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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343448 หัวขอที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห
Selected Topics in Analytical Chemistry
2. จํานวนหนวยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาเลือก สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาว สุธาสินี บุญเชียงมา
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นาย สุธา ภูส ิทธิศักดิ์
1 นางสาว สุธาสินี บุญเชียงมา

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
อาจารย

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
รองศาสตราจารย
อาจารย

คุณวุฒิ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
343 341 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 1 Instrumental Analysis I
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 คณะวิทยาศาสตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2016-01-15

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหที่ทันสมัย หลักการและการประยุกต ในเคมีวิเคราะห 2.
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูห ัวขอทางเคมีวิเคราะหที่กําลังอยูในความสนใจ 3.
เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไ ปประยุกตใชกับการทําการทดลองได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากเคมีวิเคราะหมีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการอยางตอเนื่อง
ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงรายวิชาเพือ่ ใหไดมีความรูและหลักการของการวิเคราะหที่ทันสมัยเปนปจจุบัน

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
เทคนิคการวิเคราะหที่ทันสมัยในเคมีวิเคราะห หลักการและการประยุกต หัวขอทางเคมีวิเคราะหที่กําลังอยูในความสนใจ
Modern techniques in analytical chemistry, principles and applications, topics of current interest in
analytical chemistry.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย30 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง60 รวม90
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

ผลการเรียนรูดา นคุณธรรมและจริยธรรม
(1) (1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ(1)
(2) (2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสมั มาคารวะ รูจักกาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม (2)
(3) (4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

2

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) (1) สอดแทรกความรูด านคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน
(2) (2) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัตติ นในชั้นเรียน
(3) (3) จัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา
และความ ซื่อสัตยในการไมคัดลอกงาน หรือแบบฝกหัด

3

(4) (4) เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) (1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม
(2) (2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงตอเวลาในการสงงาน ที่ไดรับมอบหมาย
(3) (3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต

2. ความรู
1

ผลการเรียนรูดา นความรู
(1) (1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการ
(2) (2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาการ
สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณตางๆ ได
(3) (3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
(4) (4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ

2

(5) (5) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) (1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
(2) (2) การเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
(3) (3) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝกการทํางาน

3

(4) (4) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านความรู
(1) (1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบยอย การสอบขอเขียน
การสอบภาคปฏิบตั ิ การทําแบบฝกหัด และการทํารายงาน
(2) (2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต

3. ทักษะทางปญญา

1

2

3

ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
(1) (1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาทาง วิชาการไดอยางสรางสรรค
(2) (2) สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค
โดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญหาการ
ทํางานไดอยางเปนระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอนโดยใหผเู รียนมีสวนรวมในชั้นเรียน
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงานวิจัย
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
(2) (2) ประเมินผลจากความถูกตองในการตอบคําถามในชั้นเรียน ในแบบฝกหัด
งานที่ไดรับมอบหมายให ศึกษาคนควาดวยตนเอง และจากโครงงานวิจัย

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1

2

3

ผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) (3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
ตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ รับผิดชอบ
(1) (1) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยจัดใหมีการเรียนรูและทํางานรวมกันเปนกลุม
(2) (2) การจัดใหมีรายวิชาสัมมนา ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) (1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม
(2) ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ผลการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) (1)
มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบในชีวิตประจําวัน
และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได
(2) (2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูด วย
ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
(3) (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งแบบปากเปลาและแบบเขียนรายงาน รวมทั้งเลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) (1) การสอนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาในหลักสูตร
(2) (2) ใช PowerPoint ที่มรี ูปแบบเหมาะสม นาสนใจ ชัดเจน
งายตอการติดตามทําความเขาใจประกอบการสอนในชั้นเรียน
(3) (3) การเรียนรูด วยตนเองผานระบบ e-Learning จาก home page รายวิชาและแนะนํา web site
ที่ เกี่ยวของ
(4) (4) การกระตุนใหเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ
เทคนิคการนําเสนอ การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน
และการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี่ยวของ
(2) ประเมินผลจากจํานวนนักศึกษาทีเ่ ขามาเรียนรูใน home page รายวิชา
6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

ผลการเรียนรู
กิจกรรมการเรียน
สัปดา
หนวย บทและหัวขอ
จํานวนชั่วโมง
วัตถุประสงคการเรียนรู
สื่อการสอน
หที่
การสอน
1 23 4 5 6
1-7 เทคนิคการวิเคราะหที่ทันสมัยในเคมี
15
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับเทคนิค สอนแบบบรรยาย เอกสารประกอบ
วิเคราะห
การวิเคราะหทางเคมีไฟฟาที่ทันสมัยใน
การสอน
เทคนิคการวิเคราะหทางเคมีไฟฟาที่
เคมีวิเคราะห
ทันสมัยในเคมีวิเคราะห
8-15 เทคนิคการวิเคราะหที่ทันสมัยในเคมี
15
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเ กี่ยวกับเทคนิค สอนแบบบรรยาย -power point
วิเคราะห
การสกัดที่ทันสมัยในปจจุบัน
กิจกรรมในหองเรียน -เอกสาร
เทคนิคการสกัดที่ทันสมัยในปจจุบนั
ประกอบการสอน
-ฐานขอมูล
ออนไลน

2.

อาจารย
ผูสอน
สอบกลางภาค รศ.สุธา
เกณฑผาน 50% ภูสิทธิศักดิ์
วิธีการประเมิน

เช็คชื่อ เกณฑผาน อ.ดร.สุธาสินี
100%
บุญเชียงมา
แบบฝกหัด
เกณฑผาน 80%
การสอบปลาย
ภาค เกณฑผาน
50%

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
การบาน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน
8-15
8
16

สัดสวนคะแนน
10
40
50

หมายเหตุ
อ.สุธาสินี
อ.สุธาสินี
อ.สุธา

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
-เอกสารประกอบการสอนโดยผูส อน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- Analytical Chemisty, 6th edition, Gary D. Christian, John wiley & Son. - Fundamentals of Analytical
Chemistry, 8th edition, Skoog & West, Thomson Brooks/Cole
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-วารสารวิชาการออนไลน

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2.
การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ 2.3.
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 2.4.
การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรู และประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการสอน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เปนตน 3.2.
การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.2. เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว
นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการประเมินอาจมีความ ผิดพลาด
รายวิชาจะเขาสูระบบการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาเมื่อปดภาคการศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา
โดยอาจจัดเปนการประชุมสัมมนา ใน ระดับตางๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูงผิดปกติ เพื่อหา แนวทางการดําเนินการทีเ่ หมาะสม
มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 5.3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา

โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู 5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา
(โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

