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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343102 ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
2. จานวนหน่วยกิต
1 (0-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เป็นวิชาบังคับ สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ วิทยาศาสตร์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามีหลายคน ใส่ให้ครบตามทีเ่ ป็นจริง)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัว ตาแหน่งทางวิชาการ
บัตรประชาชน
1 นางสาว จินดา เข็มประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ผู้สอน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัว ตาแหน่งทางวิชาการ
บัตรประชาชน
1 นาง อัญชุลี ฉวีราช
รองศาสตราจารย์
1 นางสาว นิธิมา เคารพาพงศ์
รองศาสตราจารย์
1 นางสาว ปวีณา ฆารไสว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 นางสาว จินดา เข็มประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 นาง สุจิตรา ยังมี
ศาสตราจารย์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปีที่
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมาก่อนและต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ)

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

343 101 เคมี CHEMISTRY
6.2 รายวิชาที่เรียนมาก่อนแต่ไม่จาเป็นต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ ตามด้วยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใช้วิชาอื่นที่เทียบเท่ากันแทนได้ตาม 6.1 และ 6.2 (*ให้เพิ่มข้อความ "หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากัน" หรือ "or
equivalent" ต่อท้ายรหัสวิชานั้นๆ)
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกันให้ใช้คาว่า "รายวิชาร่วม" หรือ "Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชาที่ต้องการ
343 101 เคมี CHEMISTRY
7.2 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(ยกเว้นลงทะเบียนซ้า) ให้ใช้คาว่า "รายวิชาร่วม" หรือ "Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชาที่
ต้องการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด
2015-08-03

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1. มีเทคนิคพื้นฐานทางเคมีที่ถูกต้อง 1.2. เข้าใจเนื้อหาในภาคทฤษฎีจากการลงมือปฏิบัติ 1.3. รู้จักธรรมชาติและสมบัติของ
สารเคมีโดยทั่วไป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
วิชานี้ปรับปรุงเพื่อให้มีบทปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับการเรียนในภาคบรรยายของวิชา 343 101 เคมี ซึ่งปฏิบัติการที่จะใช้ใน
การเรียนนั้น จะเป็นปฏิบัติการที่จะช่วยเสริม ความเข้าใจในภาคบรรยายให้ดีขึ้น เป็นบทปฏิบัติการทีส่ ามารถทาให้แล้วเสร็จ
ใน เวลาที่กาหนดและสามารถได้ขอ้ สรุปที่จะสนับสนุนภาคบรรยายได้ดี อีกทั้งชนิดและ ปริมาณของสารที่ใช้จะเลือกโดย
คานึงถึงความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่ง แวดล้อม เพื่อจะทาให้นักศึกษาได้ทดลองได้อย่างสะดวก

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาเนินงาน
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา *343 101 เคมี
The laboratory experiments related to contents in *343 101 Chemistry
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย0 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน0 ศึกษาด้วยตนเอง24 รวม0
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ มีสมั มาคารวะ รู้จกั กาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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วิธีการสอน
(1)
(2)
(3)
(4)

ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัตติ นในห้องปฏิบัตกิ ารก่อนเริ่มปฏิบัติการครั้งแรก
มอบหมายให้นักศึกษารับผิดชอบความเรียบร้อยของโต๊ะปฏิบตั ิการของตนเอง
ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึง Green Chemistry การทิ้งของเสียทีเ่ กิดจากการทดลอง
อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง มีวนิ ัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มีการชี้แจงให้
ทราบแล้ว
(2) มีการประเมินผลตามระเบียบและวิธีการปฏิบัตติ นในห้องปฏิบัติการ เช่น การตรงต่อเวลาในการส่ง
รายงาน การไม่ลบผลการทดลองเดิมแล้วเขียนขึ้นมาใหม่

2. ความรู้
1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญที่เกีย่ วข้อง
(2) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือประกอบกับความรู้ด้านอื่น
2 2.2. วิธีการสอน
(1) บรรยายสรุปสาระสาคัญและทักษะในแต่ละปฏิบัติการก่อนเริม่ ทาปฏิบัติการ
(2) จัดเตรียมแผนภาพแสดงขั้นตอนการทดลองมาก่อนเข้ามาทาปฏิบตั กิ าร
(3) ใช้วีดีทัศน์และเอกสารคู่มือปฏิบัตกิ ารเป็นสื่อในการเรียนรู้
(4) มีการอภิปรายปัญหาที่พบในแต่ละปฏิบัติการระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทั้งในและนอก
ห้องปฏิบัติการ
(5) มีการตรวจสอบและอภิปรายผลการทดลองหลังจากเสร็จปฏิบัติการท้ายคาบ
3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบความรู้และความเข้าใจก่อนทาการปฏิบัติการ
(2) ตรวจจากแผนภาพขั้นตอนการทดลอง
(3) ตรวจจากการเขียนรายงานผลการทดลอง
(4) สอบข้อเขียนปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถค้นหาและตีความ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และแก้ปญ
ั หาทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์
2 วิธีการสอน
(1) บรรยายและสาธิตวิธีการทดลองโดยใช้วีดีทัศน์ และอุปกรณ์สาธิต
(2) จัดให้นักศึกษาทุกคนทาปฏิบัติการด้วยตนเอง
(3) การพูดคุยสอบถามในขณะทาปฏิบัติการ
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วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากความถูกต้องในการตอบคาถามในขณะทาปฏิบัติการ
(2) ประเมินจากรายงานผลการทดลองของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการสอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(2) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
2 วิธีการสอน
(1) ให้นักศึกษาทาปฏิบัติการเป็นกลุม่ โดยแบ่งการรับผิดชอบกันในแต่ละขั้นตอนของการทดลองโดย ให้
เสนอแผนการทดลองและผู้รับผิดชอบ
3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) ตรวจจากรายงานที่ร่วมกันทา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่พบใน
ชีวิตประจาวัน และการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพได้
2 วิธีการสอน
(1) อธิบายแนวคิดสาคัญของการคานวณในแต่ละการทดลอง
(2) ให้แสดงการคานวณในรายงานผลการทดลอง
(3) แนะนาแหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์และวิธีการค้นคว้า
3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากรายงานผลการทดลอง
(2) ประเมินผลจากการรายงานสรุปข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าออนไลน์
6. ทักษะพิสัย
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

ผลการเรียนรู้
สัปดาห์
จานวน
หน่วย บทและหัวข้อ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ที่
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6
1 การแนะนาวิชาและ
0
1. เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีการ 1. บรรยายแนะนาระเบียบและวิธกี าร
วีดีทัศน์
ห้องปฏิบัติการและการ
เข้าทาปฏิบัติการที่ถูกต้องและ ปฏิบัติตนในห้องปฏิบตั ิการ 2. ชี้แจงวิธีการ เครื่องแก้ว
ทดลองที่ 1
มีความปลอดภัย 2. เพื่อให้ เรียนวิชาปฏิบตั ิการ รวมถึงชิ้นงานที่จะต้อง อุปกรณ์ใน
1.1 แนะนาและชี้แจงให้
นักศึกษาคุ้นเคยกับ
ทา 3. กาหนดข้อตกลงร่วมกันเกีย่ วกับ ห้องปฏิบัติการ
นักศึกษาทราบถึง
ห้องปฏิบัติการการทางเคมี 3. เกณฑ์การประเมินผล 4. บรรยายแนะนา
คู่มือ
ระเบียบและวิธีการ
เข้าใจพื้นฐานของการชั่งตวง อุปกรณ์เครื่องแก้วและอื่นๆและการใช้งาน ปฏิบัติการ
ปฏิบัติตนใน
วัด 4. รู้จักความสาคัญของเลข ต่างๆ 5. บรรยายแนะนาข้อปฏิบตั ิเพื่อ
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
นัยสาคัญ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 6.
การสอบและ เกณฑ์การ
อาจารย์กล่าวถึงขั้นตอนการทาปฏิบัติการ
ประเมินผล 1.2 แนะนา
แบบสรุปพร้อมแนะนาข้อควรระวังในการ
อุปกรณ์เครื่องแก้วและ
ทาปฏิบัติการ 7. ให้นักศึกษาเริ่มทา
อื่นๆและการใช้งานต่างๆ
ปฏิบัติการ 8. อาจารย์ให้คาแนะนาและ
1.3 แนะนาข้อปฏิบตั ิ
คาปรึกษาในขณะที่นักศึกษาทาการทดลอง
เพื่อความปลอดภัยใน
อย่างใกล้ชิด 9. อาจารย์สรุปเนื้อหาที่สาคัญ
ห้องปฏิบัติการ เทคนิค
พื้นฐานสาหรับ
ปฏิบัติการเคมี
2 การทดลองที่ 2
0
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
อาจารย์กล่าวถึงขั้นตอนการทา
อุปกรณ์ใน
เรื่องปริมาณสัมพันธ์
ของปริมาณสารในปฏิกริ ิยา ปฏิบัติการแบบสรุปพร้อมแนะนาข้อควร ห้องปฏิบัติการ
เคมี เพื่อศึกษาสารกาหนด ระวังในการทาปฏิบตั ิการ ให้นักศึกษา
สารเคมี
ปริมาณในปฏิกิริยาเคมี
เริ่มทาปฏิบัติการ อาจารย์ให้คาแนะนา คู่มือปฏิบัติการ
และคาปรึกษาในขณะที่นักศึกษาทาการ
ทดลอง อย่างใกล้ชิด อาจารย์สรุป
เนื้อหาที่สาคัญ

อาจารย์
ผู้สอน
รายงานผลการ อาจารย์ผู้
ทดลอง การ คุม
สอบปลายภาค ปฏิบัติการ
การเข้าเรียน
ตรงเวลา
วิธีการประเมิน

การสอบปลาย อาจารย์ผู้
ภาค การสอบ คุม
ก่อนทา
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ+
แผนภาพการ
ทดลอง
รายงานผลการ
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3 การทดลองที่ 3
0
เรื่อง การวิเคราะห์
อลูมิเนียมโดยใช้กฎ
ความดันย่อยของดาลตัน

เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ
อลูมิเนียมในตัวอย่างกระป๋อง
อลูมิเนียม โดยใช้กฎความดัน
ย่อยของดาลตัน เพื่อให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของแก๊สกับปริมาณ
สัมพันธ์

อาจารย์กล่าวถึงขั้นตอนการทา
อุปกรณ์ใน
ปฏิบัติการแบบสรุปพร้อมแนะนาข้อควร ห้องปฏิบัติการ
ระวังในการทาปฏิบตั ิการ ให้นักศึกษา
สารเคมี
เริ่มทาปฏิบัติการ อาจารย์ให้คาแนะนา คู่มือปฏิบัติการ
และคาปรึกษาในขณะที่นักศึกษาทาการ
ทดลอง อย่างใกล้ชิด อาจารย์สรุป
เนื้อหาที่สาคัญ

4 การทดลองที่ 4
เรื่อง การประยุกต์ใช้กฏ
ของแก๊สเพื่อหาน้าหนัก
โมเลกุล

0

เพื่อศึกษากฎของแก๊สที่
สัมพันธ์กับมวลโมเลกุลของ
แก๊ส เพื่อเข้าใจสมบัติของ
แก๊สที่ขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ
ความดัน ปริมาตร

อาจารย์กล่าวถึงขั้นตอนการทา
อุปกรณ์ใน
ปฏิบัติการแบบสรุปพร้อมแนะนาข้อควร ห้องปฏิบัติการ
ระวังในการทาปฏิบตั ิการ ให้นักศึกษา
สารเคมี
เริ่มทาปฏิบัติการ อาจารย์ให้คาแนะนา คู่มือปฏิบัติการ
และคาปรึกษาในขณะที่นักศึกษาทาการ
ทดลอง อย่างใกล้ชิด อาจารย์สรุป
เนื้อหาที่สาคัญ

5 การทดลองที่ 5
เรื่อง การหาน้าหนัก
โมเลกุลของสารที่ไม่
ระเหยและไม่แตกตัวใน
ตัวทาละลาย โดยวิธีหา
จุดเยือกแข็ง

0

เพื่อหาน้าหนักโมเลกุลของ อาจารย์กล่าวถึงขั้นตอนการทา
อุปกรณ์ใน
สารตัวอย่างที่ไม่ระเหยและไม่ ปฏิบัติการแบบสรุปพร้อมแนะนาข้อควร ห้องปฏิบัติการ
แตกตัวในตัวทาละลายโดยวิธี ระวังในการทาปฏิบตั ิการ ให้นักศึกษา
สารเคมี
หาจุดเยือกแข็ง
เริ่มทาปฏิบัติการ อาจารย์ให้คาแนะนา คู่มือปฏิบัติการ
และคาปรึกษาในขณะที่นักศึกษาทาการ
ทดลอง อย่างใกล้ชิด อาจารย์สรุป
เนื้อหาที่สาคัญ

ทดลอง การเข้า
เรียนตรงเวลา
การสอบปลาย อาจารย์ผู้
ภาค การสอบ คุม
ก่อนทา
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ+
แผนภาพการ
ทดลอง
รายงานผลการ
ทดลอง การเข้า
เรียนตรงเวลา
การสอบปลาย อาจารย์ผู้
ภาค การสอบ คุม
ก่อนทา
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ+
แผนภาพการ
ทดลอง
รายงานผลการ
ทดลอง การเข้า
เรียนตรงเวลา
การสอบปลาย อาจารย์ผู้
ภาค การสอบ คุม
ก่อนทา
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ+
แผนภาพการ
ทดลอง
รายงานผลการ
ทดลอง การเข้า
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6 การทดลองที่ 6
เรื่อง อุณหเคมี

0

7 การทดลองที่ 7
เรื่อง การหาอันดับของ
ปฏิกิริยาการสลายตัว
ของไฮโดรเจนเพอรอก
ไซด์

0

8 การทดลองที่ 8
เรื่อง เซลล์กัลวานิก

0

1. เพื่อหาค่าความจุความร้อน 1. อาจารย์กล่าวถึงขั้นตอนการทา
1. อุปกรณ์ใน
ของแคลอริมิเตอร์ 2. เพื่อหา ปฏิบัติการแบบสรุปพร้อมแนะนาข้อควร ห้องปฏิบัติการ
ค่าความร้อนของปฏิกิรยิ า ระวังในการทาปฏิบตั ิการ 2. ให้นักศึกษา 2. สารเคมี 3.
สะเทินระหว่างสารละลายกรด เริ่มทาปฏิบัติการ 3. อาจารย์ให้คาแนะนา คู่มือปฏิบัติการ
และเบส 3. เพื่อหาความ
และคาปรึกษาในขณะที่นักศึกษาทาการ
เข้มข้นที่แน่นอนของ
ทดลอง อย่างใกล้ชิด 4. อาจารย์สรุปเนื้อหา
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ที่สาคัญ
โดยเทคนิคเทอร์มอเตริกไทเทร
ชัน
เพื่อหาอันดับของปฏิกิริยาการ 1. อาจารย์กล่าวถึงขั้นตอนการทา
1. อุปกรณ์ใน
สลายตัวของไฮโดรเจนเพอรอก ปฏิบัติการแบบสรุปพร้อมแนะนาข้อควร ห้องปฏิบัติการ
ไซด์โดยใช้ไอโอไดด์ไอออนเป็น ระวังในการทาปฏิบตั ิการ 2. ให้นักศึกษา 2. สารเคมี 3.
ตัวเร่งปฏิกริ ิยา
เริ่มทาปฏิบัติการ 3. อาจารย์ให้คาแนะนา คู่มือปฏิบัติการ
และคาปรึกษาในขณะที่นักศึกษาทาการ
ทดลอง อย่างใกล้ชิด 4. อาจารย์สรุปเนื้อหา
ที่สาคัญ
1. เพื่อสามารถเขียนแผนภาพ 1. อาจารย์กล่าวถึงขั้นตอนการทา
1. อุปกรณ์ใน
ของเซลล์กลั วานิก 2. เพื่อวัด ปฏิบัติการแบบสรุปพร้อมแนะนาข้อควร ห้องปฏิบัติการ
ศักย์ของเซลล์กลั วานิกแบบ ระวังในการทาปฏิบตั ิการ 2. ให้นักศึกษา 2. สารเคมี 3.
ต่างๆ และเปรียบเทียบค่าศักย์ เริ่มทาปฏิบัติการ 3. อาจารย์ให้คาแนะนา คู่มือปฏิบัติการ
ที่วัดจากการทดลองกับค่าที่ และคาปรึกษาในขณะที่นักศึกษาทาการ
คานวณได้จากสมการของ ทดลอง อย่างใกล้ชิด 4. อาจารย์สรุปเนื้อหา
เนินสต์ 3. เพื่อแสดง
ที่สาคัญ
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
อิสระของกิบบส์กับค่าศักย์ของ

เรียนตรงเวลา
การสอบปลาย อาจารย์ผู้
ภาค การสอบ คุม
ก่อนทา
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ+
แผนภาพการ
ทดลอง
รายงานผลการ
ทดลอง การเข้า
เรียนตรงเวลา
การสอบปลาย อาจารย์ผู้
ภาค การสอบ คุม
ก่อนทา
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ+
แผนภาพการ
ทดลอง
รายงานผลการ
ทดลอง การเข้า
เรียนตรงเวลา
การสอบปลาย อาจารย์ผู้
ภาค การสอบ คุม
ก่อนทา
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ+
แผนภาพการ
ทดลอง
รายงานผลการ
ทดลอง การเข้า
เรียนตรงเวลา
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9 การทดลองที่ 9
เรื่อง โครงสร้างภายใน
ของของแข็ง

0

10 การทดลองที่ 10
เรื่อง เคมีของธาตุแทรน
ซิชัน

0

11 การทดลองที่ 11
เรื่อง การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพสาหรับแอน

0

เซลล์กัลวานิก และจัดลาดับ
ความว่องไวของสารที่ทา
ปฏิกิริยากัน 4. เพื่อศึกษา
ผลกระทบของการเปลี่ยน
ความเข้มข้นต่อ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าของ
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
1. เพื่อเข้าใจโครงสร้างภายใน 1. อาจารย์กล่าวถึงขั้นตอนการทา
1. ชุด
ของแข็ง 2. เพื่อเข้าใจรูปทรง ปฏิบัติการแบบสรุปพร้อมแนะนาข้อควร แบบจาลอง
หน่วยเซลล์ การจัดตัวของ ระวังในการทาปฏิบตั ิการ 2. ให้นักศึกษา อะตอม ซึ่งใน
อนุภาคในหน่วยเซลล์และ เริ่มทาปฏิบัติการ 3. อาจารย์ให้คาแนะนา การทดลองนี้ใช้
คานวณร้อยละการบรรจุ 3. และคาปรึกษาในขณะที่นักศึกษาทาการ ลูกปิงปอง 2.
เพื่ออธิบายสมบัติทางกายภาพ ทดลอง อย่างใกล้ชิด 4. อาจารย์สรุปเนื้อหา คู่มือปฏิบัติการ
ของโลหะบางชนิดซึ่งมี
ที่สาคัญ
โครงสร้างภายในที่ต่างกัน

การสอบปลาย อาจารย์ผู้
ภาค การสอบ คุม
ก่อนทา
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ+
แผนภาพการ
ทดลอง
รายงานผลการ
ทดลอง การเข้า
เรียนตรงเวลา
1. เพื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลง 1. อาจารย์กล่าวถึงขั้นตอนการทา
1. อุปกรณ์ใน การสอบปลาย อาจารย์ผู้
สีของไอออนโลหะแทรนซิชัน ปฏิบัติการแบบสรุปพร้อมแนะนาข้อควร ห้องปฏิบัติการ ภาค การสอบ คุม
2. เพื่อศึกษาความแรงสัมพัทธ์ ระวังในการทาปฏิบตั ิการ 2. ให้นักศึกษา 2. สารเคมี 3. ก่อนทา
ปฏิบัติการ
ของลิแกนด์ 3. เพื่อ
เริ่มทาปฏิบัติการ 3. อาจารย์ให้คาแนะนา คู่มือปฏิบัติการ ปฏิบัติการ+
เปรียบเทียบความเสถียรของ และคาปรึกษาในขณะที่นักศึกษาทาการ
แผนภาพการ
สารเชิงซ้อน
ทดลอง อย่างใกล้ชิด 4. อาจารย์สรุปเนื้อหา
ทดลอง
ที่สาคัญ
รายงานผลการ
ทดลอง การเข้า
เรียนตรงเวลา
1. เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมี 1. อาจารย์กล่าวถึงขั้นตอนการทา
1. อุปกรณ์ใน การสอบปลาย อาจารย์ผู้
ของธาตุเรพรีเซนเททีฟที่เป็น ปฏิบัติการแบบสรุปพร้อมแนะนาข้อควร ห้องปฏิบัติการ ภาค การสอบ คุม
อโลหะบางตัว 2. เพื่อวิเคราะห์ ระวังในการทาปฏิบตั ิการ 2. ให้นักศึกษา 2. สารเคมี 3. ก่อนทา
ปฏิบัติการ
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ไอออน

12 การทดลองที่ 12
เรื่อง การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพสาหรับแคท
ไอออน

หาองค์ประกอบของธาตุเรพรี เริ่มทาปฏิบัติการ 3. อาจารย์ให้คาแนะนา คู่มือปฏิบัติการ
เซนเททีฟที่เป็นอโลหะในเกลือ และคาปรึกษาในขณะที่นักศึกษาทาการ
ต่าง ๆ บางตัว 3. เพื่อเรียนรู้ ทดลอง อย่างใกล้ชิด 4. อาจารย์สรุปเนื้อหา
เทคนิคที่จะนาไปใช้ในการ ที่สาคัญ
วิเคราะห์สาร
0

ปฏิบัติการ+
แผนภาพการ
ทดลอง
รายงานผลการ
ทดลอง การเข้า
เรียนตรงเวลา
1. เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมี 1. อาจารย์กล่าวถึงขั้นตอนการทา
1. อุปกรณ์ใน การสอบปลาย อาจารย์ผู้
ของธาตุเรพรีเซนเทีฟและ ปฏิบัติการแบบสรุปพร้อมแนะนาข้อควร ห้องปฏิบัติการ ภาค การสอบ คุม
ธาตุแทรนซิชัน 2. เพื่อ
ระวังในการทาปฏิบตั ิการ 2. ให้นักศึกษา 2. สารเคมี 3. ก่อนทา
ปฏิบัติการ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบของ เริ่มทาปฏิบัติการ 3. อาจารย์ให้คาแนะนา คู่มือปฏิบัติการ ปฏิบัติการ+
ธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแท และคาปรึกษาในขณะที่นักศึกษาทาการ
แผนภาพการ
รนซิชันที่อยู่ในรูปของแคท ทดลอง อย่างใกล้ชิด 4. อาจารย์สรุปเนื้อหา
ทดลอง
ไอออนในสารละลาย
ที่สาคัญ
รายงานผลการ
ทดลอง การเข้า
เรียนตรงเวลา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลักษณะการประเมิน
สัปดาห์ที่ประเมิน
สมุดบันทึกแผนภาพการทดลอง 2-12
สอบย่อยก่อนเข้าทาปฏิบตั ิการ 2-12
รายงานผลการทดลอง
2-12
สอบปลายภาค
-

สัดส่วนคะแนน
5
10
45
40

หมายเหตุ

ตามตารางสอบ มข.30

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1. คู่มือปฏิบัติการเคมี 343 102 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1.1.Chang, Raymond. Chemistry. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2007. 3.1.2. ทบวงมหาวิทยาลัย เคมี เล่ม 1-2,
สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพฯ 2540 3.1.3. คู่มือปฏิบัติการเคมีทั่วไป, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิมพ์ ครั้งที่ 4, ขอนแก่นการพิมพ์, ขอนแก่น 2554.

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทาการประเมินออนไลน์โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาม ระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ 2.2. การนาเสนอระดับคะแนนหรือเกรด
ต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการ ภาควิชาและกรรมการประจาคณะ 2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่
หลักสูตรหรือคณะ หรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 2.4. การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพือ่ แลกเปลีย่ น ความ
คิดเห็น ขอคาแนะนา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และ ประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้าน
การสอนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรม เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ
เป็นต้น 3.2. การสะท้อนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญโดยแบ่งเป็น 4 ระดับคือ
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น กาหนดให้มีการประชุมพิจารณาระดับคะแนน
หรือเกรด ในระดับ หลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.2. เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรด
แล้ว นักศึกษามีสิทธิในการขอ ตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนาผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เพื่อหา แนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเป็นการ
ประชุมสัมมนา ใน ระดับต่างๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อ พิจารณากรณีนักศึกษา
มีระดับคะแนนต่าหรือสูงผิดปกติ เพื่อหา แนวทางการดาเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐานทีเ่ ป็นที่ยอมรับ 5.3. พัฒนาทักษะ
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การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 5.4. จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (โดยสานัก นวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

