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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย/ี  

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
 
1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
 

1.1 ช่ือรายวิชาและรหสั   SC244 เคมวีเิคราะห ์(Analytical Chemistry)                
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ     3(2-2-5)   
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวชิาพืน้ฐานเฉพาะดา้น 
1.4 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

อาจารย ์ดร.ทศันีย ์วฒันชยัยงค์ 
ผูช่้วยศาสตราจารยก์มลทิพย ์เอกธรรมสุทธ์ิ 

1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่2               

1.6 บรุพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี    
ไมม่ ี

1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  
ไมม่ ี

1.8 สถานท่ีเรียน 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  
11 มกราคม พ.ศ.2558 

 
2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
1) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ หลกัการเบือ้งตน้ของการวเิคราะหเ์ชงิน ้าหนกั และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาตรแบบต่างๆ เช่น แบบกรดเบส 

แบบการเกดิตะกอน เป็นตน้ 
2) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูใ้นดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ 
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3) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นหลกัการวเิคราะหท์างสเปคโตรสโคปี และการวเิคราะหโ์ดยใชเ้ทคนิคการแยกสาร  
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา   

1) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นเคมีวเิคราะหเ์พื่อทีจ่ะน าไปประยกุตใ์หเ้กดิประโยชน์ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมขีองอาหารต่อไป  
2) เพื่อใหน้กัศกึษาเรยีนรูถ้งึเทคนิคการใชเ้ครือ่งมอืประกอบการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ สเปคโตรสโคปี และเทคนิคการแยกสารต่างๆ  
3) เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

 
3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
หลกัเบือ้งตน้เคมวีเิคราะห ์การวเิคราะหโ์ดยน ้าหนกั การวเิคราะหโ์ดยปรมิาตรแบบกรดเบส 

แบบการตกตะกอน แบบการเกดิสารเชงิซอ้น และแบบการเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชัน่-รดีกัชัน่ 
การวเิคราะหท์างสเปคโตรสโคปีและเทคนิคการแยกสาร และมปีฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัวชิาเคมวีเิคราะห์ 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
  28 

ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
2 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
2 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  
(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

 แสดงความซื่อสตัยส์ุจรติอยา่งสม ่าเสมอ  
 มวีนิยัต่อการเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ และตรงต่อเวลา รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ของตนเองและของกลุ่ม  
 มคีวามเคารพต่อกฎระเบยีบของสถาบนั โดยการแต่งกายถูกระเบยีบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  

รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหอ้งปฏบิตักิารอยา่งเครง่ครดั  
 มคีวามเคารพและรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนรว่มชัน้เรยีนทัง้ในกลุ่มและนอกกลุ่ม  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    

 นกัศกึษาจะตอ้งท าการลงชื่อเขา้เรยีนดว้ยตนเองทุกครัง้ หา้มมใิหม้กีารลงแทนกนั  
 มกีารเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีนทุกครัง้ทัง้บรรยายและปฏบิตักิาร และมกีารใหค้ะแนนความสนใจในชัน้เรยีน 10% 

โดยในชัว่โมงปฏบิตักิารมกีารก าหนดว่า  
 ถา้เขา้เรยีนหลงัเวลา 15 นาท ีใหถ้อืว่ามาสาย 
 ถา้เขา้เรยีนหลงัเวลา 30 นาท ีใหถ้อืว่าขาดเรยีน 
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 การมาสาย 3 ครัง้ ใหถ้อืว่าขาดเรยีน 1 ครัง้ 
 การขาดเรยีนเกนิกว่า 2 ครัง้ ใหถ้อืว่าไมส่ทิธิส์อบ  

 ในชัว่โมงปฏบิตักิารมกีารแบ่งงานใหน้กัศกึษารบัผดิชอบในการท าการทดลอง และน าผลมาเขยีนรายงานกลุ่มละ 1 ฉบบั 
หรอืท าใบงานรายบุคคล โดยก าหนดวนัส่งงานหลงัจากมปีฏบิตักิาร 1 สปัดาห ์หากเลยเวลาทีก่ าหนดจะถูกหกัคะแนน  

 ดแูลการแต่งกายและตกัเตอืนนกัศกึษาทีแ่ต่งกายผดิระเบยีบ หากพบอกีจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชัน้เรยีน  
หากพบอาจมกีารตดัคะแนนความสนใจในชัน้เรยีน  

 เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน มกีารตัง้ค าถามหรอืตอบค าถามเป็นระยะๆ 
ทัง้ในระหว่างการบรรยายและปฏบิตักิาร  

 (3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม  

 การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน และการตรงต่อเวลา จากการเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีน  
 ประเมนิผลจากการส่งงานภายในเวลาทีก่ าหนด  
 ประเมนิจากการทีน่กัศกึษาไมแ่ต่งกายผดิระเบยีบอกี  
 การประเมนิการรบัฟังความคดิเหน็ของเพื่อนรว่มชัน้เรยีน โดยดจูากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน  

 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ 

 มคีวามรูต้ามหลกัการและทฤษฎใีนดา้นเคมวีเิคราะห ์การวเิคราะหโ์ดยน ้าหนกั การวเิคราะหโ์ดยปรมิาตร 
การวเิคราะหท์างสเปกโตรสโคปี และการวเิคราะหโ์ดยเทคนิคการแยกสาร รวมถงึการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองเบือ้งตน้  

 มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ เคมอีาหาร เคมอีนิทรยี ์และชวีเคม ีเป็นตน้  
 มคีวามรูท้างความกา้วหน้าทางวชิาการ และเทคโนโลยใีนดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเคมวีเิคราะห์ 
 มคีวามรูเ้กีย่วกบักฎระเบยีบ ขอ้ก าหนดทางวชิาการและการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้  

 การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ การสอนแบบคดิวเิคราะห ์( Critical thinking) การสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู้  (Co-
Operative Learning) การสอนบรรยายแบบ  Active Learning โดยเน้นใหน้กัศกึษา ถาม-ตอบในชัน้เรยีน 
รวมถงึ การสอน ในระบบ UTCC iHybrid เพื่อใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาเพิม่เตมิเองทีบ่า้น  และมกีารใชโ้ปรแกรมบน iPad 
ส าหรบัการทดสอบยอ่ยในชัน้เรยีน  เพื่อใหน้กัศกึษาไดร้บัความรูใ้นทุกๆ ดา้นตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ  

 มปีฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัภาคทฤษฎ ีท าใหน้กัศกึษาสามารถเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ และไดล้องท าปฏบิตักิารดว้ยตนเอง 
มกีารฝึกใหน้กัศกึษาทดลองใชโ้ปรแกรมบน iPad กบัการวเิคราะหผ์ลการทดลอง  

 นกัศกึษาทุกคนจะไดร้บัการฝึกใหส้ามารถใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึสอนการแกไ้ขปัญหาของเครือ่งมอืเบือ้งตน้  

 สอดแทรกความรูด้า้นกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั เคมีวเิคราะห์  
 (3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั  

 การทดสอบวดัความรู ้โดยการสอบอยา่งเป็นทางการ 2 ครัง้ (สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)  
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และการทดสอบยอ่ยผ่านโปรแกรมบน iPad ในชัน้เรยีน 
 ท ารายงานกลุ่ม/ใบงาน และประเมนิความรูต่้างๆ ทีน่กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน  

 
4.3 ทกัษะทางปัญญา 

(1) ทกัษะทางปัญญา 

 สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิจากผลการทดลอง ประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ แลว้น ามาสรปุ  
 สามารถวเิคราะหปั์ญหา และแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหา และเสนอแนวทางการแกไ้ขทัง้ในและนอกชัน้เรยีน  
 สามารถใชท้กัษะทางทฤษฎมีาประยกุตแ์ละปรบัปรงุใชใ้นสถานการณ์จรงิ  
 มทีกัษะภาคปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง  

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  

 แบ่งกลุ่มใหน้กัศกึษาท าการทดลอง ประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ แลว้น ามาสรปุในรายงานผลการทดลอง/ใบงาน  
 นกัศกึษาแต่ละกลุ่มจะตอ้งวเิคราะหปั์ญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างการทดลอง และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

ฝึกใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสคดิวเิคราะหแ์ละวจิารณ์ผลการทดลองรว่มกบักลุ่มอื่นๆ ในชัน้เรยีน 
 ยกตวัอยา่งการประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีบัสถานการณ์จรงิ  
 ใหน้กัศกึษาไดท้ าการทดลอง และใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ ดว้ยตนเอง  

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 

 ประเมนิผลจากรายงานผลการทดลอง/ใบงาน รวมถงึการตอบขอ้สอบทีถ่ามดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละการประยกุตใ์ช้ 
 ประเมนิจากการน าเสนอผลการทดลองในชัน้เรยีน การตอบค าถามดา้นการวเิคราะหแ์ละการวจิารณ์ผลการทดลอง 
 การเขยีนสรปุและวจิารณ์ผลการทดลองในรายงานปฏบิตักิาร/ใบงาน โดยใหน้กัศกึษาไปคน้ควา้เพิม่เตมิการแหล่งขอ้มลูอื่นๆ 

นอกเหนือจากทีเ่รยีนในชัน้เรยีน  
 ประเมนิจากทกัษะภายในชัว่โมงปฏบิตักิาร โดยสามารถวางแผนรวมทัง้สามารถแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในขณะท าปฏบิตักิารได้ 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้รายบุคคล และงานกลุ่ม  
 สามารถปรบัตวัท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดใ้นทุกสถานภาพ  
 วางตวัและรว่มแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 สามารถวางแผนและรบัผดิชอบในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองและวชิาชพี 

 (2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 สอนปฏบิตักิารโดย เน้นการท างานเป็นทมี มี การแบ่ง กลุ่ม กนัท าการทดลอง 
ซึง่ในแต่ละกลุ่ม จะตอ้งช่วยเหลอื และ แบ่งงานยอ่ย ใหร้บัผดิชอบเป็นรายบุคคล 
และน าผลไปรวมกนัเพื่อใชเ้ขยีนรายงานการทดลอง/ใบงาน  

 มกีารเปลีย่นกลุ่มกนัท างานตามกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อใหน้กัศกึษาไดท้ างานรว่มกบัผูอ้ื่นทีไ่มใ่ช่เพื่อนสนิท 
หรอือาจมกีารจดักลุ่มใหน้กัศกึษาเองโดยการจบัสลาก  
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 มกีารกระตุน้ใหน้กัศกึษาทุกคนมสี่วมรว่มในการแสดงความคดิเหน็ทัง้ในชัว่โมงบรรยาย และปฏบิตักิาร 
 ใหน้กัศกึษาฝึกการวางแผนการทดลอง และแบ่งกนัรบัผดิชอบในแต่ละส่วน  

 (3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

 ประเมนิจากการประสานงานกนัภายในกลุ่มระหว่างท าการทดลอง รวมถงึจากรายงานผลการทดลอง/ใบงาน  
 ประเมนิจากการแสดงออกของนกัศกึษาทัง้ในชัว่โมงบรรยาย และปฏบิตักิาร 

4.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถระบุและใชเ้ทคนิคทางสถติแิละคณติศาสตร ์
 สามารถคน้ควา้หาขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตได ้โดยมกีารคดัเลอืกจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้ 
 มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอในการรวบรวม แปลความหมาย และสื่อสารขอ้มลู  
 สามารถคน้ควา้หาขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตได ้เพื่อตดิตามความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลย ี 
 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 (2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห์ เชิงตวัเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มกีารสอนทีเ่น้นใหน้กัศกึษาสามารถใชท้กัษะทางสถติ ิและคณติศาสตรไ์ด ้โดยมแีบบฝึกหดัใหฝึ้กปฏบิตั ิ
และมกีารใชค้อมพวิเตอร ์หรอื iPad ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 

 แนะน าวธิกีารสบืคน้ขอ้มลู และแหล่งขอ้มลูแก่นกัศกึษา  
 มอบหมายงานใหน้กัศกึษาท าการสบืคน้ขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ และมกีารสอนโดยใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นระบบ UTCC iHybrid  
 สอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต เพื่อเป็นตวัอยา่งกระตุน้ใหน้กัศกึษาคน้ควา้ 

และตดิตามความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลย ี 
 ฝึกใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันาการใชภ้าษาไทยทีถู่กตอ้งจากการเขยีนรายงาน/ใบงานผลการทดลอง  

และฝึกใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันาการใชภ้าษาองักฤษจากการสอนโดยการสอดแทรกค าศพัทภ์าษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคมวีเิคร
าะห ์

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเมนิผลจากแบบฝึกหดั และการทดสอบในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะทางคณติศาสตร์ 
 ประเมนิการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ จากงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 ประเมนิจากความถีใ่นการเขา้ระบบ UTCC iHybrid ของนกัศกึษา   
 ประเมนิจากการเขยีนรายงาน/ใบงานผลการทดลอง และการใชภ้าษาองักฤษ 

 

5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1 แผนการสอน 
5.1.1 บรรยาย 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน
ชัว่โมง 

ผูส้อน 
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1 1. บทน า 
  - หลกัการเบือ้งตน้ 
 - กระบวนการวเิคราะหเ์กีย่วกบัเคมวีเิคราะห ์        

2 อ. ดร.ทศันีย ์วฒันชยัยงค์ 

2 2. สมดุลเคมแีละปรมิาณสารสมัพนัธ์ 
 - ทบทวนนิยามพืน้ฐานและความเขม้ขน้ 
 - ความเขม้ขน้ของสารละลาย 
 - การเตรยีมสารละลาย 

2 อ. ดร.ทศันีย ์วฒันชยัยงค ์

3-7 3. หลกัการทัว่ไปของการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาตร 
 - การไตเตรทแบบกรดเบส 
 - การไตเตรทแบบการเกดิตะกอน 
 - การไตเตรทแบบการเกดิสารประกอบเชงิซอ้น 
 - การไตเตรทของสารเกดิปฏกิริยิารดีอกซ์ 

10 อ. ดร.ทศันีย ์วฒันชยัยงค ์

8 MIDTERM   

9 4. การวเิคราะหข์อ้มลู 2 ผศ. กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ ์

10 5. การวเิคราะหเ์ชงิน ้าหนกั 4 ผศ. กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ ์

11-13 6. การวเิคราะหท์างสเปคโตรสโคปี 
 Basic principle of spectroscopy 
 UV-Visible spectroscopy 
 Fluorescence spectroscopy 
 Atomic spectroscopy 

8 ผศ. กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ ์

14-15 7. การวเิคราะหโ์ดยเทคนิคการแยกสาร 
 Basic principle of chromatography 
 Gas chromatography 
 High performance liquid chromatography 

4 ผศ. กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ ์

16 FINAL   

5.1.2 ปฏิบติัการ 
1 -

ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้และเทคนิคการปฏบิตัเิพื่อความ
ปลอดภยัในหอ้งปฎบิตักิาร    

3 
 

อ. ดร.ทศันีย ์วฒันชยัยงค ์

2 -
การใชเ้ครือ่งแกว้เชงิปรมิาตรและการวเิคราะหค์วา
มแมน่ย า  
-การใชเ้ครือ่งชัง่และการชัง่น ้าหนกั  
-

3 อ. ดร.ทศันีย ์วฒันชยัยงค ์
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การใชส้ารเคมแีละการเตรยีมสารละลายท าความสะ
อาดเครือ่งแกว้ 

3 -การเตรยีมสารละลายมาตรฐานกรด-เบส  
-
การหามาตรฐานความเขม้ขน้ของกรดไฮโดรคลอริ
ก   

3 อ. ดร.ทศันีย ์วฒันชยัยงค์ 

4 -
การหามาตรฐานความเขม้ขน้ของกรดโซเดยีมไฮด
รอกไซด ์ 
-การวเิคราะหก์รดอะซตีกิในน ้าสม้สายชู 

3 อ. ดร.ทศันีย ์วฒันชยัยงค์ 

5 -การวเิคราะหป์รมิาณคลอไรดโ์ดยวธิโีมร ์ 3 อ. ดร.ทศันีย ์วฒันชยัยงค์ 

6 -การทดสอบค่าความเทีย่งตรง (Precision) 
และความแมน่ย า (Accuracy) 
ของอุปกรณ์เครือ่งแกว้ 

3 ผศ.กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ ์

7 -การวเิคราะหป์รมิาณคลอไรด ์(Cl-) ในเกลอื 
ดว้ยวธิวีเิคราะหโ์ดยน ้าหนกั 

3 ผศ.กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ ์

8 -
การวเิคราะหป์รมิาณซลัเฟตออิอนในน ้าตวัอยา่งดว้
ยวธิวีเิคราะหค์วามขุน่  

3 ผศ.กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ ์

9 -การวเิคราะหป์รมิาณคาเฟอนี (Caffeine)  
ในเครือ่งดื่ม โดยใชเ้ครือ่ง UV Spectrophotometer 

3 ผศ.กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ ์

10 -การวเิคราะหป์รมิาณวติามนิซใีนน ้าผลไม้ 
โดยใชเ้ครือ่ง Visible Spectrophotometer 

3 ผศ.กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ ์

11 -
การแยกสารผสมดว้ยเทคนิคโครมาโตกราฟีคอลมัน์ 

3 ผศ.กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ ์

5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น 
การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย  
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)  

สปัดาห์
ท่ีก าหน

ด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลายภาค 

ภาคบรรย
าย 

1. ความสนใจและการมสี่วนรว่มในชัว่โมงบรรยาย  1-16 5% 

 2. การทดสอบยอ่ยในชัน้เรยีน/แบบฝึกหดั 1-16 10% 
 3. การสอบกลางภาค 8 30% 

 4. การสอบปลายภาค 16 30% 
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ภาค 
ปฏบิตักิาร 

5. การเขา้ชัน้เรยีนในชัว่โมงปฏบิตักิาร 3-14 5% 

 6. การเขยีนรายงานผลการทดลอง/ใบงาน 3-14 20% 

 
 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  

    (Student – Centered Approach) 
  การบรรยาย (Lecture)  □ การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
  การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)  □ การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) 
 □ การอภปิราย (Discussion) □ การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □ การสมัมนา (Seminar)  □ การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
          ( Online Learning/Internet-based-Learning) 
  การเรยีนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
 □ การเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
 □ การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
 □ การเรยีนรูจ้ากการท างาน  (Work-based  Learning) 
 □ กรณศีกึษา (Case Study)     
 □ อื่น ๆ (Others) (Please specify).............................................................           
 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 □ รปูภาพ (Pictures)     สื่อน าเสนอในรปูแบบ  PowerPoint 
  ของจรงิ (Authentic Material)   □ โปรแกรมส าเรจ็รปู 
 □ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ  
  อื่นๆ Others (Please specify)……อุปกรณ์และเครือ่งมอืในหอ้งปฏบิตักิาร…………………….  
 

 กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
  การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)   □ เกมส ์(Games) 
 □ การระดมสมอง (Brainstorming)      □ สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 □ การน าเสนอ (Presentation)       □ การส ารวจขอ้มลู (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)      □ การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
  การทดลอง (Experiment)          □ การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
 □ การเชญิผูม้ปีระสบการณ์มาสอนเสรมิ  □ การส่งนกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ 
 □ อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify).........................................................................................  

 
6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
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6.1 ต าราท่ีก าหนด 
ทศันีย ์วฒันชยัยงค์ . 255 8 . เอกสารประกอบการสอนวชิา เคมวีเิคราะห ์ (I). 

สาขาวชิา วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ.์ 2558 . เอกสารประกอบการสอนวชิา เคมวีเิคราะห์  (II). 
สาขาวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร  คณะวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยั  
หอการคา้ไทย. 

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
1. มกุดา จริภมูมินิทร,์ เคมวีเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ เล่ม 1, พมิพค์รัง้ที ่2, กรงุเทพฯ: 
ส านกัพมิพศ์ูนยส์่งเสรมิและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, 2533. 
2. จารนยั พาณชิยกุล และคณะ, ปฏบิตักิารเคมวีเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ , กรงุเทพฯ: ฟันนีพปัลคิชงิ 2533. 
3.ชตูมิา ศรวีบิลูย,์ เคมวีเิคราะห ์: Analytical Chemistry 1, พมิพค์รัง้ที ่10, กรงุเทพฯ: 
ส านกัพมิพร์ามค าแหง, 2535. 
4. ศุภชยั ใชเ้ทยีมวงศ์, เคมวีเิคราะห,์ กรงุเทพฯ : ส านกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2536. 
5. D.A. Skoog, D.M. West, and F.L. Holler, Analytical Chemistry: An Introduction, 6th ed.,   
Saunders College Publishing, Philadelphia, 1994. 
6. D.A. Skoog, D.M. West and F.J. Holler, Fundamental of Analytical Chemistry, 1988.  
7. David Harvey, Modern Analytical Chemistry, McGrawHill, Boston, 2000. 
8. G.D. Christian, Analytical Chemistry, 6th ed., John Willey Sons, New York, 1994. 
9. R.A. Burns, Fundamental of Chemistry in Laboratory, 2nd ed., New Jersery: Prentice Hall, 
1995. 
10. J.H. Jerffery, J. Bassett, J. Mendham, and R.C. Denney (Edr), Vogel’s Textbook of 
Quantitative Chemical Analysis, 5th ed., Longman ScientificTechnical, Harlow, England, 1989. 
6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      

 บทเรยีนออนไลน์บน iTunes U วชิา SF244 เคมวีเิคราะห ์ของ อ. ดร. ทศันีย ์วฒันชยัยงค์ 
และ ผศ. กมลทพิย ์เอกธรรมสุทธิ ์

 หนงัสอือา้งองิทีใ่ชป้ระกอบการเรยีนการสอน 
นกัศกึษาสามารถสบืคน้ไดจ้ากหอ้งสมดุหรอืวารสารทางเคมทีีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้วารสารอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ  

 

7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
 

7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา  
ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  

 จากผลคะแนนของนกัศกึษา ทัง้จากการสอบกลางภาคและปลายภาค  
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 จากการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของนกัศกึษาในชัน้เรยีนก่อนและหลงัจากเรยีนรายวชิาเสรจ็สิน้ครบทัง้ 16 สปัดาห ์
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

สาขา วชิา ฯ ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา รวมทัง้คณะฯ 
มกีารส่งเสรมิใหอ้าจารยอ์บรมความรูจ้ากทัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั เพื่อน าความรูท้ีไ่ดม้าปรบัปรงุกระบวนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

สาขา วชิา ฯ 
มคีณะกรรมการมาตรฐานวชิาการจากผูท้รงคุณวุฒภิายนอกรว่มประชุมและพจิารณาขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนนและการตดัเกรด  
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อน แต่ละท่านรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดย นกัศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน 
เพื่อวเิ ค ราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช้ ว่าเหมาะสมหรอืไม ่โดยรายงานผลผ่าน มคอ.5 
หากพบจดุทีค่วรแกไ้ขกจ็ะท าการปรบัปรงุและพฒันาใหเ้หมาะสมต่อไป  

 


