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มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
312113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน
Basic Organic Chemistry Laboratory
2. จํานวนหนวยกิต
1 (0-3-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร - หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะเทคโนโลยี - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร - หลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร ประเภทของรายวิชา -วิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามที่เปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจําตัว บัตร
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
ประชาชน
1 นาย อารยัน จันศรี
310040011XXXX ผูชวยศาสตราจารย
1 นางสาว รัศมี เหล็กพรม
336040070XXXX อาจารย
1 นาง ขวัญใจ กนกเมธากุล
310180108XXXX รองศาสตราจารย
อาจารยผูสอน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจําตัว บัตร
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
ประชาชน
1 นาง ขวัญใจ กนกเมธากุล
310180108XXXX รองศาสตราจารย
1 นางสาว รัศมี เหล็กพรม
336040070XXXX อาจารย
1 นาย อารยัน จันศรี
310040011XXXX ผูชวยศาสตราจารย
1 นางสาว พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์
340040057XXXX ผูชวยศาสตราจารย
1 นาย วิวัฒน หาญวจนวงศ
310120322XXXX รองศาสตราจารย
1 นาย พิทักษ นาสมใจ
346030052XXXX ผูชวยศาสตราจารย
1 นาง ศิริรัตน แมคคลอสกี
31911005XXXX ผูชวยศาสตราจารย
1 นางสาว ฉวี เย็นใจ
316060065XXXX รองศาสตราจารย
1 นาย มงคล บัวใหญรักษา
540070004XXXX อาจารย
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่2 ปการศึกษา 2557 ชั้นปที่ ทุกชั้นป
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจําเปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใชวิชาอื่นที่เทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพิ่มขอความ "หรือรายวิชาที่เทียบเทากัน" หรือ "or equivalent" ตอทาย
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รหัสวิชานั้นๆ)
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
2012-10-18

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เปนวิชาปฏิบัติการที่เสริมเนื้อหาในวิชา 312 112 เคมีอินทรียพื้นฐาน (Basic Organic Chemistry) เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบาย
ความหมาย มี แนวคิด และมีทักษะในการทําการทดลองในแตละปฏิบัติการได และมีทักษะในการทําการทดลองในแตละปฏิบัติการใน
ระดับสูงได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ยังไมมีการปรับปรุง

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 312113 เคมีอินทรียเบื้องตน
The laboratory experiments related to contents in 312 113
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย0 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง72 รวม0
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1 คุณธรรมและ จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2 วิธีการสอน
(1) อาจารยเปนแบบอยางที่ดี และสอดแทรกความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน
(2) จัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สอดแทรกตัวอยางบุคคลที่ทําชื่อเสียงใหแก ทองถิ่น สถาบัน และประเทศ เพื่อเปนแบบอยางที่ดีและสรางความภูมิใจ
(4) เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม
(2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงตอเวลาในการสงงาน ที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
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1ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูความเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาเคมี
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาเคมี สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเคมี
(3) มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกตตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชา
(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ
(5) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
2วิธีการสอน
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควา
ดวยตนเอง
(2) ใชวิดิทัศนและเอกสารคูมือปฏิบัติการ เปนสื่อในการเรียนรู
(3) มีการอภิปรายปญหาที่พบในแตละปฏิบัติการระหวางอาจารยและนักศึกษาทั้งในและนอกหองปฏิบัติการ
(4) มีการตรวจสอบและอภิปรายผลการทดลอง
3วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากทดสอบความรูและความเขาใจกอนทําการปฏิบัติการ
(2) ประเมินผลการเรียนรูจากเขียนรายงานผลการทดลอง
(3) ประเมินผลการเรียนรูจากสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาทางวิชาการไดอยาง
สรางสรรค
(2) สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญหาการทํางานไดอยาง
เปนระบบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2 วิธีการสอน
(1) สอนโดยการบรรยายและสาธิตวิธีการทดลองโดยใชวีดีทัศน และอุปกรณสาธิต
(2) สอนโดยจัดใหนักศึกษาทุกคนทําปฏิบัติการดวยตนเองและมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอนไดทั้งในและนอก
หองปฏิบัติการ
3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากความถูกตองในการตอบคําถามกอนเขาทําปฏิบัติการในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากรายงานผลการทดลองของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชา การ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี โดยตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
2 วิธีการสอน
(1) จัดใหมีการเรียนรูและทํางานรวมกันเปนกลุมในการสอนรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร
3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการสังเกตจากพฤติกรรมและการมีสวนรวมของนักศึกษาในกลุมยอยขณะทําการทดลองใน
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แตละปฏิบัติการ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคํานวณทางคณิตศาสตรเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาแกไขปญหาในทางเคมี
(2) สามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บ
และ ประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางดี
2 วิธีการสอน
(1) กําหนดใหนักศึกษา ศึกษาวิธีการและขั้นตอนในการทําปฏิบัติการกอนเขาทําการทดลอง
(2) จัดใหมีการวิเคราะหสารตัวอยาง (unknown) โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตอบแบบทดสอบกอนเขาทําปฏิบัติการ
(2) ประเมินความถูกตองจากผลการวิเคราะหสารตัวอยาง (unknown)
(3) ประเมินจากการสอบปลายภาค
6. ทักษะพิสัย
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สัปดาห หนวย บทและ จํานวน
ที่
หัวขอ
ชั่วโมง
1 แนะนํา
1.1 แนะนําและ
ชี้แจงใหนักศึกษา
ทราบถึงระเบียบ
และวิธีการปฏิบัติ
ตนใน
หองปฏิบัติการ
รวมทั้งการสอบ
และ เกณฑการ
ประเมินผล 1.2
แนะนําอุปกรณ
เครื่องแกวและ
อื่นๆและการใช
งานตางๆ 1.3
แนะนําขอปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ
2 บทที่ 1
การทดลองที่ 1
การตกผลึกและ
การหาจุด
หลอมเหลว

1

2

ผลการเรียนรู
3

4
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วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน สื่อการ
การสอน
สอน
6 การเรียนรู
สื่อการ
กิจกรรม บรรยายแนะนํา สอนที่ใช
คือ - วีดี
ระเบียบและ
วิธีการปฏิบัติตนใน ทัศน หองปฏิบัติการ คูมือ
รวมทั้งการสอบ ปฏิบัติการ
และ เกณฑการ วิชาเคมี
อินทรีย
ประเมินผล บรรยายแนะนํา พื้นฐาน
อุปกรณเครื่องแกว
และอื่นๆและการ
ใชงานตางๆ บรรยายแนะนําขอ
ปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ

วิธีการ อาจารย
ประเมิน ผูสอน
อาจารย
วิธีการ
ประเมินผล ประจํา
-สอบยอย - ภาควิชา
การทํา เคมี
รายงาน สอบปลาย
ภาค

กิจกรรม - สอบ สื่อการ
ยอยกอนทํา
สอนที่ใช
ปฏิบัติการ คือ - วีดี
บรรยายหลักการที่ ทัศน เกี่ยวของ ขอควร คูมือ
ระวังและอื่นๆ ปฏิบัติการ
วิชาเคมี
อินทรีย
พื้นฐาน

วิธีการ
อาจารย
ประเมินผล ประจํา
-สอบยอย - ภาควิชา
การทํา เคมี
รายงาน สอบปลาย
ภาค
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3 บทที่ 2
การทดลองที่ 2
จุดเดือดและการ
กลั่น

4 บทที่ 3
การทดลองที่ 3
โครมาโตรกราฟ

5 บทที่ 4
การทดลองที่ 4
การสกัด

กิจกรรม - สอบ สื่อการ
สอนที่ใช
ยอยกอนทํา
คือ - วีดี
ปฏิบัติการ บรรยายหลักการที่ ทัศน เกี่ยวของ ขอควร คูมือ
ระวังและอื่นๆ ปฏิบัติการ
วิชาเคมี
อินทรีย
พื้นฐาน
กิจกรรม - สอบ สื่อการ
สอนที่ใช
ยอยกอนทํา
คือ - วีดี
ปฏิบัติการ บรรยายหลักการที่ ทัศน เกี่ยวของ ขอควร คูมือ
ระวังและอื่นๆ ปฏิบัติการ
วิชาเคมี
อินทรีย
พื้นฐาน
กิจกรรม - สอบ สื่อการ
ยอยกอนทํา
สอนที่ใช
ปฏิบัติการ คือ - วีดี
บรรยายหลักการที่ ทัศน เกี่ยวของ ขอควร คูมือ
ระวังและอื่นๆ ปฏิบัติการ
วิชาเคมี
อินทรีย
พื้นฐาน

อาจารย
วิธีการ
ประเมินผล ประจํา
-สอบยอย - ภาควิชา
การทํา เคมี
รายงาน สอบปลาย
ภาค
อาจารย
วิธีการ
ประเมินผล ประจํา
-สอบยอย - ภาควิชา
การทํา เคมี
รายงาน สอบปลาย
ภาค
วิธีการ
อาจารย
ประเมินผล ประจํา
-สอบยอย - ภาควิชา
การทํา เคมี
รายงาน สอบปลาย
ภาค
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6 บทที่ 5
การทดลองที่ 5
ไฮโดรคารบอน
อิ่มตัวและไมอิ่มตัว

7 บทที่ 6
การทดลองที่ 6
สเตอริโอเคมี

8 บทที่ 7
การทดลองที่ 7
แอกอฮอลและฟ
นอล

กิจกรรม - สอบ สื่อการ
สอนที่ใช
ยอยกอนทํา
คือ - วีดี
ปฏิบัติการ บรรยายหลักการที่ ทัศน เกี่ยวของ ขอควร คูมือ
ระวังและอื่นๆ ปฏิบัติการ
วิชาเคมี
อินทรีย
พื้นฐาน
กิจกรรม - สอบ สื่อการ
สอนที่ใช
ยอยกอนทํา
คือ - วีดี
ปฏิบัติการ บรรยายหลักการที่ ทัศน เกี่ยวของ ขอควร คูมือ
ระวังและอื่นๆ ปฏิบัติการ
วิชาเคมี
อินทรีย
พื้นฐาน
กิจกรรม - สอบ สื่อการ
ยอยกอนทํา
สอนที่ใช
ปฏิบัติการ คือ - วีดี
บรรยายหลักการที่ ทัศน เกี่ยวของ ขอควร คูมือ
ระวังและอื่นๆ ปฏิบัติการ
วิชาเคมี
อินทรีย
พื้นฐาน

อาจารย
วิธีการ
ประเมินผล ประจํา
-สอบยอย - ภาควิชา
การทํา เคมี
รายงาน สอบปลาย
ภาค
อาจารย
วิธีการ
ประเมินผล ประจํา
-สอบยอย - ภาควิชา
การทํา เคมี
รายงาน สอบปลาย
ภาค
วิธีการ
อาจารย
ประเมินผล ประจํา
-สอบยอย - ภาควิชา
การทํา เคมี
รายงาน สอบปลาย
ภาค
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9 บทที่ 8
การทดลองที่ 8
อัลดีไฮดและคีโตน

10 บทที่ 9
การทดลองที่ 9
กรดคารบอซิลิก

11 บทที่ 10
การทดลองที่ 10
เอมีน

12 สรุป
ทบทวน สอบถาม
ความเขาใจ

ทบทวน
สอบถาม
ความเขาใจ

กิจกรรม - สอบ สื่อการ
สอนที่ใช
ยอยกอนทํา
คือ - วีดี
ปฏิบัติการ บรรยายหลักการที่ ทัศน เกี่ยวของ ขอควร คูมือ
ระวังและอื่นๆ ปฏิบัติการ
วิชาเคมี
อินทรีย
พื้นฐาน
กิจกรรม - สอบ สื่อการ
สอนที่ใช
ยอยกอนทํา
คือ - วีดี
ปฏิบัติการ บรรยายหลักการที่ ทัศน เกี่ยวของ ขอควร คูมือ
ระวังและอื่นๆ ปฏิบัติการ
วิชาเคมี
อินทรีย
พื้นฐาน
กิจกรรม - สอบ สื่อการ
ยอยกอนทํา
สอนที่ใช
ปฏิบัติการ คือ - วีดี
บรรยายหลักการที่ ทัศน เกี่ยวของ ขอควร คูมือ
ระวังและอื่นๆ ปฏิบัติการ
วิชาเคมี
อินทรีย
พื้นฐาน
ทบทวน สอบถาม
ความเขาใจ

อาจารย
วิธีการ
ประเมินผล ประจํา
-สอบยอย - ภาควิชา
การทํา เคมี
รายงาน สอบปลาย
ภาค
อาจารย
วิธีการ
ประเมินผล ประจํา
-สอบยอย - ภาควิชา
การทํา เคมี
รายงาน สอบปลาย
ภาค
วิธีการ
อาจารย
ประเมินผล ประจํา
-สอบยอย - ภาควิชา
การทํา เคมี
รายงาน สอบปลาย
ภาค
วิธีการ
อาจารย
ประเมินผล ประจํา
-สอบยอย - ภาควิชา
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การทํา เคมี
รายงาน สอบปลาย
ภาค
2.

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
สอบยอย และ เช็คชื่อเขา 2-10
เรียน
สอบปลายภาค
ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย
ใบรายงาน
2-10

สัดสวนคะแนน
10%
45%
45%

หมายเหตุ
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
- คูมือปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Roberts, R.M., Gilbert, J.C., Martin, S.F., Experimental Organic Chemistry,: A Miniscale Approach, Saunders College
Publishing, New York, 1994.
2. Schoffstall A.M., Gaddis B. A. and Druelinger M.L., Microscale and Miniscale Organic Chemistry Laboratory Experiments,
McGraw-Hill Companies, Inc. 2000.
3. Wiliamson, K.L., Macroscale and Microscale Organic, D.C. Heath and Company, Massachusetts, 1989.
4. วิวัฒน หาญวจนวงศ และขวัญใจ ตันสุวรรณ ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2534
5. Vogel, A., Textbook of Practical Organic Chemistry, 4th ed., Longman, Inc., New York, 1978.
6. Solomons, T.W.G., Fundamemtals of Organic Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., New York, fifth edition, 1997, p 178223
7. Schmid, G. H. Organic Chemistry, Mosby-Year Book Inc., Missouri, 1995, p 449-503.
8. Rodig, O. R.; Bell, C. E.; Clark, A. K. Organic Chemistry Laboratory: Standard & Microscale Experiments, Sauaders
College Publishing, Orlando, 1990, p 213-218.
9. Pavia, D. L.; Lampman, G. M.; Kriz, G. S. Organic Laboratory Techniques : A Microscale Approach, Sauaders College
Publishing, Orland, 1995, p 504-511
10. Shriner, R. L., Hermann, C. K. F., Morril, T. C., Curtin, D. Y. and Fuson, R. C. The Systematic Identification of Organic
Compounds, 7th ed., John Wiley, New York, 1998
11. ปริญญา ธีรมงคล ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 2534 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
12. Eğe, S.N., Organic Chemistry : Structure and Reactivity, 4th ed., Houghton Mifflin Co., 1999
13. Linstromberg, W.H; Baumgarten, H.E. Organic Experiments, 6th ed., D.C. Heath and Company, Lexigton
Massachusetts, 1987.
14. Lehman, J. W., Multiscale Operational Oraganic Chemistry: A Problem-Solving to the Laboratory Course, Prentice
Hall Inc., New Jersey, 2002, p 87-93 15. Pavia, D.L., Lampman, G. M., .Kriz Jr. G. S.; “Introduction to Organic Laboratory
techniques” a contemporary approach, 2nd edition, Saunders College Publishing, 1982 p 140-142 16. นิจศิริ เรืองรังษี
“เครื่องเทศ”, โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการ เรียนการ
สอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรู ที่ไดรับและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบ คอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัย และการตอบแบบสอบถาม
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยภาควิชา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณตัวแทน นักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํา รายงาน
รายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุม ประเมิน
ขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดใน ความรับผิดชอบ
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ของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการประชุมของทีมอาจารยผูสอนทุกภาคการศึกษา โดยใชผลจากแบบประเมินมาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของรายวิชา นํา ผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาทําการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

