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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343142 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
2. จานวนหน่วยกิต
1 (0-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เป็นวิชาบังคับ สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามีหลายคน ใส่ให้ครบตามทีเ่ ป็นจริง)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัว ตาแหน่งทางวิชาการ
บัตรประชาชน
1 นาย วิทยา เงินแท้
รองศาสตราจารย์
อาจารย์ผู้สอน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัว ตาแหน่งทางวิชาการ
บัตรประชาชน
1 นาย วิทยา เงินแท้
รองศาสตราจารย์
1 นาง ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
รองศาสตราจารย์
1 นางสาว สุธาสินี บุญเชียงมา
อาจารย์
1 นาย สุธา ภูส่ ิทธิศักดิ์
รองศาสตราจารย์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปีที่
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมาก่อนและต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ)

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

6.2 รายวิชาที่เรียนมาก่อนแต่ไม่จาเป็นต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ ตามด้วยเครื่องหมาย #)
343 141 เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry
6.3 หากใช้วิชาอื่นที่เทียบเท่ากันแทนได้ตาม 6.1 และ 6.2 (*ให้เพิ่มข้อความ "หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากัน" หรือ "or
equivalent" ต่อท้ายรหัสวิชานั้นๆ)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกันให้ใช้คาว่า "รายวิชาร่วม" หรือ "Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชาที่ต้องการ
7.2 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(ยกเว้นลงทะเบียนซ้า) ให้ใช้คาว่า "รายวิชาร่วม" หรือ "Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชา
ที่ต้องการ
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8. สถานที่เรียน
SC8521
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด
2015-07-29

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1. ทาให้มีเทคนิคพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเคมีที่ถูกต้อง 1.2. ช่วยเสริมเข้าใจในภาคทฤษฎีจากการลงมือปฏิบตั ิ
1.3. สามารถทาการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้อย่างถูกต้อง 1.4. สามารถมีความคิดประยุกต์เพื่อทาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากการวิเคราะห์ทางเคมีแบบดั้งเดิมนั้นเป็นพื้นฐานสาคัญของการวิเคราะห์สมัย ใหม่ การปรับปรุงรายวิชานี้เพื่อให้
นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานในวิธกี ารวิเคราะห์ทาง เคมีในรูปแบบต่างๆโดยจะทาการปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มสี ่วน
พื้นฐานการวิเคราะห์ ทั่วไปแล้วจะนาไปประยุกต์กับการวิเคราะห์ตวั อย่างจริงโดยใช้ความรู้พื้นฐานที่ได้จาก ส่วนแรก
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนาไปใช้งานจริงได้ดียิ่งขึ้น

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาเนินงาน
1. คาอธิบายรายวิชา
การทดลองที่ฝึกฝนให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเรียนรูเ้ กี่ยวกับเทคนิคที่ถูกต้องของการหาปริมาณด้วยวิธีการวิเคราะห์โดย
ปริมาตร การชั่งน้าหนัก และการสกัด
A laboratory course to acquaint students with proper techniques in quantitative methods of analysis by
volumetric, gravimetric and extraction analysis
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย0 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน0 ศึกษาด้วยตนเอง30 รวม75
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง วิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ มีสมั มาคารวะ รู้จกั กาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และ ประเทศชาติ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2 วิธีการสอน
(1) สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน
(2) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน
(3) จัดให้มีคะแนนในส่วนของการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรงต่อเวลาและความ
ซื่อสัตย์ในการไม่คัดลอกงานหรือแบบฝึกหัด
(4) เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรม
(2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาในการส่งงาน ที่ได้รับมอบหมาย
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(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
2. ความรู้
1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการ
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาการ สามารถปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้
(3) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือใช้ประกอบกับความรู้ในด้านอื่นๆ
(4) มีความรู้ในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
2 วิธีการสอน
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(2) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถถามคาถามได้ทั้งในและนอกชั้นเรียน
(3) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝกึ การทางาน
(4) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา
3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบย่อย การสอบข้อเขียน การสอบ
ภาคปฏิบตั ิ การทาแบบฝึกหัด และการทารายงาน
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บัณฑิต
3. ทักษะทางปัญญา
1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปญ
ั หาทาง
วิชาการได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปญ
ั หาการ
ทางานได้อย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทาโครงงานวิจัย
3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลจากความถูกต้องในการตอบคาถามในชั้นเรียน ในแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมายให้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และจากโครงงานวิจัย
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บัณฑิต
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) มีภาวะผู้นา มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของ
กลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(3) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี โดยตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
วิธีการสอน
(1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยจัดให้มีการเรียนรู้และทางานร่วมกันเป็นกลุม่
(2) การจัดให้มรี ายวิชาสัมมนา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทางานกลุม่
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
(3) ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียน
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บัณฑิต

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการอธิบายปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่
พบในชีวิตประจาวัน และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรู้
ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแบบปากเปล่าและแบบเขียนรายงาน รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
2 วิธีการสอน
(1) การสอนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาในหลักสูตร
(2) ใช้ PowerPoint ที่มีรูปแบบเหมาะสม น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทาความเข้าใจ
ประกอบการสอนในชั้นเรียน
(3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning จาก home page รายวิชาและแนะนา web site ที่
เกี่ยวข้อง
(4) การกระตุ้นให้เห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและสืบค้นข้อมูล
3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ เทคนิคการ
นาเสนอ
(2) ประเมินผลจากจานวนนักศึกษาทีเ่ ข้ามาเรียนรู้ใน home page รายวิชา การทาแบบฝึกหัด การทา
รายงาน และการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บัณฑิต
6. ทักษะพิสัย
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.
ผลการเรียนรู้
สัปดาห์
จานวน
หน่วย บทและหัวข้อ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ที่
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6
1 แนะนารายวิชา ข้อตกลง
0
เพื่อให้นักศึกษารู้จัก
การประเมินผล ความ
วิธีการเข้าทาปฏิบตั ิการที่
ปลอดภัย ในการเรียนวิชา
ถูกต้องและมีความ
ปฏิบัติการ
ปลอดภัย เพื่อให้
1.1 แนะนาและชี้แจงให้
นักศึกษาคุ้นเคยกับ
นักศึกษาทราบถึงระเบียบ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
และวิธีการปฏิบัตติ นใน
ทางเคมี
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการ
สอบและ เกณฑ์การ
ประเมินผล 1.2 แนะนา
อุปกรณ์เครื่องแก้วและอื่นๆ
และการใช้งานต่างๆ 1.3
แนะนาข้อปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
2 การศึกษาเทคนิคการ
0
เพื่อทาการศึกษา
ไทเทรตเบื้องต้น
เทคนิคการไทเทรตที่
การศึกษาเทคนิคการ
ถูกต้อง
ไทเทรตเบื้องต้น

แผนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

บรรยายแนะนาระเบียบและวิธีการ วีดีทัศน์
ปฏิบัติตนในห้องปฏิบตั ิการ ชี้แจง เครื่องแก้ว
วิธีการเรียนวิชาปฏิบัติการ รวมถึง
อุปกรณ์ใน
ชิ้นงานที่จะต้องทา กาหนดข้อตกลง ห้องปฏิบัติการ
ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล
คู่มือ
บรรยายแนะนาอุปกรณ์เครื่องแก้ว ปฏิบัติการ
และอื่นๆและการใช้งานต่างๆ
บรรยายแนะนาข้อปฏิบตั ิเพื่อความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

อาจารย์
ผู้สอน
การเข้าเรียนตรง รศ. ดร.
เวลา
วิทยา เงิน
แท้
วิธีการประเมิน

ชี้แจงให้นักศึกษาทาการไทเทรตหา วีดีทัศน์
รายงานผลการ
ความเข้มข้นของกรดด้วยเบสโดยไม่ได้ เครื่องแก้ว
ทดลอง การเข้า
อธิบายกระบวนการใดๆ ให้เวลา 30 อุปกรณ์ใน
เรียนตรงเวลา
นาที ทาคนละ 1 ครั้ง ให้นักศึกษา ห้องปฏิบัติการ
มาเขียนปริมาตรของเบสที่ได้ของแต่ละ คู่มือ
คนบนกระดาน อาจารย์วิพากษ์ผล ปฏิบัติการ
การทดลองเพื่อแสดงให้เห็นว่าถ้าหาก
นักศึกษามีเทคนิคที่ไม่ถูกต้องจะทา
ให้ผลการทดลองที่ออกมามีความ

รศ. ดร.
วิทยา เงิน
แท้ รศ. ดร.
ศุภลักษณ์
ศรีจารนัย
อ. ดร.
สุธาสินี บุญ
เชียงมา
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3 การเตรียมสารละลายกรด
มาตรฐานและการไทเทรต
ของผสมคาร์บอเนตและไบ
คาร์บอเนต
การเตรียมสารละลายกรด
มาตรฐานและการไทเทรต
ของผสมคาร์บอเนตและไบ
คาร์บอเนต

0

เพื่อศึกษาการ
วิเคราะห์ที่อาศัยการวัด
ปริมาตรโดยปฏิริยากรดเบส ศึกษาการเตรียม
สารมาตรฐานทุติยภูมิ
ศึกษาการเตรียมสารปฐม
ภูมิ Na2CO3 ศึกษา
วิธีการหาความเข้มข้นที่
แน่นอนของสารมาตรฐาน
กรด

แตกต่างกันมาก (ดูจากพิสัยของ
ปริมาตร) ให้นักศึกษาศึกษาจากวีดิ
ทัศน์เรื่องเทคนิคการไทเทรตพื้นฐานที่
ถูกต้องรวมถึงการใช้เครื่องแก้วแต่ละ
ชนิดให้ถูกต้อง ให้กลับไปทาการ
ทดลองเดิมซ้าอีกครั้งโดยใช้วิธีการที่
ถูกต้อง นาผลการทดลองมาเขียน
บนกระดานอีกครั้งแล้วให้ช่วยกัน
วิพากษ์ผลการทดลองเปรียบเทียบกับ
ก่อนดูวีดีทัศน์ อาจารย์สรุปเทคนิค
และวิธีการที่ถูกต้องอีกครั้ง
มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคนไป
เตรียมแผนภาพขั้นตอนของการทาการ
ทดลองสาหรับอาทิตย์หน้า พร้อมการ
ทดสอบก่อนทาปฏิบัติการ
นักศึกษาเซ็นชื่อเข้าปฏิบัติการส่ง
วีดีทัศน์
แผนผังขั้นตอนการทดลอง ตรวจรับ เครื่องแก้ว
แล้วแจกคืน ทดสอบก่อนเริ่มทา อุปกรณ์ใน
ปฏิบัติการโดยใช้เนื้อหาที่จะทาการ ห้องปฏิบัติการ
ทดลอง 10 นาที อาจารย์อธิบายถึง คู่มือ
ความสาคัญของเทคนิคที่ถูกต้องในการ ปฏิบัติการ
ไทเทรตจากสัปดาห์ที่แล้ว อาจารย์
กล่าวถึงขั้นตอนการทาปฏิบตั ิการแบบ
สรุปพร้อมแนะนาข้อควรระวังในการ
ทาปฏิบัติการ อธิบายเรื่องการชั่ง
แบบผลต่างที่ถูกต้อง ให้นักศึกษา
เริ่มทาปฏิบัติการ อาจารย์เดิน
พูดคุยเกี่ยวกับสีของจุดยุติที่ถูกต้องใน

การสอบก่อนทา รศ. ดร.
ปฏิบัติการ+
วิทยา เงิน
แผนภาพการ
แท้ รศ. ดร.
ทดลอง รายงาน ศุภลักษณ์
ผลการทดลอง ศรีจารนัย
การเข้าเรียนตรง อ. ดร.
เวลา สอบข้อเขียน สุธาสินี บุญ
ปลายภาค
เชียงมา
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4 การไทเทรตแบบตกตะกอน
และการหาปริมาณคลอไรด์
การไทเทรตแบบตกตะกอน
และการหาปริมาณคลอไรด์

0

5 การไทเทรตแบบปฏิกริ ิยารี
ดอกซ์ของเปอร์แมงกาเนต
และออกซาเลต
การไทเทรตแบบปฏิกริ ิยารี
ดอกซ์ของเปอร์แมงกาเนต
และออกซาเลต

0

6 การไทเทรตแบบ
สารประกอบเชิงซ้อนและ
การหาความกระด้างของน้า
การไทเทรตแบบ
สารประกอบเชิงซ้อนและ
การหาความกระด้างของน้า

0

ขณะที่นักศึกษาทาการไทเทรต
อาจารย์สรุปเนื้อหาในการวิเคราะห์
เพื่อศึกษาการ
รูปแบบเหมือนสัปดาห์ก่อนหน้า
วีดีทัศน์
วิเคราะห์ที่อาศัยการวัด เพิ่มเติม แนะนาข้อควรระวังในการทา เครื่องแก้ว
ปริมาตรโดยปฏิริยาการ ปฏิบัติการ การทิ้งของเสียที่เป็นโลหะ อุปกรณ์ใน
ตกตะกอน ศึกษาการ หนัก ข้อควรระวังการใช้ AgNO3 ห้องปฏิบัติการ
เตรียมสารมาตรฐานปฐม
คู่มือ
ภูมิ NaCl ศึกษาการใช้
ปฏิบัติการ
อินดิเคเตอร์ที่ต่างกัน
ศึกษาการไทเทรตแบบ
ย้อนกลับ
เพื่อศึกษาการ
รูปแบบเหมือนสัปดาห์ก่อนหน้า
วีดีทัศน์
วิเคราะห์ที่อาศัยการวัด เพิ่มเติม แนะนาข้อควรระวังในการอุ่น เครื่องแก้ว
ปริมาตรโดยปฏิริยารี
สารไม่ให้ร้อนมากเกินไป ข้อควร อุปกรณ์ใน
ดอกซ์ ศึกษาการ
ระวังการใช้ KMnO4
ห้องปฏิบัติการ
เตรียมสารมาตรฐานปฐม
คู่มือ
ภูมิ Na2C2O4 ศึกษา
ปฏิบัติการ
การไทเทรตแบบไม่ใช้อินดิ
เคเตอร์
เพื่อศึกษาการ
เหมือนสัปดาห์ก่อนหน้า
วีดีทัศน์
วิเคราะห์ที่อาศัยการวัด เพิ่มเติม สอบปฏิบตั ิเทคนิคการชั่ง
เครื่องแก้ว
ปริมาตรโดยปฏิริยาการ เทคนิคการปิเปต เทคนิคการไทเทรต อุปกรณ์ใน
เกิดสารเชิงซ้อน ศึกษา รายบุคคล
ห้องปฏิบัติการ
การเตรียมสารมาตรฐาน
คู่มือ
ปฐมภูมิ CaCO3 เพื่อ
ปฏิบัติการ
หาความกระด้างของน้า
ตัวอย่าง

การสอบก่อนทา รศ. ดร.
ปฏิบัติการ+
วิทยา เงิน
แผนภาพการ
แท้ รศ. ดร.
ทดลอง รายงาน ศุภลักษณ์
ผลการทดลอง ศรีจารนัย
การเข้าเรียนตรง อ. ดร.
เวลา สอบข้อเขียน สุธาสินี บุญ
ปลายภาค
เชียงมา
การสอบก่อนทา รศ. ดร.
ปฏิบัติการ+
วิทยา เงิน
แผนภาพการ
แท้ รศ. ดร.
ทดลอง รายงาน ศุภลักษณ์
ผลการทดลอง ศรีจารนัย
การเข้าเรียนตรง อ. ดร.
เวลา สอบข้อเขียน สุธาสินี บุญ
ปลายภาค
เชียงมา
สอบปฏิบัติ การ รศ. ดร.
สอบก่อนทา
วิทยา เงิน
ปฏิบัติการ+
แท้ รศ. ดร.
แผนภาพการ
ศุภลักษณ์
ทดลอง รายงาน ศรีจารนัย
ผลการทดลอง อ. ดร.
การเข้าเรียนตรง สุธาสินี บุญ
เวลา สอบข้อเขียน เชียงมา
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7 การหาปริมาณนิกเกิลโดย
วิธีการชั่งน้าหนัก
การหาปริมาณนิกเกิลโดย
วิธีการชั่งน้าหนัก

0

8 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้า 1
การวิเคราะห์ปริมาณ
ซัลเฟตด้วยการชั่งน้าหนัก
และการไทเทรต

0

9 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้า 2
การวิเคราะห์ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้า
การหาปริมาณทองแดงโดย
วิธีไอโอโดเมทรี

0

ปลายภาค
เพื่อศึกษาการ
รูปแบบเหมือนสัปดาห์ที่แล้วแต่มี
วีดีทัศน์
การสอบก่อนทา รศ. ดร.
วิเคราะห์ที่อาศัยการชั่ง การเปลีย่ นแปลงดังนี้ อธิบายถึง เครื่องแก้ว
ปฏิบัติการ+
วิทยา เงิน
น้าหนัก ศึกษาเทคนิค เนื้อหาจากสัปดาห์ที่แล้วเพื่อให้เห็น อุปกรณ์ใน
แผนภาพการ
แท้ รศ. ดร.
การตกตะกอน การกรอง ความแตกต่างของการวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ ทดลอง รายงาน ศุภลักษณ์
การล้าง การอบตะกอน สัปดาห์นี้ที่เป็นการวิเคราะห์เชิงน้าหนัก คู่มือ
ผลการทดลอง ศรีจารนัย
กล่าวถึงขั้นตอนการทาปฏิบตั กิ าร ปฏิบัติการ
การเข้าเรียนตรง อ. ดร.
แบบสรุปพร้อมแนะนาข้อควรระวังใน
เวลา สอบข้อเขียน สุธาสินี บุญ
การทาปฏิบัติการ การทิ้งของเสียที่เป็น
ปลายภาค
เชียงมา
โลหะหนัก ดูวีดิทัศน์เรื่องการ
วิเคราะห์ตะกอน และเทคนิคที่ถูกต้อง
ให้นักศึกษาเริ่มทาปฏิบัติการ
อาจารย์สรุปเนื้อหาในการวิเคราะห์
เพื่อศึกษาการประยุกต์ อาจารย์ชี้แจงแนะนาการวิเคราะห์ วีดีทัศน์
การสอบก่อนทา รศ. ดร.
การวิเคราะห์สารชนิด ตัวอย่างจริงพร้อมทั้งแนะนาปัญหาที่ เครื่องแก้ว
ปฏิบัติการ+
วิทยา เงิน
เดียวกันด้วยวิธีการ
อาจเกิดขึ้นได้ ให้นักศึกษาทางาน อุปกรณ์ใน
แผนภาพการ
แท้ รศ. ดร.
วิเคราะห์ที่แตกต่างกัน เป็นกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่กันทาการ
ห้องปฏิบัติการ ทดลอง รายงาน ศุภลักษณ์
วิเคราะห์ในแต่ละส่วน นาเสนอผล คู่มือ
ผลการทดลอง ศรีจารนัย
การวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน ให้
ปฏิบัติการ
การเข้าเรียนตรง อ. ดร.
นักศึกษาวิพากษ์ผลการทดลองของ
เวลา สอบข้อเขียน สุธาสินี บุญ
กลุ่ม อาจารย์สรุปและแนะนาการ
ปลายภาค
เชียงมา
แก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อศึกษาการประยุกต์ รูปแบบเหมือนสัปดาห์ที่แล้วแต่มี
วีดีทัศน์
การสอบก่อนทา รศ. ดร.
การวิเคราะห์โดยอาศัย การเปลีย่ นแปลงดังนี้ แนะนาการ เครื่องแก้ว
ปฏิบัติการ+
วิทยา เงิน
ปฏิกิริยารีดอกซ์
ไทเทรตปฏิกิริยาที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุปกรณ์ใน
แผนภาพการ
แท้ รศ. ดร.
ไอโอดีน สารมาตรฐาน อุปกรณ์พิเศษ ห้องปฏิบัติการ ทดลอง รายงาน ศุภลักษณ์
คู่มือ
ผลการทดลอง ศรีจารนัย

9
ปฏิบัติการ

10 การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 1
การวิเคราะห์ปริมาณ
คาร์บอเนตในดิน

0

11 การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 2
การวิเคราะห์ปริมาณ
เหล็กในดิน

0

12 เทคนิคการสกัด
เทคนิคการสกัด

0

การเข้าเรียนตรง อ. ดร.
เวลา สอบข้อเขียน สุธาสินี บุญ
ปลายภาค
เชียงมา
เพื่อศึกษาการประยุกต์ รูปแบบเหมือนสัปดาห์ที่แล้วแต่มี
วีดีทัศน์
การสอบก่อนทา รศ. ดร.
การวิเคราะห์โดยอาศัย การเปลีย่ นแปลงดังนี้ เพิ่มเติมการ เครื่องแก้ว
ปฏิบัติการ+
วิทยา เงิน
ปฏิกิริยากรด-เบส
แนะนาลักษณะและความยากของการ อุปกรณ์ใน
แผนภาพการ
แท้ รศ. ดร.
วิเคราะห์ตัวอย่างดินที่มากกว่าตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการ ทดลอง รายงาน ศุภลักษณ์
น้า
คู่มือ
ผลการทดลอง ศรีจารนัย
ปฏิบัติการ
การเข้าเรียนตรง อ. ดร.
เวลา สอบข้อเขียน สุธาสินี บุญ
ปลายภาค
เชียงมา
เพื่อศึกษาการประยุกต์ รูปแบบเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว
วีดีทัศน์
การสอบก่อนทา รศ. ดร.
การวิเคราะห์โดยอาศัย
เครื่องแก้ว
ปฏิบัติการ+
วิทยา เงิน
ปฏิกิริยารีดอกซ์
อุปกรณ์ใน
แผนภาพการ
แท้ รศ. ดร.
ห้องปฏิบัติการ ทดลอง รายงาน ศุภลักษณ์
คู่มือ
ผลการทดลอง ศรีจารนัย
ปฏิบัติการ
การเข้าเรียนตรง อ. ดร.
เวลา สอบข้อเขียน สุธาสินี บุญ
ปลายภาค
เชียงมา
เพื่อศึกษาเทคนิคการ ทดสอบก่อนเริม่ ทาปฏิบัติการโดยใช้ เครื่องแก้ว การสอบก่อนทา รศ. ดร.
สกัดแบบต่างๆ
เนื้อหาที่จะทาการทดลอง 10 นาที อุปกรณ์ใน
ปฏิบัติการ+
วิทยา เงิน
อาจารย์อธิบายถึงความสาคัญของ
ห้องปฏิบัติการ แผนภาพการ
แท้ รศ. ดร.
เทคนิคการสกัด และข้อควรระวัง ดู คู่มือ
ทดลอง รายงาน ศุภลักษณ์
วีดิทัศน์เรื่องการสกัดอย่างง่าย ให้ ปฏิบัติการ
ผลการทดลอง ศรีจารนัย
นักศึกษาเริ่มทาปฏิบัติการ อาจารย์
การเข้าเรียนตรง อ. ดร.
สรุปเนื้อหาในการวิเคราะห์
เวลา สอบข้อเขียน สุธาสินี บุญ
ปลายภาค
เชียงมา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลักษณะการประเมิน
สัปดาห์ที่ประเมิน
การสอบปฏิบัติ
6
การสอบปลายภาค
การสอบก่อนทาปฏิบตั ิการ+แผนภาพการทดลอง 2-12
รายงานผลการทดลอง
2-12
การเข้าเรียนตรงเวลา
1-12

สัดส่วนคะแนน
หมายเหตุ
10
50
ตามตารางสอบ มข.
15
20
5

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ชุติมา คูคู่สมุทรและคณะ. (2541). ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 4. ขอนแก่น: โรงพิมพ์ พระธรรมขันต์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1.1. ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์. (2543). ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 3.1.2. ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์. (2541). เคมีวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 3.1.3. Skoog, Douglas A., West, Donald M., Holler, James F., Crouch, Stanley R., (2004)
Fundmentals of Analytical Chemistry, 8th ed., Thomson Learning., USA.

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทาการประเมินออนไลน์โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาม ระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ 2.2. การนาเสนอระดับคะแนนหรือ
เกรดต่อที่ประชุมกรรมการ วิชาการภาควิชาและกรรมการประจาคณะ 2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน
ที่หลักสูตรหรือ คณะหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 2.4. การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลก เปลีย่ น
ความคิดเห็น ขอคาแนะนา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทมี่ ีความรู้และ ประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 2.5 ทาการ
ประเมินออนไลน์โดยนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการสอนสอด แทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอนและการ
ผลิตสื่อ เป็นต้น 3.2. การสะท้อนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยแบ่งเป็น 4
ระดับคือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ คณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น กาหนดให้มีการประชุมพิจารณาระดับ
คะแนนหรือเกรด ในระดับ หลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.2. เมื่อประกาศระดับ
คะแนนหรือเกรดแล้ว นักศึกษามีสิทธิในการ ขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด
4.3 รายวิชาจะเข้าสูร่ ะบบการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา เมื่อปิดภาคการศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนาผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เพื่อหาแนว ทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเป็นการ
ประชุมสัมมนา ในระดับ ต่างๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณี
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นักศึกษามีระดับคะแนนต่าหรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนว ทางการดาเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 5.3.
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 5.4. จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือ
ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา (โดยสานัก นวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

