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มคอ.3 
คม197 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1    

ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     คม197  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1    

2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต  1(0-3-0) ( บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประเภทวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

พ้ืนฐาน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอน  
           รศ.ดร.รัชนก ปิ่นแก้ว                   ห้องท างาน : 15-226 Email Address : ratchanok@g.swu.ac.th 
 วันจันทร์ เวลา 13.30 – 16.30    ห้องปฏิบัติการ 19-608       กลุ่มผู้เรียน SC 18A   ตอน B01 
  รศ.ดร.สิริธร สโมสร         ห้องท างาน : 15-1020 Email Address : siritron@g.swu.ac.th 
  วันจันทร์ เวลา 13.30 – 16.30    ห้องปฏิบัติการ 19-609       กลุ่มผู้เรียน SC 18B   ตอน B02 
           ผศ.ดร.พรพิมล ประยงค์พันธ์ ห้องท างาน : 15-620 Email Address : pornpim@g.swu.ac.th 
   วันศุกร์ เวลา 13.30 – 16.30      ห้องปฏิบัติการ 19-609       กลุ่มผู้เรียน SC 1ED7 ตอน B03 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
           รศ.ดร.สิริธร สโมสร          ห้องท างาน : 15-1020       Email Address : siritron@g.swu.ac.th 
 
    ภาคการศึกษาที่ 1   / ชั้นปีที่เรียน : 1/ชั้นปีที่ 1 และ 2 

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  ไม่มี 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่มี  
7. สถานที่เรียน 

01-19-608 และ 01-19-608   อาคาร 19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
8.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

รายวิชาใหม่ 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สามารถวิเคราะห์ผลที่

เกี่ยวกับโมลและปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส สมบัติของของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมีและการ
รบกวนสมดุล อินดิเคเตอร์และการเลือกใช้ การไทเทรต 
    วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้รายวิชามีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
พ.ศ.2554 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เก่ียวกับ

โมลและปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส สมบัติของของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมีและการรบกวนสมดุล 
อินดิเคเตอร์และการเลือกใช้ การไทเทรต 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ปฏิบัติการ สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตัวเอง 

ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ 45 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษา 

ตามความเหมาะสม ไม่มี ไม่มี 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.1.2 มีระเบียบวินัย  
1.1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น  
1.1.5 มีจิตสาธารณะ  
1.1.6 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

หลัก 
           หลัก 
         -                
         - 
             - 

 
1.2  วิธีการสอน    

สอดแทรกเนื้อหาในด้านทางคุณธรรม จริยธรรม โดยปลูกฝังเก่ียวกับ 
1.2.1  ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
1.2.2  การตรงเวลา การแต่งกาย  การมีวินัยในห้องปฏิบัติการ การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
1.2.3  มีการวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองทางวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ 
1.2.4  การประพฤติตนที่เหมาะสมเช่น ไม่ส่งเสียงดัง ไม่รับประทานอาหารในห้องปฏิบัติการ 
1.2.5  ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพ่ือนนิสิตอย่างสร้างสรรค์ 

1.3  วิธีการประเมินผล  
1.3.1  พฤติกรรมในห้องปฏิบัติการ  
1.3.2  การตรงต่อเวลา และการแต่งกาย  
1.3.3  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ ความรับผิดชอบ 

2.1.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป 
2.1.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.1.3 มีความรู้พ้ืนฐานทางเคมี วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการ
และทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ 

2.1.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางเคมีวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
2.1.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านเคมี
และเคมีประยุกต์ 

- 
              - 
        หลัก 
 
         - 
         - 

  
  
  

2.2  วิธีการสอน   
2.2.1  บรรยายในหลักการและทฤษฎีทางด้านเคมี มีสื่อการสอนได้แก่   เอกสารประกอบการสอน   
2.2.2  การศึกษาด้วยปัญหาโดยให้ปัญหาเพ่ือวิเคราะห์ในชั้นเรียน การท าแบบฝึกหัด 

2.3  วิธีการประเมินผล   
แบบฝึกหัด  สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
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3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ 

3.1.2 น าความรู้ทางเคมี วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3.1.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เก่ียวข้อง 

3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
3.1.5 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
3.1.6 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม 

หลัก 
 

             - 
 
         - 
 
 
         - 
         - 
              - 

    3.2  วิธีการสอน    
   จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด    

3.3  วิธีการประเมินผล     
  3.3.1  ประเมินจากการวิเคราะห์ผลการทดลอง  
  3.3.2  ประเมินจากข้อสอบที่ให้นิสิตคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

4.1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม องค์กร สิ่งแวดล้อม  - 
4.1.2 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี หลัก 

         4.1.3   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานได้ 

- 

4.2  วิธีการสอน   
4.2.1 มอบหมายงานให้ปฏิบัติร่วมกัน 

4.3  วิธีการประเมินผล   
4.3.1  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ในการท า  
          ปฏิบัติการร่วมกัน 
4.3.2   ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

         5.1.1  สามารถประยุกต์ความรู้ทางเคมี คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์  
                  ประมวลผล การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- 

5.1.2  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้   
         รูปแบบการสื่อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

หลัก 

5.1.3  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน  เพื่อการค้นคว้าได้  
          อยา่งเหมาะสมและจ าเป็น 

- 
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5.1.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี 
          ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.1.5   สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา 

- 
 
- 

    5.2  วิธีการสอน  
 น าเสนอผลการทดลอง 

5.3  วิธีการประเมินผล   
 ประเมินจากผลการน าเสนอผลการทดลอง 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 
 
สัปดาห์ 
 

 
 

วัน เดือน ปี 

 
 

การทดลอง 

 
อาจารย์ผู้สอน 

 
ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารการ

สอน 
วันจันทร์ 

ห้อง  
19-608 

วันจันทร์ 
ห้อง  

19-609 

วันศุกร์ 
ห้อง  

19-609 
1 18 และ 21 

ส.ค.60 
1. การตกลง 
ระเบียบในชั้นเรียน 
เกณฑ์การวัดผล  
เนื้อหาในรายวิชา 
2. เช็คเครื่องแก้ว 
และการล้างเครื่อง
แก้ว 
 

รศ.รัชนก รศ.สิริธร ผศ.พรพิมล  

2 25 และ 28 
ส.ค.60 

Lab 1 สารเคมีและ
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ  
 

รศ.รัชนก รศ.สิริธร ผศ.พรพิมล ผศ.นวลละออ 
 

3 1 และ 4 ก.ย.
60 

Lab 2 การวัด
ปริมาตรและความ
หนาแน่นของน้ า  

รศ.รัชนก รศ.สิริธร ผศ.พรพิมล รศ.ธีรยุทธ 

4 8 และ 11 
ก.ย.60 

Lab 3 ปริมาณ
สัมพันธ์  
 

รศ.รัชนก รศ.สิริธร ผศ.พรพิมล ผศ.สุเชาวน ์

5 15 และ 18 
ก.ย.60 

Lab 4 การหามวล
โมลาร์โดยการ
ลดลงของจุดเยือก
แข็ง 
  

รศ.รัชนก รศ.สิริธร ผศ.พรพิมล ผศ.พรพิมล  

6 22 และ 25 Lab 5 สมดุลเคมี  รศ.รัชนก รศ.สิริธร ผศ.พรพิมล ผศ.แพน 
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ก.ย.60 
7 29 ก.ย. และ 

6 ต.ค. 60 
ทบทวน เตรียม
สอบกลางภาค 

    
8     
9  -     
10 20 และ 23 

ต.ค.60 
งดการทดลอง 23 
ต.ค.60 
ให้ค านวณ 
สารละลายใน Lab 
ไทเทรต  

    

11 27 และ30 
ต.ค.60 

Lab 6 อินดิเคเตอร์  รศ.รัชนก รศ.สิริธร ผศ.พรพิมล รศ.วีณา 

12 3 และ 6 พ.ย. 
60 

Lab 7 การเตรียม
สารและความเข้มข้น
ของสารละลาย  

รศ.รัชนก รศ.สิริธร ผศ.พรพิมล อ.ฐิติรัตน์ 

13 10 และ 13 
พ.ย. 60 

Lab 8 ไทเทรตกรด-
เบส  
 

รศ.รัชนก รศ.สิริธร ผศ.พรพิมล ผศ.ปิยะดา 

14 17 และ 20 
พ.ย. 60 

Lab 9 การเตรียม
สารส้มจากกระป๋อง
อะลูมิเนียม  

รศ.รัชนก รศ.สิริธร ผศ.พรพิมล ผศ.เกรียงศักดิ์ 

15 24 และ 27 
พ.ย. 60 

สอบปฏิบัติการ (พุธ
บ่าย พร้อมกัน 3 
แลป) 

ทุกท่าน ทุกท่าน ทุกท่าน  

16  -     
17  สอบปลายภาค     

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
คะแนนเต็ม 100%   แบ่งเป็น   

 สอบย่อยก่อน /หลังปฏิบัติการ 20   คะแนน 
 เข้าและปฏิบัติการทันเวลา    5 คะแนน 
 การแต่งกายตามระเบียบและความสะอาดของการท าปฏิบัติการ       5 คะแนน 
 การวางแผนปฏิบัติการ   5 คะแนน   
                เทคนิคในการท าปฏิบัติการ  10  คะแนน 
 ความสนใจและความรับผิดชอบ   5  คะแนน 
 รายงานปฏิบัติการ 2 0  คะแนน 
 น าเสนอสรุปผลการทดลอง   5  คะแนน 
 สอบปลายภาค                                                                 25  คะแนน                                    
            เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด  อิงเกณฑ์ และ/หรือ อิงกลุ่ม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 
การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2.  มีระเบียบวินัย 
3.  มีจิตส านึกและตระหนักในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

4.  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

5.  มีจิตสาธารณะ 

 
-การเข้าปฏิบัติการตรง
เวลา 
-การแต่งกายใน
ห้องปฏิบัติการตามหลัก
ความปลอดภัย 
-ความซื่อสัตย์ในการ
รายงานผลการทดลองท่ี
ตรงกับผลการสังเกต 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
        ร้อยละ 5 

 
 

       ร้อยละ 5 

การพัฒนาความรู้ 
1.  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี

ทางด้านเคมี  
     วิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่ 
     เกี่ยวข้อง 
2.  มีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน 
     วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
     และด้านเคมีท่ีจะน ามาอธิบาย 
     หลักการและทฤษฏีในศาสตร์ 
     เฉพาะ 
3.  สามารถติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเคมี และ
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4.  มีความรอบรู้ในด้านเคมีและ
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-การวางแผนปฏิบัติการ
ทดลอง 
-เทคนิคในการท า
ปฏิบัติการ ความสนใจ
และความรับผิดชอบ 
-สอบย่อยก่อน/ 
หลังปฏิบัติการ 

 
-สอบปลายภาค 

 
 
 
 
 
 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
         ร้อยละ 5 

 
          ร้อยละ 10 

 
 

ร้อยละ 20 
           
 
           ร้อยละ 25 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 
การพัฒนาทักษะทางปัญญา 
1.สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
2.น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ ไปประยุกต์ 
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
3.มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง
และเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

 
-การน าเสนอสรุปผลการ
ทดลอง 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
 

    
ร้อยละ 5 

การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิก
ที่ดี 
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน 
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์กร 

 
 
 

-ความรับผิดชอบต่อการ
ท าปฏิบัติการเป็นกลุ่ม 

 
 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
 
 

ร้อยละ 5 

การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถประยุกต์ความรู้
ทางเคมี คณิตศาสตร์และ
สถิติ เพื่อการวิเคราะห์ 
ประมวลผล การแก้ปัญหา
และน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 
 

 
รายงานปฏิบัติการ 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
ร้อยละ 20 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 
3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน  เพื่อการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

   

 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
เอกสารปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ   
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เอกสารประกอบการสอนวิชา คม 107 
  

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจาก 

2.1 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลปฏิบัติการของนิสิต 
2.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมท าปฏิบัติการของนิสิตในชั้นเรียน  

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 ประมวลความคิดเห็นของนิสิต สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้นสุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
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3.2 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและให้สอดคลองกับ คม 107 
3.3 ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่กลุ่มนิสิต 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 ทวนสอบจากคะแนนสอบและข้อสอบ 
4.2 ประชุมคณะผู้สอนเพื่อสรุปมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาการเรียนรู้  
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 น าข้อคิดเห็นจากการประเมินโดยนิสิตมาประมวล เพ่ือจัดเนื้อหาความรู้ให้เหมาะสม   
ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
5.2 น าผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต  เพ่ือกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะกับกลุ่มผู้เรียน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 


