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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4023509 เคมีวเิ คราะห์ด้วยวิทยาการใหม่ (New Technology in Analytical Chemistry)

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับเรียน

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ชาญชัย ตรีเพชร
4.2 อาจารย์ผสู้ อนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ดุสิต อังธารารักษ์
อาจารย์ชาญชัย ตรีเพชร

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

8. สถานที่เรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางเคมีวิเคราะห์ทางเคมีสมัยใหม่และ
แนวโน้มเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีในอนาคต
1.2 เพื่ อให้นั กศึกษาสามารถอธิบ ายหลักการ และท าปฏิ บั ติการ วิเคราะห์ สารปริมาณน้ อย
สารชีวภาพ และสามารถเลือกเทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการ และทาปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทางเคมีบนไมโคร
ชิพ การสร้างอุปกรณ์รับรู้
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ และสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลนานาชาติ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้านกระบวนการวิเคราะห์ที่ทันสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิคและปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทางเคมีที่ ทันสมัย และการวิเคราะห์ทางเคมี ขั้นสูง
ได้แก่ การ วิเคราะห์ทางเคมีบนไมโครชิพ อุปกรณ์รับรู้ เทคนิคการวิเคราะห์สารชีวภาพ การวิเคราะห์สาร
ปริมาณน้อย และ แนวโน้มการวิเคราะห์ทางเคมีที่กาลังอยู่ในความสนใจ
Studies and operation of modern and advanced analytical chemistry techniques
such as micro total analysis system or lab on a chip, sensor, bio-agent analysis, trace
analysis and trend in analytical chemistry of current interest.

2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การฝึกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
ศึกษาด้วยตนเอง 5
ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
3.1 อาจารย์ประจารายวิชาให้คาปรึกษาผ่านเครือข่าย facebook : Ajdusitchem Sdu และ
จดหมายอิเล็กทรอนิก ajdusitchem@gmail.com
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3.2 อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง ต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
 1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 1.1.4 ให้เกียรติ เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 1.1.5 มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคาถาม และอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในโอกาสต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย เคารพ กฎระเบียบ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ ผู้อื่น
โดยเฉพาะมารยาทในห้องเรียนและการให้เกียรติผู้สอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน นอกชั้นเรียนและในโอกาสต่างๆ ที่
หลักสูตร/คณะ จัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าเรียน การส่งงานตาม กาหนดโดยไม่
คัดลอกกัน และการไม่ทุจริตในการสอบ

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานภาคทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
 2.1.2 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
 2.1.3 มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี เ คมี และสามารถน าความรู้ ม า
ประยุกต์ใช้งานได้จริง
 2.1.4 มีความสามารถในการค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีแนวทาง
ในการทาวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี
 2.1.5 สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายประกอบเอกสาร ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และข้อมูลเพิ่มเติม สอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ Co-operative Learning) สอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้า จากหนังสือ ตารา
และทางอินเตอร์เน็ต และสามารถสังเคราะห์และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
2.2.2 ทาปฏิบัติการโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกเรื่องที่น่าสนใจ ทาการเลือกตัวอย่าง เทคนิค
เครื่องมือ การรายงานผล และความน่าเชื่อถือของผลการทดลอง
2.2.3 ทาปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สบู่ล้างมือ เจลล้างมือ และน้ายาล้างของ
เล่นเด็ก
2.2.4 ให้ นั ก ศึ กษาสื บ ค้ น ข้ อมู ล จากวารสารนานาชาติ เกี่ ยวกั บ วิเคราะห์ ท างเคมี และ
นาเสนอ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.3.2 สังเกตการมีส่วนร่วมและทักษะการทาปฏิบัติการของนักศึกษา
2.3.3 ผลการค้นคว้า จัดทารายงาน และนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถจัดระบบความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้
อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบระเบียบแบบแผน ตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
 3.1.2 สามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไปแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
เหตุผล
 3.1.3 สามารถรวบรวม และสรุป เพื่อนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
 3.1.4 สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ปญ
ั หาในการทางาน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยใช้ปัญ หาและสถานการณ์เป็นฐาน เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน นา
ผลงานวิจัยด้านการวิเคราะห์ทางเคมีเป็นตัวอย่าง และใช้กระบวนการอภิปราย ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียน
และการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแกไขปัญหา
2.2.2 ท าปฏิบัติการแบบบูรณาการ โดยให้นักศึกษาเป็น สืบค้นวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สบู่ล้างมือ เจลล้างมือ และน้ายาล้างของเล่นเด็ก ทาการเลือกตัวอย่าง เทคนิค
เครื่องมือ การรายงานผล และความน่าเชื่อถือของผลการทดลอง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายร่วม
3.3.2 การนาเสนอผลงาน
3.3.3 รายงานปฏิบัติการ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 4.1.2 มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4.1.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
 4.1.4 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
 4.1.5 มีภาวะความเป็นผู้นา มีจิตเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถปฏิบัติตาม
แนวทางที่ตกลงร่วมกัน
 4.1.6 มีความตรงต่อเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2.2 ทาบทปฏิบัติการ
4.2.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพานิช ได้แก่ สบู่ล้างมือ เจลล้างมือ และน้ายาล้างของเล่นเด็ก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีส่วนร่วมในการทาปฏิบัติการ
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบงานกลุ่มของนักศึกษา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ พั ฒ นาทั ก ษะทางคอมพิ วเตอร์ คณิ ต ศาสตร์ สถิ ติ
การค านวณ การใช้ เครื่ อ งค านวณตั ว เลขส าหรั บ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ การวิ เคราะห์
ประมวลผล แก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
 5.1.2 สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด
การเขียน การแปลในการนาเสนอและปฏิบัติงานได้อย่างดี
 5.1.3 มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และจัดทาข้อมูลสื่อสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล และให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทาง
สารสนเทศเกี่ยวกับหารวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
5.2.2 การสอนโดยมีการนาเสนอข้อมูล และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชนจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและสืบค้นข้อมูล และให้นักศึกษาจัดทารายงาน และนาเสนองานที่
มอบหมาย
5.2.3 ให้นักศึกษาฝึกการคานวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินทักษะการสืบค้น
5.3.2 ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนาเสนอข้อมูล
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

3

4

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
แนะน ารายวิ ช า กิ จ กรรมการ
3
บรรยาย
เรี ย นการสอน และวิ ธี ก ารวั ด
นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ วมในการ
และประเมินผล
กาหนดข้อตกลงการจัดการ
บทนา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เรี ย น -ส อ น แ ล ะ ก า ร
เคมี วิ เคราะห์ หลั ก การและ
ประเมินผล
เทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี
มอบหมายงาน การค้นคว้า
ข้อมูลสารสนเทศ นานาชาติ
เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ ส าร
ปริมาณน้อย
แ น วท างก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
3
อบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
วิชาการ
โด ยการยกส ถาน ก ารณ์
เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ส าร
ปัจจุบันแล้วอภิปรายร่วมกัน
ปริมาณน้อย
บรรยายผ่านสื่อ
การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
Power point
เท ค นิ ค ก ารวิ เ ค ราะ ห์ ส าร
อภิปรายซักถาม
ป ริ ม าณ น้ อ ย ใน ตั ว อ ย่ าง
ให้ นั ก ศึ ก ษาออกแบบการ
สิ่งแวดล้อม และในอาหาร
แล ะท ด ล องเพื่ อห าส าร
ปริมาณน้อยในตัวอย่างจริง
เท ค นิ ค ก ารวิ เ ค ราะ ห์ ส าร
3
อบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ป ริ ม า ณ น้ อ ย โด ย อ า ศั ย
โด ยการยกส ถาน ก ารณ์
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี หลั ก การ flow
ปัจจุบันแล้วอภิปรายร่วมกัน
injection analysis
บ รรยายผ่ าน สื่ อ Power
point
อภิปรายซักถาม
ติดตามงานที่มอบหมาย
ห ลั ก ก ารวิ เ ค ราะห์ สารบ น
2
บ รรยายผ่ าน สื่ อ Power
ไมโครชิพ
point
เท ค นิ ค ก ารวิ เ ค ราะ ห์ ส าร
อภิปรายซักถาม
ชีวภาพ
ติดตามงานที่มอบหมาย
ออกแบบการวิเคราะห์สาร
โดยเทคนิคชีวภาพ
หัวข้อ/รายละเอียด
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ผู้สอน
อ.ดุสิต

อ.ดุสิต

อ.ชาญชัย

อ.ดุสิต

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
5-9

8-9

10
11
12-15

16

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ท าปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ส าร
26
ทาปฏิบัติการวิเคราะห์สาร
โดยการบูรณาการเทคนิคการ
ปริ ม าณน้ อ ย จากตั ว อย่ า ง
เตรียมตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง
จริง
การใช้เครื่องมือ
ทั้ งใน สิ่ งแ วด ล้ อ ม แ ล ะใน
อาหาร
ทาปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์
8
นักศึกษาทาปฏิบัติการการ
เชิ งพ านิ ช ก ารต รวจ ส อ บ
พั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ เชิงพานิ ช
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการ
ได้แก่ สบู่ล้างมือ เจลล้างมือ
คานวณต้นทุน
และน้ายาล้างของเล่นเด็ก
หัวข้อ/รายละเอียด

น าเสนอผลงานวิ เคราะห์ จ าก
การทาปฏิบตั ิการจริง

4

ทดสอบความรู้ หลั ก การการ
วิ เ ค ราะห์ แ ล ะ ก ารน าไป
ประยุกต์ใช้
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
อุปกรณ์รับรู้
และการนาไปประยุกต์ใช้

3

สอบปลายภาค

3
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ผู้สอน
อ.ดุสิต
อ.ชาญชัย
อ.ศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์

อ.ดุสิต
อ.ชาญชัย
ดร.จันทร์จรัส
อ.ศูนย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
นั ก ศึ ก ษารายงานผลการ อ.ดุสิต
วิ เคราะห์ ส ารปริ ม าณน้ อ ย อ.ชาญชัย

หน้าชั้นเรียน
ข้อสอบอัตนัย

อ.ชาญชัย

อบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ดร.จันทร์จรัส
โด ยการยกส ถาน ก ารณ์
ปัจจุบันแล้วอภิปรายร่วมกัน
บรรยายผ่านสื่อ
Power point
อภิปรายซักถาม
อ.ชาญชัย
ข้อสอบอัตนัย

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

ผลการเรียนรู้
1

วิธีการประเมิน
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
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สัปดาห์ที่
ประเมิน
9
16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%
30%

มคอ. 3
2

1.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 4.3.2

3

1.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.3.1,
3.3.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.3.1,
5.3.2, 5.3.3

- แบบฝึกหัด และ
แบบทดสอบย่อย
- การนาเสนองานทีรับ
มอบหมาย
- การมีส่วนร่วม
อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
- การแต่งกาย
- ความรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ตลอดภาค
การศึกษา

30%

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

ช่วงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ากว่า 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
แม้น อมรสิทธ์ และคณะ หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2 2553.
F. Rouessac; A. Rouessac. Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and
Techniques. 2nd ed. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2007.
J. Mendham; R. C. Denny, J. D. Barnes, M. J. K. Thomas. “Vogel’s textbook of
quantitative chemical analysis” 6th ed. Harlow: Prentice-Hall, 2000
Yoshikuni Kikutani, Manabu Tokeshi, Kiichi Sato, and Takehiko Kitamori, (2002) Integrated
chemical systems on microchips for analysis and assay. Potential future, mobile
high-performance detection system for chemical weapons, Pure Appl. Chem.,
74 (12): 2299–2309,
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มคอ. 3
Christine Erger, Torsten C. Schmidt, (2014) Disk-based solid-phase extraction analysis of
organic substances in water, Trends in Analytical Chemistry 61: 74–82
Mohammad (2014) Hasanzadeh, Nasrin Shadjou, Miguel de la Guardi, Electrochemical
biosensing using hydrogel nanoparticles, Trends in Analytical Chemistry xx xx-xx
Estefanía M. Martinis, Paula Berton, Rodolfo G. Wuilloud, (2014) Ionic liquid-based
microextraction techniques for trace-element Analysis, Trends in Analytical
Chemistry 60: 54–70
Ewa Stanisz, Justyna Werner, Agnieszka Zgoła-Grzeskowiak, (2014) Liquid-phase
microextraction techniques based on ionic liquids for preconcentration and
determination of metals, Trends in Analytical Chemistry 61: 54–66
Jan E. Szulejko, Ki-Hyun Kim, Richard J.C. Brown, Min-Suk Bae, (2014) Review of progress
in solvent-extraction techniques for the determination of polyaromatic
hydrocarbons as airborne pollutants, Trends in Analytical Chemistry 61: 40–48
D. A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman, Principles of Instrumental Analysis, 5th ed.,
Philadelphia : Saunders college publishing, 1998.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การแลกเปลี่ยนสังเกตการสอนของอาจารย์ประจาวิชา
2.2 ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบประเมินการเรียนรู้

3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน
3.2 ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆนามาใช้ในการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
4.1 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดให้สานักทะเบียนและประมวลผล
4.2 ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สาคัญๆ อีกครั้ง

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนักศึกษา การประชุมสัมมนา นามา
สรุปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า
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