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
ความเขาใจในเนื้อหา และ
เทคนิคตางๆที่ใชในการทดลอง
บทปฏิบัติการที่ 2
1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ
เรื่องการเตรียมสารละลาย แนวทางการทําปฏิบัติการโดย
ยอ
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย
กลุม
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
ความเขาใจในเนื้อหา
เตรียมบทปฏิบตั ิการที
1. อาจารยอธิบายแนวทางการ
3-4
ทําปฏิบัติการ
2. นักศึกษาแบงกลุมเตรียม
อุปกรณและสารเคมี สําหรับทํา
ปฏิบัติการ
บทปฏิบัติการที่ 3
1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ
การวิเคราะหสมบัติและ
แนวทางการทําปฏิบัติการโดย
ปฏิกิริยาของสารอินทรีย ยอ
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย
กลุม
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
ความเขาใจในเนื้อหา
บทปฏิบัติการที่ 4
1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ
การวัดคา pH ของ
แนวทางการทําปฏิบัติการโดย
สารละลาย
ยอ
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย
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การวัดผล

3. อุปกรณ
การทดลอง

เรียน และทําปฏิบตั ิการ
การตอบคําถามและรวม
อภิปราย
3. ใชแบบทดสอบ

1. กระดานเขียน
2. เอกสารประกอบ
การทําปฏิบัติการ
3. แบบทดลอง

1.ตรวจผลงาน
2.สังเกตพฤติกรรม
ความสนใจระหวาง
เรียน และทําปฏิบตั ิการ
การตอบคําถามและรวม
อภิปราย

1. กระดานเขียน
2. เอกสาร
ประกอบการทํา
ปฏิบัติการ

1. การทํางานเปนทีม
2. ความถูกตองของ
การใชอุปกรณ

1. กระดานเขียน
2. เอกสารประกอบ
การทําปฏิบัติการ
3. แบบทดลอง

1.ตรวจผลงาน
2.สังเกตพฤติกรรม
ความสนใจระหวาง
เรียน การตอบคําถาม
และรวมอภิปราย
3. แบบทดสอบ

1. กระดานเขียน
2. เอกสารประกอบ
การทําปฏิบัติการ
3. แบบทดลอง

1.ตรวจผลงาน
2.สังเกตพฤติกรรม
ความสนใจระหวาง
เรียน การตอบคําถาม

อาจารยผูสอน

ดร.วันดี
สิริธนา

มคอ. 3
สัปดาห

7

8
9

เนื้อหา

เตรียมบทปฏิบตั ิการที
5-6

บทปฏิบัติการที่ 5
ความรอนของปฏิกิริยา
สะเทิน
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บทปฏิบัติการที่ 6
สมบัติของแกส

11

เตรียมบทปฏิบตั ิการที
7-8

กิจกรรม
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

การวัดผล

กลุม
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
ความเขาใจในเนื้อหา
1. อาจารยอธิบายแนวทางการ 1. กระดานเขียน
ทําปฏิบัติการ
2. เอกสาร
2. นักศึกษาแบงกลุมเตรียม
ประกอบการทํา
อุปกรณและสารเคมี สําหรับทํา ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
สอบกลางภาค
1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ 1. กระดานเขียน
แนวทางการทําปฏิบัติการโดย 2. เอกสารประกอบ
ยอ
การทําปฏิบัติการ
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย 3. แบบทดลอง
กลุม
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
ความเขาใจในเนื้อหา
1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ 1. กระดานเขียน
แนวทางการทําปฏิบัติการโดย 2. เอกสารประกอบ
ยอ
การทําปฏิบัติการ
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย 3. แบบทดลอง
กลุม
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
ความเขาใจในเนื้อหา

และรวมอภิปราย
3. แบบทดสอบ

1. อาจารยอธิบายแนวทางการ
ทําปฏิบัติการ
2. นักศึกษาแบงกลุมเตรียม

1. การทํางานเปนทีม
2. ความถูกตองของ
การใชอุปกรณ

8

1. กระดานเขียน
2. เอกสาร
ประกอบการทํา

1. การทํางานเปนทีม
2. ความถูกตองของ
การใชอุปกรณ

อาจารยผูสอน

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม

1.ตรวจผลงาน
ผศ.ดร.วิภา
2.สังเกตพฤติกรรม
ทัพเชียงใหม
ความสนใจระหวาง
เรียน การตอบคําถาม
และรวมอภิปราย
3. แบบทดสอบ

1.ตรวจผลงาน
2.สังเกตพฤติกรรม
ความสนใจระหวาง
เรียน การตอบคําถาม
และรวมอภิปราย
3. แบบทดสอบ

ผศ.ดุสิต อัง
ธารารักษ

มคอ. 3
สัปดาห

เนื้อหา
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บทปฏิบัติการที่ 7
การไทเทรต กรด-เบส

13

บทปฏิบัติการที่ 8
ปฏิกิริยาเคมี

14

เตรียมบทปฏิบตั ิการที
9-10

15

บทปฏิบัติการที่ 9
การหาเปอรเซ็นต
องคประกอบ

กิจกรรม
การเรียนการสอน
อุปกรณและสารเคมี สําหรับทํา
ปฏิบัติการ
1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ
แนวทางการทําปฏิบัติการโดย
ยอ
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย
กลุม
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
ความเขาใจในเนื้อหา
1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ
แนวทางการทําปฏิบัติการโดย
ยอ
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย
กลุม
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
ความเขาใจในเนื้อหา
1. อาจารยอธิบายแนวทางการ
ทําปฏิบัติการ
2. นักศึกษาแบงกลุมเตรียม
อุปกรณและสารเคมี สําหรับทํา
ปฏิบัติการ
1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ
แนวทางการทําปฏิบัติการโดย
ยอ
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย
กลุมหรือรายบุคคล
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
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สื่อการสอน

การวัดผล

อาจารยผูสอน

ปฏิบัติการ
1. กระดานเขียน
2. เอกสารประกอบ
การทําปฏิบัติการ
3. แบบทดลอง

1.ตรวจผลงาน
2.สังเกตพฤติกรรม
ความสนใจระหวาง
เรียน การตอบคําถาม
และรวมอภิปราย
3. แบบทดสอบ

1. กระดานเขียน
2. เอกสารประกอบ
การทําปฏิบัติการ
3. แบบทดลอง

1.ตรวจผลงาน
2.สังเกตพฤติกรรม
ความสนใจระหวาง
เรียน การตอบคําถาม
และรวมอภิปราย
3. แบบทดสอบ

1. กระดานเขียน
2. เอกสาร
ประกอบการทํา
ปฏิบัติการ

1. การทํางานเปนทีม ผศ.ดร.
2. ความถูกตองของ วรพจน หริตกุล
การใชอุปกรณ

1. กระดานเขียน
2. เอกสารประกอบ
การทําปฏิบัติการ
3. อุปกรณการ
ทดลอง

1.ตรวจผลงาน
ผศ.ดร.
2.สังเกตพฤติกรรม
วรพจน หริตกุล
ความสนใจระหวาง
เรียน และทําปฏิบตั ิการ
การตอบคําถามและรวม
อภิปราย
3. ใชแบบทดสอบ

มคอ. 3
สัปดาห

16

17

เนื้อหา

บทปฏิบัติการที่ 10
เซลลไฟฟาเคมี

กิจกรรม
สื่อการสอน
การเรียนการสอน
ความเขาใจในเนื้อหา และ
เทคนิคตางๆ
1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ 1. กระดานเขียน
แนวทางการทําปฏิบัติการโดย 2. เอกสารประกอบ
ยอ
การทําปฏิบัติการ
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย 3. อุปกรณการ
ทดลอง
กลุมหรือรายบุคคล
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
ความเขาใจในเนื้อหา และ
เทคนิคตางๆ
สอบปลายภาค

การวัดผล

อาจารยผูสอน

1.ตรวจผลงาน
ผศ.ดร.
2.สังเกตพฤติกรรม
วรพจน หริตกุล
ความสนใจระหวาง
เรียน และทําปฏิบตั ิการ
การตอบคําถามและรวม
อภิปราย
3. ใชแบบทดสอบ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
คะแนนภาคปฏิบัติ 100 คะแนน คะแนนเก็บ 70 คะแนน คะแนนสอบ 30 คะแนน
รวม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 100
โดยมีรายละเอียดการประเมินผลระหวางภาคและปลายภาค ดังนี้
สัดสวนของการ
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน
ประเมินผล
1.1, 1,2. 1.4, 4.1, - ใชการสังเกต
1-16
10%
4.2
พฤติกรรมการเขา
เรียน ความสนใจ
ระหวางเรียน การ
ตอบคําถาม การ
รวมอภิปราย
- ประเมินความ
สม่ําเสมอของการ
สงงานที่ไดรับ
10

วิธีการทวน
สอบ
มีคณะกรรมการ
ในสาขาวิชา
ตรวจสอบผล
การประเมินการ
เรียนรูของ
นักศึกษา

มคอ. 3
มอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให และ
ตรงเวลา
- ประเมินผลการ
ทดลอง และ
พฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีม
- ตรวจประเมินผล
งานที่มอบหมายให
สงตามกําหนดเวลา
2.1, 2.2, 3.1, 5.1, - รายงานการทดลอง 1-7 และ 9-16
5.2
ตามเกณฑที่กําหนด
- ทดสอบกอนเรียน
ทดสอบยอย
- ตรวจประเมิน
รายงานการทดลอง
- ตรวจการอธิบาย
ผลการทดลองและ
เอกสารอางอิง
3.1, 3.4, 4.1, 4.2 - ทําปฏิบัติไดถูกตอง 1-7 และ 9-16
ตามที่กําหนด
- ประเมินผลการ
ทดลองและผล
รายงานการทดลอง
- ประเมินผลการ
แกปญหาโจทย จาก
คําถามที่อาจารย
ตั้งขึ้น
- ประเมินผลการ
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50%

สุมตรวจผลการ
ประเมินรายงาน
แ ล ะ ก าร
นําเสนอรายโดย
อ าจ ารย อื่ น ที่
ไ ม ใ ช ผู ใ ห
คะแนน

10%

มีคณะกรรมการ
ในสาขาวิชา
ตรวจสอบผล
การประเมินการ
เรียนรูของ
นักศึกษา

มคอ. 3

2.1, 2.2

ทดลอง และ
พฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีม
- ตรวจประเมินผล
งานที่มอบหมายให
สงตามกําหนดเวลา
- สอบกลางภาค
สอบปลายภาค ดวย
ขอสอบที่เนนความรู
ความเขาใจ

8 และ 15

30%

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ถอนรายวิชาเรียน
รอพิจารณาผลการเรียน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
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มีคณะกรรมการ
ใน ส า ข า วิ ช า
ต รวจ ส อ บ ผ ล
การประเมินการ
เ รี ย น รู ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า
(คะแนน/เกรด)
กั บ ข อ ส อ บ
รายงาน

มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1. ประเสริฐ ศรีไพโรจน. เทคนิคทางเคมี. พิมพครั้งที่ 4, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
ประกายพฤกษ, 2539.
2. พรรณทิพย แสงสุขเอีย่ ม และคณะ. ปฏิบัติการเคมี. นครปฐม: โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม, 2553.
3. พรรณี เดชกําแหง และคณะ. คูมือปฏิบัติการเคมี 1 “โครงการ พสว. สํานักงานสภาสถาบัน
ราช-ภัฏ”. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544.
4. พรรณี เดชกําแหง และคณะ. คูมือปฏิบัติการเคมี 2 “โครงการ พสว. สํานักงานสภาสถาบัน
ราช-ภัฏ”. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545.
5. มนนภา เทพสุด. ปฏิบัติการเคมีทั่วไป. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2547.
6. เยอรี่ มหาทุมารัตน และคณะ. คูมือปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1. พิมพครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ: คณะ
วิทยาศาสตรมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2532.
7. วัชรี ชาตกิตติคุณวงศ. ปฏิบัติการเคมี 1. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2541.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- PowerPoint Slide ประจําบทเรียน
- บทปฏิบัติการประจําบทเรียน
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน
และการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมิน
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 จากจํานวนหรือรอยละของผูเขาเรียนแตละคาบ และการสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
2.2 จากคําถาม หรือแบบทดสอบ ผลการเรียนรูทั้งหาดาน
2.3 แบบประเมินผลการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียน
การสอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด)
กับขอสอบ รายงาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอน จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป
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