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   รายละเอียดของรายวิชา CH 1241 ปฏิบัติการเคมี   
ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2564 

โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา CH 1241 (ปฏิบัติการเคมี  : Chemistry  

             Laboratory) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 1 (0-3/3-0) 
3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน /วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  (094)    
4.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1  
5.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  CH 1332 และ CH1233 

7.  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ. ผุสดี  สิรยากร 
     ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม อ.ดร.มธุรส  อ่อนไทย  
8.  สถานท่ีเรียน ห้องปฏิบัติการเคมี 2 (2-229) 
9.  วันท่ีจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 24 ธันวาคม 2564 
 

หมวดที่  2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา  เพื่อให้ผู้เรียน 
 1. มีทักษะการท าปฏิบัติการทดลองทางเคมีพื้นฐานเกี่ยวกับปริมาณวิเคราะห์และคุณภาพวิเคราะห์  การใช้เครื่องแก้ว อุปกรณ์ 
     พื้นฐานต่างๆ ในการท าการทดลองเคมีพื้นฐาน (ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และทักษะในศตวรรษที่ 21 critical  
           thinking) 
 2. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีต่างๆ ผ่านการทดลอง ตลอดจนสามารถเขียนปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้องและสามารถค านวณ

เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีในแต่ละการทดลองได้  (ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และทักษะในศตวรรษที่ 21 critical 
thinking) 

 3. สามารถสรุปผลการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลอง  และน าเสนอผลการทดลองในรูปแบบของรายงานการทดลองท่ี
เหมาะสมส าหรับแต่ละการทดลองโดยสามารถท างานร่วมกับเพื่อผู้ร่วมงานได้ (ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะในศตวรรษที่ 21 creatve thinking, collaboration 
และ communication)  

 4. มีการพัฒนาตนเองในเรื่องคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในศตวรรษที่ 21 collaboration และ 
communication)  

 5. แสดงออกถึงการการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของการเรียนวิชาปฏิบัติการ (ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 collaboration และ communication)  
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 6. แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 collaboration และ communication)  

 7. สามารถท าการทดลองเป็นกลุ่มโดยแสดงออกถึงการช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ท้ังในฐานะผู้น าและผู้
ตาม  และสามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม (ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในศตวรรษที่ 21 collaboration และ communication)  

 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เป็นการเตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานและทักษะในการท าปฏิบัติการเคมีพื้นฐานให้แก่นักศึกษา  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน
วิชาเคมีในข้ันสูงและเคมีท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิชาชพี   
 

ปัญหาทีพ่บจากการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 1/2564 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา /แนวทางการพฒันาและปรบัปรุง 
ในปีการศึกษา 2/2564 

1.จากมคอ.5 
 ห้องปฏิบัติการร้อน และอุปกรณ์ต่างๆ ดูเก่า 

 
- 

2. จากผลประเมินการสอนจากนักศึกษา 
    นักศึกษาต้องการเวลาในการสอบย่อยให้มากข้ึน 
และต้องการสอบย่อยหลังจากท าปฏิบัติการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  

 
     ในบางปฏิบัติการ ผู้สอนจะเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาสอบย่อยหลังจากท่ีท า
ปฏิบัติการเสร็จซ้ าอีกคร้ังโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้นักศึกษาทราบ เน่ืองจาก
วัตถุประสงค์ของการสอบก่อนการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมตัว
ก่อนการเรียน เพราะการท างานจริงกับสารเคมีอันตรายหากไม่เตรียมตัว 
หรือศึกษาข้อควรระวังอาจเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการได้ ดังน้ัน รายวิชา
น้ียังคงให้นักศึกษาสอบก่อนการเรียนเหมือนเดิม 

3.จากการประเมินการสอนโดยผู้สอน 
  เน่ืองจากการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 
เป็นการสอน online ซึ่งมีเวลาให้นักศึกษาเข้า
ห้องปฏิบัติการจริงเพียง 3 คร้ัง อีกทั้งนักศึกษาบาง
คนไม่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาศึกษาในรูปแบบ 
onsite เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค covid-19 รุนแรง ท าให้การเรียนจึงเป็นไป
รูปแบบการสาธิตเท่าน้ัน   

 
   หากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค covid-19 เป็นไปในทิศทาง
ที่ดีข้ึน ผู้สอนจะแบ่งกลุ่มเพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาปฏิบัติจริงโดยจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบผสมผสาน โดยให้นักศึกษา ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการ
สอน และเข้ามาปฏิบัติจริงในห้องทีละกลุ่มโดยต้องพิจารณาระยะห่าง และ
จ านวนของผู้เข้าห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการ 

 
 2.1 วัตถุประสงค์รายวิชา 
  2.1.1 เพื่อให้เข้าใจเนื้อหารายวิชามากข้ึน และเพื่อพสิูจน์ทฤษฎีต่างๆ ให้เข้าอย่างลึกซึ้ง 
  2.1.2 เพื่อฝึกวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารเบื้องต้น และตรวจสอบหาสารเคมีบางชนิดได้ 
 
 2.2 ผลลัพท์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course – Level Learning Outcomes : CLOs) 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 
  2.2.1 มีคุณธรรม 6 ประการ และด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2.2 เข้าใจในเนื้อหาพืน้ฐานเคมีเบ้ืองต้นมากข้ึนผ่านการท าการทดลองเพื่อเห็นจริง ซึ่งน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นต่อไป 
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  2.2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้ และเรียนรู้ท่ีจะหาค าตอบจากการค้นคว้า ทดลอง สามารถสรุปผลการทดลองเพื่อ    
                   พิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ ได้ 
  2.2.4 สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ท้ังในฐานะผูน้ าและผู้ตาม พร้อมท้ังช่วยแก้ปัญหาของกลุ่มได้ 
 

หมวดที่  3 ลักษณะและการด าเนินการ   
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 การทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพนัธ์ การวิเคราะห์แบบคุณภาพแอนไอออนและ แคตไอออน  สมดุลเคมี การวัด pH และ
สารละลายบัฟเฟอร์ การไทเทรตกรด-เบส  จลนศาสตร์เคมี  ปฏิกิรยิารีดอกซ์ และการไทเทรตแบบย้อนกลับ 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   45 ชั่วโมง 
 
3. วันเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
 วัน-เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้ 
           จันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น และตามเวลาท่ีนัดหมายกับนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถติดต่อผ่าน MS 
Team และ line กลุ่มได้ตลอดเวลา 
 
  สถานที่ติดต่อ /ช่องทางติดต่อ ผ่าน MS Team หรือ 
   อาจารย์ผสุดี  สิรยากร   อาจารย์ ดร.มธุรส อ่อนไทย  
   ห้อง 2-321 อาคารเรียนชั้น 2   
   Line  :   ปฏิบัติการเคมี CH1241 ภาค 2/64 
   MS Teams  :  ปฏิบัติการเคมี CH1241 ภาค 2/64 
 

หมวดที่  4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 รายวิชา CH1241 ปฏิบัติการเคมี  มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ในแผนท่ีการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของรายวิชาดังนี ้
 

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้

คุณธรรม จรยิธรรม ทีต่้องพฒันา ความรู ้
 

ทักษะทางปัญญา 
ที่ต้องพฒันา 

ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบคุคล
และความรบัผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มีคุณธรรม 6 
ประการ ได้แก่ 
ขยัน อดทน 
ประหยัด
เมตตาซ่ือสัตย์ 
กตัญญู และ
ด าเนินชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง   

เคารพ
กฎระเบียบ
และข้อบังคับ
ต่างๆ ของ
องค์กรและ
สังคม 

เห็นคุณค่าตนเอง 
เข้าใจ เคารพ
สิทธิและรับฟัง
ความคดิเห็นของ
ผู้อ่ืน 

อธิบายความรู้
หลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาที่
เรียน 

 สามารถ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

มีทักษะในการ
คิดเชิงเหตุผล
และการคิด
แบบองค์รวม 

สามารถ
ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหากลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
ทั้งในฐานะผู้น า
และผู้ตาม  

 สามารถปรับตัว
ท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนทั้งในฐานะ
ผู้น าและสมาชิก
กลุ่ม 

สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการ
พูดและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม 

 
(ข้อ1.1) 

 
(ข้อ1.3.) 

 
(ข้อ1.4.) 

 
(ข้อ 2.1) 

 
 (ข้อ 3.2) 

 
(ข้อ 3.3) 

 
 (ข้อ 4.2) 

 
 (ข้อ 4.3)  

 
(ข้อ 5.3) 

มาตรฐานผลการเรยีนรู้ หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (พ.ศ.2561) 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังน้ี     
 

1. คุณธรรม จริยธรรม     
ที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู้    วิธีการวัดและประเมินผล     

  มีคุณธรรม 6 ประการ 
ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตาซ่ือสัตย์ กตัญญู และ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม 

เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ 
เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

การจัดการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษท่ี 21  
โดยจะเน้นด้าน collaboration และ communication  
 1) พูดคุยแลกเปลี่ยนความส าคัญของคุณธรรม 6 ประการและการด าเนินชีวิต 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการน าคุณธรรมเหล่าน้ันมาใช้ในการ
ชีวิตประจ าวัน ระหว่างผู้สอนและนักศึกษาในช่ัวโมงแรกของการเรียน    และใน
แต่ละสัปดาห์ของการเรียน สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    โดยวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากสื่อต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์  และมีการสอดแทรกพูดคุยเร่ืองอื่น ๆที่จะช่วยส่งเสริม 
ความมีระเบียบวินัย การประหยัดพลังงาน และอื่น ๆ ในหัวข้อดังน้ี 
    *การใช้น้ าอย่างประหยัดในการล้างเคร่ืองแก้ว  การใช้พลังงาน 
     อย่างประหยัด 
    * การรักษาความสะอาดในห้องปฏิบัติการ /โต๊ะปฏิบัติการ 
    * การใช้กระดาษ reused ในการท ารายงาน   
    * รณรงค์การคัดแยกขยะ /การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
    * การใช้จักรยานอย่างมีวินัย/การช่วยกันบ ารุงรักษา 
2) ท าความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  และข้อตกลงร่วมกันในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ เช่น การแต่ง
กาย  การตรงต่อเวลา การไม่ทุจริตในการสอบย่อย การไม่เอารายงานรุ่นพี่มาดู 
เป็นต้น (กรณีที่มีการเรียนทั้งการเรียน online และ onsite) 
3) จัดกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน เพื่อท าปฏิบัติการร่วมกันตลอดเทอม หรือ 
ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยในกรณีที่มีการสอน online 

 
 
1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
ห้องเรียน 
2) ห้องปฏิบัติการสะอาดไม่มีการทิ้ง
เศษอาหาร เคร่ืองด่ืมในห้องเรียน    
3) สังเกตความสะอาดของโต๊ะ
ปฏิบัติการของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ถ้า
โต๊ะไม่สะอาด นักศึกษาทั้งกลุ่มจะถูก
ตัดคะแนนคร้ังละ 1 คะแนน  
4) ผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่
นักศึกษาเพื่อปรับปรุงเร่ืองเกี่ยวกับ
คุณธรรม  การใช้น้ าอย่างประหยัด การ
ประหยัดพลังงาน และอื่น ๆ  
(กรณีที่สามารถท าการสอน onsite) 
 

2. ความรู้ ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
 อธิบายความรู้หลักการ
และทฤษฎีในรายวิชาที่
เรียน 

 

การจัดการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษท่ี 21 
โดยจะเน้นด้าน critical thinking /collaboration / communication  
1) แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ในแต่ละกลุ่มใหญ่จัดกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 3 คน เพื่อท าปฏิบัติการร่วมกันตลอดเทอม โดยแต่ละกลุ่มใหญ่เข้า
ห้องปฏิบัติการเพื่อท าปฏิบัติการจริงโดยใช้เวลา 90 นาที เพ่ือให้มีระยะห่าง
ระหว่างนักศึกษาที่มากพอตามมาตรการความปลอดภัย 
2) มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมศึกษาบทปฏิบัติการจากคลิปวีดิโอออนไลน์แต่
ละคร้ังก่อนช่ัวโมงปฏิบัติการ   และจะมีการสอบการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ทดลอง  
3) จัดท าคลิปการท าการทดลองแต่ละคร้ัง   และให้นักศึกษาท าการทดลองด้วย
ตนเองเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน   โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องมีการอภิปราย
สรุปผลการทดลองที่ได้แต่ละการทดลองและเขียนรายงานผลการทดลองส่ง
อาจารย์ หรือ ดูจากการสาธิตของอาจารย์ในกรณีสอน online    
4) ในบางการทดลองที่นักศึกษาสามารถด าเนินการทดลองหรือการสาธิตเสร็จ
สิ้นเร็ว อาจารย์ผู้สอนจะจัดกิจกรรมอภิปรายผลการทดลองร่วมกันในช้ันเรียน 
โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการทดลองในช้ันเรียนและร่วมกัน 

1) ประเมินผลจากการทดสอบการ
เตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง  
2)  การวิเคราะห์สารตัวอย่าง 
    แคตไอออนและแอนไอออน    
3) การสอบปฏิบัติการการไทเทรต 
    กรด-เบส   
4) การสอบข้อเขียนปลายภาค 
   การศึกษา    
5) ทวนสอบวัดความรู้ทั่วไปใน    
    ห้องปฏิบัติการ    
6) ผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก
นักศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมก่อนท าการทดลอง การวิเคราะห์
สารตัวอย่ า งแคตไอออนและแอน
ไอออน และไทเทรตกรด-เบส 
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3. ทักษะทางปัญญา  
ที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 อภิปรายและสรุปผลการทดลองร่วมกัน 
5) มีการสอบปฏิบัติการรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้มาใช้ในสอบ
ปฏิบัติ 
6) มีการทวนสอบวัดความรู้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ 

 

สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
มีทั กษะในการคิ ด เ ชิ ง
เหตุผลและการคิดแบบองค์
รวม 

การจัดการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 
21 โดยจะเน้นด้าน critical thinking /collaboration / communication 

และ creative Thinking   โดย 
1) แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มๆ ละ 3 คน  เพื่อให้นักศึกษาท าการทดลองด้วยตนเอง 
หรือร่วมหารือในกรณีการสอน online โดยให้นักศึกษาภายในกลุ่มแบ่งงานกัน
ท าการทดลอง มีการสังเกตผลการทดลอง การบันทึกข้อมูลผลการทดลอง  การ
อภิปรายและสรุปผลการทดลองที่ได้แต่ละการทดลองร่วมกัน   ซ่ึงนักศึกษา
จะต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและต้องใช้ทักษะในการคิดเชิงเหตุและผลและ
การคิดแบบองค์รวม  
2) แต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนรายงานผลการทดลองโดยการสรุปผลจากการท าการ
ทดลองและใช้ข้อมูลที่ได้จากค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ เป็นเอกสารอ้างอิง   โดย
จะต้องส่งรายงานผลการทดลองตามวันเวลาที่ก าหนด 
 3) มีการสอบปฏิบัติการรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้มาใช้ในสอบ
ปฏิบัติการ การวิเคราะห์สารตัวอย่าง (แคตไอออนและแอนไอออน) และการ
การสอบปฏิบัติการการไทเทรตกรด-เบส    โดยนักศึกษาจะต้องใช้ Creative 
Thinking ในการออกแบบการท าปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ผล
การทดลองภายในช่ัวโมงปฏิบัติการ    พร้อมทั้งต้องเลือกใช้รูปแบบในการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรายงานได้อย่างเหมาะสมเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน 
หรือมีการสรุปทวนสอบวัดความรู้ในกรณีมีการสอน online 

1)  ประเมินจากรายงานผลการทดลอง
ของแต่ละกลุ่ม 
2) การวิเคราะห์สารตัวอย่างแคต
ไอออนและแอนไอออน หรือประเมน
จากการทวนสอบความรู้ใน
ห้องปฏิบัติการ 
3) การสอบปฏิบัติการการไทเทรตกรด-
เบส     
4) ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักศึกษา
เมื่อมีการส่งรายงานผลการทดลอง  
การสอบปฏิบั ติก ารวิ เ คราะห์สา ร
ตัวอย่างแคตไอออน แอนไออน และ
การไทเทรตกรด-เบส  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา 

 สามารถช่วยเหลือและ
แก้ ปั ญ ห า ก ลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น า
และผู้ตาม  
สามารถปรับตัวท างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น า
และสมาชิกกลุ่ม 

5.ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพฒันา 
 สามารถสรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการพูดและการ
เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม 

 
 

หมวดที่  5   แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน    

ผู้สอนจัดแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ทั้งสองกลุ่มจะต้องเรียน online ล่วงหน้าก่อนเข้าห้องปฏิบัติการผ่านระบบ MS Teams  
จากน้ันแต่ละกลุ่มเข้าห้องปฏิบัติการตามก าหนดเวลาท่ีลงทะเบียนโดยมีเวลาในห้องปฏิบัติการ กลุ่มละ 90 นาที เพ่ือรักษาระยะห่างระหว่าง  
บุคลตามมาตรการป้องกันโรค 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ชื่อผู้สอน 

1 ตรวจสอบการลงทะเบียน เรือ่งความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และระเบียบการเรียนใน
ห้องปฏิบัติการแบบผสมผสาน 
การเรียน online ล่วงหน้า ศึกษาผ่านสื่อการสอน
ออนไลน์ 
การเรียน onsite 
-ตรวจรับอุปกรณ์ เคร่ืองแก้ว และแนะน าอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ต่างๆในห้องปฏิบัติการเคมี  

3 การจัดการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และเน้นการเรียนรู้ในศครรษที่ 21 โดยจะ
เน้นด้าน collaboration และ 
communication  โดย 
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 3 คน  
2. ท าความตกลงร่วมกันเก่ียวกับระเบียบ
และข้อตกลงในการเรียน 
3. ท าความตกลงร่วมกันในการเตรียมความ
พร้อมก่อนการเรียนปฏิบัติการ 
4. บรรยายเร่ืองความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการและความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
การท าการทดลอง 
5. พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการปฏิบัติตนตาม
คุณธรรม 6 ประการ ในการเรียนรายวิชา
ปฏิบัติการ 
การเรียน onsite 
-นักศึกษาตรวจรับอุปกรณ์ เคร่ืองแก้ว และ
ผู้สอนแนะน าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ 
และในห้องปฏิบัติการเคมี ข้อปฏิบัติต่างๆ 
ในห้องปฏิบัติการ 
สื่อการสอน      
 คู่มือปฏิบัติการเคมี         
 MS team           
 e-learning  

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส 

2. ปฏิบัติการ เร่ือง การสังเคราะห์สารส้มจากกระป๋อง
อะลูมิเนียม 
 

 

 3  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน critical 
thinking /collaboration / 
communication 
การเรียน online ล่วงหน้า ศึกษาผ่านสื่อ
การสอนออนไลน์ 
การเรียน onsite 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติการทดลองการสังเคราะห์สารส้มจาก
กระป๋องอะลูมิเนียม 
2. สรุปเก่ียวการสังเคราะห์สารส้ม  
3.นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกันและเขียนรายงานผลการ 

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ชื่อผู้สอน 

   ทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. สรุปประโยชน์ของการท าปฏิบัติการใน
คร้ังน้ี 
สื่อที่ใช-้คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
-e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 

 

3. ปฏิบัติการเร่ือง การวิเคราะห์แอนไอออน 
 

 3   เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน critical 
thinking /collaboration / 
communication / creative thinking 
การเรียน online ล่วงหน้า ศึกษาผ่านสื่อ
การสอนออนไลน์ 
การเรียน onsite 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติการทดลองเร่ือง การวิเคราะห์แอน
ไอออน 
2. บรรยายสรุปเร่ือง การวิเคราะห์แอน
ไอออน  
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกันและเขียนรายงานผลการ
ทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. นักศึกษาแต่ละคนได้รับสารตัวอย่าง คน
ละ 1 ชนิด ออกแบบการทดลองเพ่ือ
วิเคราะห์สารตัวอย่างและสรุปผลการว่าสาร
ตัวอย่างประกอบด้วยไอออนชนิดใดบ้าง 
5. สรุปประโยชน์ของการท าปฏิบัติการใน
คร้ังน้ี 
สื่อที่ใช-้คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 
สื่อการสอน  
MS team 
 
 
 
 

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส  
  
 
  



มคอ. 3   

 8 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ชื่อผู้สอน 

4. ปฏิบัติการเร่ือง การวิเคราะห์แคตไอออน 3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน critical 
thinking /collaboration / 
communication / creative thinking 
การเรียน online ล่วงหน้า ศึกษาผ่านสื่อ
การสอนออนไลน์ 
การเรียน onsite 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติการทดลองเร่ือง การวิเคราะห์แคท
ไอออน 
2. บรรยายทฤษฎีเร่ือง การวิเคราะห์แคท
ไอออน สาธิตการทดลอง (กรณีสอน 
online) หรือให้นักศึกษาปฏิบัติจริง (กรณี
สอน onsite และให้นักศึกษาสอบปฏิบัติ
วิเคราะห์โดยการมอบสารตัวอย่างเพ่ือให้
นักศึกษาวิเคราะห์ผล) 
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกันและเขียนรายงานผลการ
ทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. นักศึกษาแต่ละคนได้รับสารตัวอย่าง คน
ละ 1 ชนิด ออกแบบการทดลองเพ่ือ
วิเคราะห์สารตัวอย่างและสรุปผลการว่าสาร
ตัวอย่างประกอบด้วยไอออนชนิดใดบ้าง 
5. สรุปประโยชน์ของการท าปฏิบัติการใน
คร้ังน้ี 
สื่อที่ใช-้คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 
สื่อการสอน  
MS team 

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส  
 

     5. การจัดท า mind map สรุปความคิดรวบยอดเร่ือง 
การวิเคราะห์คุณภาพ 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน creative 
thinking 
มอบหมายให้นักศึกษาทบทวนเร่ือง “การ
วิเคราะห์คุณภาพ” จัดท าแผนผังความคิด 
mind map  
 

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส  
 



มคอ. 3   

 9 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ชื่อผู้สอน 

6. ปฏิบัติการเร่ือง สมดุลเคมี 
 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน critical 
thinking /collaboration / 
communication 
การเรียน online ล่วงหน้า ศึกษาผ่านสื่อ
การสอนออนไลน์ 
การเรียน onsite 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติการทดลองสมดุลเคมี 
2. บรรยายสรุปเร่ืองสมดุลเคมี 
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกันและเขียนรายงานผลการ
ทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. สรุปประโยชน์ของการท าปฏิบัติการใน
คร้ังน้ี 
สื่อที่ใช้-คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 
สื่อการสอน  
MS team 

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส  
  
 

7. การจัดท า mind map สรุปความคิดรวบยอดเร่ือง 
สมดุลเคม ี

 3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน creative 
thinking 
มอบหมายให้นักศึกษาทบทวนเร่ือง “สมดุล
เคมี” จัดท าแผนผังความคิด mind map 

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส  
 

8. ปฏิบัติการเร่ือง อัตราเร็วของปฏิกิริยา 
 
 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน critical 
thinking /collaboration / 
communication 
การเรียน online ล่วงหน้า ศึกษาผ่านสื่อ
การสอนออนไลน์ 
การเรียน onsite 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติการทดลองเร่ืองอัตราเร็วของปฏิกิริยา 
2. บรรยายสรุปเร่ืองอัตราเร็วของปฏิกิริยา  
3.นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกันและเขียนรายงานผลการ 

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส  
 



มคอ. 3   

 10 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ชื่อผู้สอน 

   ทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. สรุปประโยชน์ของการท าปฏิบัติการใน
คร้ังน้ี 
สื่อที่ใช-้คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 
สื่อการสอน  
MS team 

 

9. ปฏิบัติการเร่ือง ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน critical 
thinking /collaboration / 
communication 
การเรียน online ล่วงหน้า ศึกษาผ่านสื่อ
การสอนออนไลน์ 
การเรียน onsite 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติการทดลองเร่ือง ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
2. บรรยายสรุปเร่ือง ปฏิกิริยารีดอกซ์  
3.นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกันและเขียนรายงานผลการ
ทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. สรุปประโยชน์ของการท าปฏิบัติการใน
คร้ังน้ี 
สื่อที่ใช-้คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 
สื่อการสอน  
MS team 

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส  
  
  

10. ปฏิบัติการเร่ือง การวัด pH และสมบัติของสารละลาย
บัฟเฟอร์ 
 

 3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน critical 
thinking /collaboration / 
communication 
การเรียน online ล่วงหน้า ศึกษาผ่านสื่อ
การสอนออนไลน์ 
การเรียน onsite 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการ 

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส  
  
  
 



มคอ. 3   

 11 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ชื่อผู้สอน 

   ปฏิบัติการทดลองเร่ือง การวัด pH และ
สมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์ 
2. บรรยายสรุปเร่ือง การวัด pH และสมบัติ
ของสารละลายบัฟเฟอร์  
3.นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกันและเขียนรายงานผลการ
ทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. สรุปประโยชน์ของการท าปฏิบัติการใน
คร้ังน้ี 
สื่อที่ใช-้คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 
สื่อการสอน  
MS team 

 

11. ปฏิบัติการเร่ือง การไทเทรตกรดเบส 
 

 3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน critical 
thinking /collaboration / 
communication 
การเรียน online ล่วงหน้า ศึกษาผ่านสื่อ
การสอนออนไลน์ 
การเรียน onsite 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติการทดลองเร่ือง การไทเทรตกรดเบส 
2. บรรยายสรุปเร่ือง การไทเทรตกรดเบส  
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกันและเขียนรายงานผลการ
ทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. สรุปประโยชน์ของการท าปฏิบัติการใน
คร้ังน้ี 
สื่อที่ใช-้คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 
สื่อการสอน  
MS team 
 
 

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส  
 



มคอ. 3   

 12 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ชื่อผู้สอน 

12. ปฏิบัติการเร่ือง การไทเทรตแบบรีดอกซ์ที่เกี่ยวข้องกับ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
 

 3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน critical 
thinking /collaboration / 
communication 
การเรียน online ล่วงหน้า ศึกษาผ่านสื่อ
การสอนออนไลน์ 
การเรียน onsite 
1.ทดสอบการเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติการทดลองเร่ือง การไทเทรตแบบรี
ดอกซ์ที่เกี่ยวข้องกับโพแทสเซียมเปอร์แมง
กาเนต 
2. บรรยายสรุปเร่ือง การไทเทรตแบบรี
ดอกซ์ที่เกี่ยวข้องกับโพแทสเซียมเปอร์แมง
กาเนต 
3. นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกันและเขียนรายงานผลการ
ทดลองส่งอาจารย์ผู้สอน 
4. สรุปประโยชน์ของการท าปฏิบัติการใน
คร้ังน้ี 
สื่อที่ใช-้คู่มือปฏิบัติการ    
- MS team 
- e-learning   
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 
สื่อการสอน  
MS team 

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส  
 

13. ทบทวนก่อนการสอบ  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน critical 
thinking  
ผู้สอนทบทวนบทเรียนให้ในรูปแบบการสอน 
online 

 

14. สอบปฏิบัติการไทเทรตกรดเบส  3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน critical 
thinking /collaboration / 
communication / creative thinking 
การเรียน onsite 
4. นักศึกษาแต่ละคนได้รับสารตัวอย่าง คน
ละ 1 ชนิด ออกแบบการทดลองเพ่ือ
วิเคราะห์สารตัวอย่างและสรุปผลการว่าสาร  

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส  
 



มคอ. 3   

 13 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ชื่อผู้สอน 

   ตัวอย่างที่ได้รับมีความเข้มข้นของกรดอยู่
มากเท่าใด 

 

15. ทวนสอบทักษะการช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
ทวนสอบทักษะการเตรียมสารละลายและการเจือจาง
สารละลาย 
 

3 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการเรียนรู้
ในศครรษที่ 21 โดยจะเน้นด้าน critical 
thinking /collaboration / 
communication 
การเรียน online ล่วงหน้า ศึกษาผ่านสื่อ
การสอนออนไลน์ 
1. บรรยายสรุปทักษะการใช้เคร่ืองแก้วต่างๆ 
ที่ได้เรียนมา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้
นักศึกษาร่วมสรุปเน้ือหาที่ได้เรียนมาทักษะ
การเตรียมสารละลาย การเจือจาง
สารละลายต่างๆ ที่ได้เรียนมา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ให้นักศึกษาร่วมสรุปเน้ือหาที่
ได้เรียนมา 
2. ทดสอบวัดความรู้ของนักศึกษา 
สื่อที่ใช ้
- คู่มือปฏิบัติการ        
- MS team  

อ. ผุสดี 

อ.ดร.มธุรส  
 

รวม 45 ชั่วโมง   

 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กรณีการสอน online ตลอดภาคการศึกษา 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ด้านท่ี 1 
ด้านท่ี 4 
ด้านท่ี 5 

- การเข้าชั้นเรียน    
- รายงานผลการทดลอง   

ทุกครั้งท่ีจัดการเรียน 
ทุกครั้งท่ีจัดการเรียน 

5% 
30% 

ด้านท่ี 2 
ด้านท่ี 3 

 

- การเตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง 
- การสรุปความรู้ในรูป mind map 
- การทวนสอบทักษะการใช้อุปกรณ ์
  เครื่องแก้วและสารเคมี 
- สอบข้อเขียนปลายภาคการศึกษา    

ทุกครั้งท่ีท าการทดลอง 
 สัปดาห์ท่ี 7-9 

      สัปดาห์ท่ี 14-15 
 

สัปดาห์ท่ี 14 
 ตามก าหนดการสอบ  

20% 
10% 
10% 

 
25% 
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กรณีการสอนแบบผสมผสาน 
ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
ด้านท่ี 1 
ด้านท่ี 4 
ด้านท่ี 5 

- รายงานผลการทดลอง   ทุกครั้งท่ีจัดการเรียน 25% 

ด้านท่ี 2 
ด้านท่ี 3 

 

- การเตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง 
- การสรุปความรู้ในรูป mind map 
- การสอบวิเคราะห์สารตัวอย่าง 2 การ
ทดลอง  
- สอบภาคปฏิบัติการไทเทรตกรดเบส 
- สอบข้อเขียนปลายภาคการศึกษา    

ทุกครั้งท่ีท าการทดลอง 
 สัปดาห์ท่ี 7-9 

      สัปดาห์ท่ี 11-12 
 

สัปดาห์ท่ี 13 
 ตามก าหนดการสอบ  

20% 
5% 
10% 

 
15% 
25% 

 
หมวดที่  6   ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1.ชื่อต าราและเอกสารหลกัที่ใช้ในการเรียนการสอน 
      - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 
ปฏิบัติการเคมี. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา,2557 

2.  ชื่อเอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอื่น ๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 
       2.1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปฏิบัติการเคมี. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ ์

     จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย, 2536. 
       2.2 ศุภชัย  ใช้เทียมวงศ์. ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ปริมาณ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพจ์ุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,  

     2539. 
       2.3 Belcher, R., Nutten, A.J. and Macdonald, A.M.G., Qualitative Inorganic Analysis, Butterworth  

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

     Biochemistry, 2nd ed., Saunders College Publishing, New York, 1995.  
       2.6 Bishop, C.B., Bishop, M.B., Whitten, K.W., and Gailey, K.D., Experimentals in General  

     Chemistry, 2nd ed.,  Saunders College Publishing,  Philadelphis, 1992. 
         2.7 Boschmann, E., and Wells, N., Chemistry in Action, 4th ed., Mc Grew-Hill Publishing  

     Company, New York, 1990. 
        2.8 Frantz, W.H., and Malm, E.L., Chemical Principles in the Laboratory, W.H. Freemann   and  

     Company,  San Francisco, 1968. 
       2.9 Morss, L.R., and Boikess, R.S., Chemical Principles in the Laboratory, Harper & Row   

                Publishers, New York, 1978. 
        2.10 Vogel, A.I., A Text Book of Macro and Semimicro Qualitative Inorganic Analysis, 4th ed.,   

     Longmans, London, 1964 
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หมวดที่  7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      ประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนจากแบบส ารวจออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น

นักศึกษาต่อการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการเคมี  ซึ่งแบบส ารวจครอบคลุมต้ังแต่วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเรียน และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน  อาจารย์ผูส้อนใช้วิธีการประเมินการสอน ดังนี้  
    1. ใช้การทดสอบการเตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง 
  2.  การสอบวัดความรู้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ 
 3. การวิเคราะห์สารตัวอย่างแอนไอออนและแคตไอออน   การสอบปฏิบัติการไทเทรตกรด-เบส 
 4. การประเมินผลการเรียนรู้จากรายงานผลการทดลองแต่ละการทดลอง 
    5.  การประเมินจากการทวนสอบการใช้อุปกรณ์และการเตรียมสารละลาย 
 
3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 
  เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การปรับปรุงการสอนจึงน าการสอนแบบออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้
วิธีการสอนแบบผสมผสาน โดยจัดท าสื่อการสอนออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้มากข้ึน  จัดท าคลิปสาธิตการทดลอง
ประกอบการเรยีน และแบ่งนักศึกษาในแต่กลุ่มเรียนเป็น 2 กลุ่มใหญ่ สลับเข้ามาเรียน กลุ่มละ 90 นาที เพื่อเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลได้ดีข้ึน ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่รุนแรงมากนัก การสอนยังคงเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นจริง
และมีทักษะการปฏิบัติในห้องทดลอง 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรมจริยธรรม ตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา  
การขาดเรียน 

จ านวนนักศึกษาที่ขาดเรียนเกินเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 5 ของนักศึกษาทั้งหมด 

- การส่งงานตรงเวลา -จ านวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามข้อตกลง -อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษา
ทั้งหมด 

ความรู้ -ทวนสอบจากคะแนนการเตรียม
ความพร้อมก่อนท าปฏิบัติการทดลอง 
-ทวนสอบจากคะแนนรายงานผลการ
ทดลอง 
-ท ว น ส อ บ จ า ก ค ะ แ น น ผ ล ก า ร
วิเคราะห์แอนไอออนและแคตไอออน 
(กรณี online) 
-ทวนสอบจากคะแนนผลการสอบ
ปฏิบัติการไทเทรตกรด-เบส (กรณี 
online) 
-ทวนสอบทักษะการใช้อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ และทวนสอบการ
เตรียมสารละลาย (กรณี onsite) 

 -จ านวนนักศึกษาที่ได้คะแนนร้อยละ 
50 ของคะแนนการสอบทั้งหมด 

-อย่างน้อยร้อยละ 70 ของนักศึกษา 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  ภายหลังการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอนท่ีใช้  และน าเสนอแนวทาง 
การปรับปรุงและพัฒนาต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาเคมีท่ัวไป  เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและวางแผนเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

 
      ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา         วันท่ีรายงาน   24 ธันวาคม 2564 
                                         (อาจารย์ผุสดี  สิรยากร) 

   
 
      ชื่ออาจารย์ประธานกลุ่มวิชา                   วันท่ีรายงาน   24 ธันวาคม 2564 
                                         (อาจารย์ผุสดี  สิรยากร) 

   
 
 
     ช่ือหัวหน้าสาขา            วันท่ีรายงาน    24 ธันวาคม 2564 

                           (อาจารย์  ดร.สุกัญญา  เพชรศิริเวทย์) 
 


