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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4022313 เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
3.2 ประเภทของรายวิชาบังคับเรียน หมวดวิชาเฉพาะ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อังธารารักษ์
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อังธารารักษ์
อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2

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

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

8. สถานที่เรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 กรกฎาคม 2562
2
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการทางเคมีวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์ เ ชิง
ปริมาณ การคานวณปริมาณสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และความคาดเคลื่อนในการวิเคราะห์
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ / หลักการ / ทฤษฎี การทางเคมีวิเคราะห์
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านการคานวณ การเตรียมสารละลาย
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กลไก / กระบวนการวิเคราะห์ตัวอย่าง โดยปฏิกิริยากรดเบส
ปฏิกิริยารีด็อกซ์ ปฏิกิริยาตกตะกอน และปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อน

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ TQF บริบทของสังคมปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักและกระบวนการวิเคราะห์ทางเคมี หลักพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล และความคาดเคลื่อนใน
การวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงน้าหนัก และการวิเคราะห์เชิงปริมาตร วิธีการไทเทรต โดยกรด-เบส การ
ตกตะกอน การเกิดสารประกอบเชิง ซ้ อน และการเกิด ปฏิกิ ริย ารี ดอกซ์ สืบค้นข้อมูล ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในฐานข้อมูลนานาชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคทางด้านเคมีวิเ คราะห์ และการนาไป
ประยุกต์ใช้จริง
Principles and process in chemical analysis. Introduces the fundamentals of data
evaluation and error analysis, gravimetric analysis, volumetric analysis by titrimetric
methods includes acid-base, precipitation, complexation and redox titrations. Finding and
retrieve information from international database about development analytical chemistry
and its practical application
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย
45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
-

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
ศึกษาด้วยตนเอง 6
ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
3.1 อาจารย์ประจารายวิชาให้คาปรึกษาผ่านเครือข่าย facebook : Ajdusitchem Sdu และ
จดหมายอิเล็กทรอนิก ajdusit@gmail.com
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
⚫ 1.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
1.2.2 ท าความตกลงกั บ นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บการแต่ ง กาย ตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยและระเบียบการแต่งกายเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน การส่งงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม โดยกาหนดเป็นเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลการเรียนรายวิชา ทั้งนี้
ให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนการสอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.2 ประเมินผลจากการสังเกตการแต่งกาย การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียนการลงชื่อเข้าปฏิบัติการ การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
⚫ 2.1.1 มีความรู้ และทักษะพื้นฐานภาคทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเนื้อหาที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมีเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
4
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⚫ 2.1.3 มีความรู้ในแนวกว้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี และสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้
งานได้จริง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้ ก ารเรี ย นการสอนภาคทฤษฎี ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ โดยใช้ วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลายรูปแบบเช่น การบรรยาย การเรียนรู้จากกรณีปัญหา การเรียนรู้เป็นรายบุคคล การแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง เป็นต้น
2.2.3 การเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรและเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ทางทฤษฎี
2.3.3 ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้วิเคราะห์และสรุปจากการรับความรู้ต่าง ๆ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
⚫ 3.1.1 สามารถจัดระบบความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมี
เหตุผล และเป็นระบบระเบียบแบบแผน ตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
⚫ 3.1.3 สามารถรวบรวมและสรุป เพื่อนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนโดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.2.3 แต่ละรายวิชามอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า สรุป และฝึกการนาเสนอ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนาเสนองานปากเปล่า หรือการสัมภาษณ์ผลงาน เช่น รายงานการ
จัดทาโครงงาน
3.3.3 ตรวจรายงาน และฟังการสรุปผลงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
⚫ 4.1.2 มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมต่องานที่ได้รับมอบหมาย
⚫ 4.1.6 มีความตรงต่อเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.2 จัดแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลในการทางานกลุ่ม
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4.2.6 ให้มีการเขียนแผนงานที่มีการกาหนดเวลาของการทางานหรือกิจกรรมให้ชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.2 การประเมินผู้เรียนในการรายงานกลุ่ม โดยพิจารณาจาก บทบาทหน้าที่ การมีส่วน
ร่วมของแต่ละบุคคล
4.3.6 ตรวจสอบการส่งงานและความสาเร็จของงานตามกาหนดเวลาของแผนงาน ที่วาง
ไว้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
⚫ 5.1.1 สามารถประยุกต์ความรู้ พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ การ
ค านวณ การใช้ เ ครื่ อ งค านวณตั ว เลขส าหรั บ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ การวิ เ คราะห์ ประมวลผล
แก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลในการทางานได้อย่างเหมาะสม1) สามารถประยุกต์ความรู้ พัฒนาทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ การคานวณ การใช้เครื่องคานวณตัวเลขสาหรับงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
การวิเคราะห์ ประมวลผล แก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลในการทางานได้อย่างเหมาะสม
⚫ 5.1.3 มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และจัดทาข้อมูลสื่อสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงาน และแบบฝึกหัดที่ให้มีการใช้คอมพิวเตอร์การคานวณ การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่ง ของการนาเสนองาน เช่น การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทางอินเตอร์เน็ต การนาเสนอผลงาน
การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ หรืองานวิจัยด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มอบหมายงานที่ต้องมีการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ตรวจรายงาน หรือแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
การใช้เครื่องคิดเลข ในการคานวณและการเปลี่ยนหน่วย ส่งครบตามหัวข้อและเวลาที่กาหนด
5.3.3 ประเมิ น ผลงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล และจั ด ท าข้ อ มู ล ด้ ว ยสื่ อ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
แนะนารายวิชา
3
กิจกรรมการเรียนการ
สอน และวิธีการวัด
และประเมินผล
- ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์
- หลักการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

2

3

- หลักการวิเคราะห์
องค์ประกอบในเชิง
คุณภาพและปริมาณ
- การคานวณปริมาณ
สารสัมพันธ์
- การเตรียม
สารละลาย
- การใช้เครื่อง
คานวณ
- การคานวณปริมาณ
สารสัมพันธ์
- เลขนัยสาคัญ
- การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงสถิติ
- ค่าเฉลี่ย
- ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
- การตัดข้อมูล

3

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยยกตัวอย่าง
สถานการณ์ในปัจจุบัน ให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น 10 นาที
บรรยายรายละเอียดวิชา
นักศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดข้อตกลงการ
จัดการเรียน-สอน และการประเมินผล
นาเข้าสู่บทเรียนโดยยกสถานการณ์ “ไทยติดกลุ่มผู้
นาเข้าขยะพลาสติกสูงสุดในโลก เผยแต่ละปีคนไทย
ทิ้งขยะกว่า 27 ล้านตัน”
http://www.bltbangkok.com/CoverStory/
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยยกตัวอย่าง
สถานการณ์ในปัจจุบัน ให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น 10 นาทีนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ ProjectBased-Learning-Techniquesบรรยายเนื้อหาโดย
ใช้ Power point ประกอบ อภิปรายซักถาม สาธิต
การใช้เครื่องคานวณ มอบหมายงานสืบค้น ทาง
ข้อมูลสารสนเทศ “The difference between
quantitative and qualitative research”
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยยกตัวอย่าง
สถานการณ์ในปัจจุบัน ให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น 10 นาที
บรรยาย Power point
อภิปรายซักถาม
ให้นักศึกษาฝึกยกตัวอย่างการเตรียมสารละลาย
แล้วให้เพื่อนเป็นผู้คานวณเพื่อเตรียมสารละลาย
แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม ทดสอบย่อย ทบทวนบทเรียน
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ผู้สอน
ผศ.ดุสิต
อังธารา
รักษ์

ผศ.ดุสิต
อังธารา
รักษ์

ผศ.ดุสิต
อังธารา
รักษ์

มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
4
การวิเคราะห์ข้อมูล
3
เชิงสถิติ โดยตัวอย่าง
จากการสืบค้นข้อมูล
ทางสารสนเทศ
- ตัวอย่างข้อมูล
- ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล
- ความไม่แน่นอน
- การเปรียบเทียบผล
การวิเคราะห์
5
การวิเคราะห์ปริมาณ
3
โดยน้าหนัก
- กลไกการ
ตกตะกอน
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตกตะกอน
- ปฏิกิริยาการ
ตกตะกอน
- Gravimetric
factor
6
- การประยุกต์ใช้
3
เทคนิคการวิเคราะห์
ปริมาณโดยน้าหนัก
จากกรณีศึกษา
- การคานวณปริมาณ
สารในตัวอย่าง
- การคานวณหาค่า
ความเป็น กรด-ด่าง
ของสารละลาย (part
1)

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยยกตัวอย่าง
สถานการณ์ในปัจจุบัน ให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น 10 นาที
บรรยาย Power point
อภิปรายซักถาม
นักศึกษายกตัวอย่างและกาหนดผลของข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ แล้วทาการคานวณค่าทางสถิติ
ทบทวนบทเรียน
ติดตามงานที่มอบหมาย

ผู้สอน
ผศ.ดุสิต
อังธารา
รักษ์

อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยยกตัวอย่าง
สถานการณ์ในปัจจุบัน ให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น 10 นาทีนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ VDO จาก
Youtube “INTRODUCTION TO GRAVIMETRIC
ANALYSIS”
บรรยาย Power point
อภิปรายซักถาม

ผศ.ดุสิต
อังธารา
รักษ์

อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยยกตัวอย่าง
สถานการณ์ในปัจจุบัน ให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น 10 นาที
“fundamentals of volumetric analysisintroduction to titration and types of
titration” จาก https://www.youtube.com/
watch?v=wRAo-M8xBHM
บรรยาย Power point
อภิปรายซักถาม

ผศ.ดุสิต
อังธารา
รักษ์
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
7
การคานวณหาค่า
3
ความเป็น กรด-ด่าง
ของสารละลาย (part
2)
- การแตกตัวของ
กรด-เบส
- การแตกตัวของน้า
- การไทเทรต
นาเสนองานที่รับ
มอบหมาย
8
สอบย่อยเก็บคะแนน
3
บทนา การเตรียมสาร
การวิเคราะห์ข้อมูล
9
หลักการ ปฏิกิริยา
3
กรด-เบส
การวิเคราะห์ปริมาณ
เชิงปริมาตร โดย
ปฏิกิริยา
- กรดแก่-เบสแก่
- กรดแก่-เบสอ่อน
- กรดอ่อน-เบสแก่
- กรดอ่อน-เบสแก่
10 - การสร้างกราฟจาก
3
การไทเทรต
- อินดิเคเตอร์ กรดเบส
- สารละลาย buffer
และการเตรียม

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยยกตัวอย่าง
ผศ.ดุสิต
สถานการณ์ในปัจจุบัน ให้นักศึกษาแสดงความ
อังธารา
คิดเห็น 10 นาที
รักษ์
https://phet.colorado.edu/th/simulation/phscale
บรรยาย Power point
อภิปรายซักถาม
แบบฝึกหัด
ทบทวนบทเรียน
ข้อสอบบรรยาย

อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยยกตัวอย่าง
สถานการณ์ในปัจจุบัน ให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น 10 นาทีนา
บรรยาย Power point
สาธิตการสร้างกราฟการไทเทรต
อภิปรายซักถาม แบบฝึกหัด
ตัวอย่างจากวารสารนานาชาติ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในปัจจุบัน แล้วร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น 10 นาที
บรรยาย Power point
อภิปรายซักถาม แบบฝึกหัด
ตัวอย่างจากวารสารนานาชาติ
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ผศ.ดุสิต
อังธารา
รักษ์
อ.ศิว
วิทย์ บัว
สุวรรณ

อ.ศิว
วิทย์ บัว
สุวรรณ

มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
11 - หลักการของ
3
ปฏิกิริยาการ
ตกตะกอน
- การวิเคราะห์
ปริมาณเชิงปริมาตร
โดยปฏิกิริยาการ
ตกตะกอน
- ค่าคงที่การละลาย
12 - หลักการของ
3
ปฏิกิริยาการเกิดสาร
เชิงซ้อน
- การวิเคราะห์
ปริมาณ โดยปฏิกิริยา
การเกิดสารเชิงซ้อน
- ค่าคงที่การเกิดสาร
เชิงซ้อน
13 - หลักการของ
3
ปฏิกิริยารีดอกซ์การ
ดุลปฏิกิริยารีดอกซ์
- การคานวณเชิง
ปริมาณโดยอาศัย
ปฏิกิริยารีดอกซ์
14 - การวิเคราะห์เชิง
3
ปริมาณโดยอาศัย
ปฏิกิริยารีดอกซ์ (ต่อ)
และการประยุกต์ใช้
จริงจากตัวอย่าง
งานวิจัย

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในปัจจุบัน แล้วร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น 10 นาที
นาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คาถามกับ Appl.Kahoot
online (www.kahoot.it)
บรรยาย Power point
อภิปรายซักถาม แบบฝึกหัด

ผู้สอน
อ.ศิว
วิทย์ บัว
สุวรรณ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในปัจจุบัน แล้วร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น 10 นาที
บรรยาย Power point
อภิปรายซักถาม แบบฝึกหัด

อ.ศิว
วิทย์ บัว
สุวรรณ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในปัจจุบัน แล้วร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น 10 นาที
บรรยาย Power point
แบบฝึกหัดกลุ่ม

อ.ศิว
วิทย์ บัว
สุวรรณ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในปัจจุบัน แล้วร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น 10 นาที
บรรยาย Power point
แบบฝึกหัดกลุ่ม

อ.ศิว
วิทย์ บัว
สุวรรณ
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
15 - นักศึกษานาเสนอ
งานที่รับมอบหมาย
และร่วมอภิปราย

16

สอบปลายภาค

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3
อภิปราย ซักถาม
ติดตามงานคงค้าง

3

ข้อสอบอัตนัย

ผู้สอน
ผศ.ดุสิต
อังธารา
รักษ์
อ.ศิว
วิทย์ บัว
สุวรรณ
อ.ศิว
วิทย์ บัว
สุวรรณ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.2

2.1.1, 2.1.3

วิธีการประเมิน
1.3.2 ประเมิ น ผล
จากการสังเกตการ
แต่ ง กาย การตรง
ต่ อ เ ว ล า ข อ ง
นั ก ศึ ก ษาในการ
เข้าชั้นเรียนการลง
ชื่ อ เข้ า ปฏิ บั ติ ก าร
ก า ร ส่ ง ง า น ตาม
กาหนดระยะเวลา
ที่ ม อบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม
2.3.1 การทดสอบ
ย่อย สอบกลาง
ภาค สอบปลาย
ภาค ด้วยข้อสอบที่

สัปดาห์ที่ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

การสอบย่อย
สัปดาห์ เลขคู่
สอบกลางภาค
สัปดาห์ ที่ 8

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10 %

10 %
30 %
30 %

11

วิธีการทวน
สอบ
รายงาน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ผ่านการประชุม
อาจารย์ใน
หลักสูตร

มคอ. 3

3.1.1, 3.1.3

4.1.2, 4.1.6

สอดคล้องกับ
เนื้อหาทางทฤษฎี
2.3.3 ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมายให้
วิเคราะห์และสรุป
จากการรับความรู้
ต่าง ๆ
3.2.1 สอนโดยเน้น
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
3.2.3 แต่ละ
รายวิชามอบหมาย
งานให้นักศึกษา
ค้นคว้า สรุป และ
ฝึกการนาเสนอ
4.3.2 การประเมิน
ผู้เรียนในการ
รายงานกลุ่ม โดย
พิจารณาจาก
บทบาทหน้าที่ การ
มีส่วนร่วมของแต่
ละบุคคล
4.3.6 ต ร ว จ ส อ บ
ก า ร ส่ ง ง าน และ
ความส าเร็ จ ของ
ง า น ต า ม
ก าหนดเวลาของ
แผนงาน ที่วางไว้

สอบปลายภาค
สัปดาห์ ที่ 16

สัปดาห์ ที่ 15

10 %

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

12

มคอ. 3
5.1.1, 5.1.3

5.3.1 ต ร ว จ สัปดาห์ ที่ 15
ร า ย ง า น ห รื อ
แบบฝึกหัดที่ไ ด้รั บ
ม อ บ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้
คอมพิ ว เตอร์ การ
ใช้เครื่องคิดเลข ใน
การค านวณและ
การเปลี่ ย นหน่ ว ย
ส่ ง ครบตามหั ว ข้ อ
และเวลาที่กาหนด
5.3.3 ประเมิ น ผล
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล และ
จั ด ท าข้ อ มู ล ด้ ว ย
สื่อสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์

5%

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-59

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
13

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
ดุสิต อังธารารักษ์ (2562) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพฯ
วิบูลย ประดิษฐเวียงคา (2554) เคมีวิเคราะหสีเขียว วารสารวิทยาศาสตรลาดกระบัง ปีที่ 20 (2) 29-44.
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ในปุ๋ยอินทรีย์น้า. วารสารวิจัย มข. 14(4): 57-68.
อภิ ญ ญา นวคุ ณ (2558) วิ ธี ก ารเตรี ย มตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการสกั ด ระดั บ จุ ล ภาค
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 20 (1) 227-235
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Blaedel, W. J., Jefferson, J. H. & Knight, H. T. (1952) Instructional error quantitative analysis.
J. Chem. Educ., 29: 180-186
Harris, D. C. (2010) Quantitative Chemical Analysis, 8th ed., W. H. Freeman and Company,
USA. Retrieved October 13, 2015 from: http: / / documents. pageflip- flap. com/
27l3fpUKJ0kyCB36#.VugMyVLG1os=&p=0
Karita, S. & Kaneta T. (2016) Chelate titrations of Ca2+ and Mg2+ using microfluidic paperbased analytical devices. Analytica Chimica Acta, 924: 60-67
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มคอ. 3
หมวดที่ 7การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ตามแบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ผ่านทางฐานข้อมูลของงานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
2.1 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้รายวิชา ตามแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้รายวิชาผ่านทางแบบสอบถามของหลักสูตร หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา
2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การแลกเปลี่ยนสังเกตการสอนของอาจารย์ประจาวิชา
2.2 ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบประเมินการเรียนรู้
3 การปรับปรุงการสอน
3.1 อาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อบกพร่องจากการสอน ผลจากการประเมินผู้สอนปลาย
ภาคเรียนมาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ และนาไปปรับปรุงการสอน
3.2 ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆนามาใช้ในการสอน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
4.1 คณะกรรมการวิชาการหลักสูตรฯ ตรวจสอบการประเมิ นผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน ด้านความถูกต้องของการให้คะแนนและความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในเนื้อหาที่
อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบ
4.2 ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่ อ นส่ ง เกรดให้ ส านั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผลในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สาคัญๆ อีกครั้ง
5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
เข้าสู่การประชุมภาควิชาเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมของหลักสูตร
5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานาแนวทางการพัฒนามาปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอน
รายวิชา ในปีการศึกษาต่อไป ก่อนเปิดสอนในปีการศึกษาต่อไป
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มคอ. 3
5.3 คณะกรรมวิชาการจัดให้มีการประชุมวิพากษ์รายละเอียดของรายวิชา (มคอ 3) เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล
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