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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343142 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry Laboratory
2. จํานวนหนวยกิต
1 (0-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาบังคับ สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาย วิทยา เงินแท
อาจารยผูสอน
ที่
1
1
1
1

ชื่อ - นามสกุล

นาย วิทยา เงินแท
นาง ศุภลักษณ ศรีจารนัย
นางสาว สุธาสินี บุญเชียงมา
นาย สุธา ภูส ิทธิศักดิ์

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
5570400070339 รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
5570400070339 รองศาสตราจารย
3410101820080 รองศาสตราจารย
3411400042144 อาจารย
3100503086685 รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจาํ เปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #)
343 141 เคมีวิเคราะห Analytical Chemistry
6.3 หากใชวิชาอื่นที่เทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพิ่มขอความ "หรือรายวิชาที่เทียบเทากัน" หรือ "or
equivalent" ตอทายรหัสวิชานั้นๆ)

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกันใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite"
ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
SC8521
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2016-01-11

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1. ทําใหมีเทคนิคพื้นฐานของการวิเคราะหทางเคมีที่ถูกตอง 1.2. ชวยเสริมเขาใจในภาคทฤษฎีจากการลงมือปฏิบตั ิ
1.3. สามารถทําการวิเคราะหเชิงปริมาณไดอยางถูกตอง 1.4.
สามารถมีความคิดประยุกตเพื่อทําการวิเคราะหเชิงปริมาณ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากการวิเคราะหทางเคมีแบบดั้งเดิมนั้นเปนพื้นฐานสําคัญของการวิเคราะหสมัย ใหม
การปรับปรุงรายวิชานี้เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูพื้นฐานในวิธีการวิเคราะหทาง
เคมีในรูปแบบตางๆโดยจะทําการปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีสวนพื้นฐานการวิเคราะห
ทั่วไปแลวจะนําไปประยุกตกับการวิเคราะหตัวอยางจริงโดยใชความรูพื้นฐานที่ไดจาก สวนแรก
เพื่อใหเกิดความเขาใจในการนําไปใชงานจริงไดดียิ่งขึ้น

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1 คําอธิบายรายวิชา
.
การทดลองที่ฝกฝนใหนักศึกษาไดคุนเคยและเรียนรูเ กี่ยวกับเทคนิคที่ถูกตองของการหาปริมาณดวยวิธีการวิเคราะหโดยปริ
มาตร การชั่งน้ําหนัก และการสกัด
A laboratory course to acquaint students with proper techniques in quantitative methods of analysis
by volumetric, gravimetric and extraction analysis
2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
.
บรรยาย0 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง30 รวม75

3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
.

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
.
1

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง วิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสมั มาคารวะ รูจกั กาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และ ประเทศชาติ

2

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
วิธีการสอน
(1) สอดแทรกความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน
(2) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน
(3) จัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เชน
การตรงตอเวลาและความซื่อสัตยในการไมคัดลอกงานหรือแบบฝกหัด

3

(4) เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม
(2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงตอเวลาในการสงงาน ที่ไดรับมอบหมาย
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต

2 ความรู
.
1

ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการ
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาการ
สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณตางๆ ได
(3) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ

2

(4) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
วิธีการสอน
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
(2) การเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน

(3) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝก การทํางาน
3

(4) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนา
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบยอย การสอบขอเขียน
การสอบภาคปฏิบตั ิ การทําแบบฝกหัด และการทํารายงาน
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ ชบัณฑิต

3 ทักษะทางปญญา
.
1ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
( สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ
1 เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาทางวิชาการไดอยางสรางสรรค
)
( สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หาการทํางานไดอยางเป
2 นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
)
2วิธีการสอน
(1) การสอนโดยใหผเู รียนมีสวนรวมในชั้นเรียน
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงานวิจัย
3วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลจากความถูกตองในการตอบคําถามในชั้นเรียน ในแบบฝกหัด งานที่ไดรับมอบหมายให
ศึกษาคนควาดวยตนเอง และจากโครงงานวิจัย
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ ชบัณฑิต
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
.
1

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีภาวะผูนํา
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญ
 หาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง

2

3

(3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี โดยตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
วิธีการสอน
(1) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยจัดใหมีการเรียนรูและทํางานรวมกันเปนกลุม
(2) การจัดใหมรี ายวิชาสัมมนา ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
วิธีการประเมินผล

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
(3) ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในชั้นเรียน
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ ชบัณฑิต
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
1ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบในชีวิตประจํา
) วัน และในการปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาชีพได
(2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวยตนเอง
) การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
(3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งแบบปากเปลาและแบบเขียนรายงาน
) รวมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
2วิธีการสอน
(1) การสอนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาในหลักสูตร
(2) ใช PowerPoint ที่มีรปู แบบเหมาะสม นาสนใจ ชัดเจน
งายตอการติดตามทําความเขาใจประกอบการสอนในชั้นเรียน
(3) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning จาก home page รายวิชาและแนะนํา web site ที่
เกี่ยวของ
(4) การกระตุนใหเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
3วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ เทคนิคการนําเสนอ
(2) ประเมินผลจากจํานวนนักศึกษาทีเ่ ขามาเรียนรูใน home page รายวิชา การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน
และการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี่ยวของ
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ ชบัณฑิต
6 ทักษะพิสัย
.

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน
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 การเขาเรียน รศ.
ขอตกลง
เพื่อใหนักศึกษารูจักวิธี บรรยายแนะนําระเบียบและวิธีการป วีดีทัศ ตรงเวลา ดร.
การประเมินผล
การเขาทําปฏิบตั ิการที่ ฏิบัติตนในหองปฏิบตั ิการ 
น 
วิท
ความปลอดภัย
ถูกตองและมีความปล ชี้แจงวิธีการเรียนวิชาปฏิบตั ิการ เครื่อง
ยา
ในการเรียนวิชาปฏิบัติ
อดภัย 
รวมถึงชิ้นงานที่จะตองทํา 
แกว
เงิน
การ
เพื่อใหนักศึกษาคุนเค กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับเกณ 
แท
1.1
ยกับหองปฏิบัติการวิเ ฑการประเมินผล 
อุปกร
แนะนําและชี้แจงใหนัก
คราะหทางเคมี
บรรยายแนะนําอุปกรณเครื่องแกวแ ณในห
ศึกษาทราบถึงระเบียบ
ละอื่นๆและการใชงานตางๆ  องปฏิ
และวิธีการปฏิบัตติ นใน
บรรยายแนะนําขอปฏิบตั ิเพื่อความป บัติกา
หองปฏิบัติการ
ลอดภัยในหองปฏิบตั ิการ
ร
รวมทั้งการสอบและ
คูมือป
เกณฑการประเมินผล
ฏิบัติก
1.2
าร
แนะนําอุปกรณเครื่องแ
กวและอื่นๆและการใช
งานตางๆ 1.3
แนะนําขอปฏิบัติเพื่อค
วามปลอดภัยในหองป
ฏิบัติการ
2 การศึกษาเทคนิคการไ 0


 รายงานผลก รศ.
ทเทรตเบื้องตน
เพื่อทําการศึกษาเทคนิ ชี้แจงใหนักศึกษาทําการไทเทรตหาค วีดีทัศ ารทดลอง ดร.
การศึกษาเทคนิคการไ
คการไทเทรตที่ถูกตอง วามเขมขนของกรดดวยเบสโดยไมได น  การเขาเรียน วิท
ทเทรตเบื้องตน
อธิบายกระบวนการใดๆ ใหเวลา 30 เครื่อง ตรงเวลา ยา
นาที ทําคนละ 1 ครั้ง 
แกว
เงิน
ใหนักศึกษามาเขียนปริมาตรของเบส 
แท
ที่ไดของแตละคนบนกระดาน  อุปกร
รศ.
อาจารยวิพากษผลการทดลองเพื่อแ ณในห
ดร.
สดงใหเห็นวาถาหากนักศึกษามีเทค องปฏิ
ศุภ
นิคที่ไมถูกตองจะทําใหผลการทดลอ บัติกา
ลัก
งที่ออกมามีความแตกตางกันมาก ร 
ษณ

3 การเตรียมสารละลายก 0
รดมาตรฐานและการไท
เทรตของผสมคารบอเน
ตและไบคารบอเนต
การเตรียมสารละลายก
รดมาตรฐานและการไท
เทรตของผสมคารบอเน
ตและไบคารบอเนต

(ดูจากพิสัยของปริมาตร) 
คูมือป
ศรี
ใหนักศึกษาศึกษาจากวีดิทัศนเรื่องเท ฏิบัติก
จา
คนิคการไทเทรตพื้นฐานที่ถูกตองรว าร
รนั
มถึงการใชเครื่องแกวแตละชนิดใหถู
ย
กตอง 
อ.
ใหกลับไปทําการทดลองเดิมซ้ําอีกครั้
ดร.
งโดยใชวิธีการที่ถูกตอง 
สุธ
นําผลการทดลองมาเขียนบนกระดา
าสิ
นอีกครั้งแลวใหชวยกันวิพากษผลกา
นี
รทดลองเปรียบเทียบกับกอนดูวีดที ัศ
บุญ
น 
เชีย
อาจารยสรุปเทคนิคและวิธีการที่ถูก
งม
ตองอีกครั้ง 
า
มอบหมายใหนักศึกษาแตละคนไปเต
รียมแผนภาพขั้นตอนของการทําการ
ทดลองสําหรับอาทิตยหนา
พรอมการทดสอบกอนทําปฏิบัติการ


 การสอบกอ รศ.
เพื่อศึกษาการวิเคราะ นักศึกษาเซ็นชื่อเขาปฏิบัติการสงแผ วีดีทัศ นทําปฏิบัติก ดร.
หที่อาศัยการวัดปริมา นผังขั้นตอนการทดลอง
น  าร+แผนภา วิท
ตรโดยปฏิริยากรด- ตรวจรับแลวแจกคืน 
เครื่อง พการทดลอ ยา
เบส 
ทดสอบกอนเริม่ ทําปฏิบัติการโดยใชเ แกว ง
เงิน
ศึกษาการเตรียมสารม นื้อหาที่จะทําการทดลอง 10 นาที  รายงานผลก แท
าตรฐานทุตยิ ภูมิ  
อุปกร ารทดลอง รศ.
ศึกษาการเตรียมสารป อาจารยอธิบายถึงความสําคัญของเท ณในห การเขาเรียน ดร.
ฐมภูมิ Na2CO3  คนิคที่ถูกตองในการไทเทรตจากสัป องปฏิ ตรงเวลา ศุภ
ศึกษาวิธีการหาความเ ดาหที่แลว 
บัติกา สอบขอเขีย ลัก
ขมขนที่แนนอนของสา อาจารยกลาวถึงขั้นตอนการทําปฏิบั ร  นปลายภาค ษณ
รมาตรฐานกรด
ติการแบบสรุปพรอมแนะนําขอควรร คูมือป
ศรี
ะวังในการทําปฏิบัติการ 
ฏิบัติก
จา
อธิบายเรื่องการชั่งแบบผลตางที่ถกู ต าร
รนั
อง  ใหนักศึกษาเริ่มทําปฏิบัติการ
ย

อ.
อาจารยเดินพูดคุยเกี่ยวกับสีของจุดยุ
ดร.
ติที่ถูกตองในขณะที่นักศึกษาทําการไ
สุธ
ทเทรต 
าสิ
อาจารยสรุปเนื้อหาในการวิเคราะห
นี

4 การไทเทรตแบบตกตะ 0
กอนและการหาปริมา
ณคลอไรด
การไทเทรตแบบตกตะ
กอนและการหาปริมา
ณคลอไรด

5 การไทเทรตแบบปฏิกริ ิ 0
ยารีดอกซของเปอรแมง
กาเนตและออกซาเลต
การไทเทรตแบบปฏิกริ ิ
ยารีดอกซของเปอรแมง
กาเนตและออกซาเลต

บุญ
เชีย
งม
า

 รูปแบบเหมือนสัปดาหกอนหนา  การสอบกอ รศ.
เพื่อศึกษาการวิเคราะ  เพิ่มเติม
วีดีทัศ นทําปฏิบัติก ดร.
หที่อาศัยการวัดปริมา แนะนําขอควรระวังในการทําปฏิบตั ิ น  าร+แผนภา วิท
ตรโดยปฏิริยาการตกต การ การทิ้งของเสียที่เปนโลหะหนัก เครื่อง พการทดลอ ยา
ะกอน 
 ขอควรระวังการใช AgNO3
แกว ง
เงิน
ศึกษาการเตรียมสารม
 รายงานผลก แท
าตรฐานปฐมภูมิ NaCl
อุปกร ารทดลอง รศ.

ณในห การเขาเรียน ดร.
ศึกษาการใชอินดิเคเต
องปฏิ ตรงเวลา ศุภ
อรที่ตางกัน 
บัติกา สอบขอเขีย ลัก
ศึกษาการไทเทรตแบ
ร  นปลายภาค ษณ
บยอนกลับ
คูมือป
ศรี
ฏิบัติก
จา
าร
รนั
ย
อ.
ดร.
สุธ
าสิ
นี
บุญ
เชีย
งม
า

 รูปแบบเหมือนสัปดาหกอนหนา  การสอบกอ รศ.
เพื่อศึกษาการวิเคราะ  เพิ่มเติม
วีดีทัศ นทําปฏิบัติก ดร.
หที่อาศัยการวัดปริมา แนะนําขอควรระวังในการอุนสารไมใ น  าร+แผนภา วิท
ตรโดยปฏิริยารีดอกซ หรอนมากเกินไป 
เครื่อง พการทดลอ ยา

ขอควรระวังการใช KMnO4
แกว ง
เงิน
ศึกษาการเตรียมสารม
 รายงานผลก แท
าตรฐานปฐมภูมิ
อุปกร ารทดลอง รศ.
Na2C2O4 
ณในห การเขาเรียน ดร.
องปฏิ ตรงเวลา ศุภ

ศึกษาการไทเทรตแบ
บไมใชอินดิเคเตอร

6 การไทเทรตแบบสารปร 0
ะกอบเชิงซอนและการ
หาความกระดางของน้ํา
การไทเทรตแบบสารปร
ะกอบเชิงซอนและการ
หาความกระดางของน้ํา

บัติกา สอบขอเขีย
ร  นปลายภาค
คูมือป
ฏิบัติก
าร

ลัก
ษณ
ศรี
จา
รนั
ย
อ.
ดร.
สุธ
าสิ
นี
บุญ
เชีย
งม
า

 เหมือนสัปดาหกอนหนา 
 สอบปฏิบัติ รศ.
เพื่อศึกษาการวิเคราะ เพิ่มเติม สอบปฏิบตั ิเทคนิคการชั่ง วีดีทัศ การสอบกอ ดร.
หที่อาศัยการวัดปริมา เทคนิคการปเปต เทคนิคการไทเทรต น  นทําปฏิบัติก วิท
ตรโดยปฏิริยาการเกิด รายบุคคล
เครื่อง าร+แผนภา ยา
สารเชิงซอน 
แกว พการทดลอ เงิน
ศึกษาการเตรียมสารม
 ง
แท
าตรฐานปฐมภูมิ
อุปกร รายงานผลก รศ.
CaCO3 
ณในห ารทดลอง ดร.
เพื่อหาความกระดางข
องปฏิ การเขาเรียน ศุภ
องน้ําตัวอยาง
บัติกา ตรงเวลา ลัก
ร  สอบขอเขีย ษณ
คูมือป นปลายภาค ศรี
ฏิบัติก
จา
าร
รนั
ย
อ.
ดร.
สุธ
าสิ
นี
บุญ
เชีย

7 การหาปริมาณนิกเกิลโ 0
ดยวิธีการชั่งน้ําหนัก
การหาปริมาณนิกเกิลโ
ดยวิธีการชั่งน้ําหนัก

8 การวิเคราะหตัวอยาง 0
น้ํา 1

การวิเคราะหปริมาณซั
ลเฟตดวยการชั่งน้ําหนั
กและการไทเทรต

งม
า


 การสอบกอ รศ.
เพื่อศึกษาการวิเคราะ รูปแบบเหมือนสัปดาหที่แลวแตมกี า วีดีทัศ นทําปฏิบัติก ดร.
หที่อาศัยการชั่งน้ําหนั รเปลีย่ นแปลงดังนี้ 
น  าร+แผนภา วิท
ก
อธิบายถึงเนื้อหาจากสัปดาหที่แลวเ เครื่อง พการทดลอ ยา
ศึกษาเทคนิคการตกต พื่อใหเห็นความแตกตางของการวิเค แกว ง
เงิน
ะกอน การกรอง
ราะหในสัปดาหนี้ที่เปนการวิเคราะห  รายงานผลก แท
การลาง
เชิงน้ําหนัก 
อุปกร ารทดลอง รศ.
การอบตะกอน
กลาวถึงขั้นตอนการทําปฏิบตั ิการแบ ณในห การเขาเรียน ดร.
บสรุปพรอมแนะนําขอควรระวังในก องปฏิ ตรงเวลา ศุภ
ารทําปฏิบัติการ
บัติกา สอบขอเขีย ลัก
การทิ้งของเสียที่เปนโลหะหนัก  ร  นปลายภาค ษณ
ดูวีดิทัศนเรื่องการวิเคราะหตะกอน คูมือป
ศรี
และเทคนิคที่ถูกตอง 
ฏิบัติก
จา
ใหนักศึกษาเริ่มทําปฏิบัติการ  าร
รนั
อาจารยสรุปเนื้อหาในการวิเคราะห
ย
อ.
ดร.
สุธ
าสิ
นี
บุญ
เชีย
งม
า


 การสอบกอ รศ.
เพื่อศึกษาการประยุก อาจารยชี้แจงแนะนําการวิเคราะหตั วีดีทัศ นทําปฏิบัติก ดร.
ตการวิเคราะหสารชนิ วอยางจริงพรอมทั้งแนะนําปญหาที่อ น  าร+แผนภา วิท
ดเดียวกันดวยวิธีการวิ าจเกิดขึ้นได 
เครื่อง พการทดลอ ยา
เคราะหที่แตกตางกัน ใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมโดยแบง แกว ง
เงิน
หนาที่กันทําการวิเคราะหในแตละสว  รายงานผลก แท
น
อุปกร ารทดลอง รศ.
นําเสนอผลการวิเคราะหหนาชั้นเรีย ณในห การเขาเรียน ดร.
น
องปฏิ ตรงเวลา ศุภ
ใหนักศึกษาวิพากษผลการทดลองขอ บัติกา สอบขอเขีย ลัก
งกลุม 
ร  นปลายภาค ษณ

อาจารยสรุปและแนะนําการแกไขขอ คูมือป
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ฏิบัติก
าร

9 การวิเคราะหตัวอยาง 0
น้ํา 2

การวิเคราะหปริมาณอ
อกซิเจนละลายในน้ํา

การหาปริมาณทองแดง
โดยวิธีไอโอโดเมทรี

ศรี
จา
รนั
ย
อ.
ดร.
สุธ
าสิ
นี
บุญ
เชีย
งม
า


 การสอบกอ รศ.
เพื่อศึกษาการประยุก รูปแบบเหมือนสัปดาหที่แลวแตมกี า วีดีทัศ นทําปฏิบัติก ดร.
ตการวิเคราะหโดยอา รเปลีย่ นแปลงดังนี้ 
น  าร+แผนภา วิท
ศัยปฏิกิรยิ ารีดอกซ แนะนําการไทเทรตปฏิกิริยาที่เกี่ยวเ เครื่อง พการทดลอ ยา
นื่องกับไอโอดีน สารมาตรฐาน
แกว ง
เงิน
อุปกรณพิเศษ
 รายงานผลก แท
อุปกร ารทดลอง รศ.
ณในห การเขาเรียน ดร.
องปฏิ ตรงเวลา ศุภ
บัติกา สอบขอเขีย ลัก
ร  นปลายภาค ษณ
คูมือป
ศรี
ฏิบัติก
จา
าร
รนั
ย
อ.
ดร.
สุธ
าสิ
นี
บุญ
เชีย
งม
า

1 การวิเคราะหตัวอยางดิ 0
0น1

การวิเคราะหปริมาณค
ารบอเนตในดิน

1 การวิเคราะหตัวอยางดิ 0
1น2

การวิเคราะหปริมาณเห
ล็กในดิน


เพื่อศึกษาการประยุก
ตการวิเคราะหโดยอา
ศัยปฏิกิรยิ ากรด-เบส


 การสอบกอ รศ.
รูปแบบเหมือนสัปดาหที่แลวแตมกี า วีดีทัศ นทําปฏิบัติก ดร.
รเปลีย่ นแปลงดังนี้ 
น  าร+แผนภา วิท
เพิ่มเติมการแนะนําลักษณะและควา เครื่อง พการทดลอ ยา
มยากของการวิเคราะหตัวอยางดินที่ แกว ง
เงิน
มากกวาตัวอยางน้ํา
 รายงานผลก แท
อุปกร ารทดลอง รศ.
ณในห การเขาเรียน ดร.
องปฏิ ตรงเวลา ศุภ
บัติกา สอบขอเขีย ลัก
ร  นปลายภาค ษณ
คูมือป
ศรี
ฏิบัติก
จา
าร
รนั
ย
อ.
ดร.
สุธ
าสิ
นี
บุญ
เชีย
งม
า

 รูปแบบเหมือนสัปดาหที่แลว  การสอบกอ รศ.
เพื่อศึกษาการประยุก
วีดีทัศ นทําปฏิบัติก ดร.
ตการวิเคราะหโดยอา
น  าร+แผนภา วิท
ศัยปฏิกิรยิ ารีดอกซ
เครื่อง พการทดลอ ยา
แกว ง
เงิน
 รายงานผลก แท
อุปกร ารทดลอง รศ.
ณในห การเขาเรียน ดร.
องปฏิ ตรงเวลา ศุภ
บัติกา สอบขอเขีย ลัก
ร  นปลายภาค ษณ
คูมือป
ศรี
จา

ฏิบัติก
าร

1 เทคนิคการสกัด
2 เทคนิคการสกัด

2.

0

รนั
ย
อ.
ดร.
สุธ
าสิ
นี
บุญ
เชีย
งม
า


 การสอบกอ รศ.
เพื่อศึกษาเทคนิคการ ทดสอบกอนเริม่ ทําปฏิบัติการโดยใชเ เครื่อง นทําปฏิบัติก ดร.
สกัดแบบตางๆ
นื้อหาที่จะทําการทดลอง 10 นาที แกว าร+แผนภา วิท

 พการทดลอ ยา
อาจารยอธิบายถึงความสําคัญของเท อุปกร ง
เงิน
คนิคการสกัด และขอควรระวัง  ณในห รายงานผลก แท
ดูวีดิทัศนเรื่องการสกัดอยางงาย  องปฏิ ารทดลอง รศ.
ใหนักศึกษาเริ่มทําปฏิบัติการ  บัติกา การเขาเรียน ดร.
อาจารยสรุปเนื้อหาในการวิเคราะห ร  ตรงเวลา ศุภ
คูมือป สอบขอเขีย ลัก
ฏิบัติก นปลายภาค ษณ
าร
ศรี
จา
รนั
ย
อ.
ดร.
สุธ
าสิ
นี
บุญ
เชีย
งม
า

แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
การสอบปฏิบัติ
6
การสอบปลายภาค
การสอบกอนทําปฏิบตั ิการ+แผนภาพการทดลอง 2-12
รายงานผลการทดลอง
2-12
การเขาเรียนตรงเวลา
1-12

สัดสวนคะแนน
หมายเหตุ
15
40
ตามตารางสอบ มข.
15
27
3

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ชุติมา คูคูสมุทรและคณะ. (2541). ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห. พิมพครั้งที่ 4. ขอนแกน: โรงพิมพ พระธรรมขันต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1.1. ศุภชัย ใชเทียมวงศ. (2543). ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 3.1.2. ศุภชัย ใชเทียมวงศ. (2541). เคมีวิเคราะห. พิมพครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 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. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาม ระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ 2.2.
การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการ วิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ 2.3.
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือ คณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 2.4.
การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลก เปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและ ประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน 2.5
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการสอนสอด แทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เปนตน 3.2. การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ คณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ขอนแกน
กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับ หลักสูตรและระดับคณะ

เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.2. เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการ
ขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด 4.3
รายวิชาจะเขาสูระบบการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา เมื่อปดภาคการศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนว ทางการปรับปรุงในรายวิชา
โดยอาจจัดเปนการประชุมสัมมนา ในระดับ ตางๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนว ทางการดําเนินการทีเ่ หมาะสม
มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 5.3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาทักษะการเรียนรู 5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดยสํานัก
นวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

