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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343343 ปฏิบัติการวิเคราะหเชิงเครื่องมือ
Instrumental Analysis Laboratory
2. จํานวนหนวยกิต
1 (0-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาบังคับ สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาง ศุภลักษณ ศรีจารนัย
1 นาย เฉลิม เรืองวิริยะชัย
1
1
1
1

นาย วิทยา เงินแท
นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทรไทย
นาย สุธา ภูส ิทธิศักดิ์
นางสาว รจนา บุระคํา

อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นาง ศุภลักษณ ศรีจารนัย
1 นาย เฉลิม เรืองวิริยะชัย
1 นาย วิทยา เงินแท
1 นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทรไทย
1 นาย สุธา ภูส ิทธิศักดิ์

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
3410101820080 รองศาสตราจารย Ph.D. (Analytical
Chemistry)
3409900533276 รองศาสตราจารย Ph.D. (Analytical
Chemistry)
5570400070339 รองศาสตราจารย ปร.ด. (เคมี)
xxxxxxxxxxx12 รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
33415XXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย
เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
3410101820080 รองศาสตราจารย Ph.D. (Analytical
Chemistry)
3409900533276 รองศาสตราจารย Ph.D. (Analytical
Chemistry)
5570400070339 รองศาสตราจารย ปร.ด. (เคมี)
xxxxxxxxxxx12 รองศาสตราจารย
3100503086685 รองศาสตราจารย

1 นางสาว รจนา บุระคํา

33415XXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
343 141 เคมีวิเคราะห Analytical Chemistry
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
343 342 การวิเคระหเชิงเครื่องมือ 2 Instrumental Analysis II
7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite"
ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ม.ขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2016-01-11

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจหลักการวิเคราะหเชิงเครื่องมือตางๆ 1.2
นักศึกษาเขาใจสวนประกอบของเครื่องมือวิเคราะหประเภทตางๆ 1.3
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเลือกเทคนิคการวิเคราะหทางเชิงเครื่องมือตางๆ
เพื่อวิเคราะหตัวอยางประเภทตางๆ ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การวิเคราะหเชิงเครืองมื
่ อเปนเทคนิคการวิเคราะหที่มีความจําเปนสําหรับการวิเคราะหตัวอยางประเภทตางๆ
ทางเคมีวิเคราะห ซึ่งในปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานนีไ้ ปอยางมาก
การปรับปรุงเนื้อหารายวิชานี้จะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัยและสอดคลองกับ
วิวัฒนาการของเครื่องมือวิเคราะหตางๆ พรอมกับยังคงเนื้อหาในสวนของหลักการพื้นฐานไวเหมือนเดิม

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
งานภาคปฏิบัตเิ กี่ยวกับการประยุกตวิธีวิเคราะหโดยใชเครื่องมือที่สอดคลองกับวิชา 343 341
การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 1 และ วิชา 343 342 การวิเคราะหเชิง เครื่องมือ 2
Laboratory work on the applications of the instrumental methods of analysis mentioned 343 341
Instrumental Analysis I and 343 342 Instrumental Analysis II.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย0 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง0 รวม0
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

คุณธรรมและจริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
(2) มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น เชน ไมคัดลอกรายงาน
ไมเขียนผลการทดลองที่ไมไดมาจากการทดลอง

2

(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
วิธีการสอน
(1) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัตติ นในหองปฏิบัตกิ ารกอนเริ่มปฏิบัติการครั้งแรก
(2) จัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา
และความซื่อสัตยในการไมคัดลอกรายงาน หรือแบบฝกหัด

3

(3) เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงตอเวลาในการสงงาน ที่ไดรับมอบหมาย

2. ความรู
1

ความรูที่ตองพัฒนา
(1) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาการ
สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณตางๆ ได
(2) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการ

2

(3) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ

(2) มอบหมายงานใหทําปฏิบตั ิการและคนควาเพิ่มเติม
(3) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
3

(4) นักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ตรวจจากการเขียนรายงานผลการทดลอง
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
1
2

3

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) คิดวิเคราะห อภิปราย และวิจารณผลการทดลองในแตละปฏิบตั ิการได
วิธีการสอน
(1) จัดใหนักศึกษาทุกคนทําปฏิบัติการดวยตนเอง
(2) การพูดคุยสอบถามในขณะทําปฏิบัติการ
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากรายงานผลการทดลองของนักศึกษา
(2) ประเมินจากความถูกตองในการตอบคําถามในขณะทําปฏิบัติการ
(3) ประเมินจากการสอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1

2

3

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) ทักษะการทํางานเปนทีม
(2) ทักษะการเปนผูนาํ และผูตามที่ดี
วิธีการสอน
(1) ใหนักศึกษาวิเคราะหตัวอยางจริง
โดยแบงการรับผิดชอบกันในแตละขั้นตอนของการวิเคราะหโดยใหเสนอแผนการทดลองและผูร ับผิดชอบ
(2)
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) ตรวจจากรายงานผลการทดลองทีท่ ํารวมกัน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การคํานวณหาความเขมขนของสาร
(2) การสืบคนขอมูลสารสนเทศ
วิธีการสอน

(1) ใหแสดงการคํานวณหาปริมาณของสารในตัวอยางที่วิเคราะห
(2) อธิบายแนวคิดสําคัญของการคํานวณหาความเขมขนและปริมาณในตัวอยาง
3

(3) แนะนําแหลงขอมูล/ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบออนไลนและวิธีการคนควา
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลจากรายงานผลการทดลอง
(2) ประเมินผลจากการรายงานสรุปขอมูลที่ไดจากการคนควาออนไลนโดยผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส

6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สั
จํา ผลกา
อา
ป
นว รเรียน
วิธีก
จา
ด
น รู
กิจกรรมการเรียนการสอ
ารป
หนวย บทและหัวขอ
วัตถุประสงคการเรียนรู
สื่อการสอน
รย
า
ชั่ว
ระเมิ
น
ผูส
ห
โม 123456
น
อน
ที่
ง
1 Ultraviolet and Visible 0

ชี้แจงวิธีการเรียนวิชาปฏิบั  
แผน ผศ.
- spectrophotometry
เพื่อใหนักศึกษารูจักวิธีการ ติการเครื่องมือวิเคราะหต เครื่องแกว  ภาพ ดร.
เขาทําปฏิบัติการที่ถูกตอง างๆ
อุปกรณในหอง การ รจ
2 1.1
แนะนําและชี้แจงใหนักศึกษา
และมีความปลอดภัยเครื่อ รวมถึงชิ้นงานที่จะตองทํา ปฏิบัติการ  ทดล นา
ทราบถึงระเบียบและวิธีการป
งมือทาง Ultraviolet and 
คูมือปฏิบัติการเ อง บุร
ฏิบัติตนในหองปฏิบตั ิการเครื่
Visible
กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ ครื่องมือวิเคราะ รายง ะค
องมือทาง Ultraviolet and
spectrophotometry  ยวกับเกณฑการประเมินผ หทาง
านผ ำ
Visible
เพื่อใหนักศึกษาคุนเคยกับ ล 
Ultraviolet ลกา
spectrophotometry
หองปฏิบัติการเครื่องมือวิเ บรรยายแนะนําเครื่องมือวิ and Visible รทด
รวมทั้งการสอบและ
คราะหทาง Ultraviolet เคราะห
spectrophoto ลอง
เกณฑการประเมินผล 1.2
and Visible
และการใชงานตางๆ  metry
การเ
แนะนําเครื่องมือวิเคราะหตาง
spectrophotometry บรรยายแนะนําขอปฏิบตั ิเ
ขาเรี
ๆ สวนประกอบ
พื่อความปลอดภัยในหอง
ยนต
และการใชงานตางๆ 1.3
ปฏิบัติการเครื่องมือวิเครา
รงเว
แนะนําขอปฏิบัติเพื่อความปล
ะหทาง Ultraviolet and
ลา
อดภัยในหองปฏิบัติการเครื่อง
Visible
สอบ
มือวิเคราะหทาง Ultraviolet
spectrophotometry
ขอเ
and Visible
ขียน
spectrophotometry
ปลา

3 Atomic and Emission
0
- spectrophotometry
4 1.1
แนะนําและชี้แจงใหนักศึกษา
ทราบถึงระเบียบและวิธีการป
ฏิบัติตนในหองปฏิบตั ิการเครื่
องมือทาง Atomic and
Emission
spectrophotometry
รวมทั้งการสอบและ
เกณฑการประเมินผล 1.2
แนะนําเครื่องมือวิเคราะหตาง
ๆ สวนประกอบ
และการใชงานตางๆ 1.3
แนะนําขอปฏิบัติเพื่อความปล
อดภัยในหองปฏิบัติการเครื่อง
มือวิเคราะหทาง Atomic
and Emission
spectrophotometry

5 Fluorescence and
0
- Phosphorescence
6 Specrophotometry
1.1
แนะนําและชี้แจงใหนักศึกษา
ทราบถึงระเบียบและวิธีการป
ฏิบัติตนในหองปฏิบตั ิการเครื่
องมือทาง Fluorescence
and Phosphorescence
spectrophotometry
รวมทั้งการสอบและ
เกณฑการประเมินผล 1.2
แนะนําเครื่องมือวิเคราะหทา
ง Fluorescence and

ยภา
ค

ชี้แจงวิธีการเรียนวิชาปฏิบั  
แผน รศ.
เพื่อใหนักศึกษารูจักวิธีการ ติการเครื่องมือวิเคราะหต เครื่องแกว  ภาพ สุธ
เขาทําปฏิบัติการที่ถูกตอง างๆ
อุปกรณในหอง การ า
และมีความปลอดภัยเครื่อ รวมถึงชิ้นงานที่จะตองทํา ปฏิบัติการ  ทดล ภูสิ
งมือทาง Atomic and 
คูมือปฏิบัติการเ อง ทธิ
Emission
กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ ครื่องมือวิเคราะ รายง ศัก
spectrophotometry  ยวกับเกณฑการประเมินผ หทาง Atomic านผ ดิ์
เพื่อใหนักศึกษาคุนเคยกับ ล 
and Emission ลกา
หองปฏิบัติการเครื่องมือวิเ บรรยายแนะนําเครื่องมือวิ spectrophoto รทด
คราะหทาง Atomic and เคราะห
metry
ลอง
Emission
และการใชงานตางๆ 
การเ
spectrophotometry บรรยายแนะนําขอปฏิบตั ิเ
ขาเรี
พื่อความปลอดภัยในหอง
ยนต
ปฏิบัติการเครื่องมือวิเครา
รงเว
ะหทาง Atomic and
ลา
Emission
สอบ
spectrophotometry
ขอเ
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ชี้แจงวิธีการเรียนวิชาปฏิบั  
แผน รศ.
เพื่อใหนักศึกษารูจักวิธีการ ติการเครื่องมือวิเคราะหต เครื่องแกว  ภาพ ดร.
เขาทําปฏิบัติการที่ถูกตอง างๆ
อุปกรณในหอง การ ศัก
และมีความปลอดภัยเครื่อ รวมถึงชิ้นงานที่จะตองทํา ปฏิบัติการ  ทดล ดิ์สิ
งมือทาง Fluorescence 
คูมือปฏิบัติการเ อง ทธิ์
and Phosphorescence กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ ครื่องมือวิเคราะ รายง จัน
spectrophotometry  ยวกับเกณฑการประเมินผ หทาง
านผ ทร
เพื่อใหนักศึกษาคุนเคยกับ ล 
Fluorescence ลกา ไท
หองปฏิบัติการเครื่องมือวิเ บรรยายแนะนําเครื่องมือวิ and
รทด ย
คราะหทาง
เคราะห
Phosphoresc ลอง
Fluorescence and
และการใชงานตางๆ  ence
การเ
Phosphorescence
บรรยายแนะนําขอปฏิบตั ิเ spectrophoto ขาเรี
spectrophotometry พื่อความปลอดภัยในหอง metry
ยนต
ปฏิบัติการเครื่องมือวิเครา
รงเว

Phosphorescence
spectrophotometry
สวนประกอบ
และการใชงานตางๆ 1.3
แนะนําขอปฏิบัติเพื่อความปล
อดภัยในหองปฏิบัติการเครื่อง
มือวิเคราะหทาง
Fluorescence and
Phosphorescence
spectrophotometry
7 Gas Chromatography I & 0
- II
8 1.1
แนะนําและชี้แจงใหนักศึกษา
ทราบถึงระเบียบและวิธีการป
ฏิบัติตนในหองปฏิบตั ิการเครื่
องมือทางแกสโครมาโทกราฟ
รวมทั้งการสอบและ
เกณฑการประเมินผล 1.2
แนะนําเครื่องมือวิเคราะหทา
ง แกสโครมาโทกราฟ
สวนประกอบ
และการใชงานตางๆ 1.3
แนะนําขอปฏิบัติเพื่อความปล
อดภัยในหองปฏิบัติการเครื่อง
มือวิเคราะหทางแกสโครมาโ
ทกราฟ

9 High Performance Liquid 0
- Chromatograghy I & II
1 1.1
0 แนะนําและชี้แจงใหนักศึกษา
ทราบถึงระเบียบและวิธีการป
ฏิบัติตนในหองปฏิบตั ิการเครื่

ะหทาง Fluorescence
and Phosphorescence
spectrophotometry
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ชี้แจงวิธีการเรียนวิชาปฏิบั  
แผน รศ.
เพื่อใหนักศึกษารูจักวิธีการ ติการเครื่องมือวิเคราะหต เครื่องแกว  ภาพ ดร.
เขาทําปฏิบัติการที่ถูกตอง างๆ
อุปกรณในหอง การ เฉ
และมีความปลอดภัยเครื่อ รวมถึงชิ้นงานที่จะตองทํา ปฏิบัติการ  ทดล ลิม
งมือทางแกสโครมาโทกรา 
คูมือปฏิบัติการเ อง เรือ
ฟ 
กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ ครื่องมือวิเคราะ รายง งวิ
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พื่อความปลอดภัยในหอง
ยนต
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ชี้แจงวิธีการเรียนวิชาปฏิบั  เครื่องแกว แผน รศ.
เพื่อใหนักศึกษารูจักวิธีการ ติการเครื่องมือวิเคราะหต 
ภาพ ดร.
เขาทําปฏิบัติการที่ถูกตอง างๆ
อุปกรณในหอง การ ศุภ
และมีความปลอดภัยเครื่อ รวมถึงชิ้นงานที่จะตองทํา ปฏิบัติการ  ทดล ลัก
งมือทางโครมาโทกราฟขอ 
คูมือปฏิบัติการเ อง ษ
งเหลวสมรรถนะสูง  กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ ครื่องมือวิเคราะ รายง ณ

องมือทางโครมาโทกราฟของเ
หลวสมรรถนะสูง
รวมทั้งการสอบและ
เกณฑการประเมินผล 1.2
แนะนําเครื่องมือวิเคราะหทา
งโครมาโทกราของเหลวสมรร
ถนะสูง สวนประกอบ
และการใชงานตางๆ 1.3
แนะนําขอปฏิบัติเพื่อความปล
อดภัยในหองปฏิบัติการเครื่อง
มือวิเคราะหทางโครมาโทกรา
ฟของเหลวสมรรถนะสูง

1 Electrochemistry I & II 0
1 1.1
- แนะนําและชี้แจงใหนักศึกษา
1 ทราบถึงระเบียบและวิธีการป
2 ฏิบัติตนในหองปฏิบตั ิการเครื่
องมือทางเคมีไฟฟา
รวมทั้งการสอบและ
เกณฑการประเมินผล 1.2
แนะนําเครื่องมือวิเคราะหทา
งเคมีไฟฟา สวนประกอบ
และการใชงานตางๆ 1.3
แนะนําขอปฏิบัติเพื่อความปล
อดภัยในหองปฏิบัติการเครื่อง
มือวิเคราะหทางเคมีไฟฟา

2.

แผนการประเมินผลการเรียนรู

เพื่อใหนักศึกษาคุนเคยกับ
หองปฏิบัติการเครื่องมือวิเ
คราะหทางโครมาโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง

ยวกับเกณฑการประเมินผ หทางโครมาโท
ล
กราฟของเหลว
บรรยายแนะนําเครื่องมือวิ สมรรถนะสูง
เคราะห
และการใชงานตางๆ 
บรรยายแนะนําขอปฏิบตั ิเ
พื่อความปลอดภัยในหอง
ปฏิบัติการเครื่องมือวิเครา
ะหทางโครมาโทกราฟของ
เหลวสมรรถนะสูง

านผ ศรี
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รทด รนั
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การเ
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รงเว
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ชี้แจงวิธีการเรียนวิชาปฏิบั เครื่องแกว  แผน รศ.
เพื่อใหนักศึกษารูจักวิธีการ ติการเครื่องมือวิเคราะหต อุปกรณในหอง ภาพ ดร.
เขาทําปฏิบัติการที่ถูกตอง างๆ
ปฏิบัติการ  การ วิท
และมีความปลอดภัยเครื่อ รวมถึงชิ้นงานที่จะตองทํา คูมือปฏิบัติการเ ทดล ยา
งมือทางเคมีไฟฟา 

ครื่องมือวิเคราะ อง เงิน
เพื่อใหนักศึกษาคุนเคยกับ กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ หทางเคมีไฟฟา รายง แท
หองปฏิบัติการเครื่องมือวิเ ยวกับเกณฑการประเมินผ
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ขาเรี
พื่อความปลอดภัยในหอง
ยนต
ปฏิบัติการเครื่องมือวิเครา
รงเว
ะหทางเคมีไฟฟา
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ขียน
ปลา
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ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
สอบกลางภาค
6
สอบปลายภาค
12
รายงานผลการทดลอง 1-12

สัดสวนคะแนน

หมายเหตุ

25
25
50

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เฉลิม เรืองวิริยะชัย (2552) การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 1 พิมพครั้งที่ 5 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 165 หนา เฉลิม เรืองวิริยะชัย (2556) แกสโครมาโทกราฟ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- Christian GD and O' Relly (1986) Instrumental Analysis, 2nd edition, Allyn and Bacon, Inc, Boston. Braun, RD (1987) Introduction of Instrumental Analysis, Mc Graw-Hill, Inc, New York. - Ewing, GW (1969)
Instrumental Method of Chemical Analysis, 3rd edition, McGraw-Hill, Inc, New York. - Skoog, DA, (1985)
Princile of Instrumental Analysis, 3nd edition, Saunders College Publishing, Tokyo. - Skoog, DA, Holler,
FJ and Nieman, TA (2005) Principles of Instrumental Analysis, 6th edition, Saunders Golden Sunburst
Series, Chicago.

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
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
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)

