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 รายละเอียดของรายวิชา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ภาคการศึกษาที ่  3  ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

              

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

1.รหัสและชือ่รายวิชา    CH 1403 หลักเคมีพื้นฐาน  
Basic Principle of Chemistry 

2. จ านวนหน่วยกิต  3 (3/3-0-0) 

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา   หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย หมวดวิชาเฉพาะวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 

4. ระดับการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน  ช้ันปีท่ี 1 
5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) None 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) None 
7. ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อ.ดร. พนนา กิติไพศาลนนท์ 

8. ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม อ.ดร. มธุรส อ่อนไทย 
อ. ผุสดี สิรยากร 

9. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ
10. วันท่ีจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครั้งล่าสดุ 18 กุมภาพันธ ์2565 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 จุดมุ่งหมายของรายวิชา1.  

1.1 เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ  
1.2 สามารถอธิบายความรู้ หลักการและทฤษฏีของเนื้อหาวิชาที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์ตามธรรมชาติได ้ 

 1.3 สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนในแตล่ะบทเรียนมาบูรณาการกันและคดิวิเคราะหแ์นวทางในการใน
การแก้ปัญหาได้ถูกต้องได ้

1.4 สามารถท างานเป็นทีมและปรกึษาหารือเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ที่เรยีนและ ค าถามทางวิชาการต่างๆได้ 
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1.5 สามารถใช้เทคโนโลยสีืบค้นข้อมูล รวบรวมอภิปรายและน าเสนอผลงานกลุม่ในรูปของการบูรณาการเนื้อหาที่เรียน
เข้ากับการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

1.6 สามารถแสดงออกถึงความมีวนิัย ความรับผิดชอบ และจ าแนกแยกแยะการกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับคณุธรรมทั้ง 6 
ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตญัญู) และน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเหมาะสม  

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
2.1 ผลการประเมินการสอนของผู้เรียน ในภาคการศึกษาที่ 3/2563 

ไม่ม ี
แนวทางการพัฒนา ในภาคการศึกษาที่ 3/2564 

ปรับเปลีย่นรูปแบบการสอนเป็นแบบ online 100 % ที่สามารถวัดและประเมินผลได้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ 
4Cs มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรยีนรูต้ลอดชีวิต ทักษะด้านสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี การใช้
คุณธรรมด้านต่างๆ (soft skills ) รวมทั้งปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีความทันสมยัเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เน้น Active learning โดยการมอบหมายงานให้ศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียน (flipped classroom) 
และน ามาสรปุอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน (flipped learning) การออกมาน าเสนองานกลุม่ หลากหลายรูปแบบข้ึนกับแต่ละ
บทเรียน  
 

2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 
2.2.1 นักศึกษาสามารถปฏิบตัิตนอย่างมีคุณค่า คณุธรรมจริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์ สุจริต มีคณุธรรม      

6 ประการได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตญัญู และด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
      2.2.2 มีความรู้ แนวคิดและทฤษฎีในหลักสตูรสาขาวิชาที่เรียน ด้านหลักเคมีพื้นฐาน เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคม ี
ปฏิกิริยานิวเคลียร์  สมการเคมี สถานะของสสาร การค านวณหาปรมิาณสาร กรด-เบส และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปใช้เป็น
พื้นฐานในการศึกษารายวิชาชีพตอ่ไป 
    2.2.3 สามารถแสวงหาความรูด้้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องสามารถค้นควา้หาความรูเ้พิ่มเติมได้จากแหล่งความรู ้
ต่างๆ ด้วยตนเอง 

  2.2.4 มีคุณลักษณะของภาวะผูน้ าและภาวะผูต้ามที่ดสีามารถท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีวินยั เสยีสละ และ 
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สมารถปรับตัวและร่วมกันท างานช่วยเหลือ แก้ปัญหากลุ่มได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.2.5 สามารถสรุปประเด็น และสือ่สาร ท้ังการพูดและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบการ น าเสนอได้ถกูต้อง 
เหมาะสม   
 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1.   ค าอธิบายรายวิชา 
 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีและสารประกอบเชิงซ้อน ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและ

สารละลาย สมดลุเคมีและกรด-เบส จลนศาสตร์เคมี เทอร์โมเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม และเคมีนิวเคลียร ์
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2.   จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน /ภาคการศึกษา  บรรยาย 45 ช่ัวโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

วัน / เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้  
 ทุกวันศุกร์เวลา 8.00-16.00 น. / เวลาว่างของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนตรงกัน 
สถานที่ติดต่อ /ช่องทางติดต่อ       

ห้อง 2-231  อาคารเรยีน 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ
MS-TEAMs : CH1403-3-64  
E-Mail: panana.kit@live.hcu.ac.th    
Line group : CH1403-3-64 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้คณะสาธาณสุขศสาตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ท่ีต้องพัฒนา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1. ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คุณธรรมจริยธรรม 
เสียสละและซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 6ประการ
ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู 
และด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 1. มีความรู้ 
แนวคิดและ
ทฤษฎีใน
หลักสูตร
สาขาวิชาที่เรียน  

 1. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. สามารถแสวงหา
ความรู้   ด้วยตัวเองใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง(กายภาพ  

 4. มีคุณลักษณะของ
ภาวะผู้น าและภาวะผู้
ตามที่ดี 

  

 4. สามารถสรุปประเด็น และ
สื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน และ
เลือกใช้รูปแบบการ น าเสนอได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

ข้อ1.1 ข้อ 2.1 ข้อ 3.1, 3.2 ข้อ 4.4 ข้อ 5.4 

 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี ้    
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่

ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรยีนรู้    วิธีการวดัและประเมินผล     

1. ปฏิบัติตนอย่าง 
มีคุณค่า คุณธรรมจริยธรรม 
เสียสละและซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม 6 ประการ 
ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด 
เมตตา ซ่ือสัตย์ กตัญญู 
และด าเนินชีวิตตามแนว

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้าน collaboration / communication โดย 
แนะน า 
 การใช้พลังงานอย่างประหยัด 
 การรักษาความสะอาดในห้องเรียน 
 การใช้กระดาษ reused ในการท ารายงาน   

 รณรงค์การคัดแยกขยะ /การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 

     1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในห้องเรียน
ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านคุณธรรม 
     2. .ให้น.ศ. แบ่งกลุ่มท า VDO clip เร่ืองคุณธรรม 
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เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 การใช้จักรยานอย่างมีวินยั/การช่วยกันบ ารุงรักษา 
 การช่วยเหลือสังคมในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 

19  

 

2. ความรู้ ที่ต้องพัฒนา  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.มีความรู้ แนวคิดและ
ทฤษฎีในหลักสูตร
สาขาวิชาที่เรียน  

  
 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical thinking / collaboration / 
communication โดย 
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   คือ จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือท า และ ได้ใช้กระบวนการ
คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนกระท าลงในรูปแบบต่างๆเช่น flipped 
learning  
การเรียนแบบรว่มมือ (collaborative Learning Group) การ
เรียนแบบทบทวนโดยผู้เรียน   
      1.  สรุปบทเรียนหลังจากมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษา
ค้นคว้านอกหอ้งเรียนจากสื่อการสอน online ทาง e-learning 
และ MS-TEAMs โดยใช้ VDO,  power point และแหล่ง
ค้นคว้าเพิ่มเติมอื่นๆ 
     2.  ท าแบบฝกึหัดและวิเคราะห์ขอ้มลูจากโจทย์ปัญหาต่างๆ
ที่อาจารย์และกลุ่มช่วยกันคิดขึ้นแล้วสรุปเป็น mind mapping  
ของกลุ่มหรือรายบุคคลแล้วแต่กรณี 
 

     1. การท าแบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัดเพื่อ 
ความเข้าใจที่ถกูต้องและต่อเนื่องในเน้ือหาต่อไป 
     2. สอบย่อย พร้อมเฉลยเพื่อการปรบัปรุงตนเอง 
ของนักศึกษาให้ได้คะแนนมากขึ้นเร่ือยๆในการสอบ
ครั้งต่อไป 
      3. สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 
      4. สังเกตพฤติกรรมการสนใจในการเรียน 
 

3. ทักษะทางปัญญา  
ที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

1.ใฝ่เรียน ใฝ่รู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.สามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตวัเอง 
 
  

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเนน้การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ด้าน 
critical thinking /creativity & innovation / 
collaboration โดย  

มอบหมายงานให้ไปท าความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละหัวขอ้แล้ว
สรุปความเข้าใจของตนเองภายนอกห้องเรียน (flipped 
learning) จากสื่อต่างๆ แลว้น ามาร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียนทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้เชื่อมโยงความเข้าใจในเนื้อหาโดยใช้ค าถามหรือรูปภาพ
ต่างๆหรือการคิดแก้ปญัหาโจทยก์ารค านวณเพื่อพัฒนาการคิด
พื้นฐาน รายวิชานี้เป็นเครื่องมือในการฝึกกระบวนการคิดที่
นักศึกษาสามารถค้นหาขอ้เท็จจริง ท าความเข้าใจประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมลูที่หลากหลายแลว้
น ามาสรุปใช้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จนเกิดเป็นความช านาญ
ด้านต่างๆดังกล่าวแลว้ซ่ึงทั้งกระบวนการเป็นการพัฒนาทักษะ
ทางปัญญา 
 

     1. ติดตามประเมินผล ความถูกตอ้ง เหมาะสม 
ในการแปลผลบทความวิชาการ/บทความวิจัย/การลง
พื้นที่ 
     2. ติดตามประเมินผลความถูกต้องเหมาะสมของ
การใช้สื่ออิเลคโทรนิค ในการรวบรวมขอ้มูลและการ
น าเสนอข้อมูล 
     3. ประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของ
ผลงานในการน าเสนอและรูปแบบของชิน้งานและ
รายงาน 
     4. ก าหนดคะแนนรายงานการค้นคว้าอิสระ การ
น าเสนอผลงานและชิ้นงาน 
     5. สังเกตทักษะในการน าเสนอรายงาน 
     6. สังเกตการณ์ท างานกลุ่ม ภาวะการเป็นผู้น า
และผู้ตาม (กรณีสามารถ onsite) 
 
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักศึกษาในการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรยีน  
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบที่
ต้องพัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4. มีคุณลักษณะของ
ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่
ดี 

  

 จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   คือจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือท า และ ได้ใช้กระบวนการ
คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนกระท าลงในรูปแบบต่างๆ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น flipped learning การเรียนแบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning Group)  

1. ประเมินจากพฤติกรรมในการท างานกลุ่ม 
2. ก าหนดให้นักศึกษาประเมินพฤติกรรมในการ
ท างานซ่ึงกันและกัน 
3. ก าหนดคะแนนงานค้นควา้อิสระด้านเคมีกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการท างานกลุ่มใหม้ีส่วนร่วมมากขึ้น 

  

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
ต้องพัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4. สามารถสรุป
ประเด็น และสื่อสาร ทั้ง
การพูดและการเขียน และ
เลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเนน้การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ด้าน 
critical thinking /creativity & innovation / 
collaboration/ communication โดย  

ใช้ e-learning ในเนื้อหาของรายวิชาและ แพลทฟอร์ม
การเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆ เช่น app.ไลน ์you-tube MS-teams 
ตลอดจน Interactive Tool  ในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา
และถาม-ตอบความเขา้ใจในเนื้อหาเพิ่มเติมจากห้องเรียน  และ
ให้นักศึกษาเข้าไปท าความเขา้ใจโดยในเนื้อหาอาจารย์ได้จัดไว้
ให้เป็น การใช้ VDO program power point  you-tube  
มอบหมายงานกลุ่ม  /งานเด่ียวให้นกัศึกษาได้ฝึกฝนการท าโจทย์
เพื่อทบทวนความรู้ในแต่ละบทเรียน 
  

1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงานค้นคว้า
อิสระ  
2. พิจารณาความสามารถในการน าเสนอผลงาน 
3. การมีส่วนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น     
การน าเสนองานค้นคว้าอิสระหัวขอ้เคมีกับ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรปราการ 
4. พิจารณาความถูกต้องจากการรายงานและการ
น าเสนอผลของการศึกษาค้นควา้ 
5.  ก าหนดคะแนนทั้งสามส่วน คือ การท ารายงาน 
การน าเสนอผลงาน และรูปแบบของชิ้นงาน เช่น 
pop-up ฯลฯ 
 
วิเคราะห์รายงานและการน าเสนอและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับแก่นักศึกษา 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

1 
17 เม.ย. 65  

 (9 ช.ม.)  

รายละเอียดรายวิชา มคอ.3  
- วิเคราะห์ภูมิหลังและศักยภาพของผู้เรียน 
- ค าอธิบายรายวิชา  จุดมุ่งหมายรายวิชา  

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และ 
เกณฑ์การวัดประเมินผล 

กิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ  
 
 
 
 
บทที่1 โครงสรา้งอะตอม 
- อนภุาคพื้นฐานภายในอะตอม 
- เลขควอนตัม 
- ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 2 พันธะเคม ี
- สารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเว
เลนต์ 
- สูตรแบบจุดและกฏออกเตต 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียน
วิชา CH1403 
- รวบรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย / ความรู้
ความเข้าใจต่อวิชาCH1403 /ความคาดหวัง
ต่อรายวิชา 
- ชี้แจ้งข้อตกลง เกณฑ์คะแนน 
- ออกแบบกิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
 
 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/creativity & innovation / 
collaboration/ communication 
- บรรยายเนื้อหา โดยใช้ power point และ
คลิปเรื่องวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
(เอกสารอยู่ใน e-learning) 
- อธิบายตัวอย่างประกอบทฤษฎี 
- ให้การบ้านและแบบฝึกหัด 
- ก าหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สอบถามและแสดงความคิดเห็น 
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา 3 คน พร้อมส่งหัวข้อที
จะน าเสนอ 
 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking 
/creativity & innovation / 
collaboration/ communication โดย 
จัดการเรยีนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน 
flipped classroom ดังนี ้
- แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 3 คน ให้ส่งหัวข้อ
ที่จะน าเสนอ โดย นศ. ค้นควา้ข้อมูลด้วย
ตนเองจากแหล่งข้อมูลที่มีให้ใน e-learning , 
note ใน line group และแหล่งข้อมูลอื่น 
- ส่ง script ที่จะน าเสนอให้ผู้สอนตรวจความ

-  Microsoft 
form 

- MS Teams 

- มคอ. 3 

- e-learning 

- power point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เกม quiz online  
- MS Teams 
- power point 

- e-learning 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

- Line group 
 
 
 

อ.ดร. พนนา  
กิติไพศาลนนท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร. พนนา  
กิติไพศาลนนท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร. พนนา  
กิติไพศาลนนท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 3 ตารางธาต ุ
- ความเป็นโลหะของธาตุต่างๆภายในตาราง
ธาต ุ
- คุณสมบัติต่างๆของธาตุตามตาราง 
- คุณสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
- ค าจ ากัดความของ E.N., E.A. และ I.E. 
- ท านายแนวโน้มของค่า E.N., E.A และ I.E 
ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

ถูกต้องก่อนเรียน 
- นศ. น าเสนอในห้องเรียนในหัวข้อที่แบ่งไว้
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในรูปแบบของ 
power point 
- ผู้สอนสอดแทรกตัวอย่างประกอบการ
น าเสนอของนศ. 
- นศ.กลุ่มอื่นที่ไม่ได้น าเสนอร่วมกันอภปิราย
บทเรียนและประเมินเพื่อนที่น าเสนอผลงาน 
- ร่วมกันท าแบบฝึกหัดและท าเฉลยโจทย์เร่ือง 
พันธะเคมี  
 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking 
/creativity & innovation / 
collaboration/ communication โดย 
จัดการเรยีนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน 
flipped classroom ดังนี ้
- แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 3 คน ให้ส่งหัวข้อ
ที่จะน าเสนอ โดย นศ. ค้นควา้ข้อมูลด้วย
ตนเองจากแหล่งข้อมูลที่มีให้ใน e-learning , 
note ใน line group และแหล่งข้อมูลอื่น 
- ส่ง script ที่จะน าเสนอให้ผู้สอนตรวจความ
ถูกต้องก่อนเรียน 
- นศ. น าเสนอในห้องเรียนในหัวข้อที่แบ่งไว้
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในรูปแบบของ 
power point 
- ผู้สอนสอดแทรกตัวอย่างประกอบการ
น าเสนอของนศ. 
- นศ.กลุ่มอื่นที่ไม่ได้น าเสนอร่วมกันอภปิราย
บทเรียนและประเมินเพื่อนที่น าเสนอผลงาน 
- ร่วมกันท าแบบฝึกหัดและท าเฉลยโจทย์เร่ือง
ตารางธาต ุ
- เล่นเกม quiz online ทบทวนเน้ือหาเรื่อง
โครงสร้างอะตอม 
- ทบทวนเน้ือหาเตรียมสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- power point 

- e-learning 

- MS Teams 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

- Line group 

- โปรแกรม 
kahoot 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร. พนนา  
กิติไพศาลนนท์ 

 ประเมินผลความก้าวหน้าผู้เรียน 
(formative)  

 - ทดสอบประเมินความรู้บทที่ 1-3 
สอบครั้งที่ 1 จดัสอบนอกตารางเรยีน 

แบบทดสอบบทที ่
1-3 

อ.ดร. พนนา  
กิติไพศาลนนท์ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

2 
24 เม.ย. 65 

(9 ช.ม.) 

บทที่ 4 ปรมิาณสารสมัพันธ์ 
- น้ าหนกัอะตอม น้ าหนักโมเลกุล 
- โมล 
- สูตรอยา่งง่าย สูตรโมเลกุล 
- การใช้สูตรเคมีในการค านวณ 
- การใช้สมการเคมีในการค านวณ 
- สารก าหนดปริมาณ 
- ผลผลิตร้อยละ 
- สมการไอออนิกสุทธ ิ
 
 
 
บทที่ 5 แก๊ส และของแข็ง   
แก๊ส 
- สมบัติทั่วไปของแก๊ส 
- กฎที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส เช่นกฎของบอยล์ กฎ
ของชาร์ล กฎเกย-์ลุสแสค กฎอโวกาโดรและ
กฎแก๊สสมบูรณ์แบบ เป็นต้น 
- ทฤษฏีจลน์โมเลกุลของแก๊ส 
- กฏการแพร่ผ่านของแกรห์ม 
- พฤตกิรรมของแก๊สจริง 
ของแข็ง 

-  สมบัติของของแข็ง 

- ผลึกไอออนิก 

- ผลึกโมเลกุล 

- ผลึกโลหะ 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
communication โดย 
1. บรรยาย Onsite ร่วมกับผ่านระบบประชุม 
Online โดย MS Teams 
2. อธิบายตัวอย่างประกอบทฤษฏ ี
3. ถาม-ตอบ ฝึกค านวณโจทย์ตวัอย่าง 
4. ช่วยกันคิด/แลกเปลี่ยนความคิด /อภปิราย
ร่วมกัน สรุปความเข้าใจเพื่อให้ได้ข้อสรุปและ
ความเข้าใจที่ตรงกัน 
5. สรุปเนื้อหา 
 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
communication โดย 
1. บรรยาย Onsite ร่วมกับผ่านระบบประชุม 
Online โดย MS Teams 
2. อธิบายตัวอย่างประกอบทฤษฏ ี
3. ถาม-ตอบ ฝึกค านวณโจทย์ตวัอย่าง 
4. ช่วยกันคิด/แลกเปลี่ยนความคิด /อภปิราย
ร่วมกัน สรุปความเข้าใจเพื่อให้ได้ข้อสรุปและ
ความเข้าใจที่ตรงกัน 
5. สรุปเนื้อหา 
 
 

-  e-learning 
-  MS Teams 
-  power point 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 
 
 
 
 
 
-  e-learning 
-  MS Teams 
-  power point 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

อ.ดร. พนนา  
กิติไพศาลนนท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร. พนนา  
กิติไพศาลนนท์ 

 ประเมินผลความก้าวหน้าผู้เรียน 
(formative) 

 ทดสอบประเมินความรู้บทที่ 4-5 
สอบครั้งที่ 2 จดัสอบนอกตารางเรยีน 

แบบทดสอบบทที ่
4-5 

อ.ดร. พนนา  
กิติไพศาลนนท์ 

3 
1 พ.ค. 65 
(9 ช.ม.) 

บทที่ 6 ของเหลวและสารละลาย 

- สมบัติทั่วไปของของเหลว 

- สมบัติของสารละลาย 

- ความเข้มข้นของสารละลาย 

- สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย 

 
บทที่ 7 สมดุลเคม ี

7 
 
 
 
 
 
 
2 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
communication /in โดย 
1. บรรยาย Onsite ร่วมกับผ่านระบบประชุม 
Online โดย MS Teams 
2. อธิบายตัวอย่างประกอบทฤษฏ ี
3. ถาม-ตอบ ฝึกค านวณโจทย์ตวัอย่าง 
4. แบ่งกลุ่ม นักศึกษาออกเป็น กลุ่มละ 3 คน 

-  e-learning 
-  MS Teams 
-  power point 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 
-  e-learning 

อ.ผุสดี  
สิรยากร 

 
 
 
 
 

อ.ผุสด ี
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

-ลักษณะของปฏิกิริยาเมื่อเข่าสู่ภาวะสมดุล 
-หลักของเลอดชาเตอริเยร ์
-ปัจจยัที่มีผลต่อสมดุลเคมี 

ช่วยกันค้นควา้หัวข้อสมบัติของสารละลายและ
ความรู้ด้านสมดุลเคมีไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
บ้างและน าเสนอต่อเพื่อรว่มชั้น 
5. สรุปเนื้อหาและมอบหมายแบบฝกึหดั
ประกอบการเรียน 

-  MS Teams 
-  power point 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

สิรยากร 

 ประเมินผลความก้าวหน้าผู้เรียน 
(formative) 

 ทดสอบประเมินความรู้บทที่ 6-7 
สอบครั้งที่ 3 จัดสอบนอกตารางเรยีน 

แบบทดสอบบทที ่
6-7 

อ.ผุสดี  
สิรยากร 

4 
8 พ.ค. 65 
(9 ช.ม.) 

บทที่ 8 กรด-เบส (Acid-Base) 
- สมบัติทั่วไปของกรด-เบส 
- ทฤษฎีของกรดและเบส 
- คู่กรด - เบส 
- การแตกตัวของน้ า 
- pH Scale 
- การค านวณเกี่ยวกับค่า pH 
- อิเล็กโตรไลต ์
- การแตกตัวของกรด-เบสชนิดต่างๆ และการ
ค านวณ 
- การแยกสลายดว้ยน้ า 
- สารละลายบัฟเฟอร์ 
 
บทที่ 9 จลนศาสตรเ์คมี (Chemical 
Kinetics) 
- อัตราการเกิดปฏกิิริยา  
- กฎอัตรา  
- อันดับของปฏิกิรยิา 
- ทฤษฎีของอัตราการเกิดปฏกิิริยา  
- ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏกิิริยา 
- กลไกของปฏิกิรยิา 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
communication โดย 
1. บรรยาย Onsite ร่วมกับผ่านระบบประชุม 
Online โดย MS Teams 
2. อธิบายตัวอย่างประกอบทฤษฏ ี
3. ถาม-ตอบ ฝึกค านวณโจทย์ตวัอย่าง 
4. ช่วยกันคิด/แลกเปลี่ยนความคิด /อภปิราย
ร่วมกัน สรุปความเข้าใจเพื่อให้ได้ข้อสรุปและ
ความเข้าใจที่ตรงกัน 
5. สรุปเนื้อหา 
 
 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
communication /creativity & 
innovation โดย 
จัดการเรยีนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน 
flipped classroom ดังนี ้
1. อาจารย์จัดท า Clip การสอนขึ้นแสดงไว้ให้
ใน MS teams 
2. นักศึกษา ศึกษาดว้ยตนเองจาก Clip ที่ขึ้น
ไว้ให้(ศึกษาล่วงหนา้ก่อนเขา้ชั้นเรียนใน
ห้องเรียน) 
3. กิจกรรม ถามตอบประเด็นข้อสงสัย รวมทั้ง
อภิปรายหัวข้อที่ศึกษาด้วยตนเองจากทีดู่มา
ล่วงหน้าผ่านระบบประชุม Online โดย MS 
Teams 
4. ให้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นที่นักศึกษา
สงสัย 

-  e-learning 
-  MS Teams 
-  power point 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 
 
 
 
 
 
 
-  e-learning 
-  MS Teams 
-  power point 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

อ.ดร. มธุรส 
อ่อนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร. มธุรส 
อ่อนไทย 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

 ประเมินผลความก้าวหน้าผู้เรียน 
(formative) 

 ทดสอบประเมินความรู้บทที่ 8-9 
สอบครั้งที่  4  จดัสอบนอกตารางเรียน 

แบบทดสอบบทที ่
8-9 

อ.ดร. มธุรส 
อ่อนไทย 

10 
15 พ.ค. 65 

(9 ช.ม.) 

บทที่ 10 เทอร์โมเคม ี(Thermochemistry) 
- นิยามส าคัญได้แก่ ระบบและสิ่งแวดล้อม 
- สภาวะและฟังก์ชันสภาวะ  
- งาน 
- ความร้อน 
- เอนทัลป ี
- กฏของเฮสล์  
- เอนโทรป ี
- พลังงานอิสระกิบส ์
 
 
 
บทที่ 11 เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear  
Chemistry) 
-สมบัติของนิวเคลียส 
-ปฏิกิรยิานวิเคลียร์ 
-การแผ่รังสี ได้แก่ อนุภาคแอลฟา อนภุาคเบ
ตา รังสีโพสิตรอน รังสีแกมมา เป็นต้น 
-อัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 
-การน าหลักการสลายตวัของสารกัมมันตรังสี
ไปใช้ในการหาอายุของซากสิ่งมีชีวิต 
 
 
 
บทที่ 12 เคมีกบัสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Chemistry) 
- ภาวะมลพิษและสารมลพิษ 
- มลพิษในชีวิตประจ าวัน  
- ปรากฏการณ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปญัหา
มลภาวะและแนวทางการแก้ไข 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
communication โดย 
1. บรรยาย Onsite ร่วมกับผ่านระบบประชุม 
Online โดย MS Teams 
2. อธิบายตัวอย่างประกอบทฤษฏ ี
3. ถาม-ตอบ ฝึกค านวณโจทย์ตวัอย่าง 
4. ช่วยกันคิด/แลกเปลี่ยนความคิด /อภิปราย
ร่วมกัน สรุปความเข้าใจเพื่อให้ได้ข้อสรุปและ
ความเข้าใจที่ตรงกัน 
5. สรุปเนื้อหา 
 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
communication โดย 
1. บรรยาย Onsite ร่วมกับผ่านระบบประชุม 
Online โดย MS Teams 
2. อธิบายตัวอย่างประกอบทฤษฏ ี
3. ถาม-ตอบ ฝึกค านวณโจทย์ตวัอย่าง 
4. ช่วยกันคิด/แลกเปลี่ยนความคิด /อภิปราย
ร่วมกัน สรุปความเข้าใจเพื่อให้ได้ข้อสรุปและ
ความเข้าใจที่ตรงกัน 
5. สรุปเนื้อหา 
 
จัดการเรยีนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
เน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 ด้าน critical 
thinking /communication 
/collaboration โดย 
1. ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนจะมอบหมายงานให้นกัศึกษา 
(เป็นกลุ่ม) ไปศึกษาค้นคว้าเกีย่วกับเคมี
สิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สนใจ โดยเน้นเกี่ยวกับ
มลพิษสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวในชวีิตประจ าวันจาก
เหตุการณ์ขาวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น    
2. แต่ละกลุ่มสรุป น าเสนอการศึกษาค้นคว้าใน
ชั้นเรียนห้องออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้

-  e-learning 
-  MS Teams 
-  power point 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 
 
 
 
 
 
-  e-learning 
-  MS Teams 
-  power point 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 
 
 
 
 
 
-  e-learning 
-  MS Teams 
-  power point 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 

อ.ดร. มธุรส 
อ่อนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร. มธุรส 
อ่อนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร. มธุรส 
อ่อนไทย 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

ร่วมกันอภปิรายแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ
ประชุม Online โดย MS Teams 
3. ให้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นที่นักศึกษา
สงสัย 

 ประเมินผลความก้าวหน้าผู้เรียน 
(formative) 

 - ทดสอบประเมินความรู้บทที่ 10-11 
สอบครั้งที่  5  จดัสอบนอกตารางเรียน 

แบบทดสอบบทที ่
10-11 

อ.ดร. มธุรส 
อ่อนไทย 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ กิจกรรมการประเมิน 

ก าหนดการประเมิน ร้อยละของค่าน้ าหนัก
ในการ 

ผลการเรียนรู้   
ระบุวัน-เวลา 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

1.1  3.1 3.2  การเขา้ชั้นเรียนการบ้านและรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 15% 

3.1 3.2  
4.4 ,5.4  

การมีส่วนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเหน็ในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 15% 

2.13.1 3.2  
 

ทดสอบประเมินความรู ้
ครั้งที่ 1 (จัดสอบนอกเวลา) 
ครั้งที่ 2 (จัดสอบนอกเวลา) 
ครั้งที่ 3 (จัดสอบนอกเวลา) 
ครั้งที่ 4 (จัดสอบนอกเวลา) 
ครั้งที่ 5 (จัดสอบนอกเวลา) 

ตลอดภาคการศึกษา 
ช่วงสัปดาห์ที่ 1 
ช่วงสัปดาห์ที่ 2 
ช่วงสัปดาห์ที่ 3 
ช่วงสัปดาห์ที่ 4 
ช่วงสัปดาห์ที่ 5 

65% 
(13%) 
(13%) 
(13%) 
(13%) 
(13%) 

3.1 3.2  
4.4 ,5.4  

งานค้นคว้าอิสระเคมีกับสิ่งแวดล้อม สัปดาห์ที่ 5 5% 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนวิชา CH1403 หลักเคมีพื้นฐาน  
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา CH 1403 โดย อ.ดร. พนนา กิตไิพศาลนนท์ 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชา CH 1403 โดย อ.ผุสดี สริยากร 
3. เอกสารประกอบการสอนวิชา CH 1403 โดย อ. ดร. มธุรส อ่อนไทย 
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2.   เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพ่ิมเติม 

3. กฤษณา  ชุติมา, หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1, เลม่ 2 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
4.  Ramond Chang แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.นภดล ไชยค า, เคมีเลม่ 1.McGraw-Hill 
5.  John  W.Moore,  Conrad  L.Stanitski, James L.Wood, John C.Kotz, The Chemical  World :  Concepts 
6.    and  Applications Harcourt Brace & Company.1998 
7.  Bernice G. Segal, Chemistry Experiment and Theory, John Willey & Sons, U.S.A. 
8.  John B. Russell, General Chemistry, McGraw-Hill, U.S.A. 
9. Kotz and Treichel “Chemistry and Chemical Reaction” Saunders College Publish, 1999. 
10.  Silberberg , Matin S.  “ Chemistry : the molecular nature of matter and change 3rd  ”  McGraw–Hill ,  

2003  
  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
E-Learning วิชา CH1403 http://online.hcu.ac.th/course/view.php?id=1095 
https://www.youtube.com/watch?v=rh8Yd2OXZVU 
https://www.youtube.com/user/khanacademy/search?query=organic 

Facebook fanpage : Chemistry by panana  
MS-TEAMs : CH1403-3-64 
Note ใน Line group : CH1403-3-64 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

(น าข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที่ 8 ข้อ 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนมาดปูระกอบ) 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   แบบประเมินอาจารย์และแบบประเมินรายวิชา  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ผู้สอนจะน าผลการประเมินการสอนของนักศึกษามาพิจารณาเพื่อปรบัปรุงการเรียนการสอนหลังสิ้นภาคการศึกษา     
 
3. วิธีการปรับปรุงการสอน 

จัดท าคลิปวดิีโอเพื่อให้นักศึกษาไดท้บทวนก่อนการเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

https://www.youtube.com/user/khanacademy/search?query=organic
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ทวนสอบจากผลการท าแบบฝึกหดัและจากคะแนนสอบ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม่วชิาเคมีทั่วไปเพื่อ
พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและข้อมลูที่ไดจ้ากการประเมินการสอน รวมทั้งการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชา มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคณุภาพการสอน 

 
 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบ 
             

                                            ลงช่ือ...................................................................       
                                                  (อาจารย์ ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์ ) 

                                                 วันท่ีจัดท ารายงาน  18 กุมภาพันธ ์2565 
 

 ช่ือประธานกลุ่มวิชา 

               ลงช่ือ........ .......................................... 

      (อาจารย์ ผุสดี สริยากร ) 

 

ช่ือหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

         ลงช่ือ........... .................................................. 

                  (อาจารย์ ดร. สุกญัญา เพชรศิรเิวทย์) 

 

 


