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รายละเอียดของรายวิชา CH 1411 ปฏิบัติการหลักเคมีพ้ืนฐาน   

ภาคการศึกษาท่ี  3  ปการศึกษา  2564 

โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

หมวดท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

  

1.  รหัสและชื่อรายวิชา CH 1411 (ปฏิบัติการหลักเคมีพ้ืนฐาน  : Basic 

principle of Chemistry Laboratory) 

2.  จํานวนหนวยกิต 1 (0-3-0) 

3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีว 

อนามัยและความปลอดภัย หมวดวิชาเฉพาะวิชา

พ้ืนฐาน 

4.  ระดับการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน ชั้นปท่ี 1 

5.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี 

6.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  CH 1403 

7.  ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ. ผุสดี  สิรยากร 

     ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม อ.ดร.มธุรส ออนไทย 

อ.ดร.พนนา  กิติไพศาลนนท 

8.  สถานท่ีเรียน ออนไลนในระบบ MS-TEAMs 

9.  วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครั้งลาสุด 18 พฤษภาคม 2565 

 

หมวดท่ี  2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหผูเรียน 

 1. ผูเรียนมีทักษะการทําปฏิบัติการทดลองทางเคมีพ้ืนฐานเก่ียวกับปริมาณวิเคราะหและคุณภาพวิเคราะห การใชเครื่อง 

  แกว อุปกรณพ้ืนฐานตางๆ ในการทําการทดลองเคมีพ้ืนฐาน (ดานความรู ดานทักษะทางปญญา) 

 2. ผูเรียน มีความรูความเขาใจปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในแตละการทดลอง  ตลอดจนสามารถเขียนปฏิกิริยาเคมีท่ี

เก่ียวของและสามารถคํานวณเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีในแตละการทดลองได และเขาใจทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวของใน

บทเรียนได (ดานความรู) 

 3. ผูเรียนสามารถสรุปผลการทดลอง วิเคราะหผลการทดลอง และนําเสนอผลการทดลองในรูปแบบของรายงานการ

ทดลองท่ีเหมาะสมสําหรับแตละการทดลอง (ดานทักษะทางปญญา: สรุปความ แปลความ เปรียบเทียบ จําแนก

แยกแยะ ขยายความ และดานทักษะเชิงตัวเลข การฝกทักษะ 4Cs Creativity and Innovation  Critical 

Thinking and Problem Solving Communication Collaboration)  

 4. ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองในเรื่องคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู และ

การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ดานคุณธรรม จริยธรรม) 

 5. ผูเรียนเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของการเรียนในหองปฏิบัติการ (ดานคุณธรรม จริยธรรม) 
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 6. ผูเรียนแสดงออกถึงการเห็นคุณคาตนเอง เขาใจ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน (ดานคุณธรรม 

จริยธรรม) 

 7. ผูเรียนสามารถทําการทดลองเปนกลุมโดยแสดงออกถึงการชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรคท้ังใน

ฐานะผูนําและผูตาม  และสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางดีท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม (ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ) 

 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 2.1  วัตถุประสงครายวิชา 

รายวิชาปฏิบัติการ CH1411 เปนรายวิชาซ่ึงเรียนควบคูกับรายวิชาบรรยาย เนนการเรียนรู เพ่ือชวยให

ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีดวยการลงมือปฏิบัติจริง หรือการสาธิตผานสื่อ หรือกิจกรรมการเรียนรู

โดยมีครูเปนผูแนะนํา กระตุน และอํานวยความสะดวก ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตั้งแตกระบวนการคิดข้ันพ้ืนฐานและ

สามารถใชเปนพ้ืนฐานในการฝกการคิดท่ีซับซอนได 

เนื่องจากปการศึกษา 3-64 เปนปการศึกษาท่ียังคงตองเฝาระวังการระบาดของเชื้อโควิด-19 รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนจึงเปนแบบออนไลนผสมผสานการสาธิตเพ่ือใหเห็นจริง  โดยยึดกรอบของการจัดการเรียนการ

สอนแบบ 4Cs ซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีสําคัญใน คศ.21  และใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning โดยไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีผูเรียนกระทําลงในรูปแบบตางๆเชน การเรียนแบบรวมมือ 

(Collaborative Learning Group) การเรียนแบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think–Pair-Share )  

ดังนั้น รูปแบบการพัฒนารายวิชาจึงเนนการพัฒนาสื่อการเรียนรูตางๆ ใหสามารถทําใหผูเรียนเขาใจเสมือน

ไดลงมือปฏิบัติเองใหชัดเจนมากข้ึน 

 2.2 ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (CLOs) 

    2.2.1. ผูเรียนสามารถปฏิบัติตนอยางถูกตอง เขาใจกฎระเบียบตางๆ ของหองปฏิบัติการ  

        2.2.2. มีความรู แนวคิดและทฤษฎพ้ืีนฐานดานเคมี เก่ียวกับการตรวจวิเคราะหสาร การสังเคราะหสาร ปฏิกิริยา

เคมี สมการเคมี สถานะของสสาร การคํานวณหาปริมาณสาร กรด-เบส และการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปใชเปนพ้ืนฐานใน

การศึกษารายวิชาชีพตอไป 

       2.2.3. ผูเรียนใฝเรียน ใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสามารถแสวงหาความรูดวยตัวเองอยางตอเนื่อง

สามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติมไดจากแหลงความรูตางๆ ดวยตนเอง เพ่ือประกอบการจัดทํารายงาน 

   2.2.4. ผูเรียนมีคุณลักษณะของภาวะผูนําและภาวะผูตามท่ีดีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีวินัย เสียสละ และ

รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม สมารถปรับตัวและรวมกันทํางานชวยเหลือ แกปญหากลุมได 

   2.2.5.ผูเรียนสามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ท้ังการพูดและการเขียน และเลือกใชรูปแบบการ นําเสนอได

ถูกตองเหมาะสม โดยใชเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21   
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หมวดท่ี  3 ลักษณะและการดําเนินการ   

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 ปริมาณสารสัมพันธ แกส การวิเคราะหแบบคุณภาพ แคตไอออนและแอนไอออน สมดุลเคมี จลนศาสตร

เคมี การวัด pH และสารละลายบัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส และการไทเทรตแบบยอนกลับ 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   45 ชั่วโมง 

 

3. วันเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล 

  

วัน-เวลา ท่ีนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาได 

           จันทร –อาทิตย  เวลา 8.00 – 16.00 น และตามเวลาท่ีนัดหมายกับนักศึกษา 

 

  สถานท่ีติดตอ /ชองทางติดตอ 

   อ.ผุสดี  สิรยากร 

   อ.ดร. มธุรส  ออนไทย 

   อ.ดร. พนนา  กิติไพศาลนนท 

   หองปฏิบัติการชีววิทยา 2 (2-231)  อาคารเรียนรวมชั้น 2  

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

   โทรศัพท 02-312-6300 ตอ 1206 

                     line group : วิชา CH1411-3-64 

                    MS Teams  หอง CH1411-ภาค 3-64 
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หมวดท่ี  4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 

 รายวิชา CH1411 ปฏิบัติการหลักเคมีพ้ืนฐาน  มีการพัฒนาผลการเรียนรูของรายวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีระบุไวในแผนท่ี

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) ของรายวิชาดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตองพัฒนา ความรู 

 

ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มีคุณธรรม 6 
ประการ ไดแก 
ขยัน อดทน 
ประหยัดเมตตา
ซ่ือสัตย กตัญู 
และดําเนินชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

เคารพ
กฎระเบียบ
และขอบังคับ
ตางๆ ของ
องคกรและ
สังคม 

เห็นคุณคา
ตนเอง เขาใจ 
เคารพสิทธิและ
รับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น 

อธิบาย
ความรู
หลักการและ
ทฤษฎีใน
รายวิชาที่
เรียน 

 สามารถ
แสวงหา
ความรูดวย
ตนเอง 

มีทักษะ
ในการคิด
เชิง
เหตุผล
และการ
คิดแบบ
องครวม 

สามารถ
ชวยเหลือ
และ
แกปญหา
กลุมได
อยาง
สรางสรรค
ทั้งในฐานะ
ผูนําและผู
ตาม  

 สามารถ
ปรับตัว
ทํางาน
รวมกับผูอื่น
ทั้งในฐานะ
ผูนําและ
สมาชิกกลุม 

สามารถสรุปประเด็นและสือสาร
ทั้งการพูดและการเขียน และ
เลือกใชรูปแบบการนําเสนอได
ถูกตองเหมาะสม 

 
ขอ 1.1( ) 

 
ขอ(1.3) 

 
ขอ(1.4) 

   
ขอ(2.1) 

   
ขอ (3.2) 

 
 ขอ (3.3) 

 
 ขอ  (4.2) 

 
  ขอ (4.3) 

 
(ขอ 5.3) 

 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน มีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี้     

 

1. คุณธรรม จริยธรรม ท่ี

ตองพัฒนา 
วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู    วิธีการวัดและประเมินผล     

 มีคุณธรรม 6 

ประการ ไดแก ขยัน 

อดทน ประหยัดเมตตา

ซ่ือสัตย กตัญู และ

ดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. ทําความเขาใจกับนักศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัตตินตามกฎระเบียบของ

มหาวิทยาลยั  และใหผูเรยีนแสดงความคิดเห็นและขอตกลงรวมกันในการ

เรียนรายวิชาปฏิบัติการ เชน การแตงกาย  การตรงตอเวลา การไมทุจริต

ในการสอบยอย การทํารายงาน กําหนดการสงรายงาน การไมเอารายงาน

รุนพ่ีมาดู เปนตน 

2. ในกรณีท่ีนักศึกษามีโอกาสเขาปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติ ผูสอนขอความ

รวมมือในการใชสารเคมีอยางประหยัด การดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ

วิทยาศาตรเพ่ือยืดอายุการใชงาน 

(Communication และ Collaboration) 

 

 

 

 1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน

หองเรียนความสนใจและการมีสวน

รวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสง

งานตามกําหนดเวลา การไมทําซ้ํา

รายงานของเพ่ือน 

2) กรณีจัดการเรียนการสอนใน

หองปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษาในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

- ผูเรียนตองไมนําอาหารและ

เครื่องดื่มเขามาในหองปฏิบัติการ  

- ผูเรียนตองรักษาความสะอาดของ

โตะปฏิบัติการ  ถาโตะไมสะอาด 

ผูเรียนท้ังกลุมจะถูกตัดคะแนนครั้ง

ละ 1 คะแนน  

- ผูเรียนตองใชสารเคมีตางๆ อยาง  
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1. คุณธรรม จริยธรรม ท่ี

ตองพัฒนา (ตอ) 
วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู    วิธีการวัดและประเมินผล     

 เปนสะพานเช่ือมนักศึกษาใหเขากับบทเรียนมากข้ึน ป ร ะ ห ยั ด  แ ล ะ ใ ช อุ ป ก ร ณ

วิทยาศาสตรตางๆ อยางถูกตองเพ่ือ

ยืดอายุการใชงาน 

3) ผูสอนใหขอมูลสะทอนกลับแก

นักศึกษาเพ่ือปรับปรุงเรื่องเก่ียวกับ

คุณธรรม การตรงตอเวลา มีวินัยใน

การเรียน การเคารพกฏกติกาของ

หองเรียนและสังคม    

2 .ความรู ท่ีตองพัฒนา   วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู   วิธีการประเมินผล 

 อธิบายความรู

หลักการและทฤษฎีใน

รายวิชาท่ีเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. จัดการเรยีนการสอนในหองปฏิบัติการโดยจัดกลุมผูเรียน กลุมละ 3 

คน เพ่ือทําปฏิบัติการ วิเคราะหผลการทดลอง สรุปผลการทดลองรวมกัน

ตลอดเทอม โดยคาํนึงถึงหลักการ เวนระยะหาง (Social distancing ) 

เพ่ือปองกันเช้ือโควิด-19  

2. มอบหมายใหนักศึกษาเตรียมศกึษาบทปฏิบัติการแตละครั้งกอนช่ัวโมง

ปฏิบัติการทางสื่อออนไลน และมกีารสอบการเตรียมความพรอมกอนการ

ทดลอง  และแจงผลการสอบเพ่ือใหผูเรยีนไดทราบความกาวหนาและ

นํามาพัฒนาการเตรียมตัวเพ่ือใชในสอบครั้งตอไป 

3. ในกรณีท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน onsite ได ผูสอนทําการแนะนํา

แนวทางปฏิบัติ ขอควรระวัง เทคนิคปฏิบัติการกอนลงมือทําการทดลอง

แตละครั้ง  และใหผูเรยีนทําการทดลองดวยตนเองเปนกลุมโดยผูเรียนตอง

วางแผนการทําการทดลองรวมกัน และแบงหนาท่ีความรับผดิชอบรวมมือ

กันทําการทดลองใหเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนดภายในช่ัวโมงปฏิบัตกิาร   

ในกรณีท่ีจัดการเรยีนการสอน online ผูสอนทําการแนะนําแนวทาง

ปฏิบัติ ขอควรระวัง พรอมท้ังสาธิตการทดลองผานวิดีทัศนเพ่ือใหผูเรียน

เขาใจในการทดลอง 

4. ผูเรียนแตละกลุมจะตองมีการอภิปรายสรุปผลการทดลองท่ีไดแตละ

การทดลองและเขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารย เปนจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียนเรียนแบบรวมมือ (Collaborative Learning 

Group) การเรยีนแบบแลกเปลี่ยนความคิด  (Think –Pair-Share )  

5. มอบหมายใหผูเรียนสรุปประเดน็ความรู และรวบรวมความรูท่ีไดรับ 

จัดทําเปนผังความรู (mind map)  

5. ผูเรียนตองสอบวัดความรูท่ีไดรบัในผานการสอบปลายภาค 

 

1. Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem solving  

3. Communication  

4. Collaboration 

 

1. ประเมินผลจากการทดสอบการ

เตรียมความพรอมกอนการทดลอง 

ทางออนไลนบางการทดลอง และ 

ก อ น เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ก า ร โ ด ย

กําหนดเวลา 10 นาที 

2. การสอบขอเขียนปลายภาค

การศึกษา    

3. ความครบถวนและถูกตองของผัง

ความรู (mind map) 
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3. ทักษะทางปญญา ท่ี

ตองพัฒนา 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 
 สามารถแสวงหา 
 
ความรูดวยตนเอง 

1. ในกรณีท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน onsite ได ผูสอนทําการแนะนํา

แนวทางปฏิบัติ ขอควรระวัง เทคนิคปฏิบัติการกอนลงมือทําการทดลอง

แตละครั้ง  และใหผูเรยีนทําการทดลองดวยตนเองเปนกลุมโดยผูเรียนตอง

วางแผนการทําการทดลองรวมกัน และแบงหนาท่ีความรับผดิชอบรวมมือ

กันทําการทดลองใหเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนดภายในช่ัวโมงปฏิบัตกิาร   

ในกรณีท่ีจัดการเรยีนการสอน online ผูสอนทําการแนะนําแนวทาง

ปฏิบัติ ขอควรระวัง พรอมท้ังสาธิตการทดลองผานวิดีทัศนเพ่ือใหผูเรียน

เขาใจในการทดลอง 

2. ผูเรียนแตละกลุมจะตองรวมกันการอภิปรายสรุปผลการทดลองท่ีไดแต

ละการทดลองและเขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารย ซึ่งมีการตอง

คนควาขอมูลจากแหลงตางๆ เพ่ืออางอิง เปรียบเทียบ เปนจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียนเรียนแบบรวมมือ (Collaborative Learning 

Group) การเรยีนแบบแลกเปลี่ยนความคิด  (Think –Pair-Share )  

3. มอบหมายงานใหผูเรียนอานและสรุปการทดลองท่ีเปนเน้ือหาของ 

การเช่ือมตอความเขาใจจากการทดลองท่ีนักศึกษาเรียนรูจากการลงมือทํา

กับเน้ือหาทางทฤษฏี  

1. Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem solving  

3. Communication  

4. Collaboration 

 

1. ประเมินจากรายงานผลการ    

ทดลองของแตละกลุม 

2. ประเมินจากผลการจัดทํา mind 

map 

 
  มีทักษะในการคิดเชิง

เหตุและผลและการคิดแบบ 

องครวม 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

สามารถชวยเหลือและ

แกปญหากลุมไดอยาง

สรางสรรคท้ังในฐานะผูนํา

และผูตาม 

สามารถปรับตัวทํางาน

รวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนํา

และสมาชิกกลุม 

5.ทักษะในการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

สามารถสรปุประเด็น

และสื่อสารท้ังการพูด และ

การเขียน และเลือกใช

รูปแบบการนําเสนอได

ถูกตองเหมาะสม 
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หมวดท่ี  5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาหท่ี  หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ท่ีใช ชื่อผูสอน 

(บ / ป / ฝ) 

สัปดาหท่ี 1 

(29 พ.ค. 65) 

(8.30-9.30 น) 

ตรวจสอบการลงทะเบียน ศึกษาเรื่องความ

ปลอดภัยในหองปฏบัิติการ และระเบียบ

การเรยีนในหองปฏิบัติการในรูปแบบ

ออนไลน 

การวิเคราะหภมูิหลังและศักยภาพผูเรยีน 

1. Communication  

2. Collaboration 

 

 

(0/1/0) 1.ทําความตกลงรวมกันเก่ียวกับระเบียบและ

ขอตกลงในการเรยีน 

2.ทําความตกลงรวมกันในการเตรยีมความ 

พรอมกอนการเรียนปฏิบัติการ 

3. บรรยายเรื่องความปลอดภยัในการใช

หองปฏิบัติการและความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ

การทําการทดลอง 

4. พูดคุยกับผูเรียนเก่ียวกับภูมิหลงั

ประสบการณในการเรียนวิชาปฏบัิติการเคม ี

5.พูดคุยกับผูเรียนเก่ียวกับปญหาท่ีคาดวา

อาจจะเกิดข้ึนในการเรยีนปฏิบัติการ  พรอม

ท้ังเปดโอกาสใหผูเรยีนแสดงความคิดเห็นเพ่ือ

การไขปญหาของผูเรียนและวิธีการชวยเหลือ 

สื่อประกอบดวย  

- มคอ 3         

 - คูมือปฏิบัติการเคมี         

 - power point   , 

- e-learning , 

 - MS Teams หอง CH1411-3-64 

 

สัปดาหท่ี 1 (ตอ) 

(29 พ.ค. 65) 

 (9.30-12.30 น) 

  

การทดลองเรื่อง  “การสังเคราะหสารสม

จากกระปองอะลมูิเนียม” 

1. Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem 

solving  

3. Communication  

4. Collaboration 

 

(0/3/0) 1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับการทําการทดลอง 

2. บรรยายทฤษฎเีก่ียวการสังเคราะหสารสม

จากกระปองอลูมเินียม 

3. ผูเรียนทําทดลองหรือผูสอนสาธิตโดยใช

วิดีทัศน 

4.ผูเรียนอภิปรายผลการทดลองรวมกันและ

เขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารยผูสอน 

5. ทดลอบความรูภายหลังการเรียน 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ        

- power point   

  -e-learning 

 - Ms Teams หอง CH1411 3/64 

อ.ดร.พนนา 
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 - อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

 

สัปดาหท่ี  หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ท่ีใช      ผูสอน 

สัปดาหท่ี 1 (ตอ) 

(29 พ.ค. 65)  

(13.30 -17.30 น) 

 

 

การทดลองเรื่อง “การหาปรมิาตรตอโมล

และคาคงท่ีของแกส” 

1. Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem 

solving  

3. Communication  

4. Collaboration 

 

(0/4/0) 1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับการทําการทดลอง 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่องการหาปริมาตรตอโมล

และคาคงท่ีของแกส 

3. ผูเรียนศึกทําการทดลองหรือผูสอนสาธิต

การทดลองผานวีดิทัศน 

4. นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองรวมกัน

และเขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารย

ผูสอน 

5. ทดลอบความรูภายหลังการเรียน 

 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       

 - power point   

 - e-learning 

 - Ms Teams หอง CH1411-1-64 

 - อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

  อ.ดร.พนนา 

 

   

สัปดาหท่ี 1 (ตอ) 

(29 พ.ค. 65)  

17.30–18.30 น. 

ทบทวน สรุปความรูท่ีไดรับ (0/1/0) ผูเรยีนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุป

ความรูท่ีไดรับจากการปฏบัิติการ 

อ.ดร.พนนา 

 

สัปดาหท่ี 2 

5 มิ.ย.65 

 (8.30-12.30 น) 

 

การทดลองเรื่อง “การวิเคราะหแอน

ไอออน” 

1. Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem 

solving  

3. Communication  

4. Collaboration 

(0/4/0) 1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับการทําการทดลอง 

2.บรรยายข้ันตอนการวิเคราะหแอนไอออน  

3. ผูเรียนศึกษาการทําการทดลองหรือผูสอน

สาธิตโดยใชวิดีทัศน 

4. ผูเรียนอภปิรายผลการทดลองและเขียน

รายงานผลการทดลองสงอาจารยผูสอน  

5. ทดลอบความรูภายหลังการเรียน 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ        

- power point   

- e-learning   

- Ms Teams หอง CH1411 3/64 

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

 

 

 

อ.ดร.พนนา 
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สัปดาหท่ี  หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ท่ีใช 
ชื่อ     

ผูสอน 

สัปดาหท่ี 2 (ตอ) 

5 มิ.ย.65 

 (12.30-17.30 น) 

 

การทดลองเรื่อง “การวิเคราะหแคต

ไอออน” 

1. Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem 

solving  

3. Communication  

4. Collaboration 

 

1(0/4/0) 1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับการทําการทดลอง

2.บรรยายข้ันตอนการวิเคราะหแคทไอออน  

3. ผูเรียนศึกษาการทําการทดลองหรือผูสอน

สาธิตการทดลองผานวีดิทัศน 

4. นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองและเขียน

รายงานผลการทดลองสงผูสอน 

5. ทดลอบความรูภายหลังการเรียน 

 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ        

- power point   

 -e-learning 

- Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

  อ.ดร.พนนา 

 

 

 

  

 

 

 

สัปดาหท่ี 2 (ตอ) 

(29 พ.ค. 65)  

17.30–18.30 น. 

ทบทวน สรุปความรูท่ีไดรับ (0/1/0) ผูเรยีนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุป

ความรูท่ีไดรับจากการปฏบัิติการ 

อ.ดร.พนนา 

 

สัปดาหท่ี 3 

(12 มิ.ย. 65) 

(8.30-12.30 น) 

 

 

 

การทดลองเรื่อง “สมดลุเคมี"   

1. Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem 

solving  

3. Communication  

4. Collaboration 

 

(0/4/0) 1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับการทําการทดลอง 

2.บรรยายทฤษฎเีรื่องสมดลุเคม ี

3. ผูเรียนทําการทดลองหรือผูสอนสาธิตผาน

วีดิทัศน 

4. ผูเรียนอภปิรายผลการทดลองรวมกันและ

เขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารยผูสอน 

5. ทดลอบความรูภายหลังการเรียน 

 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       

 - power point  

-e-learning 

- Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

 

 

 

 

 อ. ผุสด ี
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สัปดาหท่ี  หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ท่ีใช 
ชื่อ     

ผูสอน 

สัปดาหท่ี 3 (ตอ) 

(12 มิ.ย. 65) 

 (13.30-17.30 น) 

 

 

การทดลองเรื่อง “อัตราเร็วของปฏิกิริยา" 

1. Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem 

solving  

3. Communication  

4. Collaboration 

 

(0/4/0) 1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับการทําการทดลอง 

2.บรรยายทฤษฎเีรื่องสมดลุเคม ี

3. ผูเรียนทําการทดลองหรือผูสอนสาธิตผาน

วีดิทัศน 

4. ผูเรียนอภปิรายผลการทดลองรวมกันและ

เขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารยผูสอน 

5. ทดลอบความรูภายหลังการเรียน 

 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       

 - power point  

-e-learning 

- Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

 อ.ผุสด ี

 

    

  

สัปดาหท่ี 3 (ตอ) 

(12 มิ.ย. 65) 

 (17.30-18.30 น) 

 

การจัดทํา mind map เรื่อง สมดลุเคมี 

และอัตราเร็วของปฏิกิริยา 

1. Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem 

solving  

(0/1/0) ผูเรยีนทบทวนความรู  สรุปความรูท่ีไดในรูป

ผังความคิด เพ่ือใหไดความคิดรวบยอด 

อ.ผุสด ี

สัปดาหท่ี 4  

(19 มิ.ย. 65) 

(8.30-12.30 น) 

การทดลองเรื่อง “การวัดคา pH และ

สมบัติของสารละลายบัฟเฟอร”  

1. Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem 

solving  

3. Communication  

4. Collaboration 

 

(0/4/0) 1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับการทําการทดลอง 

2.บรรยายทฤษฎเีรื่องสมดลุเคม ี

3. ผูเรียนทําการทดลองหรือผูสอนสาธิตผาน

วีดิทัศน 

4. ผูเรียนอภปิรายผลการทดลองรวมกันและ

เขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารยผูสอน 

5. ทดลอบความรูภายหลังการเรียน 

 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       

 - power point  

 - e-learning 

- Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

 

 

อ.ผุสด ี
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สัปดาหท่ี  หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ท่ีใช 
ชื่อ     

ผูสอน 

สัปดาหท่ี 4 (ตอ) 

 (19 มิ.ย. 65) 

(13.30-17.30 น)    

การทดลองเรื่อง “การไทเทรตกรด-เบส” 

1. Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem 

solving  

3. Communication  

4. Collaboration 

 

1(0/4/0) 1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับการทําการทดลอง 

2.บรรยายทฤษฎเีรื่องสมดลุเคม ี

3. ผูเรียนทําการทดลองหรือผูสอนสาธิตผาน

วีดิทัศน 

4. ผูเรียนอภปิรายผลการทดลองรวมกันและ

เขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารยผูสอน 

5. ทดลอบความรูภายหลังการเรียน 

 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       

 - power point  

-e-learning 

- Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

 อ.ผุสด ี

 

สัปดาหท่ี 4 (ตอ) 

 (19 มิ.ย. 65) 

 (17.30-18.30 น) 

การจัดทํา mind map เรื่อง “การวัดคา 

pH และสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร”  

และ “การไทเทรตกรด-เบส” 

1. Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem 

solving  

(0/1/0) ผูเรยีนทบทวนความรู  สรุปความรูท่ีไดในรูป

ผังความคิด เพ่ือใหไดความคิดรวบยอด 

อ.ผุสด ี

สัปดาหท่ี 5 

 (26 มิ.ย. 65) 

(8.30-12.30 น)   

การทดลองเรื่อง “การหาปริมาณยาลด

กรด” 

1. Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem 

solving  

3. Communication  

4. Collaboration 

 

(0/4/0) 1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับการทําการทดลอง 

2.บรรยายทฤษฎเีรื่องสมดลุเคม ี

3. ผูเรียนทําการทดลองหรือผูสอนสาธิตผาน

วีดิทัศน 

4. ผูเรียนอภปิรายผลการทดลองรวมกันและ

เขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารยผูสอน 

5. ทดลอบความรูภายหลังการเรียน 

 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       

 - power point  

-e-learning 

- Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

 

อ.ดร.มธุรส   
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สัปดาหท่ี  หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

(บ / ป / ฝ) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ท่ีใช 
ชื่อ     

ผูสอน 

สัปดาหท่ี 5 

 (26 มิ.ย. 65) 

(13.30-16.30 น) 

สรุปทบทวนเน้ือหาวิชาท้ังหมด 

Critical Thinking and Problem 

solving  

 

(0/2/0) นักศึกษาทบทวนความรูผานวิดีทัศนสรุป

เน้ือหารายวิชา 

อ.ดร.มธุรส 

ครั้งท่ี 12 

(26 มิ.ย. 65) 

(16.30-18.30 น) 

สอบขอเขียนวัดความรูปลายภาค (0/2/0) ขอสอบออนไลน อ.ดร.มธุรส 

 รวม (0/45/0   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

2.1 การประเมินผล 

ผลการเรยีนรู กิจกรรมการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

ดานท่ี  1  ขอ (1)  (3)   (4)  

ดานท่ี  4  ขอ (2)  (3) 

ดานท่ี  5  ขอ (3) 

- การเขาช้ันเรียน    

- รายงานผลการทดลอง   

ทุกครั้ง 

ทุกครั้ง 

10% 

30% 

ดานท่ี 2  ขอ (1)  

ดานท่ี 3  ขอ (2)  (3)  

 

- สอบยอยกอนการทดลอง 

- สอบยอยหลังการทดลอง 

- mind map 

- -สอบขอเขียนปลายภาคการศึกษา    

ทุกครั้ง 

ทุกครั้ง 

12 และ 19 ม.ิย. 65 

26 มิ.ย. 65 

          15% 

          10% 

5% 

          30% 

 

หมวดท่ี  6   ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1. ชื่อตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 

    - สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ปฏิบัติการ 

      เคมี. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา, 2557 

2.  ชื่อเอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/แหลงอางอิงอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาควรอานเพ่ิมเติม 

     2.1  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ปฏิบัติการเคมี. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ  

           มหาวิทยาลัย, 2536. 

     2.2 ศุภชัย  ใชเทียมวงศ. ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหปริมาณ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2539. 

     2.3 Belcher, R., Nutten, A.J. and Macdonald, A.M.G., Qualitative Inorganic Analysis,  

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

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

2.5 Bishop, C.B., Bishop, M.B., Whitten, K.W., and Gailey, K.D., Experimentals in General Chemistry,  

2nd ed., Saunders College Publishing,  Philadelphis, 1992. 

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

York, 1990. 

2.7 Frantz, W.H., and Malm, E.L., Chemical Principles in the Laboratory, W.H. Freemann   and  

           Company,  San Francisco, 1968. 

2.8 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 

2.10 Welcher, F.J., and Hahn, R.B., Semimicro qualitative Analysis, D. Van Nostrand  Company  

            Inc., New York, 1963. 

 

หมวดท่ี  7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     1. ประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนจากแบบสํารวจออนไลน โดยมหาวิทยาลัยจัดทําแบบสํารวจความคิด

เห็นของนักศึกษาตอการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการเคมี  ซ่ึงแบบสํารวจครอบคลุมตั้งแตวิธีการสอน การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน บรรยากาศในหองเรียน และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 

 2. ประเมินประสิทธิผลของการสอนจากคะแนนทดสอบยอยหลังการเรียน โดยผูเรียนตองมีคะแนนสอบยอยหลังการเรียน

ในระดับท่ีสูงข้ึนจากการทดสอบยอยกอนการเรียน 

 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 การประเมินการสอน  อาจารยผูสอนใชวิธีการประเมินการสอน ดังนี้  

    1. ใชการทดสอบการเตรียมความพรอมกอนการทดลอง 

 2.  การทดสอบยอยหลังการเรียน 

 4. การประเมินผลการเรียนรูจากรายงานผลการทดลองแตละการทดลอง 

 

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

 1. นําผลการประเมินการสอนออนไลนของนักศึกษา มาพิจารณาปรับปรุงการสอน 
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  ผูเรียนตองการใหทดสอบเตรียมความพรอมภายหลังจากการเรียนแลว แตเนื่องจากในการเรียนรายวิชามีจุดประสงค

เพ่ือใหผูเรียนเตรียมความพรอมกอนการเขาปฏิบัติการเพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได ดังนั้น ผูสอนจึงพิจารณาวายังคงใหมี

การสอบยอยกอนการเรียน แตจะเพ่ิมการทดสอลยอยภายหลังการเรียน เพ่ือใหกับผูเรียนไดมีคะแนนเพ่ิมมากข้ึน 

  

2. นําผลการวิเคราะหขอสอบปลายภาค มาปรับปรุงการเรียนการสอน    

 - 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 
วิธีการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมาย 

คุณธรรมจริยธรรม ตรวจสอบการเขาช้ันเรียนตรง

เวลา  การขาดเรียน การสงงาน

ตรงตอเวลา 

จํานวนนักศึกษาท่ีขาดเรียนเกิน

เกณฑท่ีกําหนด 

ไมเกินรอยละ 5 ของนักศึกษา

ท้ังหมด 

ผลการรักษาขอตกลงรวมกันใน

การเรียนปฏิบัติการ 

-จํานวนนักศึกษาท่ีปฏิบัติตาม

ขอตกลง 

-อยางนอยรอยละ 80 ของ 

นักศึกษาท้ังหมด 

ความรู ทวนสอบจากคะแนนการเตรียม

ความพรอมกอนทําปฏิบัติการ

ทดลอง 

 

ทวนสอบจากคะแนนหลักการ

เรียน 

 

 

ทวนสอบจากคะแนนรายงานผล

การทดลอง 

 

ทวนสอบจากการจัดทําผังความรู 

Mind map 

 

 จํานวนนักศึกษาท่ีไดคะแนน

อ ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ  50  ข อ ง

คะแนนท้ังหมด 

 

จํานวนนักศึกษาท่ี ไดคะแนน

อ ย า ง น อ ย ร อ ย ล ะ  70  ข อ ง

คะแนนท้ังหมด 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีไดคะแนนรอย

ละ  80 ของคะแนนรายงาน

ท้ังหมด  

-จํานวนนักศึกษาท่ีไดคะแนนรอย

ละ 70 ของคะแนน mind map 

ปฏิบัติไทเทรตท้ังหมด 

อยางนอยรอยละ 50 ของ 

นักศึกษาท้ังหมด 

 

 

อยางนอยรอยละ 50 ของ 

นักศึกษาท้ังหมด 

 

 

อยางนอยรอยละ 70 ของ 

นักศึกษาท้ังหมด 

 

-อยางนอยรอยละ 80 ของ

นักศึกษาท้ังหมด 

 

ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัม พันธ ระหว า ง

บุคคล 

และความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  ซ่ึงพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  ภายหลัง

การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช  และ

นําเสนอแนวทาง การปรับปรุงและพัฒนาตอคณะกรรมการบริหารกลุมวิชาเคมีท่ัวไป  เพ่ือพิจารณาใหความคิดเห็นและ

วางแผนเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสําหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
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                                                        ลงช่ือ     

(อ. ผุสดี สิรยากร) 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

วันท่ีรายงาน 18 พฤษภาคม 2565 

 

                                                        ลงช่ือ     

(อ. ผุสดี สิรยากร) 

ประธานกลุมวิชาเคมีท่ัวไป 

วันท่ีรายงาน 18 พฤษภาคม 2565 

 

                                                        ลงชื่อ  

(อาจารย ดร. สุกัญญา  เพชรศิริเวทย) 

หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

วันท่ีรายงาน 18 พฤษภาคม 2565 
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