
 

                        1  
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา    

คณะคณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิชา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 

ภาคการศึกษาท่ีภาคการศึกษาท่ี  11  ปีการศึกษาปีการศึกษา 2565  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

              

หมวดที่ หมวดที่ 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา     CH1471 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2. จำนวนหน่วยกิต      1 หน่วยกิต 

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา   หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน    1 / 1 

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  - 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) - 

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย์ อ.ผุสดี  สิรยากร    

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม   อาจารย์ ดร. มธุรส  อ่อนไทย 
      อาจารย์ ดร. พนนา กิติไพศาลนนท์ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์  แก้วกิ้ม 

8.    สถานที่เรียน     2-230 

9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 
 

หมวดที่ 2 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุปจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ระสงค์  

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อใหผู้เ้รียน 
1.1. มีทักษะการทำปฏิบัติการทดลองทางเคมีพื้นฐานเกี่ยวกับปริมาณวิเคราะห์และคุณภาพวิเคราะห์  การใช้เครื่องแกว้อุปกรณ์

พื้นฐานต่างๆ ในการทำการทดลองเคมีพื้นฐาน (ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และทักษะในศตวรรษที่ 21 critical 
thinking) 

1.2. เข้าใจทฤษฎีต่างๆ ผ่านการทดลอง ตลอดจนสามารถเขียนปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องและสามารถคำนวณเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี
ในแต่ละการทดลองได้  (ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และทักษะในศตวรรษท่ี 21 critical thinking) 

1.3. เข้าใจหลักการวิเคราะห์สารเคมีทั้งคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ (ด้านทักษะทางปัญญา และทักษะในศตวรรษที่ 
21 creatve thinking) 

1.4. สามารถสรุปผลการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลอง  และนำเสนอผลการทดลองในรูปแบบของรายงานการทดลองที่
เหมาะสมสำหรับแต่ละการทดลองโดยสามารถทำงานร่วมกับเพื่อผู้ร่วมงานได้ (ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะในศตวรรษที่ 21 creatve thinking, collaboration 
และ communication)  
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2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  ไม่มี (เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เปิดสอนแรก)  

ปัญหาที่พบจากการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 1/2564 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา /แนวทางการพัฒนาและปรบัปรุง 
ในปีการศึกษา 1/2565 

1.จากมคอ.5 
  

 
- 

2. จากผลประเมินการสอนจากนักศึกษา 
     

 
 

3.จากการประเมินการสอนโดยผู้สอน 
 

 
 

 
2.1 วัตถุประสงค์รายวิชา 
  2.2.1. เข้าใจความสำพันธ์ของปรมิาณสารเคมีที่ใชทำปฏิกิริยาและผลผลติรอยละที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองจากการปฏิบตัิจริง  
  2.2.2. เข้าใจปฏิกิริยาตาง ๆ ท้ังปฏิกิริยากรด เบส ปฏิกิรยิารดีอกซ ปฏิกิริยาการตกตะกอน รวมทั้ง อัตราเร็วของการ
เกิดปฏิกริิยา และการเกดิสมดลุเคมีได  
  2.2.3. สามารถวิเคราะหสารตัวอยางจริงไดดวยวิธีคุณภาพวิเคราะห  
  2.2.4. สามารถวิเคราะหสารตัวอยางจริงไดดวยวิธีปริมาณวิเคราะหทั้งการวิเคราะหโดยน้ำหนักและการวิเคราะหโดยปริมาตร 

 
 2.2 ผลลัพท์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course – Level Learning Outcomes : CLOs) 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาท่ีสำเรจ็การศึกษาในรายวิชา สามารถ 
  2.2.1. คำนวณปริมาณสารเคมีที่ใชทำปฏิกิริยาและผลผลิตรอยละทีเ่กิดขึ้นไดอยางถูกตองจากการปฏิบัติจริง  
  2.2.2. อธิบายปฏิกิริยาตาง ๆ ท้ังปฏิกิริยากรด เบส ปฏิกิรยิารดีอกซ ปฏิกิริยาการตกตะกอน รวมทั้ง อัตราเร็วของการ
เกิดปฏิกริิยา และการเกดิสมดลุเคมีได  
  2.2.3. วิเคราะหสารตัวอยางจริงไดดวยวิธีคุณภาพวิเคราะห  
  2.2.4. วิเคราะหสารตัวอยางจริงไดดวยวิธีปริมาณวเิคราะหทั้งการวิเคราะหโดยน้ำหนักและการวิเคราะหโดยปริมาตร 
 

หหมมวดวดที่ 3 ที่ 3 ส่วนประกอบส่วนประกอบของของรายวิชารายวิชา  

1. คำอธิบายรายวิชา  

 การทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ การวิเคราะหแบบคุณภาพแอนไอออนและแคตไอออน สมดุลเคมี การวัด pH และสมบัติของ
สารละลายบัฟเฟอร การวิเคราะหโดยน้ำหนัก การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรต แบบยอนกลับและสารประกอบเชิงซอน 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชใ้นการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา ปฏิบัติการ 45 ช่ัวโมง 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
 วันจันทร์ และศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.  หรือตามที่นักศึกษานัดหมาย 
 สถานที่ติดต่อ/ช่องทางการติดต่อ 
  ห้อง 2-230 อาคารเรียน 2 มหาวทิยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ
  Line กลุม่วิชา CH1471 ภาค 1/2565 
  MS-Teams CH1471 ภาค 1/256 
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หมวดที่ 4 หมวดที่ 4 การพัฒนาการพัฒนาผลผลการเรียนรู้ของนักศกึษาการเรียนรู้ของนักศกึษา  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์(ฉบบัปรบัปรงุ 2565)  

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีคุณธรรม 6 
ประการ ไดแก 
ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา 
ซ่ือสัตยกตัญ
ูและดำเนิน ชีวิต
ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อมุ
งสกูารพัฒนา
ตนเองอยาง
ยั่งยืน  

3) เคารพ
กฎระเบียบ
และขอบังคบัต
าง ๆ ขององค
กรและสังคม 

1) อธิบายความรู
หลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชา
ที่เรียน 

2) สามารถแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 

2) สามารถชวยเหลือ
และแกปญหากลุมไดอย
างสรางสรรคทั้งใน
ฐานะผนู ำและผูตาม 

3) สามารถปรับตัว
ทำงานรวมกับผอูื่นทั้ง
ในฐานะผูนำและ
สมาชิกกลมุ 

3) สามารถสรุป
ประเด็น และสื่อสาร 
ทั้งการพูดและการ
เขียนและเลือกใช
รูปแบบการนำเสนอ 
ไดถูกตองเหมาะสม  

           

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี ้
คุณธรรมจริยธรรม วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1) มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตยกตัญ ูและดำเนิน 
ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อมงุสูการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน  
3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน collaboration และ 
communication 
1) ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
และข้อตกลงร่วมกันในการเรียนรายวิชา
ปฏิบัติการ เช่น การแต่งกาย  การตรงต่อเวลา 
การไม่ ทุ จริตในการสอบย่อย การไม่ เอา
รายงานรุ่นพี่มาดู เป็นต้น (กรณีท่ีมีการเรียน
ท้ังการเรียน online และ onsite) 
2) จัดกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน เพื่อทำ
ปฏิบัติการร่วมกันตลอดเทอม หรือ ร่วม
แลกเปลี่ยนพูดคุยในกรณีท่ีมีการสอน online 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในห้องเรียน 
2) ห้องปฏิบัติการสะอาดไม่มีการท้ิงเศษ
อาหาร เครื่องดื่มในห้องเรียน    
3) สังเกตความสะอาดของโต๊ะปฏิบัติการของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ถ้าโต๊ะไม่สะอาด 
นักศึกษาท้ังกลุ่มจะถูกตัดคะแนนครั้งละ 1 
คะแนน  
4) ผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักศึกษา
เพื่อปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม การใช้น้ำ
อย่างประหยัด การประหยัดพลังงาน 
 

ความรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1) อธิบายความรูหลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่
เรียน 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้น การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 

1) ประเมินผลจากการทดสอบการเตรียม
ความพร้อมก่อนการทดลอง  
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1) แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน เพื่อทำ
ปฏิบัติการร่วมกันตลอดเทอม โดย 
2) มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมศึกษาบท
ปฏิบัติการจากคลิปวีดิโอออนไลน์แต่ละครั้ง
ก่อนชั่วโมงปฏิบัติการ   และจะมีการสอบการ
เตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง  
3) บรรยายการทำการทดลองแต่ละครั้ง   
และให้นักศึกษาทำการทดลองด้วยตนเองเป็น
กลุ่ม โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องมีการ
อภิปรายสรุปผลการทดลองท่ีได้แต่ละการ
ทดลองและเขียนรายงานผลการทดลองส่ง
อาจารย์  
4) ในบางการทดลองที่นักศึกษาสามารถ
ดำเนินการทดลองหรือการสาธิตเสร็จสิ้นเร็ว 
อาจารย์ผู้สอนจะจัดกิจกรรมอภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกันในชั้นเรียน โดยให้นักศึกษาแต่
ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลองในชั้นเรียนและ
ร่วมกัน 

2)  การวิเคราะห์สารตัวอย่าง 
    แคตไอออนและแอนไอออน    
3) การสอบปฏิบัติการการไทเทรต 
    กรด-เบส   
4) การสอบข้อเขียนปลายภาค 
   การศึกษา    
5) ทวนสอบวัดความรู้ท่ัวไปใน    
    ห้องปฏิบัติการ    
6) ผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับแกนักศึกษา
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทำการ
ทดลอง การวิเคราะห์สารตัวอย่างแคตไอออน
และแอนไอออน และไทเทรตกรด-เบส 

ทักษะทางปัญญา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
2) สามารถแสวงหาความรดูวยตนเอง การจัดการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ

เน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน 
critical thinking /collaboration / 
communication และ creative Thinking   

โดย 
1) แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มๆ ละ 3 คน เพื่อให้
นักศึกษาทำการทดลองด้วยตนเอง โดยให้
นัก ศึกษาภายในกลุ่มแบ่ งงานกันทำการ
ทดลอง มีการสังเกตผลการทดลอง การบันทึก
ข้อมูลผลการทดลอง การอภิปรายและสรุปผล
การทดลองท่ีได้แต่ละการทดลองร่วมกัน   ซ่ึง
นักศึกษาจะต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และต้องใช้ทักษะในการคิดเชิงเหตุและผลและ
การคิดแบบองค์รวม  
2) แต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนรายงานผลการ
ทดลองโดยการสรุปผลจากการทำการทดลอง
และใช้ข้อมูลท่ีได้จากค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ 
เป็นเอกสารอ้างอิง   โดยจะต้องส่งรายงานผล
การทดลองตามวันเวลาท่ีกำหนด 
 3) มีการสอบปฏิบัติการรายบุคคลเพื่อให้
นักศึกษาได้นำความรู้มาใช้ในสอบปฏิบัติการ 
การวิเคราะห์สารตัวอย่าง (แคตไอออนและ

1)  ประเมินจากรายงานผลการทดลองของแต่
ละกลุ่ม 
2) การวิเคราะห์สารตัวอย่างแคตไอออนและ
แอนไอออน หรือประเมนิจากการทวนสอบ
ความรู้ในห้องปฏิบัติการ 
3) การสอบปฏิบัติการการไทเทรตกรด-เบส     
4) ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักศึกษาเมื่อมีการ
ส่งรายงานผลการทดลอง การสอบปฏิบัติการ
วิเคราะห์สารตัวอย่างแคตไอออน แอนไออน 
และการไทเทรตกรด-เบส  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
1) สามารถชวยเหลือและแกปญหากลมุไดอย
างสรางสรรคทั้งในฐานะผนู ำและผตูาม 
2) สามารถปรับตัวทำงานรวมกับผอูื่นทั้งใน
ฐานะผูนำและสมาชกิกลมุ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด
และการเขียนและเลือกใชรูปแบบการนำเสนอ ได
ถูกตองเหมาะสม 
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แอนไอออน) และการการสอบปฏิบัติการการ
ไทเทรตกรด-เบส    โดยนักศึกษาจะต้องใช้ 
Creative Thinking ในการออกแบบการทำ
ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ผลการ
ทดลองภายในชั่วโมงปฏิบัติการ    พร้อมท้ัง
ต้องเลือกใช้รูปแบบในการนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ในรายงานได้อย่างเหมาะสมเสนอต่อ
อาจารย์ผู้สอน โดยมีการสรุปทวนสอบวัด
ความรู้ 

หมวดที่ 5หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินแผนการสอนและการประเมินผลผล  

แนวคิด และหลักการสำคัญของเนื้อหาวิชาท่ีสอนและการประยุกต์ใช้ 
 วิชาเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นพืน้ฐานสำหรบัการศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทดลอง เพื่อพิสูจน์ทราบทฤษฎตี่างๆ โดยให้นักศึกษาสังเกต ทดลอง และสรุปผลการทดลองเพื่อ
เปรียบเทยีบกับทฤษฎี และประยกุต์ใช้หลักของเคมีวิเคราะห์ทั้งทางคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์โดยศึกษาวิธีวิเคราะห์ และ
ให้นักศึกษาวิเคราะห์สารตัวอย่างจริง 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ / รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ชื่อผู้สอน 

1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการ 
การป้อนอุบัติเหตุใน
ห้องปฏิบตัิการ 
 

3 บรรยายเกีย่วกับอุบัติเหตุต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ การป้องกัน และ

อุปกรณ์ลดความเส่ียงต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง ถังทราย กอ๊กนำ้ล้าง

ตา ฝักบวั  
สื่อที่ใช้-คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
-e-learning   
- อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์

2 จัดกลุ่มนักศึกษาแนะนำเกี่ยวกบั
ระเบียบข้อบังคบัการใช้
ห้องปฏิบตัิการ แนะนำเครื่องมือ
และอุปกรณ์ เครื่องแก้วตา่งๆ 
ทำข้อตกลงในการเรียน และให้
นักศึกษาตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้
ตลอดภาคการศึกษา  

3 การจัดการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้

ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน collaboration และ 

communication  โดย 
1. ทำความตกลงร่วมกันเกีย่วกับการแบ่งคะแนน ระเบียบและ

ข้อตกลงในการเรียนการรักษาความสะอาดในห้องเรียน 
2. ทำความตกลงร่วมกันในการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน

ปฏิบัติการ 

3. บรรยายเกี่ยวกบัเครื่องมือ อุปกรณ์ตา่งๆ ในห้องปฏิบัตกิาร 
4. นักศึกษาตรวจรับอุปกรณ์ เครื่องแกว้ เพื่อใช้ในการทดลอง

ตลอดภาคการศึกษา 
สื่อที่ใช้-คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
-e-learning   

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์
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- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 
3 ปฏิบตัิการ เรื่อง การสังเคราะห์

สารส้มจากกระป๋องอะลูมิเนียม 

 

 

 3  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ

เน้นด้าน critical thinking /collaboration / 
communication 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการปฏบิัติการทดลองการ
สังเคราะห์สารส้มจากกระปอ๋งอะลูมิเนยีม 
2. สรุปเกี่ยวการสังเคราะห์สารส้ม  
3.นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง

ร่วมกันและเขยีนรายงานผลการทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. สรุปประโยชน์ของการทำปฏบิัติการในครั้งนี้ 

สื่อที่ใช้-คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
-e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์
  

 

 
 

4 ปฏิบตัิการเรื่อง สมดุลเคม ี
 

 3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ

เน้นด้าน critical thinking /collaboration / 
communication 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการปฏบิัติการทดลองเร่ือง สมดุล
เคมี 

2. บรรยายสรุปเรื่อง สมดุลเคมี 
3.นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง

ร่วมกันและเขยีนรายงานผลการทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. สรุปประโยชน์ของการทำปฏบิัติการในครั้งนี้ 
สื่อที่ใช้-คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์

5 ปฏิบตัิการเรื่อง การวเิคราะห์
แอนไอออน 

 

 3   เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ

เน้นด้าน critical thinking /collaboration / 
communication / creative thinking 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการปฏบิัติการทดลองเร่ือง การ
วิเคราะห์แอนไอออน 

2. บรรยายทฤษฎีเรื่อง การวิเคราะหแ์อนไอออน สาธิตการทดลอง 

และให้นักศึกษาทดลองเพื่อให้วิเคราะหผ์ลจากสารที่ทราบ 
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการทดลองอภิปรายผลการทดลอง

ร่วมกันและเขยีนรายงานผลการทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. นักศึกษาแต่ละคนได้รับสารตัวอย่าง คนละ 1 ชนิด ออกแบบ

การทดลองเพื่อวิเคราะห์สารตัวอย่างและสรุปผลการว่าสาร
ตัวอยา่งประกอบดว้ยไอออนชนิดใดบ้าง 
5. สรุปประโยชน์ของการทำปฏบิัติการในครั้งนี้ 

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์
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สื่อที่ใช้-คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 

6 ปฏิบตัิการเรื่อง การวเิคราะห์
แคตไอออน 

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ

เน้นด้าน critical thinking /collaboration / 
communication / creative thinking 
1. ทดสอบการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการทดลองเร่ือง การ
วิเคราะห์แคทไอออน 

2. บรรยายทฤษฎีเรื่อง การวิเคราะหแ์คทไอออน สาธิตการทดลอง 

และให้นักศึกษาทดลองเพื่อให้วิเคราะหผ์ลจากสารที่ทราบ 
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการทดลองอภิปรายผลการทดลอง

ร่วมกันและเขยีนรายงานผลการทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. นักศึกษาแต่ละคนได้รับสารตัวอย่าง คนละ 1 ชนิด ออกแบบ

การทดลองเพื่อวิเคราะห์สารตัวอย่างและสรุปผลการว่าสาร
ตัวอยา่งประกอบดว้ยไอออนชนิดใดบ้าง 
5. สรุปประโยชน์ของการทำปฏบิัติการในครั้งนี้ 
สื่อที่ใช้-คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์

     7 การจัดทำ mind map สรุป

ความคิดรวบยอดเรื่อง การ
วิเคราะห์คุณภาพ 

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ

เน้นด้าน creative thinking 
มอบหมายให้นักศึกษาทบทวนเร่ือง “การวิเคราะห์คุณภาพ” 

จัดทำแผนผังความคิด mind map  
 

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์

8 ปฏิบตัิการเรื่อง การวเิคราะห์โดย
น้ำหนัก 
 

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ

เน้นด้าน critical thinking /collaboration / 
communication 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการปฏบิัติการ เรื่อง การวิเคราะห์
โดยน้ำหนกั 
2. บรรยายสรุปเร่ือง การวิเคราะหโ์ดยน้ำหนัก 
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการทดลองอภิปรายผลการทดลอง

ร่วมกันและเขยีนรายงานผลการทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. สรุปประโยชน์ของการทำปฏบิัติการในครั้งนี้ 
สื่อที่ใช-้คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์

9 การจัดทำ mind map สรุป  3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ อ. ผุสดี 
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ความคิดรวบยอดเรื่อง การ

ไทเทรตกรด-เบส 
เน้นด้าน creative thinking 
มอบหมายให้ศึกษาลว่งหน้าเร่ือง “การไทเทรตกรด-เบส” จัดทำ

แผนผังความคิด mind map 

อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์

10 ปฏิบตัิการเรื่อง การวดั pH และ

สมบัตขิองสารละลายบัฟเฟอร์ 
 

 3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ

เน้นด้าน critical thinking /collaboration / 
communication 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการปฏบิัติการทดลองเร่ือง การวัด 

pH และสมบัติของสารละลายบฟัเฟอร ์

2. บรรยายสรุปเรื่อง การวัด pH และสมบัติของสารละลาย

บัฟเฟอร์  
3.นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง

ร่วมกันและเขยีนรายงานผลการทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. สรุปประโยชน์ของการทำปฏบิัติการในครั้งนี้ 
สื่อที่ใช้-คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์

11 ปฏิบตัิการเรื่อง การไทเทรตกรด
เบส 
 

 3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ

เน้นด้าน critical thinking /collaboration / 
communication 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการปฏบิัติการทดลองเร่ือง การ
ไทเทรตกรดเบส 

2. บรรยายสรุปเรื่อง การไทเทรตกรดเบส  
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการทดลอง ทำการวิเคราะห์สารตัวอย่าง 

อภิปรายผลการทดลองร่วมกันและเขียนรายงานผลการทดลองส่ง
อาจารย์ผู้สอน 
4. สรุปประโยชน์ของการทำปฏบิัติการในครั้งนี้ 
สื่อที่ใช้-คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์

12 ปฏิบตัิการเรื่อง การวเิคราะห์ยา
ลดกรด 

 

 3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ

เน้นด้าน critical thinking /collaboration / 
communication 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการปฏบิัติการทดลองเร่ือง การ
วิเคราะห์ยาลดกรด 

2. บรรยายสรุปเรื่อง การวิเคราะหย์าลดกรด 
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการทดลองจากการวิเคราะห์ปริมาณกรด

ที่ลดได้จากยาลดกรดตวัอยา่ง อภิปรายผลการทดลองร่วมกันและ
เขียนรายงานผลการทดลองส่งอาจารย์ผูส้อน 

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์
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4. สรุปประโยชน์ของการทำปฏบิัติการในครั้งนี้ 
สื่อที่ใช้-คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 

13 ปฏิบตัิการเรื่อง การวเิคราะห์
ความกระด้างของน้ำ 
 

 3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ

เน้นด้าน critical thinking /collaboration / 
communication 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการปฏบิัติการทดลองเร่ือง การ
วิเคราะห์ความกระด้างของน้ำ 

2. บรรยายสรุปเรื่อง การวิเคราะห์ความกระด้างของน้ำ 
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง

ร่วมกันและเขยีนรายงานผลการทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. สรุปประโยชน์ของการทำปฏบิัติการในครั้งนี้ 
สื่อที่ใช้-คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์

14 สอบปฏบิัติการไทเทรต  3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ

เน้นด้าน critical thinking /collaboration / 
communication / creative thinking 
การเรียน onsite 
นักศึกษาแต่ละคนได้รับสารตัวอย่าง คนละ 1 ชนิด ออกแบบการ

ทดลองเพื่อวิเคราะห์สารตัวอย่างและสรปุผลการว่าสารที่วิเคราะห์
มากเท่าใด  

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์

15 ทวนสอบทักษะการช้อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบตัิการและการเตรยีม
สารละลาย  
 

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ

เน้นด้าน critical thinking /collaboration / 
communication 
1. บรรยายสรุปทักษะการใช้เครื่องแก้วต่างๆ ที่ได้เรียนมา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้นักศึกษาร่วมสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมา
ทักษะการเตรียมสารละลาย การเจือจางสารละลายต่างๆ ที่ได้
เรียนมา แลกเปลีย่นความคิดเห็น ให้นกัศึกษาร่วมสรุปเนื้อหาที่ได้
เรียนมา 
2. ทดสอบวัดความรู้ของนักศึกษา 

สื่อที่ใช้ 
- คู่มือปฏิบัติการ        
- MS team  

อ. ผุสดี 
อ.ดร.มธุรส 
อ.ดร.พนนา 
ผศ.ดร.กรรณิการ ์

รวม 45 ชั่วโมง   
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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ผลการเรียนรู้ 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน 
(เชน่ การเขยีนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย 

การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 
สัปดาห์ท่ีประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ด้านที่ 1 
ด้านที่ 4 
ด้านที่ 5 

- รายงานผลการทดลอง   ทุกคร้ังที่จัดการเรียน 30% 

ด้านที่ 2 
ด้านที่ 3 

 

- การเตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง 
- การสรุปความรู้ในรูป mind map 
- การสอบวิเคราะห์สารตัวอย่าง 2 การ
ทดลอง  
- สอบภาคปฏบิัติการไทเทรตกรดเบส 
- สอบข้อเขียนปลายภาคการศึกษา    
- ทวนสอบทักษะการใช้อุปกรณใ์น
ห้องปฏิบัติการและทักษะการเตรียม
สารละลายและการเจือจางสารละลาย  
 

ทุกคร้ังที่ทำการทดลอง 
 สัปดาห์ที่ 7-9 

      สัปดาห์ที่ 11-12 
 

สัปดาห์ที่ 13 
 ตามกำหนดการสอบ  

สัปดาห์ที่ 15 

15% 
5% 
10% 

 
10% 
25% 
5% 

หมวดที่หมวดที่ 6  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนการสอน  

1.ชื่อตำราและเอกสารหลักทีใ่ช้ในการเรียนการสอน 
    1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ปฏิบัติการ    
         เคม.ี ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา,2557 
2.  ชื่อเอกสารอ่านประกอบ/สือ่อิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอื่น ๆ ที่นักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 
     2.1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปฏิบัติการเคมี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จฬุาลงกรณ์  
          มหาวิทยาลยั, 2536. 

2.3 ศุภชัย  ใช้เทียมวงศ์. ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห์ปริมาณ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2539. 
2.4 Belcher, R., Nutten, A.J. and Macdonald, A.M.G., Qualitative Inorganic Analysis, Butterworth and 

Co. (Publishers) Ltd., London.1970. 
2.5 Bettelheim, F., and Landesberg, J., Laboratory Experiments for General, Organic and 

Biochemistry,  
2nd ed., Saunders College Publishing, New York, 1995.  

2.6 Bishop, C.B., Bishop, M.B., Whitten, K.W., and Gailey, K.D., Experimentals in General Chemistry,  
2nd ed.,  Saunders College Publishing,  Philadelphis, 1992. 

2.7 Boschmann, E., and Wells, N., Chemistry in Action, 4th ed., Mc Grew-Hill Publishing Company,  
New York, 1990. 

2.8 Frantz, W.H., and Malm, E.L., Chemical Principles in the Laboratory, W.H. Freemann and 
Company,   
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San Francisco, 1968. 
Morss, L.R., and Boikess, R.S., Chemical Principles in the Laboratory, Harper & Row Publishers, 
New York, 1978. 

2.9 Vogel, A.I., A Text Book of Macro and Semimicro Qualitative Inorganic Analysis, 4th ed., 
Longmans,  
London, 1964 

  

หมวดที่ 7 หมวดที่ 7 การประเมินราการประเมินรายวิชาและกระบวนการปยวิชาและกระบวนการปรับปรุงรับปรุง  
หมวดที่  7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนจากแบบสำรวจออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของ 
นักศึกษาต่อการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการเคมี  ซึ่งแบบสำรวจครอบคลุมตั้งแต่วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน บรรยากาศในห้องเรียน และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินการสอน  อาจารย์ผูส้อนใช้วิธีการประเมินการสอน ดังนี ้  
1. ใช้การทดสอบการเตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง 
2. การสอบวัดความรู้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ 
3. การวิเคราะห์สารตัวอย่างแอนไอออนและแคตไอออน การสอบปฏิบัติการไทเทรตกรด-เบส 
4. การประเมินผลการเรียนรู้จากรายงานผลการทดลองแต่ละการทดลอง 
5. การประเมินจากการทวนสอบการใช้อุปกรณ์และการเตรียมสารละลาย 
 

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 
-  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ ์
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรม - ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การเคารพกฏระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

- จำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา 

- จำนวนนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ 

อย่างน้อยร้อยละ 80 
ไม่มีนักศึกษาท่ีทุจริต 

- ติดตามผลการส่งงานท่ีได้รบั
มอบหมาย  

- จำนวนนักศึกษาท่ีส่งงานตรงเวลา อย่างนอ้ยร้อยละ 80  

ความรู ้ - ทวนสอบจากผลการสอบ  - จำนวนนักศึกษาท่ีสอบไมผ่่าน  ไม่เกินร้อยละ 10 
 
 

ทักษะทางปัญญา 

ความสัมพันธ์ระหว่าง - สังเกตจากพฤติกรรมในการทำงาน - จำนวนนักศึกษาท่ีไมส่่ง ไม่เกินร้อยละ 10 



           
           มคอ.3 

 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธิ ์

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

บุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานกลุ่ม การแบ่งงาน  

การมอบหมายงาน 

 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย 
 - คณะกรรมการบริหารกลุม่วิชารว่มกับอาจารยผ์ู้สอนจะพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาแล้วน ามาปรับปรุง 
การเรยีนการสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 
 - อาจารย์ผูส้อนรายงานผลการจัดการเรยีนการสอนผ่าน มคอ.5 ต่อคณะกรรมการบรหิารกลุ่มวิชา เพือ่พิจารณาและหาแนว 
ทางการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเสนอต่อไปยังคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 
 
 




