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 รายละเอียดของรายวิชา  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

ภาคการศึกษาท่ี   1  ปการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

              

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

หมวดท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

1.รหัสและช่ือรายวิชา    CH 1403 หลักเคมีพ้ืนฐาน  

Basic Principle of   Chemistry 

2. จํานวนหนวยกิต  3 (3/3-0-0) 

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา   หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย หมวดวิชาเฉพาะวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

4. ระดับการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  ช้ันปท่ี 1 

5. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Prerequisite) None 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) CH1411 

7. ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อ.ผุสดี  สิรยากร 

8. ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรวม อ.เกษม พลายแกว 

9. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

10. วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุง

ครั้งลาสุด 

25 กรกฎาคม 2564 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

  จุดมุงหมายของรายวิชา1.  

1.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ  

1.2 สามารถอธิบายความรู หลักการและทฤษฏีของเน้ือหาวิชาท่ีสัมพันธกับปรากฎการณตามธรรมชาติได  

 1.3 สามารถใชความรู ความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนในแตละบทเรียนมาบูรณาการกันและคดิวิเคราะหแนวทางในการใน

การแกปญหาไดถูกตองได 

1.5 สามารถทํางานเปนทีมและปรกึษาหารือเพ่ือแกปญหาโจทยท่ีเรยีนและ คําถามทางวิชาการตางๆได 

1.7 สามารถใชเทคโนโลยสีืบคนขอมูล รวบรวมอภิปรายและนําเสนอผลงานกลุมในรูปของการบูรณาการเน้ือหาท่ีเรียน

เขากับการดําเนินชีวิตประจําวัน  
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1.9 สามารถแสดงออกถึงความมีวินัย ความรับผิดชอบ และจาํแนกแยกแยะการกระทําท่ีเก่ียวของกับคณุธรรมท้ัง 6 

ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตญัู) และนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางเหมาะสม  

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

2.1 ผลการประเมินการสอนของผูเรียน ในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

จากการประเมินของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 นักศึกษามีความประสงคให

อาจารยสอนใหชาลง และมคีวามประสงคใหอาจารยผูสอนอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการคํานวณท่ีเก่ียวกับเน้ือหาในแตละบทให

ละเอียดมากข้ึน 

แนวทางการพัฒนา ในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

เน่ืองจากในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เปนชวงเวลาท่ีตองเวนระยะหางระหวางผูเรียนกับผูเรยีน ผูสอนกับ

ผูเรยีน (social distancing) เพ่ือปองกันการระบาดของเช้ือโควิด-19 การเรียนการสอนจึงมีการเตรียมท้ังแบบผสมผสาน 

(blended /hybrid learning) โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจมีท้ังการเรียนแบบใหนักศึกษามาเขาเรียน (onsite) ใช active 

learning ซึ่งจะตองปรับเปลี่ยนตามสถานการณ และอาจจําเปนตองเรียนแบบออนไลน (online) ใชสื่ออิเล็คโทรนิค เชน e-

learning  VDO ppt  และเครื่องมือตางๆทางออนไลนเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนเองดานองคความรูตางๆ และวิธีการคดิโดยใชกรอบ

การจัดการเรยีนการสอนแบบ 4Cs ยึดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการเรยีนรูตลอดชีวิต เนนทักษะดานสารสนเทศ

และการใชเทคโนโลยี ทักษะดานการใชชีวิตและการทํางานโดยยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง   การใชคุณธรรมดานตางๆ (soft skills ) 

ปรับเอกสารประกอบการสอนใหเขาใจงายและหลากหลายรูปแบบเชนจัดทําคลิป VDO สั้นๆ ตามเน้ือหาของบทเรยีน ใช 

teaching methods  หลากหลายท่ีเปน Active learning การมอบหมายงานใหนักศึกษาไปศึกษาเองนอกหองเรียน (flipped 

classroom) และนํามาสรุปแลกเปลี่ยนเรียนรูในหองเรียน (flipped learning) การออกมานําเสนองานกลุม หลากหลายรูปแบบ

ข้ึนกับแตละบทเรียน การตอบคาํถามเก็บคะแนนในหองเรียนเพ่ือการมีสวนรวมในหองเรียน  อีกท้ังแนะนํานักศึกษาใหคนควา

เพ่ิมเตมิจากสื่อตางๆ ท่ีมีความนาเช่ือถือและสามารถคนหาความรูไดดวยตนเองท้ังในบทเรียนออนไลนของรายวิชาและบทเรียน

ออนไลนของหนวยงานและสถาบันตางๆ  

 

2.2 ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (CLOs) 

2.2.1 นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนอยางมีคุณคา คณุธรรมจริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย สุจริต มีคณุธรรม      

6 ประการไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตญัู และดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

      2.2.2 มีความรู แนวคิดและทฤษฎีในหลักสตูรสาขาวิชาท่ีเรียน ดานหลักเคมีพ้ืนฐาน เก่ียวกับปฏิกิริยาเคม ี

ปฏิกิริยานิวเคลียร  สมการเคมี สถานะของสสาร การคาํนวณหาปรมิาณสาร กรด-เบส และการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปใชเปน

พ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาชีพตอไป 

    2.2.3 ใฝเรียน ใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองสามารถแสวงหาความรูดวยตัวเองอยางตอเน่ืองสามารถ

คนควาหาความรูเพ่ิมเติมไดจากแหลงความรูตางๆ ดวยตนเอง 

2.2.4 มีคุณลักษณะของภาวะผูนําและภาวะผูตามท่ีดสีามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีวินัย เสียสละ และ 

รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม สมารถปรับตัวและรวมกันทํางานชวยเหลือ แกปญหากลุมไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

2.2.5 สามารถสรุปประเด็น และสือ่สาร ท้ังการพูดและการเขียน และเลือกใชรูปแบบการ นําเสนอไดถูกตอง 
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เหมาะสม   

 

หมวดท่ี 3 สวนประกอบของรายวิชา 

1.   คําอธิบายรายวิชา 

 โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีและสารประกอบเชิงซอน ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของแข็ง ของเหลวและ

สารละลาย สมดลุเคมีและกรด-เบส จลนศาสตรเคมี เทอรโมเคมี เคมีสิ่งแวดลอม และเคมีนิวเคลียร 

2.   จํานวนช่ัวโมงท่ีใชในการเรียนการสอน /ภาคการศึกษา  บรรยาย 45 ช่ัวโมง 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคลจันทร –ศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น 

และตามเวลาท่ีนัดหมายกับนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถติดตออาจารยผานระบบ MS Team และ line กลุม 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

มาตรฐานผลการเรียนรูคณะสาธาณสุขศสาตรและส่ิงแวดลอมสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตองพัฒนา ความรู ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

0B 1. ปฏิบัติตนอยางมีคุณคา คุณธรรมจริยธรรม 

เสียสละและซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 6ประการ

ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู 

และดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 1. มีความรู 

แนวคิดและ

ทฤษฎีใน

หลักสูตร

สาขาวิชาที่เรียน  

 1. ใฝเรียน ใฝรูและ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 2. สามารถแสวงหา

ความรู   ดวยตัวเองใฝเรียน 

ใฝรูและพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง(กายภาพ  

1B 4. มีคุณลักษณะของ

ภาวะผูนําและภาวะผู

ตามที่ดี 

  

 4. สามารถสรุปประเด็น และ

สื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน และ

เลือกใชรูปแบบการ นําเสนอไดถูกตอง

เหมาะสม 

ขอ1.1 ขอ 2.1 ขอ 3.1,3.2 ขอ 4.4 ขอ 5.4 

 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน มีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี ้    

1. คุณธรรม จริยธรรม ที่

ตองพัฒนา 
วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรยีนรู    วิธีการวดัและประเมินผล     

2B1. ปฏิบัติตนอยาง 

3Bมีคุณคา คุณธรรมจริยธรรม 

เสียสละและซ่ือสัตย สุจริต 

มีคุณธรรม 6 ประการ 

ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด 

เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู 

และดําเนินชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

แนะนํา 

 การใชพลังงานอยางประหยัด 

 การรักษาความสะอาดในหองเรียน 

 การใชกระดาษ reused ในการทํารายงาน   

 รณรงคการคัดแยกขยะ /การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 

 การใชจักรยานอยางมีวินยั/การชวยกันบํารุงรักษา 

 การชวยเหลือชวยเหลือสังคมในชวงเกิดการแพรระบาด

ของโรคโควิด 19 เชน การสังเกตคนรอบขางแบบหางๆ 

การใหเทาที่พอจะทําได การเปนจิตอาสาประสานงานชวย

     1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในหองเรียน

ความสนใจและการมีสวนรวมในการแลกเปล่ียน

เรียนรูดานคุณธรรม 

     2. หองเรียนสะอาดไมมีการทิ้งเศษอาหาร 

เคร่ืองด่ืมในหองเรียน  

     4. ผูสอนใหขอมูลสะทอนกลับแกนกัศึกษาเพื่อ

ปรับปรุง 

(ในกรณีที่มีการสอน onsite) 
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คนปวย 

(Communication และ collaboration) 

 

 

 

2. ความรู ที่ตองพัฒนา  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.มีความรู แนวคิดและ

ทฤษฎีในหลักสูตร

สาขาวิชาที่เรียน  

  

 

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   คือ จัด

กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือทํา และ ไดใชกระบวนการ

คิดเกี่ยวกับส่ิงที่ผูเรียนกระทาํลงในรูปแบบตางๆเชน flipped 

learning  

การเรียนแบบรวมมือ (collaborative Learning Group) การ

เรียนแบบแลกเปล่ียนความคิด (think –Pair-Shar) การเรียน

แบบทบทวนโดยผูเรียน   

      1.  สรุปบทเรียนหลังจากมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษา

คนควานอกหองเรียนจากส่ือการสอน online ทาง e-learning 

โดยใช VDO  power point และแหลงคนควาเพิ่มเติมอื่นๆ 

      2.  จัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ของ Active Learning  

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เชน มุมสนทนา (Corners)  การ

ระดมสมอง (Brainstorming)  ตามธรรมชาติของเนื้อหาเพื่อ

ความเขาใจและพัฒนาบุคลิกภาพและการเขาสังคมโดยใช

เนื้อหาบทเรียนตลอดจนประยุกตและบรูณาการเนื้อหาเขากับ

เร่ืองราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันโดยใชพื้นฐานทางวิชาเคมีที่

เรียนมาอธิบาย 

     3.  ทําแบบฝกหัดและวิเคราะหขอมลูจากโจทยปญหาตางๆ

ที่อาจารยและกลุมชวยกันคิดขึ้นแลวสรุปเปน mind mapping  

ของกลุมหรือรายบุคคลแลวแตกรณี 

 

(1.Creativity and Innovation 2.CriticalThinking and 

Problem solving 3.Communication 

4.Collaboration) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. การทําแบบฝกหัด และเฉลยแบบฝกหัดเพื่อ 

ความเขาใจที่ถกูตองและตอเนื่องในเนื้อหาตอไป 

     2. สอบยอย พรอมเฉลยเพื่อการปรับปรุงตนเอง 

ของนักศึกษาใหไดคะแนนมากขึ้นเร่ือยๆในการสอบ

คร้ังตอไป 

      3. สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 

      4. สังเกตพฤติกรรมการสนใจในการเรียน 
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3. ทักษะทางปญญา  

ที่ตองพัฒนา 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

1.ใฝเรียน ใฝรูและ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

2.สามารถแสวงหา

ความรูดวยตัวเอง 
 
  

มอบหมายงานใหไปทําความเขาใจในเนื้อหาแตละหัวขอแลว

สรุปความเขาใจของตนเองภายนอกหองเรียน (flipped 

learning) จากส่ือตางๆ แลวนํามารวมอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นในชั้นเรียนทั้งแบบเด่ียวและแบบกลุม โดยอาจารยผูสอน

เปนผูเชื่อมโยงความเขาใจในเนื้อหาโดยใชคําถามหรือรูปภาพ

ตางๆหรือการคิดแกปญหาโจทยการคํานวณเพื่อพัฒนาการคิด

พื้นฐาน รายวิชานี้เปนเคร่ืองมือในการฝกกระบวนการคิดที่

นักศึกษาสามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจประเมินขอมูล

แนวคิดและหลักฐานใหมจากแหลงขอมลูที่หลากหลายแลว

นํามาสรุปใชแกไขปญหาดวยตนเอง จนเกิดเปนความชํานาญ

ดานตางๆดังกลาวแลวซ่ึงทั้งกระบวนการเปนการพัฒนาทักษะ

ทางปญญา 

(1.Creativity and Innovation 2.CriticalThinking and 

Problem solving 3.Communication 

4.Collaboration) 

 

     1. ติดตามประเมินผล ความถูกตอง เหมาะสม 

ในการแปลผลบทความวิชาการ/บทความวิจัย/การลง

พื้นที่ 

     2. ติดตามประเมินผลความถูกตองเหมาะสมของ

การใชส่ืออิเลคโทรนิค ในการรวบรวมขอมูลและการ

นําเสนอขอมูล 

     3. ประเมินความถูกตองและเหมาะสมของ

ผลงานในการนําเสนอและรูปแบบของชิน้งานและ

รายงาน 

     4. กําหนดคะแนนรายงานการคนควาอิสระ การ

นําเสนอผลงานและชิ้นงาน 

     5. สังเกตทักษะในการนําเสนอรายงาน 

     6. สังเกตการณทํางานกลุม ภาวะการเปนผูนํา

และผูตาม (กรณีสามารถ onsite) 

ใหขอมูลสะทอนกลับแกนักศึกษาถามกีารนําเสนอ

รายงานหนาชั้นเรียน (onsite) 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบที่

ตองพัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4B4. มีคุณลักษณะของ

ภาวะผูนําและภาวะผูตามที่

ดี 

  

 จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   คือจัด

กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือทํา และ ไดใชกระบวนการ

คิดเกี่ยวกับส่ิงที่ผูเรียนกระทาํลงในรูปแบบตางๆ อยางใดอยาง

หนึ่ง เชน flipped learning การเรียนแบบรวมมือ 

(Collaborative Learning Group) การเรียนแบบแลกเปล่ียน

ความคิด  (Think –Pair-Share) การเรียนแบบทบทวนโดย

ผูเรียน (Student –led-Review Sessions) การเรียนแบบ

แผนผังความคิด (Mind Mapping) เพื่อเปนสะพานเชื่อม

นักศึกษาใหเขากับโลกการใชชวีิตจริง   

  

   

 

 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานกลุม 

2. กําหนดใหนักศึกษาประเมินพฤติกรรมในการ

ทํางานซ่ึงกันและกัน 

3. กําหนดคะแนนงานคนควาอิสระดานเคมีกับการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ใหขอมูลสะทอนกลับแกนักศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการทาํงานกลุมใหมีสวนรวมมากขึ้น 

  

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

ตองพัฒนา  

 4. สามารถสรุป

ประเด็น และส่ือสาร ทั้ง

การพูดและการเขียน และ

เลือกใชรูปแบบการ

นําเสนอไดถูกตอง

เหมาะสม 
 

ใช e-learning ในเนื้อหาของรายวิชาและ แพลท

ฟอรมการเรียนรูออนไลนตางๆ เชน app.ไลน u-tube MS-

teams ตลอดจน Interactive Tool  ในการติดตอส่ือสารกับ

นักศึกษาและถาม-ตอบความเขาใจในเนื้อหาเพิ่มเติมจาก

หองเรียน  และใหนักศึกษาเขาไปทําความเขาใจโดยในเนื้อหา

อาจารยไดจัดไวใหเปน การใช VDO program powerpoint  

u-tube  ภาพเคล่ือนไหวตางๆโดยยึดหลัก “ภาพหนึ่งภาพ

บรรยายคําพูดคําอธบิายไดเปนพันคํา”  

-มอบหมายงานกลุม / งานเด่ียวใหนักศึกษาไดฝกฝนการทํา

โจทยเพื่อทบทวนความรูในแตละบทเรียน 

 

(1.Creativity and Innovation  

2. Critical Thinking and Problem solving  

3. Communication  

4. Collaboration)  

5B1. ตรวจสอบความถูกตองของรายงานงานคนควา

อิสระ  

2. พิจารณาความสามารถในการนําเสนอผลงาน 

3. การมีสวนรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น     

การนําเสนองานคนควาอิสระหัวขอเคมีกับ

ส่ิงแวดลอมในจังหวัดสมุทรปราการ 

4. พิจารณาความถูกตองจากการรายงานและการ

นําเสนอผลของการศึกษาคนควา 

5.  กําหนดคะแนนทั้งสามสวน คือ การทํารายงาน 

การนําเสนอผลงาน และรูปแบบของชิ้นงาน เชน 

pop-up ฯลฯ 

 

วิเคราะหรายงานและการนําเสนอและใหขอมูล

สะทอนกลับแกนักศึกษา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

รหัสวิชา CH 1403  กลุม 01  ช่ือวิชาหลักเคมีพ้ืนฐาน      จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต        จํานวนช่ัวโมง   45  ช่ัวโมง  
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อาจารยผูสอน  1.  อ.ผสุดี  สิรยากร 2. อ.เกษม พลายแกว       

1. แผนการสอน (เขียนใหสอดคลองกับ Curriculum Mapping และสอดคลองกับหมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา) 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 
ชื่อผูสอน 

1      1. Pre-Test  

เพื่อวิเคราะหภูมิหลังและศักยภาพผูเรียน  

-จุดมุงหมายรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา 

-รูปแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนการ

สอน 4Cs 

-เกณฑการวัดและประมวลผล/การแบง

คะแนน 

-ขอความรวมมือ 

 การใชพลังงานอยางประหยัด 

 การรักษาความสะอาดในหองเรียน 

 การใชกระดาษ reused ในการทํา

รายงาน   

 รณรงคการคัดแยกขยะ  /การใชถุงผา

แทนถุงพลาสติก 

  การใชจักรยานอยางมีวินัย/การชวยกัน

บํารุงรักษา 

 

บทที่ 1 Atomic Structure and 

Periodic Table 

1.1 introduction  

1.2 Bohr Theory of Hydrogen Atom 

1.3 Atomic Orbitals 

1.4 Electron density s, p , d and f -

orbital 

1.5 Spin Quantum Number and Pauli 

Exclusion Principle 

1.6 Writing Electron Configuration  

1.7 Periodic Table  

   1 .7.1 Representative Element 

    1.7. 2 Alkali Metals 

    1.7.3  Halogens and Noble Gases 

    1.7.4 Transition Elements 

 

1. ขอตกลงในการเรียน 

2. สอบ pre-test เพื่อวิเคราะหภูมิหลังของผูเรียน 

2. บรรยายเนื้อหาผานโปนแกรม MS Team 

3. ถามตอบ 

4. เลนเกมผานโปรแกรม cahoot ชวยกันคิด/

แลกเปล่ียนความคิด /อภิปรายรวมกัน สรุปความ

เขาใจเพื่อใหไดขอสรุปและความเขาใจที่ตรงกัน  

 

Communication    

Collaboration  

Critical Thinking  

 

3.0 อ.ผุสดี 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 
ชื่อผูสอน 
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2 

 

บทที่ 2 Chemical Bonding                                                             

2.1 Ionic Bonds 

2.2 Covalent Bonds 

2.3 Lewis Formula 

2.4 Inter Molecular Force 

    2.4.1 Hydrogen Bond 

    2.4.2 Van de Waal’s Force 

    2.4.3 London Force 

2.6 Shapes of Molecules 

2.8 Paramagnetic and Diamagnetic 

1. บรรยายเนื้อหาผานโปนแกรม MS Team 

2. ถามตอบ 

3. ชวยกันคิด/แลกเปล่ียนความคิด /อภิปราย

รวมกัน สรุปความเขาใจเพื่อใหไดขอสรุปและความ

เขาใจที่ตรงกัน  

Critical Thinking 

3.0 อ.ผุสดี 

3 บทที่ 3 Stoichiometry  

3.1 Atomic mass, Molecular mass 

3.2 Mole 

3.3 Stoichiometry Calculation 

 

ทดสอบยอย เรื่อง Atomic Structure and 

Periodic Table และ Chemical Bonding 

1. บรรยายเนื้อหาผานโปนแกรม MS Team 

2. ถามตอบ 

3. ชวยกันคิด/แลกเปล่ียนความคิด /อภิปราย

รวมกัน สรุปความเขาใจเพื่อใหไดขอสรุปและความ

เขาใจที่ตรงกัน  

Communication Communication    

Collaboration  

Critical Thinking  

แจงผลการสอบใหนักศึกษาทราบ 

3.0 อ.ผุสดี 

4 บทที่ 3 Stoichiometry (ตอ) 

3.3 Stoichiometry Calculation 

3.4Limiting Reagent and  

3.5 Percentage Yield 

 

1. บรรยายเนื้อหาผานโปนแกรม MS Team 

2. ถามตอบ 

3. เลนเกมผานโปรแกรม cahoot ชวยกันคิด/

แลกเปล่ียนความคิด /อภิปรายรวมกัน สรุปความ

เขาใจเพื่อใหไดขอสรุปและความเขาใจที่ตรงกัน  

Critical Thinking 

3.0 อ.ผุสดี 

5  บทที ่4 Gas 

4.1The Nature of Gas 

4.2 Law of Gas 

4.3 the Idel Gas law equation 

4.4 Dalton ’s Law of Partial Pressure 

4.5  Graham’s Law of Effusion 

 

 

 

ทดสอบยอยเรื่อง Stoichiometry 

1. บรรยายเนื้อหาผานโปนแกรม MS Team 

2. ถามตอบ 

3. เลนเกมผานโปรแกรม cahoot ชวยกันคิด/

แลกเปล่ียนความคิด /อภิปรายรวมกัน สรุปความ

เขาใจเพื่อใหไดขอสรุปและความเขาใจที่ตรงกัน  

Communication Communication    

Collaboration  

Critical Thinking  

แจงผลการสอบใหนักศึกษาทราบ 

 

3.0 อ.ผุสดี 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช 

จํานวน

ชั่วโมง 
ชื่อผูสอน 
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6 บทที่ 5 Solid State 

5.1 Ionic crystal  

5.2 Molecular crystal 

5.3 Covalent  Network  crystal 

5.4 Metallic crystal 

 

ทดสอบยอยเรื่อง Gas 

1. บรรยายเนื้อหาผานโปนแกรม MS Team 

2. ถามตอบ 

3. เลนเกมผานโปรแกรม cahoot ชวยกันคิด/

แลกเปล่ียนความคิด /อภิปรายรวมกัน สรุปความ

เขาใจเพื่อใหไดขอสรุปและความเขาใจที่ตรงกัน  

Communication Communication    

Collaboration  

Critical Thinking  

แจงผลการสอบใหนักศึกษาทราบ 

  

7 สรุปความเขาใจเน้ือหาทั้งหมด นักศึกษาจัดทําคลิปสรุปใหเพื่อนฟงโดยจัดทําเปน

กลุม และรวมกันสรุปความเขาใจเพื่อเตรียมความ

พรอมในการสอบกลางภาค 

Communication Communication    

Collaboration  

Creative Thinking 

  

8 บทที่ 6. Liquid and Solution  

6.1  เปรียบเทียบสมบัติของของเหลว  และ

สารละลาย 

6.2   การเปล่ียนสถานะ 

6.3  ความดันไอและจุดเดือด 

6.4 พลังงานการเปล่ียนสถานะ 

6.5 ความตึงผิว 

6.6 ความหนืด 

6.7 แผนภาพวัฏภาค 

6.8 ประเภทสารละลาย 

6.9 กระบวนการเกิดสารละลาย 

6.10 ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการ

ละลาย 

6.11 ประเภทสารละลาย 

6.12 กระบวนการเกิดสารละลาย 

6.13 ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการ 

       ละลาย 

6.14 ความเขมขนของสารละลายหนวย  %

(w/w) , %(w/v) , %(v/v),mg% ,ppm 

,ppb ,M , N , m ,mole fraction , mole 

percent 

 

 จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนน

การเรียนรูในศครรษที่ 21 โดยจะเนนดาน 

critical thinking /collaboration / 

communication และ Creative Thinking   

โดย 

1.มอบหมายใหนักศึกษาศึกษา Clip  บทเรียน

(ศึกษาลวงหนากอนเขาชั้นเรียนในหองเรียน) โดย

ศึกษาผานหองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อ

หอง “CH1403”  

2.ในหองเรียนออนไลน บรรยายสรุปเนือ้หาและจัด

กิจกรรม 

2.1  บรรยายสรุปเปรียบเทียบสมบัติของของเหลว 

แกส ของแข็ง และสารละลาย  พรอมยกตัวอยาง

สารรอบๆ ตัวที่มีสถานะตาง ๆ และการใชประโยชน

ในชีวิตประจําวัน      

2.2 บรรยายสรุปเกี่ยวกบัแผนภาพวฏัภาค และการ

เปล่ียนสถานะของสาร พลังงานที่เกี่ยวของกับการ

เปล่ียนสถานะ 

2.3. บรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเกิด

สารละลาย  ปจจัยตาง ๆ  ที่มีผลตอการเกิด

สารละลาย 

2.4. บรรยายสรุปเร่ืองความเขมของสารละลายใน

หนวยพรอมทั้งยกตัวอยางการคํานวณความเขมขน

ในหนวย  %(w/w) , %(w/v) , %(v/v), mg% 

 3 (4.5) 

   
อ.เกษม 
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,ppm ,ppb ,M , N , m ,mole fraction , mole 

percent    และจัดกิจกรรมใหนักศึกษาแตละคนได

ฝกการคํานวณเกีย่วกับความเขมขนของสารละลาย 

ในหนวยตาง ๆ และการเจือจางสารละลาย 

2.5. กิจกรรมออนไลน “TEAM FOR SOLVING.”.

โดยมอบหมายใหนกัศึกษาแตละกลุมไดทํางานเปน

ทีมเพื่อการแกปญหาโจทยเร่ือง Liquid and 

Solution  ตามที่อาจารยผูสอนมอบหมาย  และ

นักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผาน MS Teams 

สื่อที่ใช 

1.หองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อหอง 

“CH1403” ซ่ึงจะมี Clip บทเรียน   เอกสาร

ประกอบการสอน   แบบฝกหัดและโจทยเสริม

ประสบการณ   แบบทดสอบรายบุคคล เร่ือง 

Liquid and Solution    

2. แบบทดสอบยอยเร่ืองของเหลวและสารละลาย 

 

9 บทที่ 6. Liquid and Solution (ตอ) 

6.15 การเจือจางและการผสมสารละลาย 

6.16 สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย 

2.6 บรรยายสรุปการเจือจางและการผสม

สารละลาย และสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย 

2.7 ทดสอบยอยออนไลนการเจือจางและการผสม

สารละลาย และสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย 

สื่อที่ใช 

1.หองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อหอง 

“CH1403” ซ่ึงจะมี Clip บทเรียน   เอกสาร

ประกอบการสอน   แบบฝกหัดและโจทยเสริม

ประสบการณ   แบบทดสอบรายบุคคล เร่ือง 

Liquid and Solution    

2. แบบทดสอบยอยเร่ืองของเหลวและสารละลาย 

1.5 (4.5)  

 บทที่ 7 บทที่ 7. สมดลุกรด-เบส (Acid-

Base Equilibrium ) 

7.1 ภาวะสมดุล  

7.2 คาคงที่สมดุล Kc Kp 

7.3 สมดุลวิวิธภัณฑ   

7.4 การคํานวณความเขมขนของ 

      สาร ณ ภาวะสมดุล 

7.5  คา Reaction Quotient , Q 

7.6 หลัก Le Chatelier’s Principle  

      และการรบกวนสมดุล 

จัดการเรยีนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญและเนน

การเรียนรูในศครรษที่ 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / communication 

และ Creative Thinking   โดย 

1.มอบหมายใหนักศึกษาศึกษา Clip  บทเรียน

(ศึกษาลวงหนากอนเขาชั้นเรียนในหองเรียน) โดย

ศึกษาผานหองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อ

หอง “CH1403” 

1.มอบหมายใหนกัศึกษาศึกษา Clip  บทเรียน

(ศึกษาลวงหนากอนเขาชั้นเรียนในหองเรียน) โดย

ศึกษาผานหองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อหอง 

“CH1403”  

1.5 (6)  
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2.ในหองเรียนออนไลน บรรยายสรุปเนือ้หาและจัด

กิจกรรม 

2.1.บรรยายสรุปเกีย่วกับภาวะสมดุล   คาคงที่สมดุล 

การคํานวณคาคงที่สมดุลและกาคํานวณความเขม

ของสาร ณ ภาวะสมดุล คา Reaction Quotient , 

Q  หลัก Le Chatelier’s Principle และการ

รบกวนสมดุล  พรอมยกตัวอยางสมดุลใน

ชีวิตประจําวัน อาทิ การเกิดนิ่วในไต เปนตน 

3.จัดกิจกรรมกลุมออนไลน .”ONE QUESTION  : 

ONE ANSWER.” โดยใหนักศึกษาแตละกลุมไดฝก

การคํานวณคาคงที่สมดุล การคํานวณคา Q   การ

อธิบายผลกระทบจากการรบกวนสมดุลโดยใชหลัก  

Le Chatelier’s Principle 

และอาจารยผูสอนไดสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ

สมดุลเคมี 

10 บทที่ 7. สมดุลกรด-เบส (Acid-Base 

Equilibrium )  (ตอ) 

7.7  คุณสมบัติของกรด-เบส 

7.8  นิยามกรด-เบส 

7.9 ประเภทของกรด-เบส 

7.10 ความแรงของกรด-เบส 

7.11 การหาคา pH และ pOH 

7.12การคํานวณคาpH ของกรดแก –เบส แก 

7.13 การแตกตัวของกรดออนและการ

คํานวณคา pH 

7.14 การแตกตัวของเบสออนและการคํานวณ

คา pH 

7.15 สมบัติความเปนกรด-เบสของเกลือ 

7.16 สารละลายบัฟเฟอร 

7.17 อินดิเคเตอรสําหรับการไทเทรตกรด-เบส 

7.18 สารละลายมาตรฐานปฐมภูมกิรด-เบส 

จัดการเรยีนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญและเนน

การเรียนรูในศครรษที่ 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / communication 

และ Creative Thinking   โดย 

4.บรรยายสรุปเกี่ยวกับสมบัติกรด-เบส  นิยามกรด-

เบส  ประเภทกรด-เบส พรอมยกตัวอยางกรด-เบสที่

ใชในชีวิตประจําวัน  

5. บรรยายสรุปพรอมยกตัวอยางการคํานวณหาคา 

pH และ pOH  การแตกตัวกรดแก-เบสแก กรดออน  

สมบัติความเปนกรด-เบสของเกลือ  สารละลาย

บัฟเฟอร 

6.ทดสอบยอยออนไลน  การหาคา pH ของกรดแก   

กรดออน เบสแก เบสออน และการคํานวณ pH  

ของเกลือ และบฟัเฟอร 

  3 (6 ) 

 
อ.เกษม 

11 บทที่ 7. สมดุลกรด-เบส (Acid-Base 

Equilibrium ) (ตอ)                                         

7.19 การไทเทรตกรด-เบส 

จัดการเรยีนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญและเนน

การเรียนรูในศครรษที่ 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / communication 

และ Creative Thinking   โดย 

1. ในหองเรียนออนไลน  บรรยายสรุปรวบยอด

ความคิดสมดุลกรด-เบส  สารละลายบฟัเฟอร และ

การไทเทรตกรด-เบส 

3. จัดกิจกรรมออนไลน “THINK and  SHARE.  ” 

โดยแบงกลุมนักศึกษากลุม ๆ ละ 3 คน  เพื่อให

   

1..5 (6)  

 

อ.เกษม 
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นักศึกษารวมกันคิดเพื่อแกปญหาโจทยการคํานวณ  

ซ่ึงแตละกลุมจะไดรับโจทยปญหาเร่ืองกรด-เบสที่

แตกตางกัน   นักศึกษาเขยีนสรุปวิธกีารคํานวณ

อยางละเอียดในการแกปญหาโจทยเสนอตออาจารย

ผูสอน   และอาจารยผูสอนตรวจประเมนิและให

ขอเสนอแนะสะทอนกลับแกทุกกลุม พรอมให

นักศึกษาประมวลความเขาใจในการแกปญหาโจทย

ขอนั้นๆๆ  เพือ่ที่จะไดนําเสนอขั้นตอนวธิีการ

แกปญหาโจทยของแตละกลุมในชั้นเรียนออนไลนแก

เพื่อนักศึกษาคนอื่นๆ   

4..มอบหมายโจทยการบานกรด-เบส เพื่อให

นักศึกษาแตละคนไดฝกฝนการทําโจทยกรด-เบส   

โดยใชแบบฝกหัดโจทยการบานเร่ืองกรด-เบส 

สื่อที่ใช 

1.หองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อหอง 

“CH1403” ซ่ึงจะมี Clip บทเรียน   เอกสาร

ประกอบการสอน   แบบฝกหัดและโจทยเสริม

ประสบการณ   แบบทดสอบรายบุคคล เร่ืองสมดุล

กรด-เบส      

  

11 (ตอ) บทที่ 8. จลนศาสตรเคม ี(Chemical 

Kinetics) 

8.1 อัตราการเกิดปฏกิิริยา 

8.2 ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา 

8.3 กฎอัตราและอันดับปฏิกิริยา 

8.4 การหากฎอัตรา 

8.5 กฎอัตราและเวลาคร่ึงชีวิตของปฏกิริิยา

อันดับหนึ่ง  ปฏิกิริยาอันดับสอง 

 

 

จัดการเรยีนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญและเนน

การเรียนรูในศครรษที่ 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration /Creative Thinking   

โดย 

1.มอบหมายใหนักศึกษาศึกษา Clip  บทเรียน

(ศึกษาลวงหนากอนเขาชั้นเรียนในหองเรียน) โดย

ศึกษาผานหองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อ

หอง “CH1403”  

2.ในชั้นเรียนออนไลน บรรยายสรุปเนื้อหาและจัด

กิจกรรม 

2.1บรรยายสรุปเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา 

ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา  การหากฎ

อัตราจากการทดลอง   กฎอัตราและเวลาคร่ึงชีวิต

ของปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง และปฏิกิริยาอนัดับสอง 

พรอมยกตัวอยางการคํานวณเกี่ยวกับการหากฎ

อัตรา เวลาคร่ึงชีวิตของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งและ

อันดับสอง 

2.2 จัดกิจกรรมกลุม .”ONE QUESTION  : ONE 

ANSWER.” โดยใหนักศึกษาแตละกลุมไดฝกการ

คํานวณและทําความใจเนื้อหาเกี่ยวกับอตัราการ

   

1.5 (4)  

  

อ.เกษม 
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เกิดปฏิกิริยา 

สื่อที่ใช 

1.หองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อหอง 

“CH1403” ซ่ึงจะมี Clip บทเรียน   เอกสาร

ประกอบการสอน   แบบฝกหัดและโจทยเสริม

ประสบการณ   แบบทดสอบรายบุคคล เร่ือง 

จลนศาสตรเคม ี

 

 

12 บทที่ 8. จลนศาสตรเคม ี(Chemical 

Kinetics)  (ตอ) 

8.6 กฎอัตราและเวลาคร่ึงชีวิตของปฏกิริิยา

อันดับสอง 

8.7 ทฤษฎีของจลนศาสตร 

8.8 ผลของอุณหภูมิตออัตราการเกิดปฏกิิริยา 

2.ในชั้นเรียนออนไลน บรรยายสรุปเนื้อหาและจัด

กิจกรรม  (ตอ) 

2.3 บรรยายสรุปกฎอัตราและเวลาคร่ึงชีวิตของ

ปฏิกิริยาอันดับสอง 

2.4. บรรยายสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีของจลนศาสตร 

(Collision Theory และ Transition Theory) และ

ผลของอุณหภูมิตออัตราการเกิดปฏิกิริยา  กลไกการ

เกิดปฏิกิริยาและการเรงปฏิกิริยา 

2.4 บรรยายสรุปความคิดรวบยอดเกีย่วกับ

จลนศาสตรเคมี 

ส่ือที่ใช 

1.หองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อหอง 

“CH1403” ซ่ึงจะมี Clip บทเรียน   เอกสาร

ประกอบการสอน   แบบฝกหัดและโจทยเสริม

ประสบการณ   แบบทดสอบรายบุคคล เร่ือง 

จลนศาสตรเคมี 

2.5 (4)  อ.เกษม 
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12 (ตอ) บทที่ 9 เทอรโมเคม ี(Thermochemistry) 

9.1 ประวัติเทอรโมเคมี 

9.2 นิยามสําคัญในเทอรโมเคมี  

9.3 บอมบแคลอรีมิเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดการเรยีนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญและเนน

การเรียนรูในศครรษที่ 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration /Creative Thinking   

โดย 

1.มอบหมายใหนักศึกษาศึกษา Clip  บทเรียน

(ศึกษาลวงหนากอนเขาชั้นเรียนในหองเรียน) โดย

ศึกษาผานหองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อ

หอง “CH1403”  

2.ในชั้นเรียนออนไลน บรรยายสรุปเนื้อหาและจัด

กิจกรรม 

2.1.บรรยายสรุปประวัติเทอรโมเคมี นิยามสําคัญ 

ไดแก ระบบ ส่ิงแวดลอม   สถานะและฟงกชัน

สถานะ พลังงาน  ความรอน  งาน เพื่อใหนักศึกษา

ไดเขาใจเกี่ยวกบันิยามที่สําคัญ 

สื่อที่ใช 

1.หองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อหอง 

“CH1403” ซ่ึงจะมี Clip บทเรียน   เอกสาร

ประกอบการสอน   แบบฝกหัดและโจทยเสริม

ประสบการณ   แบบทดสอบรายบุคคล เร่ือง เทอร

โมเคม ี

 0.5 (4) 

  
อ.เกษม 

13 บทที่ 9 เทอรโมเคม ี(Thermochemistry) 

 (ตอ) 

9.4 กฎของเฮสส 

9.5 กฎเทอรโมไดนามิกสขอทีห่นึ่ง 

9.6 เอนทัลป(∆ H) และคาเอนทัลปมาตรฐาน

ของการเกิด 

9.7 เอนโทรป (∆S) 

9.8 กระบวนการแบบสามารถเกิดไดเองและ

กระบวนการที่ไมสามารถเกิดไดเอง 

9.9 กฎเทอรโมไดนามิกสขอที่สอง 

9.10 พลังงานเสรีกิบส (∆G) และพลังงานเสรี

กิบสมาตรฐาน 

 

ในหองเรียนออนไลน บรรยายสรปุ (ตอ) 

2.2 บรรยายสรุปตัวอยางการคํานวณที่เกี่ยวของกับ

กฎเทอรไมเคมีขอที่หนึ่ง ขอที่สองและขอที่สาม  

ตลอดรวมถึงกฎของเฮสส    เอนทัลป(∆H) และคา

เอนทัลปมาตรฐานของการเกิด เอนโทรป (∆S)  

พลังงานเสรีกิบส (∆G) และพลังงานเสรีกิบส

มาตรฐาน  

2.3 จัดกิจกรรมกลุมออนไลน .”ONE QUESTION  

: ONE ANSWER.” เพื่อใหนกัศึกษาแตละกลุมได

ฝกฝนการคํานวณคาเอนทัลปมาตรฐานของการเกิด 

เอนโทรป (∆S)  พลังงานเสรีกิบส (∆G) และ

พลังงานเสรีกิบสมาตรฐาน ความสัมพันธระหวาง

พลังงานเสรีกิบสมาตรฐาน(∆Go) และคาคงที่สมดุล 

2.4 บรรยายสรุปความคิดรวบยอดเกีย่วกับเทอรโม

เคมี 

สื่อที่ใช 

1.หองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อหอง 

“CH1403” ซ่ึงจะมี Clip บทเรียน   เอกสาร

ประกอบการสอน   แบบฝกหัดและโจทยเสริม

 3 (4) อ.เกษม 
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ประสบการณ   แบบทดสอบรายบุคคล เร่ือง เทอร

โมเคม ี

 

14 บทที่ 9 เทอรโมเคม ี(Thermochemistry) 

 (ตอ) 

9.11 ความสัมพันธระหวางพลังงานเสรีกิบส

มาตรฐาน(∆Go) และคาคงที่สมดุล 

9.12 กฎเทอรโมไดนามิกสขอที่สาม 

ในหองเรียนออนไลน บรรยายสรปุ (ตอ) 

2.2 บรรยายสรุปตัวอยางการคํานวณที่เกี่ยวของกับ 

ความสัมพันธระหวางพลังงานเสรีกิบสมาตรฐาน

(∆Go) และคาคงที่สมดุล  กฎเทอรโมไดนามิกสขอที่

สาม 

ส่ือที่ใช 

1.หองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อหอง 

“CH1403” ซ่ึงจะมี Clip บทเรียน   เอกสาร

ประกอบการสอน   แบบฝกหัดและโจทยเสริม

ประสบการณ   แบบทดสอบรายบุคคล เร่ือง เทอร

โมเคม ี

0.5 (4)  

14 (ตอ) บทที่ 10 เคมีนิวเคลียร (Nuclear  

Chemistry) 

10.1 นิวเคลียสและเสถียรภาพนิวเคลียส 

10.2 พลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียส 

10.3 จนพลศาสตรการสลายตัวของธาตุ

กัมมันตรังสี 

10.4 ชนิดของการแผกัมมันตภาพรังสี 

10.5 ธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ 

10.6 ปฏิกิริยานวิเคลียร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 

 

จัดการเรยีนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญและเนน

การเรียนรูในศครรษที่ 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration /Creative Thinking   

โดย 

1.มอบหมายใหนักศึกษาศึกษา Clip  บทเรียน

(ศึกษาลวงหนากอนเขาชั้นเรียนในหองเรียน) โดย

ศึกษาผานหองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อ

หอง “CH1403”  

2.ในชั้นเรียนออนไลน บรรยายสรุปเนื้อหาและจัด

กิจกรรมออนไลน 

2.1 บรรยายสรุปเร่ืองนิวเคลียสและเสถยีรภาพ

นิวเคลียส  พลังงานยึดเหนีย่วนวิเคลียส 

จลพลศาสตรการสลายตัวของธาตุกัมมนัตรังสี  ชนิด

การแผกัมมันตภาพรังสี  พรอมทั้วงยกตัวอยางการ

คํานวณที่เกี่ยวของ  ธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ 

ปฏิกิริยานิวเคลียร   

2.2 ทดสอบยอยการคํานวณธาตุกัมมันตรังสีใน

ธรรมชาติ ปฏกิิริยานิวเคลียร ปฏิกิริยาฟสชัน

ปฏิกิริยาฟวชัน 

สื่อที่ใช 

1.หองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อหอง 

“CH1403” ซ่ึงจะมี Clip บทเรียน   เอกสาร

ประกอบการสอน   แบบฝกหัดและโจทยเสริม

ประสบการณ   แบบทดสอบรายบุคคล เร่ือง เคมี

นิวเคลียร 

 

2.5 (4) 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน ชั่วโมง หัวขอ/

รายละเอียด 

15  บทที่ 10 เคมีนิวเคลียร (Nuclear  

Chemistry)  (ตอ) 

10.7 ปฏิกิริยาฟสชัน 

10.8 ปฏิกิริยาฟวชัน 

10.9 ประโยชนของพลังงานนิวเคลียรและ

กัมมันตภาพรังสี 

10.10 อันตรายจากกัมมันตรังสีที่มีตอมนุษย 

------------------------------------- 

ประเมินความกาวหนาผูเรียน 

(formative)และประเมินผลสัมฤทธิ์ 

(sumative) ของผูเรียน 

 

 

2.1 บรรยายสรุปเร่ืองนิวเคลียสและเสถยีรภาพ

นิวเคลียส  พลังงานยึดเหนีย่วนวิเคลียส 

จลพลศาสตรการสลายตัวของธาตุกัมมนัตรังสี  ชนิด

การแผกัมมันตภาพรังสี  พรอมทั้วงยกตัวอยางการ

คํานวณที่เกี่ยวของ  ธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ 

ปฏิกิริยานิวเคลียร ปฏิกิริยาฟสชัน 

ปฏิกิริยาฟวชัน  ประโยชนของพลังงานนิวเคลียร

และกัมมันตภาพรังสี และอันตรายจากกัมมันตรังสีที่

มีตอมนุษย 

2.2 ทดสอบยอยการคํานวณ เกี่ยกับปฏกิิริยาฟสชัน

ปฏิกิริยาฟวชัน 

2.3 บรรยายสรุปความคิดรวบยอดเกีย่วกับเคมี

นิวเคลียร 

ส่ือที่ใช 

1.หองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อหอง 

“CH1403” ซ่ึงจะมี Clip บทเรียน   เอกสาร

ประกอบการสอน   แบบฝกหัดและโจทยเสริม 

ประสบการณ   แบบทดสอบรายบุคคล เร่ือง เคมี

นิวเคลียร 

1 (4)  

 บทที่ 11 เคมีกับสิ่งแวดลอม 

(Environmental Chemistry) 

11.1 ภาวะมลพษิและสารมลพษิ 

11.2 มลพิษทางอากาศ ผลกระทบและการ 

     แกไข 

11.3 มลพิษในชีวิตประจําวัน  

11.4 ปรากฏการณขาวสารที่เกี่ยวของกบั

ปญหามลภาวะและแนวทางการแกไข 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดการเรยีนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญและเนน

การเรียนรูในศครรษที่ 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking  

/collaboration /Creative Thinking   โดย 

1. ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน อาจารย

ผูสอนจะมอบหมายงานใหนกัศึกษาแตละคน ไป

ศึกษาคนควาเกีย่วกบัเคมีส่ิงแวดลอมในหัวขอที่

นักศึกษาแตละกลุมสนใจโดยเนนเกีย่วกบัมลพิษ

ส่ิงแวดลอมใกลตัวในชีวิตประจําวันจากเหตุการณ

ขาวสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้น       โดยแตละคนสรุป

นําเสนอการศึกษาคนควาในชั้นเรียนหองออนไลน 

สัปดาหที่ 15 เพื่อใหนกัศึกษาไดรวมกันอภิปราย

แสดงความคิดเห็น 

2.อาจารยผูสอนเตรียมส่ือสารคดีคนเปล่ียนโลก 

ตอน “ลุงจุกผูเปล่ียนโลกดวยสองมือ”และ

มอบหมายใหนักศึกษาไดศึกษาสารคดีเร่ืองนี้ และทํา

กิจกรรมในแบบสรุปสาระการชมสารดคี 

 

 

 2(2) 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน ชั่วโมง หัวขอ/

รายละเอียด 

15 (ตอ) บทที่ 11 เคมีกับสิ่งแวดลอม 

(Environmental Chemistry) (ตอ) 

 

ประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาโดย

อาจารยและนักศึกษารวมกันแสดงความ

คิดเห็น   

ส่ือที่ใช 

1.หองเรียนออนไลนใน MS Teams ชื่อหอง 

“CH1403”  และ Clip  ส่ือสารคดีคนเปล่ียนโลก 

ตอน “ลุงจุกผูเปล่ียนโลกดวยสองมือ 

2  

 รวม  

 

45  

 

 

 

1.แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

ท่ีเกี่ยวของ 

กิจกรรมการประเมิน 

 
สัปดาหท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

ดานท่ี 1 ขอ 1) 
ดานท่ี 3 ขอ 1),2) 

การเขาช้ันเรยีน 
การบานและรายงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

5% 
10% 

ดานท่ี 3 ขอ 1),2) 

ดานท่ี 4 ขอ 4) 

ดานท่ี 5 ขอ 4) 

การมสีวนรวมอภิปรายแสดงความคดิเห็นใน

ช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
15% 

 
ดานท่ี 3 ขอ 1),2) 

ดานท่ี 4 ขอ 4) 

ดานท่ี 5 ขอ 4) 

งานคนควาอิสระเคมีกับสิ่งแวดลอม             สัปดาหท่ี 15           5% 

ดานท่ี 2 ขอ 1) 

ดาน 3 ขอ1) ,2) 
สอบยอยหลังจบบทเรยีน  ตลอดภาคการศึกษา 

40% 

 

ดานท่ี 2 ขอ 1) สอบขอเขียนปลายภาค 2 ธันวาคม 64  25 % 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนวิชา CH1403 หลักเคมีพ้ืนฐาน  

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา CH 1403 โดย อ. ผุสดี สิรยากร 

2. เอกสารประกอบการสอนวิชา CH 1403 โดย อ.เกษม พลายแกว 

2.เอกสารอานประกอบ/สื่ออิเลก็ทรอนิกส/แหลงอางอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอานเพ่ิมเติม 

3. กฤษณา  ชุติมา, หลักเคมีท่ัวไป เลม 1, เลม 2 สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

4.  Ramond Chang แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.นภดล ไชยคํา, เคมีเลม 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. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

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 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

(นําขอมูลจาก มคอ.2 หมวดท่ี 8 ขอ 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนมาดปูระกอบ) 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 แบบประเมินอาจารยและแบบประเมินรายวิชา  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 ผูสอนจะนําผลการประเมินการสอนของนักศึกษามาพิจารณาเพ่ือปรบัปรุงการเรียนการสอนหลังสิ้นภาคการศึกษา     

 

3. วิธีการปรับปรุงการสอน 

จัดทําคลิปวิดีโอเพ่ือใหนักศึกษาไดทบทวนกอนการเรียน 

https://www.youtube.com/user/khanacademy/search?query=organic
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4.การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ทวนสอบจากผลการทําแบบฝกหัดและจากคะแนนสอบ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมวิชาเคมีท่ัวไปและกลุม

เคมีอินทรียเพ่ือพิจารณาผลการเรยีนของนักศึกษา 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและขอมลูท่ีไดจากการประเมินการสอน รวมท้ังการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชา มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคณุภาพการสอน 

 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

ลงชื่อ             

                                      
       (อาจารยผุสดี  สิรยากร) 

           ผูรับผิดชอบรายวิชา 

      วันท่ีรายงาน 25 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

     ลงชื่อ 

     (อาจารยเกษม พลายแกว) 

           ผูรับผิดชอบรายวิชา 

   วันท่ีรายงาน 25 กรกฎาคม 2564 

 

 

    ลงชื่อ             

                                      
       (อาจารยผุสดี  สิรยากร) 

           ผูรับผิดชอบรายวิชา 

      วันท่ีรายงาน 25 กรกฎาคม 2564 
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    ลงช่ือ 

    (อาจารย ดร.สุรียพร หอมวิเศษวงศา) 

     หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

        วันท่ีรายงาน 25 กรกฎาคม 2564 
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