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1 มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา  : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา : 10-0๕4-๑0๔   เคมีท่ัวไป (General  chemistry)   
2. จํานวนหนวยกิต :       3 หนวยกิต  3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา :
เปนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ในหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาแพทยศาสตร

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน : 
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยมาดีนา  นอยทับทิม
สถานที่ติดตออาจารย  : หองสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
โทร. 08๖- ๕๑๒๔๔๗๑ E-mail :  jerdena@hotmail.com

4.2 อาจารยผูสอนรายวิชา
1)  อาจารยมาดีนา  นอยทับทิม
สถานที่ติดตออาจารย  : หองสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
โทร. 08๖- ๕๑๒๔๔๗๑ E-mail :  jerdena@hotmail.com
2)  อาจารยนาริสา  บินหะยีดิง
สถานที่ติดตออาจารย  : หองสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           
โทร.  084-9976264 E-mail :  Sa6162_pnu@hotmail.com
๓)  อาจารยโซเฟย       เมฆารัฐ           
สถานที่ติดตออาจารย  : หองสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                 
โทร.  086-4884388 E-mail : Chem_mistry@hotmail.com

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน : ภาคการศึกษาท่ี ๒ ช้ันปท่ี  ๑
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน : ไมมี
8. สถานที่เรียน   : หอง ST 20๙ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด : ๒๐ ตุลาคม 255๖
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2 มคอ.3 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.  วัตถุประสงคของรายวิชา   : เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แลว  นักศึกษามีสมรรถนะที่ตองการใน
ดานตางๆ ดังนี้
๑.๑  นักศึกษามีความเขาใจและอธิบายแนวคิดและความรูพื้นฐานทางเคมีที่เกี่ยวของกับหลักและกฎเกณฑ
ทางเคมีเกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ  ของเหลว  สารละลาย  อุณหพลศาสตรเบื้องตน  จลนพลศาสตร  สมดุล
เคมี  เคมีไฟฟา  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมี  ธาตุทรานซิซันและสารประกอบเชิงซอน  
กรด-เบส  เคมีนิวเคลียร  เคมีอินทรีย  สารอินทรียและหมูฟงกชัน  และสารชีวโมเลกุลไดถูกตอง
๑.๒  นักศึกษาสามารถนําความรูพื้นฐานทางเคมีที่ไดรับไปประยุกตใชในการศึกษาระดับสูงขึ้น  ในรายวิชา
ท่ีตองอาศัยความรูทางเคมีพ้ืนฐานได
๑.๓  นักศึกษาเห็นคุณคาและตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนรูพ้ืนฐานทางเคมี

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา : เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานและเห็นความสําคัญ
ของรายวิชาเคมีท่ัวไป  และสามารถนําไปประยุกตใชในรายวิชาที่มีความเกี่ยวโยงกัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา  
       ศึกษาโครงสรางอะตอม  พันธะเคมี  ปฏิกิริยา แกส  ของเหลว  ของแข็ง  สารละลาย  อุณหพล
ศาสตรเบื้องตน อัตราปฏิกิริยา  สมดุลกรดและเบส  โครงสราง  การเรียกชื่อ  และปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบไฮโดรคารบอน  สารอินทรียหมูฟงกชันตางๆที่สําคัญ  และสารชีวโมเลกุล

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา : 
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย       48 ชั่วโมง

จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการ -   ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห
จํานวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา   สอนเสริมตามความตองการของนักศึกษาเปนกลุมและเฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  
จัดใหนักศึกษาพบอาจารยเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาหละ 2 ชั่วโมง คือ วันจันทร  อังคาร     
เวลา 1๖.๒0 – 1๗.๒0 น. หองสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

การพัฒนาผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

1. ดานคุณธรรม จริยธรรมท่ี
ตองพัฒนา(Ethics and 
Moral)
    (1.๑) มีวินัย ตรงตอเวลา รูจัก
กาลเทศะ มีสัมมาคารวะ
   (๑.๓) มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่น 

1. ยกตัวอยางใหนักศึกษาเห็น
ความสําคัญในเรื่องของการตรง
ตอเวลา  การมีระเบียบวินัย  
และมีสัมมาคารวะ  
๒. เนนใหนักศึกษาตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตองานและ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายท้ังตอ
ตนเองและผูอ่ืน

๑. ใหคะแนนการเขาเรียนการสงงาน  
หรืองานที่ไดรับมอบหมายภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  รวมทั้งจะตอง
แตงกายใหถูกระเบียบ  วินัย
๒. ใหคะแนนการมีสวนรวมในชั้น
เรียนการมีสวนรวมในกลุม  และงาน
ที่ไดรับมอบหมาย

2. ดานความรูที่ตองไดรับ
(Knowledge)
  (๒.๑) มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
เก่ียวของ
   (๒.๓) สามารถวิเคราะหปญหา
ทางวิทยาศาสตรและหาแนว
ทางแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม

๒.๑  บรรยายประกอบสื่อการ
สอน การทําแบบฝกหัด  และ
มอบหมายงานทั้งเปนกลุมและ
รายบุคคล
๒.๒  มีการอภิปรายภายในชั้น
เรียนพรอมทั้งขอเสนอแนะตางๆ
จากทั้งผูสอนและนักศึกษา

๒.๑  ประเมินความรูจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย  งานนําเสนอ  และการ
สอบ (สอบยอย  สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค)
๒.๒  ประเมินจากการมีสวนรวมของ
นักศึกษาทั้งจากในชั้นเรียน  และจาก
งานที่ไดรับหมายมอบ

3. ดานทักษะทางปญญาที่ตอง
พัฒนา(Cognitive Skills) 
    (๓.๓) ศึกษาปญหาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
    (๓.๒) คิดวิเคราะห และแปล
ความหมายขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ

๓.๑  ทําแบบฝกหัดเปนกลุม  
และรายบุคคล  พรอมทั้งรวมกัน
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
๓.๒  ศึกษาคนควาขอมูล
เพิ่มเติมจากแหลงอางอิงตางๆ  
และทํารายงานทั้งเปนกลุมและ
รายบุคคล

๓.๑  ประเมินจากคะแนนแบบฝกหัด
การมีสวนรวมในชั้นเรียน
๓.๒  ประเมินจากงานท่ีไดรับ
มอบหมาย

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(Interpersonal Skills and 
Responsibility)
    (๔.๒)  สามารถสื่อสารกับกลุม
คนที่หลากหลาย  โดยเลือกใช

๔.๑  มีการจัดการเรียนการสอน
โดยใหนักศึกษาสืบคนขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ  ทั้งภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษ  และสามารถ
นําเสนอโดยใชภาษาไทยถิ่นหรือ
ภาษาตางประเทศไดอยาง
เหมาะสม

๔.๑  ประเมินจากคะแนนการ
นําเสนอ
๔.๒  การใชศัพทเทคนิคตางๆในการ
นําเสนอ  หรือการพูดคุยในชั้นเรียน
ไดอยางถูกตอง
๔.๓  ประเมินจากการนําเสนองาน  
การอภิปรายรวมกันภายในกลุม

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



4 มคอ.3 

การพัฒนาผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

ภาษาถิ่นหรือภาษาอื่นไดอยาง
เหมาะสม
    (๔.๓) มีการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
    (๔.๕)  มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตัวเองและของ
กลุม

๔.๒  มอบหมายงานกลุม  
เพื่อใหนักศึกษาแบงหนาที่
รับผิดชอบอยางเหมาะสม

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตอง
พัฒนา (Numerical  
Analysis, Communication
and Information 
Technology Skills)
   (๕.๒) มีความสามารถในการ
วิเคราะหแปลความหายขอมูลเชิง
ตัวเลข
  (๕.๕)  สามารถใชเครื่องคํานวณ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของได

๕.๑ แสดงตัวอยางและให
แบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับการ
คํานวณ  และสามารถแปลผล
จากขอมูลที่คํานวณได
๕.๒ มีการใชอุปกรณคํานวณ
ตางๆในการชวยสืบคน  หรือหา
คําตอบไดอยางถูกตอง
๕.๓ มีการสอนเสริมการใช
อุปกรณหรือเครื่องมือทางเคมี

๕.๑ ประเมินจากคะแนนแบบฝกหัด
๕.๒ ประเมินจากความสามารถใน
การแปลความหมายขอมูลเชิงตัวเลข
๕.๓ สังเกตพฤติกรรม  ทักษะการใช
เครื่องมือวิทยาศาสตร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)  
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไมกําหนดผลการเรียนรู

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
6. ทักษะปฏิบัติ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 ๕.๕

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
(10-0๕4-1๐๔) เคมีท่ัวไป
(General  chemistry)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด ช่ัวโมง
บรรยาย

ช่ัวโมง
ปฏิบัติการ

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ี
ใช

วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผูสอน

1 ปฐมนิเทศ  แนะนํารายวิชา ๑ - อาจารยผูสอนช้ีแจงรายละเอียด ทําความ
เขาใจ และแนะนําวิธีเรียน ตลอดจน
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนแกนักศึกษา รวมถึงอธิบายความสําคัญ
ของการเรียนรายวิชาน้ี

- งานมอบหมาย อ.มาดีนา

๑-๒ บทท่ี ๑ โครงสรางอะตอม
- ทฤษฎีเก่ียวกับโครงสรางอะตอม
- เลขเชิงอะตอม  มวลเชิงอะตอม  และ

ไอโซโทป
- เลขควอนตัว
- ออรบิทัลเชิงอะตอม
- โครงแบบอิเล็กตรอน

3 - - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- แบบฝกหัด
- สอบกลางภาค
- งานมอบหมาย

อ.โซเฟย

๒-๓ บทท่ี ๒  พันธะเคมี
ประเภทของพันธะเคมีและการเกิดพันธะ

- พันธะไอออนิก
- พันธะโคเวเลนซ
- พันธะโลหะ
- แบบจําลองของลิวอิส
- เรโซแนนซ

๓ - - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- แบบฝกหัด
- สอบกลางภาค
- งานมอบหมาย

อ.โซเฟย
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สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด ช่ัวโมง
บรรยาย

ช่ัวโมง
ปฏิบัติการ

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ี
ใช

วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผูสอน

- ทฤษฎีพันธะโคเวเลนซ
๔-๕ บทท่ี ๓ แกส  ของแข็ง  และของเหลว

- การจําแนกสาร
- สมบัติของสาร
- การแยกสาร  และอ่ืนๆ

๖ - - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรู
แสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและ
อาจารย

- แบบฝกหัด
- สอบกลางภาค
- งานมอบหมาย

อ.โซเฟย

๖ บทท่ี ๔ สารละลาย
- ชนิดของสารละลาย
- ความเขมขนสารละลาย
- กระบวนการเกิดสารละลาย
- สมบัติคอลลิเกทิฟ
- คอลลอยด

3 - - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- แบบฝกหัด
- สอบกลางภาค
- งานมอบหมาย

อ.โซเฟย

๗-๘ บทท่ี ๕ อุณหพลศาสตร
  - นิยาม
  - งาน  ความรอน  และพลังงานภายใน
  - กฎขอท่ีหน่ึงของเทอรโมไดนามิกส
  - เอนทาลป
  - ความจุความรอน
  - การหาปริมาณความรอนในปฏิกิริยา
  - เทอรโมเคมี
  - การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดไดเอง  และการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได

๕ - - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- แบบฝกหัด
- สอบกลางภาค
- งานมอบหมาย

อ.โซเฟย
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สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด ช่ัวโมง
บรรยาย

ช่ัวโมง
ปฏิบัติการ

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ี
ใช

วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผูสอน

  - เอนโทรป
  - กฎขอท่ีสองของเทอรโมไดนามิกส
  - กฎขอท่ีสามของเทอรโมไดนามิกส
  - เอนโทรปกับทิศทางของปฏิกิริยาเคมี
  - พลังงานอิสระ

๘ บทท่ี ๖ จลนพลศาสตร
ทฤษฎีจลนศาสตรเคมี
- ทฤษฎีการชน
- ทฤษฎีสภาวะทรานสิชัน
อัตราเร็วของปฏิกิริยา
- กฎอัตรา
- ปจจัยท่ีมีผลตออัตราเร็วของปฏิกิริยา
อัตราเร็วของปฏิกิริยา
- ปฏิกิริยาอันดับหน่ึง
- ปฏิกิริยาอันดับสอง
- ปฏิกิริยาอันดับศูนย

๖ - - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- แบบฝกหัด
- สอบกลางภาค
- งานมอบหมาย

อ.โซเฟย

๙ สอบกลางภาค
๑๐ บทท่ี ๗  สมดุลเคมี

- สภาวะสมดุล
- คาคงตัวสมดุล
- จลศาสตรเคมีและคาคงตัวสมดุล
- ประเภทของสมดุลเคมี

๓ - - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- แบบฝกหัด
- สอบกลางภาค
- งานมอบหมาย

อ.โซเฟย
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สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด ช่ัวโมง
บรรยาย

ช่ัวโมง
ปฏิบัติการ

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ี
ใช

วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผูสอน

- หลักของเลอซาเตอลิเยร
- ปจจัยท่ีมีผลตอสมดุลเคมี
- การคํานวณเก่ียวกับคาคงตัวสมดุล
- สมดุลกรด-เบส

1๑-๑๒ บทท่ี ๘ สารประกอบไฮโดรคารบอน
(แอลเคน  แอลคีน  แอลไคน  และสารประกอบ
แอโรมาติก)

๖ - - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม  
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- แบบฝกหัด
- สอบกลางภาค
- งานมอบหมาย

อ.นาริสา

1๓-๑๔ บทท่ี 9 สารอินทรียและหมูฟงกชันตางๆ ๖ - - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- แบบฝกหัด
- สอบกลางภาค
- งานมอบหมาย

อ.นาริสา

๑๕-๑๗ บทท่ี 10 สารชีวโมเลกุล
คารโบไฮเดรต  ลิปด  กรดอะมิโน เอนไซม 
กรดนิวคลีอิค

๖ - - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย
ทดสอบหลังเรียน

- แบบฝกหัด
- สอบกลางภาค
- งานมอบหมาย

อ.มาดีนา

๑๘ สอบปลายภาค ๔๘
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู   

ผลการเรียนรู
Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

ขอ 1, 4 การเขาชั้นเรียนตรงเวลา
การสงรายงาน (เนื้อหาถูกตอง ตรงเวลา ฯ)
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
ความรับผิดชอบ (การเขารวมกิจกรรม)

ทุกสัปดาห ๑๐%

ขอ ๒, ๓, ๕ การสอบกลางภาค ๙ ๔๐%
ขอ ๓, ๔, ๕ การนําเสนองาน/การรายงาน - ๑๐%
ขอ ๒, ๓, ๕ การสอบปลายภาค ๑๘ ๔๐%

รวม 100 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน
1.  เอกสารและตําราหลัก
    ชัยวัฒน  เจนวาณิชย.  หลักเคมี 1 : ทฤษฎี  โครงสราง  ปฏิกิริยา, กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร 2530. 
พิมพคร้ังท่ี 1.
    ชัยวัฒน  เจนวาณิชย.  หลักเคมี 2 : สํานักพิมพกราฟคอารต. 463 หนา.
    ยุพา  ธัญญะศิริกุล.2552” เคมีพ้ืนฐาน 1 โรงพิมพไทยวัฒนาการพิมพ. พิมพครั้งที่ 3. 217 หนา.

รัชฎา  แกนสาร.  2550.  ชีวเคมี.  พิมพคร้ังท่ี 6.  กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.
เอกสารประกอบการสอน วิชาชีวเคมี

2.   เอกสารและขอมูลสําคัญ
   ไมมี

3.   เอกสารและขอมูลแนะนํา
     ไมมี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา : ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุก
คนเม่ือสิ้นสุดรายวิชา โดยวิชาภาคทฤษฎีผูเรียนสามารถประเมินไดโดยเขาไปในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย สําหรับวิชาภาคปฏิบัติ     ผูประสานงานรายวิชาเปนผูประเมิน อาจารยสามารถดูผลการ
ประเมินทุกรายวิชาที่สอนไดโดยเขาไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
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2. กลุยุทธการประเมินการสอน :
คณะจัดใหมีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละ

รายวิชา  โดยคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา

การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
(1) ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา โดยวิชาภาคทฤษฎี

ผูเรียนสามารถประเมินไดโดยเขาไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สําหรับวิชาภาคปฏิบัติ ผู
ประสานงานรายวิชาเปนผูประเมิน อาจารยสามารถดูผลการประเมินทุกรายวิชาท่ีสอนไดโดยเขาไปใน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

(2) มีการประเมินการสอนของอาจารยโดยคณะกรรมการประเมินการสอนซ่ึง
ประกอบดวยอาจารยในสาขาวิชาและตางสาขาวิชา

(3) ฝายวิชาการรวบรวมผลการประเมินท้ังหมด ผลการประเมินท่ีเปนขอมูล
ปอนกลับสงใหอาจารยผูสอนและผูประสานงานกลุมวิชา เพื่อปรับปรุงตอไป 

(4) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน
และวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา 
และสถานการณของคณะ

3.   การปรับปรุงการสอน : หลังจากมีการประเมินตามขอ 1 และ 2 สามารถนํามาปรับปรุงการสอน 
เชน การทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมและอานบทความที่สอดคลองกับเนื้อหา เพื่อใหนักศึกษาเขาใจในบทเรียน
มากขึ้น  การวิจัยในชั้นเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา : ในระหวางการจัดการเรียนการสอนได
จัดใหมีการทดสอบระหวางภาคเปนระยะ ตามเปาหมายท่ีคาดไว การทวนสอบรายวิชานี้โดยการสุม
นักศึกษาในการทดสอบตามหัวขอท่ีคาดหวังในการพัฒนาโดยอาจารยทานอ่ืน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :
- ปรับปรุงรายละเอียดส่ือการสอน เพ่ือใหผูเรียนเขาใจไดงาย
- จัดทําโปรแกรมการเรียนดวยตนเอง เพ่ือเสริมความรู
- เพิ่มเติมอาจารยผูสอนตามความถนัดในแตละหัวขอ

ลงชื่อ                                      อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ลงช่ือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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