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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343234 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสกิ ส 2
Physical Chemistry Laboratory II
2. จํานวนหนวยกิต
1 (0-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาบังคับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาว อัจฉรา ศิรมิ ังคะลา
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นางสาว อัจฉรา ศิรมิ ังคะลา
1 นาย สุวัตร นานันท
1 นาย คัชรินทร ศิริวงศ
1 นาง ไฉนพร ดานวิรุทัย

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
3100601XXXXXX ผูชวยศาสตราจารย Dr.rer.nat (Physical
Chemistry)
เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
3100601XXXXXX ผูชวยศาสตราจารย
3450100499326 อาจารย
3410200XXXXXX ผูชวยศาสตราจารย Dr.rer.nat (Physical
Chemistry)
3409900531338 รองศาสตราจารย Dr.rer.nat (Physical
Chemistry)

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจาํ เปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #)

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
ภาควิชาเคมี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2014-12-18

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษาสามารถ 1.1. มีเทคนิคพื้นฐานทางเคมีเชิงฟสิกสที่ถูกตอง 1.2.
เขาใจหลักการและทฤษฎีทางเคมีเชิงฟสิกสมากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ 1.3. รูจักวิธีจัดการกับสารเคมีที่ใชแลว
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
จัดใหมีปฏิบตั ิการทีส่ อดคลองกับการเรียนในภาคบรรยายของวิชา 343 233 เคมีเชิงฟสิกส 2
ซึ่งปฏิบัติการที่จะใชในการเรียนนัน้ จะเปนปฏิบตั ิการที่จะชวยสงเสริมความเขาใจใน ภาคบรรยายไดดีขึ้น
เปนปฏิบัติการที่สามารถทําใหแลวเสร็จในเวลาที่กําหนดและสามารถ ไดขอสรุปที่จะสนับสนุนภาคบรรยายไดดี

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาใน 343 233 เชน การหาความตึงผิวของของเหลว การหาคาคงที่อัตรา
อันดับรวมของปฏิกิรยิ า พลังงานกอกัมมันต โพลาริเมทรี
การนําไฟฟาและการหาคาคงที่ของการแตกตัวของอิเล็กโทรไลตออน การแตกตัวของอินดิเค
เตอรและกรดออนดวยวิธีทางสเปกโทรสโกป คาคงที่การแตกตัวของกรดจากการทําพีเอชไทเทรชัน
Practical work corresponded to the contents in 343 233 e.g., determination of the surface tension of
liquids, determination of rate constant and overall order of reaction, activation energy, polarimetry,
conductivity and dissociation constant of weak electrolyte, dissociation of indicator and weak acid
by spectroscopic method, acid dissociation constant from pH titration.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย0 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง30 รวม66
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสมั มาคารวะ รูจกั กาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2 วิธีการสอน
(1) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัตติ นในหองปฏิบัตกิ ารกอนเริ่มปฏิบัติการครั้งแรก
เชน การเขาหองปฏิบัติการตรงเวลา สงรายงานผลการทดลองตามเวลาที่กําหนด
แตงกายถูกตองตามระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแกนและเหมาะสมตอการเขาหองปฏิบัติการทางเคมี
(2) ปลูกฝงใหมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น เชน ไมคัดลอกรายงาน
ไมเขียนผลการทดลองที่ไมไดมาจากการทดลอง
(3) มอบหมายใหนักศึกษารับผิดชอบความเรียบรอยของโตะปฏิบตั ิการของตนเอง
(4) ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึง Green Chemistry การทิ้งของเสียทีเ่ กิดจากการทดลอง
(5) อาจารยควบคุมการทําปฏิบัติการของนักศึกษาอยางใกลชิด
พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับทางดานคุณธรรมและจริยธรรมที่ไดมีการชี้แจงใหทราบแลว
(2) มีการประเมินผลตามระเบียบและวิธีการปฏิบัตติ นในหองปฏิบัติการ เชน การสงรายงานตรงเวลา
การไมลบผลการทดลองเดิมแลวเขียนขึ้นมาใหม
2. ความรู
1

ความรูที่ตองพัฒนา
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาเคมีเชิงฟสกิ สผานการลงมือปฏิบัติ
(2) สามารถวางแผนการทําปฏิบัติการ มีทักษะและประสบการณในการทดลอง
(3) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ

2

(4) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
วิธีการสอน
(1) อธิบายภาพรวมของแตละการทดลองกอนเริ่มปฏิบัติการ
(2) สาธิตเทคนิคการใชของอุปกรณตางๆ ที่จําเปนตองใชในปฏิบัติการ

(3) แนะนําใหนักศึกษาจัดเตรียมแผนภาพแสดงขั้นตอนการทดลอง
ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองกอนเขามาทําปฏิบัติการ
(4) จัดทําคูมือปฏิบตั ิการเปนสื่อในการเรียนรู
(5) ควบคุมการทําปฏิบัติการอยางใกลชิด
(6) มีการอภิปรายปญหาที่พบในแตละปฏิบัติการระหวางอาจารยและนักศึกษาทั้งในและนอกหองปฏิบัตกิ าร
3

(7) มีการตรวจสอบผลการทดลอง หลังเสร็จสิ้นปฏิบตั ิการแตละครั้ง
วิธีการประเมินผล
(1) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการทดลอง
(2) ตรวจรายงานการทดลอง
(3) สอบขอเขียนปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
1

2

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคิดวิเคราะห อภิปรายและวิจารณผลการทดลอง
เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาทางเคมีเชิงฟสิกสได
(2) สามารถใชความรูทางทฤษฎีคิดวิเคราะห อภิปราย
และวิจารณผลการทดลองในแตละปฏิบัติการได
วิธีการสอน
(1) บรรยายและสาธิตวิธีการทดลอง
(2) จัดใหนักศึกษาทุกคนทําปฏิบัติการดวยตนเอง

3

(3) ใหคําแนะนําในขณะทําปฏิบัติการ
วิธีการประเมินผล
(1) ตรวจรายงานการทดลอง
(2) สอบขอเขียนปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีการปฏิบตั ิตนในชั้นเรียนอยางเหมาะสม เชนไมพดู คุยในชั้นเรียน งดการใชโทรศัพท เปนตน
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเอง

2
3

(3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
โดยตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
วิธีการสอน
(1) ใหนักศึกษาทําปฏิบัติการเปนกลุม โดยแบงความรับผิดชอบในแตละขั้นตอน
วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตจากพฤติกรรมและการมีสวนรวมของนักศึกษาในกลุมยอยขณะทําการทดลองในแตละปฏิบัติการ

(2) สังเกตระยะเวลาที่ใชในการทําปฏิบัติการและความถูกตองของขอมูล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) สามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบ
ในชีวิตประจําวันได
(2) สามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการคนควาขอมูลตางๆ
เพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
วิธีการสอน
(1) แสดงที่มาของสมการทางคณิตศาสตรทเี่ กี่ยวของกับเคมีเชิงฟสิกส
(2) มอบหมายแบบฝกหัดทีม่ ีการคํานวณ

3

(3) แนะนําแหลงขอมูล/ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบออนไลนและวิธีการคนควา
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินความสามารถของนักศึกษาในการแสดงที่มาของสมการตางๆ
(2) ประเมินผลแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมาย

6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สั
ผลการเ
จําน
ป
รียนรู
หนวย
วน
ดา
วัตถุประสงคการเรียนรู
บทและหัวขอ ชั่วโ
ห
12 3 4 5 6
มง
ที่
2 การเตรียมความพ
1.
รอมสําหรับปฏิบัติ
เพื่อเตรียมความพรอมเพื่อเขาปฏิบัติกา
การ 343 234
รวิชา 313 234 2.
1.
เพื่อทบทวนความรูพื้นฐานซึ่งเคยฝกฝน
แนะนําและขอคว
มาแลวจากปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1
รปฏิบัติในการเขา
ปฏิบัติการเคมีเชิง
ฟสิกส 2 2.
เตรียมความพรอม
เพื่อเขาปฏิบัติการ
วิชา 313 234

อาจ
กิจกรรมการเรียนการ สื่อกา วิธีการปร ารย
สอน
รสอน ะเมิน ผูส
อน
1.
แบบถ ผศ.
แนะนําและขอควรปฏิ าม- เซ็นชื่อเขา อัจฉ
บัติในการเขาปฏิบัติกา ตอบ ปฏิบัติกา รา
รเคมีเชิงฟสิกส 2 2.
รศิริมั
แนะนําอุปกรณ
ตรวจควา งคะ
เครื่องมือตาง ๆ
มถูกตองข ลา
ที่จะใชในปฏิบัติการ 3.
องวิธีทําง อ.
ทําแบบทดสอบ
าน
สุวัต
ซึ่งประกอบดวยการคํา
การใชอุป ร
นวณสั้น ๆ
กรณ
นานั
(ขณะทดล นท

Physical
Chemistry Lab
II โดยใหนักศึกษา
ทําแบบทดสอบ
ซึ่งประกอบดวยก
ารคํานวณสั้น ๆ
การทดลองยอย
และการตอบคําถ
าม

3- ปฏิบัติการเคมีเชิง
12 ฟสิกส 2
ปฏิบัติการที่ 1
Chemical
Kinetics
Determination
of Reaction
Rate Constant
and Overall
Order of
Reaction
ปฏิบัติการที่ 2
Determination
of the
Activation
Energy of the
BromateBromide
Reaction
ปฏิบัติการที่ 3
Concentration
Dependence of
the Reaction of
Iodide with
Persulfate
ปฏิบัติการที่ 4

การทดลองยอย
และการตอบคําถาม

อง)
ผศ.
ของนักศึก คัชริ
ษาแตละค นทร
นศิริว
ตรวจแบบ งศ
ถาม-ตอบ รศ.ไ
ฉน
พร
ดาน
วิรุทั
ย
1.
1.
คูมือป ผศ.
เพื่อสามารถหาอันดับรวมของปฏิกิริยาแ อธิบายกอนทําปฏิบัติก ฏิบัติ เซ็นชื่อเขา อัจฉ
ละคาคงที่อัตราของปฏิกิริยาระหวางอะ าร 2.
การ ปฏิบัติกา รา
ซิโตนกับไอโอดีนเมื่อมีกรดเกลือเปนตัวเ ตรวจตารางบันทึกผลก คูมือก ร ศิริมั
รงปฏิกิริยา 2.
ารทดลองที่นักศึกษาออ ารใชเ ตรวจสมุด งคะ
เพื่อสามารถหาพลังงานกอกัมมันตจากก กแบบมาสําหรับปฏิบตั ิ ครื่อง บันทึกผล ลา
ารศึกษาอัตราเร็วของปฏิกิรยิ าที่อณ
ุ หภู การนั้น ๆ
มือ การทดลอ อ.
มิตาง ๆ 3.
รวมถึงตรวจสอบผลกา
งสุวัต
เพื่อศึกษาผลของความเขมขนที่มตี ออัต รคํานวณกอนเขาปฏิบั
สอบถาม ร
ราเร็วของปฏิกริ ิยา
ติการ (ถามี) 2.
ความเขาใ นานั
และสามารถหาอันดับรวมของปฏิกิริยาร แนะนําการใชเครื่องมือ
จของนักศึ นท
ะหวางไอโอไดดกับเปอรออกซีไดซัลเฟต วืทยาศาสตร (ถามี) 3.
กษา
ผศ.
4.
ควบคุม
เกี่ยวกับผ คัชริ
เพื่อศึกษาปฏิกิริยาอินเวอรชันของซูโคร ดูแลการทําปฏิบัติการข
ลการทดล นทร
ส โดยเทคนิค Polarimetry 5.
องนะกศึกษา
องที่ได - ศิริว
เพื่อสามารถหาความเขมขนของสารละล พรอมใหคําปรึกษา 4.
ตรวจราย งศ
ายกรดโดยเทคนิค pH Titration 6. อาจารยเซ็นชื่อกํากับผ
งานการท รศ.ไ
เพื่อหาคาคงที่การแตกตัวของ 4ลการทดลองที่นักศึกษา
ดลอง - ฉน
nitroanilinium ion
บันทึกในสมุดของแตละ
สอบปลา พร
โดยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี 7.
คน 5.
ยภาค ดาน
เพื่อหาคาคงที่การแตกตัวของ methyl ซักถามความเขาใจของ
วิรุทั
red โดยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี 8. นักศึกษาแตละกลุม
ย
เพื่อหาคาคงที่การแตกตัวของกรดน้ําสม เกี่ยวกับผลที่ไดและแน
โดยการวัดคา pH
วทางในการสรุปผลการ
ของสารละลายบัฟเฟอรตามการเปลี่ยน ทดลอง หมายเหตุ 1.
แปลงของความแรงของไอออน 9.
นักศึกษาจะสงรายงาน

The Inversion
of Sucrose
ปฏิบัติการที่ 5
pH Titration
ปฏิบัติการที่ 6
Spectrophoto
metric
Determination
of Acid
Dissociation
Constant
ปฏิบัติการที่ 7
Spectrophoto
metric
Determination
of the pK
Value of an
Indicator: The
Acid
Dissociation
Constant of
Methyl Red
ปฏิบัติการที่ 8
The Effect of
Ionic Strength
on pH of a
Buffer
ปฏิบัติการที่ 9
pH Titration
ปฏิบัติการที่ 10
Determination
of Cell
Constant and
Equilibrium
Constant of
Weak
Electrolyte

เพื่อศึกษาความสามารถในการนําไฟฟา ฉบับสมบูรณในสัปดาห
ของสารอิเล็กโทรไลตืตาง ๆ
ถัดไป 2.
และเพื่อหาองศาการแตกตัวและคาคงที่ เนื่องจากขอจํากัดของอุ
สมดุลของกรดอะซิติก 10.
ปกรณวิทยาศาสตร
เพื่อหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหวางเบสแ จึงจัดใหนักศึกษาเขาทํา
กกับกรดแก เบสแกกับกรดออน
ปฏิบัติการในระบบเวีย
และเบสแกกับกรดผสม
น
จากการเปลี่ยนแปลงคาความสามารถใน โดยแตละกลุมจะเขาทํา
การนําไฟฟาของปฏิกิรยิ า
ปฏิกบัติการแตละเรื่องไ
มซ้ํา และจะทําจนครบ
10 เรื่อง ใน 10
สัปดาห

13 สรุปและตรวจเช็ค
อุปกรณ
1.
ตรวจสมุดบันทึกผ
ลการทดลอง 2.
ตรวจเช็คอุปกรณ

2.

1.
เพื่อตรวจผลสรุปที่ไดจากการทดลองใน
สมุดบันทึกผลการทดลอง 2.
ตรวจเช็คอุปกรณ
เพื่อประเมินคาของเสียหาย

1.
เพื่อตรวจผลสรุปที่ไดจ
ากการทดลองในสมุดบั
นทึกผลการทดลอง 2.
ตรวจเช็คอุปกรณ
เพื่อประเมินคาของเสีย
หาย

ผศ.
อัจฉ
รา
ศิริมั
งคะ
ลา
อ.
สุวัต
ร
นานั
นท
ผศ.
คัชริ
นทร
ศิริว
งศ
รศ.ไ
ฉน
พร
ดาน
วิรุทั
ย

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
การเขาเรียน และการตรงตอเวลา
และผลการตอบแบบสอบถามในชั้นเรียน
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ความสนใจและการมีสวนรวมในการทํางาน

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนคะแนน หมายเหตุ
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5
อัจฉรา
สุวัตร
คัชรินทร
ไฉนพร
2
2
อัจฉรา
สุวัตร
คัชรินทร
ไฉนพร
2-13
4
อัจฉรา
สุวัตร
คัชรินทร
ไฉนพร

สมุดบันทึกผลการทดลอง
รายงานการทดลอง

2-13
2-12

4
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ไฉนพร
อัจฉรา
คัชรินทร

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คูมือปฏิบตั ิการเคมีฟสิกลั 2553. 2. Shoemaker, D.P.,
Garland,C.W., Nibler, J.W. Experiments in physical chemistry. New York : McGraw-Hill, 1989.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Atkins, P.W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford Univ. Pr. 1994. 2. Chang, R. Chemistry. 9th ed. New
York: McGraw-Hill, 2007.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
2. Alberty, R. A. Physical Chemistry. New York : Wiley, 1987.

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินโดยมหาวิทยาลัย - การประเมินการสอนของอาจารยออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมภาควิชา และที่ประชุมกรรมการ ประจําคณะ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมรวมกันของกลุม ผูส อนประจําป เพื่อพิจารณาปรับปรุงการสอนในปตอๆไป โดย พิจารณาจาก ผลการประเมินในขอ 1 และ 2 - พฤติกรรมการเขาเรียน ความตั้งใจเรียนของนักศึกษา การสงงาน ผลการสอบ และ
การตัดเกรด
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
- มีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมภาควิชา และกรรมการวิชาการ ประจําคณะ
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานระดับคะแนน - เมื่อประกาศผลระดับคะแนนหรือเกรดแลว
นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบไดตามเกณฑ ของมหาวิทยาลัย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการประชุมรวมกันของกลุม ผูส อนประจําป โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนัก ศึกษา
และนําขอเสนอไปปรับปรุงในรายวิชา

