
มคอ. 3   

 1 

รายละเอียดของรายวิชา CH 1411 ปฏิบัติการหลักเคมีพ้ืนฐาน   

ภาคการศึกษาท่ี  1  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 

อนามัยและความปลอดภภัย หมวดวิชาเฉพาะวิชา

พ้ืนฐาน 

4.  ระดับการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน ชั้นปท่ี 1 

5.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี 

6.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  CH 1403 

7.  ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ. เกษม พลายแกว 

     ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม  อ.ดร.มธุรส ออนไทย 

8.  สถานท่ีเรียน หองปฏิบัติการเคมี 2 (2-230) 

9.  วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครั้งลาสุด 30 กรกฏาคม 2564 

 

หมวดท่ี  2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.จุดมุงหมายของรายวิชา  เพ่ือใหผูเรียน 

 1. มีทักษะการทําปฏิบัติการทดลองทางเคมีพ้ืนฐานเก่ียวกับปริมาณวิเคราะหและคุณภาพวิเคราะห  การใชเครื่องแกว 

อุปกรณพ้ืนฐานตางๆ ในการทําการทดลองเคมีพ้ืนฐาน (ดานความรู ดานทักษะทางปญญา) 

 2. มีความรูความเขาใจปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในแตละการทดลอง  ตลอดจนสามารถเขียนปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของและ

สามารถคํานวณเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีในแตละการทดลองได  (ดานความรู) 

 3. สามารถสรุปผลการทดลอง  วิเคราะหผลการทดลอง  และนําเสนอผลการทดลองในรูปแบบของรายงานการทดลอง

ท่ีเหมาะสมสําหรับแตละการทดลอง (ดานทักษะทางปญญา: สรุปความ แปลความ เปรียบเทียบ จําแนกแยกแยะ 

ขยายความ  และดานทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

 4. มีการพัฒนาตนเองในเรื่องคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู และการดําเนิน

ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ดานคุณธรรม จริยธรรม) 

 5. แสดงออกถึงการการเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของการเรียนวิชาปฏิบัติการ (ดานคุณธรรม จริยธรรม) 

 6. แสดงออกถึงการเห็นคุณคาตนเอง เขาใจ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน (ดานคุณธรรม จริยธรรม) 
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 7. สามารถทําการทดลองเปนกลุมโดยแสดงออกถึงการชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรคท้ังในฐานะผูนํา

และผูตาม  และสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางดีท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม (ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ) 

 8.สามารถสรุปผลการทดลองและนําเสนอผลการทดลองเปนกลุมโดยใชเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเปนแนวทางใน

การฝกทักษะทางความคิดดาน 4Cs(Creativity and Innovation  Critical Thinking and Problem Solving 
Communication Collaboration)  

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 2.1  วัตถุประสงครายวิชา 

เนื่องจากปการศึกษา1-64 เปนปการศึกษาท่ีตองเฝาระวังการระบาดของเชื้อโควิด-19 และมีแนวโนมท่ี

จะตองการจัดการเรียนการสอนจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน   ซ่ึงจะยึดกรอบของการจัดการเรียนการสอน

แบบ 4Csซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีสําคัญใน คศ.21  และใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   

คือจัดกระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียนไดลงมือทํา และ ไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีผูเรียนกระทําลงในรูปแบบ

ตางๆเชน การเรียนแบบรวมมือ (Collaborative Learning Group ) การเรียนแบบแลกเปลี่ยนความคิด  (Think –

Pair-Share ) การเรียนแบบทบทวนโดยผูเรียน  (Student –led-Review Sessions ) การเรียนแบบแผนผัง

ความคิด (Mind Mapping  )   

: เนนการเรียนรู เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง ผานสื่อหรือกิจกรรม

การเรียนรูโดยมีครูเปนผูแนะนํา กระตุน และอํานวยความสะดวก ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตั้งแตกระบวนการคิดข้ัน

พ้ืนฐานและสามารถใชเปนพ้ืนฐานในการฝกการคิดท่ีซับซอนได ดังรายละเอียดการจัดการเรียนปฏิบัติการตอไปนี้  

2.1.1  เพ่ือใหเขาใจเนื้อหาทางทฤษฎีไดมากข้ึน  

2.1.2  ศึกษาปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญ 

2.1.3  ฝกทักษะในการทําปริมาณวิเคราะหและคุณภาพวิเคราะหทางเคมี 

2.1..4 เพ่ือฝกทักษะปฏิบัติการ กลาคิด กลาตัดสินใจ และลงมือทําดวยความแนวแน ไมประมาท มีความ

ระมัดระวังในการใชเครื่องมือตางๆ ในหองปฏิบัติการอยางรอบคอบ การใชเครื่องแกว  อุปกรณตางๆ เพ่ือเปนแนวทางใน

การตอยอดองคความรูและความชํานาญในระดับสูงตอไป 

 2.2 ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (CLOs) 

    2.2.1.นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนอยางมีคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 6

ประการไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู และดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

        2.2.2. มีความรู แนวคิดและทฤษฎีในหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเรียน ดานหลักเคมีพ้ืนฐาน เก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี 

ปฏกิิริยานิวเคลียร  สมการเคมี สถานะของสสาร การคํานวณหาปริมาณสาร กรด-เบส และการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือ

นําไปใชเปนพ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาชีพตอไป 

       2.2.3. ใฝเรียน ใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสามารถแสวงหาความรูดวยตัวเองอยางตอเนื่องสามารถ

คนควาหาความรูเพ่ิมเติมไดจากแหลงความรูตางๆ ดวยตนเอง 
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   2.2.4. มีคุณลักษณะของภาวะผูนําและภาวะผูตามท่ีดีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีวินัย เสียสละ และ

รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม สมารถปรับตัวและรวมกันทํางานชวยเหลือ แกปญหากลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2.2.5.สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ท้ังการพูดและการเขียน และเลือกใชรูปแบบการ นําเสนอไดถูกตอง

เหมาะสม โดยใชเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21   

 

หมวดท่ี  3 ลักษณะและการดําเนินการ   

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 ปริมาณสัมพันธ แกส การวิเคราะหแบบคุณภาพ แคตไอออนและแอนไอออน สมดุลเคมี จลนศาสตรเคมี 

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 

   หองปฏิบัติการเคมี 1 (2-229)  อาคารเรียนรวมชั้น 2  

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

   โทรศัพท 02-312-6300 ตอ 1202 

   e-mail : kasemkhonchon@gmail.com 

                     line group : วิชา CH1411 

                    MS Teams  หอง CH1411-ภาค 1-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:kasemkhonchon@gmail.com
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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
และ
ขอบังคับ
ตางๆ ของ
องคกรและ
สังคม 

เห็น
คุณคา
ตนเอง 
เขาใจ 
เคารพ
สิทธิและ
รับฟง
ความ
คิดเห็น
ของผูอ่ืน 

 อธิบาย
ความรู
หลักการ
และ
ทฤษฎีใน
รายวิชาท่ี
เรียน 

 สามารถ
แสวงหา
ความรู
ดวยตนเอง 

มีทักษะ
ในการ
คิดเชิง
เหตุผล
และการ
คิดแบบ
องครวม 

สามารถ
ชวยเหลือ
และ
แกปญหา
กลุมไดอยาง
สรางสรรค
ท้ังในฐานะ
ผูนําและผู
ตาม  

 สามารถ
ปรับตัว
ทํางาน
รวมกับ
ผูอ่ืนท้ัง
ในฐานะ
ผูนําและ
สมาชิก
กลุม 

  สามารถ
สรุป
ประเด็น
และสื่อสาร
ท้ังการพูด
และการ
เขียน และ
เลือกใช
รูปแบบการ
นําเสนอได
ถูกตอง
เหมาะสม 

  

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 ท่ีตอง

พัฒนา 

วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู    วิธีการวัดและประเมินผล     

 มีคุณธรรม 6 

ประการ ไดแก ขยัน 

อดทน ประหยัด

เมตตาซ่ือสัตย 

กตัญู และดําเนิน

ชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  การจัดการเรียนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนการปลูกฝงทักษะ 4Cs(1.Creativity 

and Innovation 2.CriticalThinking and Problemsolving 

3.Communication 4.Collaboration)ใชกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning   คือจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากผลการทดลอง และ ไดใช

กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีผูเรียนกระทําลงในรูปแบบตางๆเชน

การเรียนแบบรวมมือ (Collaborative Learning Group ) การ

เรียนแบบแลกเปลี่ยนความคิด  (Think –Pair-Share )   เพ่ือ

เปนสะพานเชื่อมนักศึกษาใหเขากับโลกการใชชีวิตจริง  

 1) สังเกตพฤติกรรมของ

นัก ศึกษาในหองเรียนความ

สนใจและการมีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานคุณธรรม 

2) กรณีจัดการเรียนการสอนใน

หองปฏิบัติการสัง เกตุความ

สะอาดในหองหองปฏิบัติการ 

โดย ไม มี การ ท้ิ ง เศษอาหาร 

เครื่องดื่มในหองเรียน    

3) กรณีจัดการเรียนการสอนใน
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 1) จัดกิจกรรมพูดคุยสอดแทรกพูดคุยเรื่องท่ีจะชวยสงเสริม

ความมีระเบียบวินัย การประหยัดพลังงาน และอ่ืน ๆ ในหัวขอ

ดังนี้ 

    *การใชน้ําอยางประหยัดในการลางเครื่องแกว  การใช

พลังงานอยางประหยัด 

    * การรักษาความสะอาดในหองปฏิบัติการ /โตะปฏิบัติการ 

    * การใชกระดาษ reused ในการทํารายงาน   

    * รณรงคการคัดแยกขยะ /การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 

    * การใชจักรยานอยางมีวินัย/การชวยกันบํารุงรักษา 

2) ทําความเขาใจกับนักศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  และขอตกลงรวมกันในการเรียน

รายวิชาปฏิบัติการ เชน การแตงกาย  การตรงตอเวลา การไม

ทุจริตในการสอบยอย การไมเอารายงานรุนพ่ีมาดู เปนตน 

หองปฏิบัติการ สังเกตความ

สะอาดของโตะปฏิบัติการของ

นักศึกษาแตละกลุม ถาโตะไม

สะอาด นักศึกษาท้ังกลุมจะถูก

ตัดคะแนนครั้งละ 1 คะแนน  

4) ผูสอนใหขอมูลสะทอนกลับ

แกนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงเรื่อง

เก่ียวกับคุณธรรม การตรงตอ

เวลา มีวินัยในการเรียน การ

เคารพกฏกติกาของหองเรียน

และสั งคม  การใชน้ํ าอย า ง

ประหยัด การประหยัดพลังงาน 

การคัดแยกขยะ การใชกระดาษ 

Reused การชวยกันดูแลและ

รักษาสิ่งแวดลอม  และอ่ืน ๆ  

2 .ความรู ท่ีตอง

พัฒนา  

 วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู   วิธีการประเมินผล 

 

 อธิบายความรู

หลักการและทฤษฎีใน

รายวิชาท่ีเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเรียนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี21โดยจะเนนการปลูกฝงทักษะ4Cs(1.Creativity 

and Innovation 2.CriticalThinking and Problem solving 

3.Communication 4.Collaboration)ใชกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning   คือจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีผูเรียนไดลงมือทํา และ ไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่ง

ท่ีผูเรียนกระทําลงในรูปแบบตางๆเชนการเรียนแบบรวมมือ 

(Collaborative Learning Group ) การเรียนแบบแลกเปลี่ยน

ความคิด  (Think –Pair-Share )   เพ่ือฝกฝนทักษะการวิจัยท่ี

จําเปนแกผูเรียนโดยใชสิ่งท่ีเรียนเปนพ้ืนฐานเพ่ือเปนสะพาน

เชื่อมนักศึกษาใหเขากับโลกการใชชีวิตจริง  

  1) กรณีจัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ จัดกลุม

นักศึกษา กลุมละ 3 คน เพ่ือทําปฏิบัติการรวมกันตลอดเทอม 

โดยคํานึงถึงหลักการ เวนระยะหาง (Social distancing ) เพ่ือ

ปองกันเชื้อโควิด-19  

2) มอบหมายใหนักศึกษาเตรียมศึกษาบทปฏิบัติการแตละครั้ง

กอนชั่วโมงปฏิบัติการทางสื่อออนไลน (Brief Lab.  

Online)   และมีการสอบการเตรียมความพรอมกอนการทดลอง   

  

 1) ประเมินผลจากการทดสอบ

การเตรียมความพรอมกอนการ

ทดลอง ทางออนไลนบางการท

ด ล อ ง  แ ล ะ  ก อ น เ รี ย น

ปฏิบัติการโดยกําหนดเวลา 10 

นาที 

  

2) การสอบปฏิบัติการการ

ไทเทรตกรด-เบส   

3) การสอบขอเขียนปลายภาค

การศึกษา    

4) สอบวัดความรูท่ัวไปใน    

    หองปฏิบัติการ    

5) ผูสอนใหขอมูลสะทอนกลับ

แกนักศึกษาเก่ียวกับการเตรียม

ความพรอมกอนทําการทดลอง 

การวิเคราะหสารตัวอยางแคต
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3) แนะนําแนวทางปฏิบัติ ขอควรระวัง เทคนิคปฏิบัติการกอนลง

มือ ทําการทดลองแตละครั้ง   และใหนักศึกษาทําการทดลอง

ดวยตนเองเปนกลุม ๆ ละ 3 คน   โดยนักศึกษาตองวางแผนการ

ทําการทดลองรวมกัน และแบงหนาท่ีความรับผิดชอบรวมมือกัน

ทําการทดลองใหเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนดภายในชั่วโมง

ปฏิบัติการ  และเม่ือทําการทดลองเสร็จนักศึกษาแตละกลุม

จะตองมีการอภิปรายสรุปผลการทดลองท่ีไดแตละการทดลอง

และเขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารย   เปนจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียนไดลงมือทํา และ ไดใชกระบวนการ

คิดเก่ียวกับสิ่งท่ีผูเรียนกระทําลงในรูปแบบ การเรียนแบบรวมมือ 

(Collaborative Learning Group ) การเรียนแบบแลกเปลี่ยน

ความคิด  (Think –Pair-Share )  

4) มีการสอบปฏิบัติการรายบุคคลเพ่ือใหนักศึกษาไดทราบ

ความกาวหนาในการเรียนของตนเองและสามารถนําความรู 

ประสบการณท่ีไดรับมาใชในสอบปฏิบัติครั้งตอไป 

5)มีการสอบวัดความรูท่ัวไปในหองปฏิบัติการ 

 

ไอออนและแอนไอออน และ

ไทเทรตกรด-เบส 

 

6.มีการประเ มินตนเองและ

ประเมินรวมจากกลุมเพ่ือนท่ีทํา

การทดลองรวมกันเปนกลุมจาก

การทํารายงานผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

   

3. ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 
สามารถแสวงหา 
 
ความรูดวยตนเอง 
 

การจัดการเรียนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนการปลูกฝงทักษะ 4Cs(1.Creativity 

and Innovation 2.CriticalThinking and Problemsolving 

3.Communication 4.Collaboration)ใชกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning   คือจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีผูเรียนไดลงมือทํา และ ไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่ง

ท่ีผูเรียนกระทําลงในรูปแบบตางๆเชนการเรียนแบบรวมมือ 

(Collaborative Learning Group ) การเรียนแบบแลกเปลี่ยน

ความคิด  (Think –Pair-Share ) เพ่ือฝกฝนทักษะการวิจัยท่ี

จําเปนแกผูเรียนโดยใชสิ่งท่ีเรียนเปนพ้ืนฐาน เพ่ือเปนสะพาน

เชื่อมนักศึกษาใหเขากับโลกการใชชีวิตจริง โดย 

1) กรณีท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ จะ

แบงกลุมนักศึกษากลุม ๆ ละ 3 คน  เพ่ือใหนักศึกษาทําการ

ทดลองดวยตนเอง โดยใหนักศึกษาภายในกลุมแบงงานกันทํา

การทดลอง   มีการสังเกตผลการทดลอง การบันทึกขอมูลผลการ

  1)  ประเมินจากรายงานผล

การทดลองของแตละกลุม 

2) การสอบปฏิบัติการการ

ไทเทรตกรด-เบส     

3) ใหขอมูลสะทอนกลับแก

นักศึกษาเม่ือมีการสงรายงาน

ผล ก า ร ท ดล อ ง   ก า ร ส อ บ

ปฏิบัติการวิเคราะหสารตัวอยาง

แคตไอออน แอนไออน และการ

ไทเทรตกรด-เบส  

4) ใหขอมูลสะทอนกลับในการ

สรางสรรคชิ้นงานเม่ือนักศึกษา

นําเสนองานเปนกลุมๆ และงาน

เดี่ยว 

 มีทักษะในการคิด

เชิงเหตุและผลและการ

คิดแบบ 

องครวม 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

และความรับผิดชอบท่ี

ตองพัฒนา 

สามารถชวยเหลือ

และแกปญหากลุมได

อยางสรางสรรคท้ังใน

ฐานะผูนําและผูตาม 
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สามารถปรับตัว

ทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังใน

ฐานะผูนําและสมาชิก

กลุม 

ทดลอง  การอภิปรายและสรุปผลการทดลองท่ีไดแตละการ

ทดลองรวมกัน เนนการเรียนรู เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถ

เชื่อมโยงความรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีครูเปนผูแนะนํา 

กระตุน และอํานวยความสะดวก ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตั้งแต

กระบวนการคิดข้ันพ้ืนฐาน (ดานสรุปความ แปลความ 

เปรียบเทียบ จําแนกแยกแยะ)และสามารถใชเปนพ้ืนฐานในการ

ฝกการคิดท่ีซับซอนได(ดานการบูรณาการ การวิเคราะห การ

สังเคราะห)    ซ่ึงนักศึกษาจะตองแสวงหาความรูดวยตนเองและ

ตองใชทักษะในการคิดเชิงเหตุและผลและการคิดแบบองครวม  

2) แตละกลุมรวมกันเขียนรายงานผลการทดลองโดยการสรุปผล

จากการทําการทดลองและใชขอมูลท่ีไดจากคนควาจากแหลง

ตาง ๆ เปนเอกสารอางอิง   โดยจะตองสงรายงานผลการทดลอง

ตามวันเวลาท่ีกําหนด  

 3) มีการสอบปฏิบัติการรายบุคคลเพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรู

มาใชในสอบปฏิบัติการการไทเทรตกรด-เบส    โดยนักศึกษา

จะตองใช Creative Thinking และ Critical Thinking and 

Problem Solving ในการออกแบบการทําปฏิบัติการวิเคราะห

ดวยตนเองเพ่ือใหไดผลการทดลองภายในชั่วโมงปฏิบัติการ    

พรอมท้ังตองเลือกใชรูปแบบในการนําเสนอผลการวิเคราะหใน

รายงานไดอยางเหมาะสมเสนอตออาจารยผูสอน 

4)ในการทดลองเรื่องการวัด pH และสมบัติของสารละลาย

บัฟเฟอร จะเปนการเนนย้ําฝกฝนเพ่ือใหนักศึกษาไดแนวคิดท้ัง 4 

ดาน( Creativity and Innovation 2.Critical Thinking and 

Problem solving 3.Communication 4.Collaboration)โดย

อาจารยผูสอนจะออกแบบการบันทึกผลการทดลองใหนักศึกษา

ทํางานเปนกลุม ( Collaboration) พูดคุยปรึกษาหารือ 

(Communication)รวมกันเพ่ือหาขอสรุปในการบันทึกผลการ

ทดลองรวมกันในตาราง บันทึกสีของอินดิเคเตอร 5 ชนิดและลง

ความเห็นรวมกันในเรื่องของการหาชวง pHของการเปลี่ยนสีของ

อินดิเคเตอรแตละชนิดจากรูป กรด เปนรูป เบส  และหาคาpH 

ของ unknown sample รวมกันและนําเสนออาจารยผูคุมแลป

ชี้แนะเพ่ือความเขาใจท่ีถูกตอง ซ่ึงจะเนนย้ําการฝกทักษะดาน 

Creativity and Innovation 2.Critical Thinking and 

Problem solving  

5.มอบหมายงานใหนักศึกษาอานและสรุปการทดลองท่ีเปน

5.ทักษะในการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

สามารถสรุปประเด็น

และสื่อสารท้ังการพูด 

และการเขียน และ

เลือกใชรูปแบบการ

นําเสนอไดถูกตอง

เหมาะสม 
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เนื้อหาของการเชื่อมตอความเขาใจจากการทดลองท่ีนักศึกษา

เรียนรูจากการลงมือทํากับเนื้อหาทางทฤษฏีในรูปแบบของการ

ทํา mind mapping เพ่ือเปนการฝก ใหเกิดทักษะทางปญหา

ดาน Creativity and Innovation 2.Critical Thinking and 

Problem solving  

 

 

หมวดท่ี  5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

ครั้งท่ี หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน

ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช ช่ือผูสอน 

(บ / ป / ฝ) 

   ครั้งท่ี  

     1   

ตรวจสอบการลงทะเบียน ศึกษาเรื่องความ

ปลอดภัยในหองปฏบัิติการ และระเบียบการ

เรียนในหองปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน 

 

 1(0-1/4-0)  1.ทําความตกลงรวมกันเก่ียวกับระเบียบและ

ขอตกลงในการเรยีน 

2.ทําความตกลงรวมกันในการเตรยีมความ

พรอมกอนการเรียนปฏิบัติการ 

3. บรรยายเรื่องความปลอดภยัในการใช

หองปฏิบัติการและความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ

การทําการทดลอง 

4. พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการปฏิบัตตินตาม

คุณธรรม 6 ประการ ในการเรยีนรายวิชา

ปฏิบัติการ 

อ.เกษม 

อ.ดร.มธุรส 

  1) การวิเคราะหภูมิหลังและศักยภาพผูเรียน 

 

  -พุดคุยกับนักศึกษาเก่ียวกับทักษะปฏิบัติการ

เบ้ืองตนของนักศึกษา   

-พูดคุยกับนักศึกษาเก่ียวกับภมูิหลงั

ประสบการณในการเรียนวิชาปฏบัิติการเคม ี

  

  

   

2) กํากับดูแลและติดตามผลการเรยีนรูของ

ผูเรยีนอยางเปนระบบ 

 

3) วินิจฉัยปญหาผูเรียนและหาวิธีการ

ชวยเหลืออยางเหมาะสม 

  -ช้ีแจงการกํากับดูแลตดิตามผลการเรียนรูของ

นักศึกษาโดยใชสมดุบันทึกติดตามผลการ

เรียน 

พูดคุยกับนักศึกษาเก่ียวกับปญหาท่ีคาดวา

อาจจะเกิดข้ึนในการเรยีนปฏิบัติการ  พรอม

ท้ังเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น

เพ่ือการไขปญหาของผูเรียนและวิธีการ

ชวยเหลือ 

4) เตรียมความพรอมของนักศึกษาในการ

เรียนโดยการบรรยายและแลกเปลีย่นความ

คิดเห็น 

 -คําอธิบายรายวิชา   

  การจัดการเรยีนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญและ

เนนการเรียนรูในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน 

collaboration และ communication 

  critical thinking /collaboration /   
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-จุดมุงหมายรายวิชา 

-กิจกรรมการเรยีนการสอน 

โดยใชสื่อประกอบดวย  

 มคอ 3         

 คูมือปฏิบัติการเคมี         

 power point   ,e-learning , 

 Ms Teams หอง CH1411-1-64 

   ครั้งท่ี 2 

  การทดลองเรื่อง  “การสังเคราะหสารสมจาก

กระปองอะลูมเินียม 

1(0-1/4-0) เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับ

การทําการทดลอง 

2. บรรยายทฤษฎเีก่ียวการสังเคราะหสารสม

จากกระปองอลูมเินียม 

3. นักศึกษาศึกษาการทดลองและบันทึกผล

การทดลอง 

4.นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองรวมกันและ

เขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       - power point   

  -e-learning 

 - Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

 อ.เกษม 

อ.ดร.มธุรส 

ครั้งท่ี 3 

 

 

การทดลองเรื่อง “สมดลุเคมี"   
1(0-1/4-0) เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับการทําการทดลอง 

2.บรรยายทฤษฎเีรื่องสมดลุเคม ี

3. นักศึกษาศึกษาการทําการทดลองและ

บันทึกผลการทดลอง 

4.นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองรวมกันและ

เขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       - power point  

-e-learning 

- Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

 อ.เกษม 

อ.ดร.มธุรส 

ครั้งท่ี 4 

 

 

การทดลองเรื่อง “อัตราเร็วของปฏิกิริยา" 
1(0-1/4-0) เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication โดย 

 อ.เกษม 

อ.ดร.มธุรส 
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1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับการทําการทดลอง 

2.บรรยายทฤษฎเีรื่องอัตราเร็วของปฏิกิริยา 

3. นักศึกษาศึกษาทําการทดลองและบันทึก

ผลการทดลอง 

4.นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองรวมกันและ

เขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       - power point   

-e-learning 

-Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

  ครั้งท่ี 5 

 การทดลองเรื่อง การหาปรมิาตรตอโมลและ

คาคงท่ีของแกส 

1(0-1/4-0) เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication โดย 

1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับการทําการทดลอง 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่องการหาปริมาตรตอโมล

และคาคงท่ีของแกส 

3. นักศึกษาศึกษาการทําการทดลองและ

บันทึกผลการทดลอง 

4.นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองรวมกันและ

เขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       

 - power point   

 -e-learning 

 -Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

 

 

 

  อ.เกษม 

อ.ดร.มธุรส 

 

   

ครั้งท่ี หัวขอ / รายละเอียด 
จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช ช่ือผูสอน 

ครั้งท่ี 6 

  

 

การทดลองเรื่อง “การวัดคา pH และสมบัติ

ของสารละลายบัฟเฟอร  

  

1(0-1/4-0) เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication โดย 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง “การวัดคา pH และ

สมบัติของสารละลายบัฟเฟอร"       

 อ.เกษม 

อ.ดร.มธุรส 
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2.บรรยายทฤษฎีและข้ันตอนการทําการ

ทดลองเรื่อง การวัดคา pH และสมบัติของ

สารละลายบัฟเฟอร" 

3. นักศึกษาศึกษาการทําการทดลองและ

บันทึกผลการทดลอง 

4.นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองรวมกันและ

เขียนรายงานผลการทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       - power point   

 -e-learning 

- Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

ครั้งท่ี 7 การจัดทํา mind map สรุปความคิดรวบยอด

เรื่อง การวัด pH และสมบัติของสารละลาย

บัฟเฟอร 

1(0-1/4-0) นักศึกษาจัดทํา mind map สรุปความคิด

รวบยอดเรื่อง การวัด pH และสมบัติของ

สารละลายบัฟเฟอร 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       - power point   

 -e-learning 

- Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

อ.เกษม 

อ.ดร.มธุรส 

ครั้งท่ี 8 

   การทดลองเรื่อง “การไทเทรตกรด-เบส 
1(0-1/4-0) เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication โดย 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่องการไทเทรตกรด-เบส  

2.บรรยายทฤษฎเีรื่องการไทเทรตกรด-เบส  

3. นักศึกษาศึกษาการทําการทดลอง ไทเทรต

หาความเขมขนของสารละลายกรดตัวอยาง 

พรอมบันทึกผลการทดลอง 

4.นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองรวมกันและ

เขียนรายงานผลการทดลองสง 

อาจารย 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       - power point   

 -e-learning 

- Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

 อ.เกษม 

อ.ดร.มธุรส 

ครั้งท่ี 9 

   การทดลองเรื่อง “การหาปริมาณยาลดกรด” 
1(0-1/4-0) เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

    

อ.เกษม 
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thinking /collaboration / 

communication โดย 

1. สอบยอยเน้ือหาเก่ียวกับการทําการทดลอง 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่องการหาปริมาณยาลด

กรด   

3. นักศึกษาศึกษาการทําการทดลองและ

บันทึกผลการทดลอง 

4.นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองและเขียน

รายงานผลการทดลองสงอาจารย 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       - power point   

 -e-learning 

-Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

อ.ดร.มธุรส 

   

 

 

ครั้งท่ี 10 การจัดทํา mind map สรุปความคิดรวบยอด

เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส 

1(0-1/4-0) นักศึกษาจัดทํา mind map สรุปความคิด

รวบยอดเรื่อง การไทเทรตกรด-เบส 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       - power point   

 -e-learning 

-Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

อ.เกษม 

อ.ดร.มธุรส 

  ครั้งท่ี  11 

 

การทดลองเรื่อง “การวิเคราะหแอนไอออน 1(0-1/4-0)  เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration/ 

communication และ Creative 

Thinking  โดย     

 1. ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลอง การวิเคราะหแอนไอออน 

2.บรรยายข้ันตอนการวิเคราะหแอนไอออน  

3. นักศึกษาศึกษาการทําการทดลองและ

บันทึกผลการทดลอง 

4.นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองและเขียน

รายงานผลการทดลองสงอาจารย  

 สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       - power point   

 -e-learning   

- Ms Teams หอง CH1411-3-63 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

 อ.เกษม 

อ.ดร.มธุรส  

 

  

 

 
  

     ครั้งท่ี 12  

   การทดลองเรื่อง “การวิเคราะหแคทไอออน 
1(0-1/4-0) เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

  อ.เกษม 

อ.ดร.มธุรส 
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thinking /collaboration/ 

communication และ Creative 

Thinking  โดย  

1. ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลอง การวิเคราะหแคทไอออน 

2.บรรยายข้ันตอนการวิเคราะหแคทไอออน  

3. นักศึกษาศึกษาการทําการทดลองและ

บันทึกผลการทดลอง 

4.นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองและเขียน

รายงานผลการทดลองสงอาจารย 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       - power point   

 -e-learning 

- Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

 

  

 

 

 

 ครั้งท่ี 13 

 

สอบปฏิบัติการไทเทรตกรด-เบส   

     

1(0-1/4-0)  การจัดการเรียนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และเนนการเรียนรูในศครรษท่ี 21 โดยจะ

เนนดาน critical thinking /และ 

Creative Thinking   โดย 

1.สอบปฏิบัติการรายบุคคลทําการทดลอง

ไทเทรตกรด-เบส  ซึ่งนักศึกษาจะตองใช

ความรูและทักษะท่ีไดฝกฝนจากการศึกษา

การทดลองปฏิบัติการทดลองเรื่องการไทเทรต 

กรด-เบส พรอมท้ังใช critical thinking /และ 

Creative Thinking เพ่ือออกแบบการ

คํานวณผลหารทําปฏิบัติการไทเทรตหาความ

เขมของสารละลายกรดตัวอยางท่ีนักศึกษาแต

ละคนไดรับ 

2.นักศึกษาแตละคนเขียนรายงานผลการ

ทดลองไทเทรตหาความเขมขนของสารละลาย

กรดตัวอยาง โดยนักศึกษาจะตองใชทักษา

การคํานวณหาความเขมขนของสารละลาย

กรดตัวอยางเสนอตออาจารยผูสอน 

3.หากกรณสีถานการณการแพรระบาดของ

โรคโควิดยังคงรุนแรง ไมสามารถสอบปฏิบัติ

ได ผูสอนทบทวนเน้ือหาท่ีเรยีนท้ังหมดเพ่ือ

เตรียมความพรอมแทน 

สื่อท่ีใช 

-แบบสอบปฏิบัตไิทเทรตกรด-เบส 

   

 อ.เกษม 

อ.ดร.มธุรส 

ครั้งท่ี 14 ทวนสอบทักษะการใชอุปกรณใหองปฏิบัติการ 1(0-1/4-0) การจัดการเรยีนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญและ อ.เกษม 
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เนนการเรียนรูในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน 

critical thinking /และ Creative Thinking   

โดย1 

1. บรรยายสรุปการใชอุปกรณใน

หองปฏิบัติการ 

3. นักศึกษาศึกษาการใชอุปกรณใน

หองปฏิบัติการ 

4. ทวนสอบทักษะการใชอุปกรณใหอง

ปฏิบัติการของนักศึกษา 

สื่อท่ีใช 

 -คูมือปฏิบัติการ       - power point   

 -e-learning 

-Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

อ.ดร.มธุรส 

ครั้งท่ี 15 
ทวนสอบทักษะการเตรียมสารละลายและการ

เจือจางสารละลาย 

1(0-1/4-0) การจัดการเรยีนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญและ

เนนการเรียนรูในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน 

critical thinking /และ Creative Thinking   

โดย 

1.บรรยายสรุปการเตรียมสารละลายและการ

เจือจางสารละลาย  

2. ทวนสอบทักษะการเตรียมสารละลายและ

การเจือจางสารละลาย  

 -คูมือปฏิบัติการ       - power point   

 -e-learning 

-Ms Teams หอง CH1411-1-64 

-อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

อ.เกษม 

อ.ดร.มธุรส 

รวม 45 ช่ัวโมง   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

2.1 การประเมินกรณจัดการเรียนการสอนออนไลนอยางเดียว 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการ

ประเมินผล 

ดานท่ี  1  ขอ (1)  (3)   (4)  

ดานท่ี  4  ขอ (2)  (3) 

ดานท่ี  5  ขอ (3) 

 

 -การเขาชั้นเรียน    

-รายงานผลการทดลอง   

ทุกครั้งท่ีทําการทดลอง 

ทุกครั้งท่ีทําการทดลอง 

5% 

30% 

ดานท่ี 2  ขอ (1)    -สอบยอยกอนการทดลอง ทุกครั้งท่ีทําการทดลอง         20% 
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ดานท่ี 3  ขอ (2)  (3)  

 

-mind map 

-ทวนสอบทักษะ 

-สอบขอเขียนปลายภาคการศึกษา    

 

การเรียนครั้งท่ี 14-15 

 9 ธันวาคม 64 

        10% 

10% 

         25% 

 

 2.2 การประเมินกรณจัดการเรียนการสอนออนไลนผสมผสาน onsite 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการ

ประเมินผล 

ดานท่ี  1  ขอ (1)  (3)   (4)  

ดานท่ี  4  ขอ (2)  (3) 

ดานท่ี  5  ขอ (3) 

-รายงานผลการทดลอง   ทุกครั้งท่ีทําการทดลอง 

 

25% 

ดานท่ี 2  ขอ (1)    

 

ดานท่ี 3  ขอ (2)  (3)  

 

-สอบยอยกอนการทดลอง 

-mind map 

- การวิเคราะหสารตัวอยาง 

-สอบปฏิบัติการไทเทรตกรด-เบส 

-สอบขอเขียนปลายภาคการศึกษา    

ทุกครั้งท่ีทําการทดลอง 

 

การเรียนครั้งท่ี  11-12 

การเรียนครั้งท่ี 13 

9 ธันวาคม 64 

        20% 

        5% 

10% 

         15% 

         25% 

 

 

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. 

     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. 

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

York, 1990. 
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      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. ประเมินประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนในชั่งโมงสุดทายของการเรียน โดยใชแบบสอบถามและการใหขอมูล

สะทอนกลับของนักศึกษา 

 3. กลยุทธการใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝนทักษะการทําปฏิบัติการการทดลองดวยตนเอง  เพ่ือใหเขาใจเนื้อหา

ปฏิบัติการแตละการทดลอง 

 4. กลยุทธการใหนักศึกษาไดมีโอกาสซักถาม การทํางานเปนกลุม การอภิปรายกลุม และการนําเสนอความคิดเห็นเพ่ือทํา

ใหเกิดการเขาใจบทเรียน 

 5. กลยุทธเพ่ือใหนักศึกษาไดรับขอมูลยอนกลับเก่ียวกับคะแนนเตรียมความพรอมกอนทําปฏิบัติการ  คะแนนการสอบ

ปฏิบัติการวิเคราะหแอนไอออน แคตไอออน  คะแนนการสอบปฏิบัติการไทเทรตรกรด-เบส 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 การประเมินการสอน  อาจารยผูสอนใชวิธีการประเมินการสอน ดังนี้  

    1. ใชการทดสอบการเตรียมความพรอมกอนการทดลอง 

 2.  การสอบวัดความรูท่ัวไปในหองปฏิบัติการ 

 3. การวิเคราะหสารตัวอยางแอนไอออนและแคตไอออน   การสอบปฏิบัติการไทเทรตกรด-เบส 

 4. การประเมินผลการเรียนรูจากรายงานผลการทดลองแตละการทดลอง 

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

 1. นําผลการประเมินการสอนออนไลนของนักศึกษา มาพิจารณาปรับปรุงการสอน 

  โดยในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 นักศึกษาประเมินวาอาจารยผูสอนพูดอธิบายข้ันตอนการทดลองเร็วเกินไป  

นอกจากนี้นักศึกษายังมีความประสงคตองการทราบคะแนนสวนรายงานผลการทดลองทุกการทดลอง  ดังนั้นในการจัดการ

เรียนการสอน CH1411 ในภาคการศึกษา 1/2564  อาจารยผูสอนวางแผนเพ่ืออธิบายข้ันตอนการทดลองใหชาลง  พรอมท้ัง
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วางแผนท่ีจะใหขอมูลสะทอนกลับแกนักศึกษาไดรับทราบคะแนนสวนรายงานผลการทดลองทุกการทดลอง  คะแนนการ

เตรียมความพรอมกอนทําการทดลอง  คะแนนผลการวิเคราะหแอนไอออน แคตไอออน  และคะแนนผลการสอบปฏิบัติการ

ไทเทรตกรด-เบส  และในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 จะทํา Clip การทําการทดลองทุกการทดลอง 

 2. นําผลการวิเคราะหขอสอบปลายภาค มาปรับปรุงการเรียนการสอน     

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู วิธีการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย 

คุณธรรมจริยธรรม ตรวจสอบการเขาชั้นเรียน

ตรงเวลา  การขาดเรียน 

จํานวนนักศึกษาท่ีขาดเรียน

เกินเกณฑท่ีกําหนด 

ไ ม เ กิ น ร อ ย ล ะ  5  ข อ ง

นักศึกษาท้ังหมด 

-ผ ล ก า ร รั ก ษ า ข อ ต ก ล ง

ร ว ม กั น ใ น ก า ร เ รี ย น

ปฏิบัติการ 

-การเขารวมกิจกรรม “เสริม

พลังคุณธรรมเพ่ือนักศึกษา 

มฉก.” 

-จํานวนนักศึกษาท่ีปฏิบัติ

ตามขอตกลง 

 

-จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรม“เสริมพลังคุณธรรม

เพ่ือนักศึกษา มฉก.” 

-อยางนอยรอยละ 80 ของ

นักศึกษาท้ังหมด 

-รอยละ 100 

ความรู -ทวนสอบจากคะแนนการ

เตรียมความพรอมกอนทํา

ปฏิบัติการทดลอง 

-ท ว น ส อ บ จ า ก ค ะ แ น น

รายงานผลการทดลอง 

-ทวนสอบจากคะแนนผลการ

วิ เคราะหแอนไอออนและ

แคตไอออน 

 

-ทวนสอบจากคะแนนผลการ

สอบปฏิบัติการไทเทรตกรด-

เบส 

 

-สอบวั ดคว ามรู ท่ั ว ไป ใน

หองปฏิบัติการ 

 -จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ไ ด

คะแนนอยางนอยรอยละ 50 

ของคะแนนท้ังหมด 

-จํานวนนักศึกษาท่ีไดคะแนน

ร อยละ  80  ของคะแนน

รายงานท้ังหมด  

-จํานวนนักศึกษาท่ีไดคะแนน

รอยละ 80 ของคะแนนการ

วิเคราะหแอนไอออน-แคต

ไอออนท้ังหมด 

-จํานวนนักศึกษาท่ีไดคะแนน

รอยละ 80 ของคะแนนการ

สอบปฏิบัติไทเทรตท้ังหมด 

-จํานวนนักศึกษาท่ีไดคะแนน

รอยละ 60 ของคะแนนการ

สอบปฏิบัติไทเทรตท้ังหมด 

-อยางนอยรอยละ 50 ของ

นักศึกษาท้ังหมด 

-อยางนอยรอยละ 70 ของ

นักศึกษาท้ังหมด 

-อยางนอยรอยละ 70 ของ

นักศึกษาท้ังหมด 

 

-อยางนอยรอยละ 80 ของ

นักศึกษาท้ังหมด 

 

-อยางนอยรอยละ 70 ของ

นักศึกษาท้ังหมด 

ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

และความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

ทั กษะกา รวิ เ ค ร า ะห เ ชิ ง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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     สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  ซ่ึงพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  ภายหลัง

การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช  และ

นําเสนอแนวทาง การปรับปรุงและพัฒนาตอคณะกรรมการบริหารกลุมวิชาเคมีท่ัวไป  เพ่ือพิจารณาใหความคิดเห็นและ

วางแผนเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสําหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

 

                                                        ลงช่ือ 

(อาจารยเกษม พลายแกว) 

ผูรับผิดชอบรายวิชา 

วันท่ีรายงาน 30 กรกฏาคม 2564 

                                                        ลงช่ือ     

(อ. ผุสดี สิรยากร) 

ประธานกลุมวิชาเคมีท่ัวไป 

วันท่ีรายงาน 30 กรกฏาคม 2564 

 

                                                        ลงชื่อ 

(อาจารย ดร.สุรียพร หอมวิเศษวงศา) 

หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

วันท่ีรายงาน 30 กรกฏาคม 2564 
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