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   รายละเอียดของรายวิชา CH 1241 ปฏิบัติการเคมี   

ภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา  2565 

โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

หมวดที่  1 ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา CH 1241 (ปฏิบัติการเคมี  : Chemistry  

             Laboratory) 

2.  จํานวนหนวยกิต 1 (0-3-0) 

3.  หลักสูตร และประเภทรายวชิา การแพทยแผนจนี หมวดวิชาเฉพาะ วชิาพืน้ฐาน 

กายภาพบาํบัด หมวดวชิาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน 

4.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2 และ 1 

5.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี 

6.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  CH 1233 และ CH1332 

7.  ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ. ดร.พนนา  กิติไพศาลนนท 

     ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม ผศ. ดร. กรรณิการ แกวก้ิม 

อ. ดร.มธุรส  ออนไทย  

อ. ผุสดี  สิรยากร 

8.  สถานที่เรียน หองปฏิบัติการเคมี 2 (2-230) 

9.  วันที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงคร้ังลาสุด 25 กรกฎาคม 2565 

 

หมวดที่  2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  เพ่ือใหผูเรียน 

 1. มีทักษะปฏิบัติการทางเคมีพ้ืนฐานเก่ียวกับปริมาณวิเคราะหและคุณภาพวิเคราะห การใชเครื่องแกว อุปกรณ 

     พ้ืนฐานตางๆ ในการทําการทดลองเคมีพ้ืนฐาน (ดานความรู ดานทักษะทางปญญา และทักษะในศตวรรษท่ี 21 critical  

           thinking) 

 2. มีความรูความเขาใจทฤษฎีตางๆ ผานการทดลอง ตลอดจนสามารถเขียนปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของและสามารถคํานวณเก่ียวกับ

ปฏิกิริยาเคมีในแตละการทดลองได  (ดานความรู ดานทักษะทางปญญา และทักษะในศตวรรษท่ี 21 critical thinking) 

 3. สามารถสรุปผลการทดลอง วิเคราะหผลการทดลอง และนําเสนอผลการทดลองในรูปแบบของรายงานการทดลองท่ีเหมาะสมสําหรับ

แตละการทดลองโดยสามารถทํางานรวมกับเพ่ือผูรวมงานได (ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 creative thinking, collaboration และ communication)  

 4. มีการพัฒนาตนเองในเรื่องคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู และการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ดานคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในศตวรรษท่ี 21 collaboration และ communication)  

 5. แสดงออกถึงการการเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของการเรียนวิชาปฏิบัติการ (ดานคุณธรรม จริยธรรม ทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 collaboration และ communication)  

 6. แสดงออกถึงการเห็นคุณคาตนเอง เขาใจ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน (ดานคุณธรรม จริยธรรม ทักษะในศตวรรษท่ี 

21 collaboration และ communication)  
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 7. สามารถทําการทดลองเปนกลุมโดยแสดงออกถึงการชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรคท้ังในฐานะผูนําและผูตาม  และ

สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางดีท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม (ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 collaboration และ communication)  

 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เปนการเตรียมความพรอมความรูพ้ืนฐานและทักษะในการทําปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานใหแกนักศึกษา  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนวิชาเคมี

ในข้ันสูงและเคมีท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิชาชีพ   

 2.1 วัตถุประสงครายวิชา 

  2.1.1 เพ่ือทราบการคาํนวณเก่ียวกับมวลสารสมัพันธ  

  2.1.2 เพ่ือศึกษาและมีทักษะปฏิบัติการเรื่องระบบสมดลุของปฏิกิริยาเคมี และสมดุลของกรด-เบส 

  2.1.3 เพ่ือศึกษาปฏิกิริยารดีอกซและการคํานวณท่ีเก่ียวของ 

  2.1.4 เพ่ือฝกวิธีวิเคราะหปริมาณสารเบ้ืองตน และตรวจสอบหาสารเคมีบางชนิดได 

 2.2 ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course – Level Learning Outcomes : CLOs) 

  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษาในรายวิชา สามารถ 

  2.2.1 คํานวณปริมาณสารเคมีท่ีใชทําปฏิกิริยาและผลผลติรอยละท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตอง  

  2.2.2 อธิบายและคํานวณเก่ียวกับปฏิกิริยากรด-เบส และการไทเทรตได 

  2.2.3 อธิบายและคํานวณเก่ียวกับปฏิกิริยารีดอกซได  

  2.2.4 วิเคราะหสารตัวอยางดวยคณุภาพวิเคราะหได 

  

.  

หมวดท่ี  3 ลักษณะและการดําเนินการ   

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 การทดลองเรื่องปริมาณสารสมัพันธ การวิเคราะหแบบคณุภาพแอนไอออนและ แคตไอออน  สมดลุเคมี การวัด pH และสารละลาย

บัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส  จลนศาสตรเคมี  ปฏิกิรยิารดีอกซ และการไทเทรตแบบยอนกลบั 

 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   45 ช่ัวโมง 

 

3. วันเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล 

 วัน-เวลา ท่ีนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาได 

           จันทร –ศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น และตามเวลาท่ีนัดหมายกับนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถติดตอผาน MS-Teams 

และ line กลุมไดตลอดเวลา 

 

  สถานท่ีติดตอ /ชองทางติดตอ ผาน MS-Teams หรือ 

   อ. ดร.พนนา  กิติไพศาลนนท  อ. ดร. มธุรส ออนไทย และอาจารยผุสดี  สิรยากร   หอง 2-231 อาคารเรยีนช้ัน 2   

   ผศ. ดร. กรรณิการ แกวก้ิม  หอง 2-326 อาคารเรียนช้ัน 3   

MS-Teams  

CH 1241 SEC 11 

CH 1241 SEC 12 

CH 1241 SEC 13 

E-Mail: panana.kit@live.hcu.ac.th    
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Line group : เคมี CH1241-1-65 

 
 

หมวดท่ี  4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 รายวิชา CH1241 ปฏิบัติการเคม ี  มีการพัฒนาผลการเรียนรูของรายวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีระบุไวในแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) ของรายวิชาดังน้ี 

 
มาตรฐานผลการเรียนรูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คุณธรรม จริยธรรม 

ท่ีตองพัฒนา 

ความรู 

 

ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีคุณธรรม 6 ประการ 
ไดแก ขยัน อดทน 

ประหยัดเมตตาซื่อสัตย 
กตัญู และดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

อธิบายความรูหลักการ
และทฤษฎีในรายวิชาที่
เรียน 

 สามารถวิเคราะหปญหาที่
ซับซอนและมีแนวทางการ
แกปญหาที่สรางสรรค 

สามารถชวยเหลือและ
แกปญหากลุมไดอยาง
สรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและ
ผูตาม  
 
 

สามารถปรับตัวทํางาน
รวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะ
ผูนําและสมาชิกกลุม 

สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียน และเลือกใช
รูปแบบการนําเสนอไดถูกตอง
เหมาะสม 

 
ขอ 1.1( ) 

 
ขอ 2.1( ) 

 
ขอ (3.2) 

 
 ขอ (4.2) 

 
 ขอ (4.3) 

 
(ขอ 5.3) 

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรแพทยจีนบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2562) 

 
มาตรฐานผลการเรียนรูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คุณธรรม จริยธรรม ท่ี

ตองพัฒนา 

ความรู 

 

ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทางดาน คุณธรรม 
จริยธรรม โดยเนนคุณธรรม 
6 ประการ ไดแก ขยัน 
อดทน ประหยัด เมตตา 
ซื่อสัตย กตัญู เคารพใน
คุณคาศักด์ิศรีความเปน
มนุษย ดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถจัดการกับ
ปญหาคุณธรรม และ
จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจที่
เหมาะสม 

อธิบายศาสตรที่เปนพ้ืนฐาน

ของชีวิต /พ้ืนฐานวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองให

มีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน 

สามารถทํางานเปนทมีในบทบาทผูนํา

และสมาชิกในบริบทหรือสถานการณ

ที่แตกตางกัน 

เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปร

ความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ

ไดอยางเหมาะสม 

 
(ขอ 1.2) 

 
(ขอ 2.2)  

 
(ขอ 3.2)  

 
(ขอ 4.1)  

 
(ขอ 5.4)  

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (ฉบับปรับปรุง 2564) 
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การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน มีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี ้    

 

1. คุณธรรม จริยธรรม     

ท่ีตองพัฒนา 
วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู    วิธีการวัดและประเมินผล     

 (110) มีคุณธรรม 6 

ประการ ไดแก ขยัน อดทน 

ประหยัดเมตตาซ่ือสัตย 

กตัญู และดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (110) 

(080) แสดงออกซ่ึง

พฤติการมทางดาน 

คุณธรรม จริยธรรม      

โดยเนนคุณธรรม 6 

ประการ ไดแก ขยัน อดทน  

การจัดการเรียนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

โดยจะเนนดาน collaboration และ communication  

 1) พูดคุยแลกเปล่ียนความสําคัญของคุณธรรม 6 ประการและการดําเนินชีวิต 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนําคุณธรรมเหลาน้ันมาใชในการ

ชีวิตประจําวัน ระหวางผูสอนและนักศึกษาในชั่วโมงแรกของการเรียน    และใน

แตละสัปดาหของการเรียน สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและการดําเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    โดยวิเคราะหขอมูลขาวสารท่ีนาสนใจจากส่ือตางๆ 

ท่ีเกิดขึ้นในแตละสัปดาห  นอกจากน้ี ยังมีการพูดคุยประเด็นเรื่องการทําความดี

ของตัวนักศึกษาเองดวย   และมีการสอดแทรกพูดคุยเรื่องอื่น ๆท่ีจะชวยสงเสริม 

ความมีระเบียบวินัย การประหยัดพลังงาน และอื่น ๆ ในหัวขอดังน้ี 

 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน

หองเรียน 

2) หองปฏิบัติการสะอาดไมมีการท้ิง

เศษอาหาร เครื่องด่ืมในหองเรียน    

3)  สั ง เ ก ต ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง โ ต ะ

ปฏิบัติการของนักศึกษาแตละกลุม ถา

โตะไมสะอาด นักศึกษาท้ังกลุมจะถูก

ตัดคะแนนครั้งละ 1 คะแนน 4) ผูสอน

ใหขอมูลสะทอนกลับแกนักศึกษาเพ่ือ

ปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม  การใช

นํ้าอยางประหยัด การประหยัด 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

ท่ีตองพัฒนา (ตอ) 
วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู    วิธีการวัดและประเมินผล     

ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย 

กตัญู เคารพในคุณคา

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถจัดการกับปญหา

คุณธรรม และจริยธรรม 

โดยใชดุลยพินิจท่ีเหมาะสม 

    *การใชนํ้าอยางประหยัดในการลางเครื่องแกว  การใชพลังงาน 

     อยางประหยัด 

    * การรักษาความสะอาดในหองปฏิบัติการ /โตะปฏิบัติการ 

    * การใชกระดาษ reused ในการทํารายงาน   

    * รณรงคการคัดแยกขยะ /การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 

    * การใชจักรยานอยางมีวินัย/การชวยกันบํารุงรักษา 

2) ทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ

มหาวิทยาลัย  และขอตกลงรวมกันในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ เชน การแตง

กาย  การตรงตอเวลา การไมทุจริตในการสอบยอย การไมเอารายงานรุนพ่ีมาดู 

เปนตน  

พลังงาน และอื่น ๆ  

(กรณีท่ีสามารถทําการสอน onsite) 

 

2 . ความรู ท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู วิธีการประเมินผล 

 (110) อธิบายความรู

หลักการและทฤษฎีใน

รายวิชาท่ีเรียน 

 (080) อธิบายศาสตรท่ี

เปนพ้ืนฐานของชีวิต /

พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

 

การจัดการเรียนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

โดยจะเนนดาน critical thinking /collaboration / communication  

1) จัดกลุมนักศึกษา กลุมละ 3 คน เพ่ือทําปฏิบัติการรวมกันตลอดเทอม หรือ 

รวมแลกเปล่ียนพูดคุยในกรณีท่ีมีการสอน online 

2) มอบหมายใหนักศึกษาเตรียมศึกษาบทปฏิบัติการจากคลิปวีดิโอออนไลนแต

ละครั้งกอนชั่วโมงปฏิบัติการ   และจะมีการสอบการเตรียมความพรอมกอนการ

ทดลอง   

3) จัดทําคลิปการทําการทดลองแตละครั้ง   และใหนักศึกษาทําการทดลองดวย

ตนเองเปนกลุม ๆ ละ 3 คน   โดยนักศึกษาแตละกลุมจะตองมีการอภิปราย

สรุปผลการทดลองท่ีไดแตละการทดลองและเขียนรายงานผลการทดลองสง

อาจารย หรือ ดูจากการสาธิตของอาจารยในกรณีสอน online    

4) ในบางการทดลองท่ีนักศึกษาสามารถดําเนินการทดลองหรือการสาธิตเสร็จ

ส้ินเร็ว อาจารยผูสอนจะจัดกิจกรรมอภิปรายผลการทดลองรวมกันในชั้นเรียน 

โดยใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลการทดลองในชั้นเรียนและรวมกัน

1) ประเมินผลจากการทดสอบการ

เตรียมความพรอมกอนการทดลอง  

2)  การวิเคราะหสารตัวอยาง 

    แคตไอออนและแอนไอออน    

3) การสอบปฏิบัติการการไทเทรต 

    กรด-เบส   

4) การสอบขอเขียนปลายภาค 

   การศึกษา    

5) ทวนสอบวัดความรูท่ัวไปใน    

    หองปฏิบัติการ    

6)  ผู สอนใหขอ มูลสะทอนกลับแก

นักศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความ

พรอมกอนทําการทดลอง การวิเคราะห

สารตัวอย างแคตไอออนและแอน
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อภิปรายและสรุปผลการทดลองรวมกนั 

5) มีการสอบปฏิบัติการรายบุคคลเพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูมาใชในสอบ

ปฏิบัติ 

6) มีการทวนสอบวัดความรูท่ัวไปในหองปฏิบัติการ 

ไอออน และไทเทรตกรด-เบส 

3. ทักษะทางปญญา  

ท่ีตองพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 (110) สามารถ 

วิเคราะหปญหาท่ีซับซอน

และเสนอแนวทางแกปญหา

ไดอยางสรางสรรค 

 (080) สามารถเรียนรู

แ ล ะ พั ฒน า ต น เ อ ง ใ ห มี

ความรูความสามารถเพ่ิมขึ้น 

การจัดการเรียนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศครรษท่ี 

21 โดยจะเนนดาน critical thinking /collaboration / communication 

และ creative Thinking   โดย 

1) แบงกลุมนักศึกษากลุมๆ ละ 3 คน  เพ่ือใหนักศึกษาทําการทดลองดวยตนเอง 

หรือรวมหารือในกรณีการสอน online โดยใหนักศึกษาภายในกลุมแบงงานกัน

ทําการทดลอง มีการสังเกตผลการทดลอง การบันทึกขอมูลผลการทดลอง  การ

อภิปรายและสรุปผลการทดลองท่ีไดแตละการทดลองรวมกัน   ซ่ึงนักศึกษา

จะตองแสวงหาความรูดวยตนเองและตองใชทักษะในการคิดเชิงเหตุและผลและ

การคิดแบบองครวม  

2) แตละกลุมรวมกันเขียนรายงานผลการทดลองโดยการสรุปผลจากการทําการ

ทดลองและใชขอมูลท่ีไดจากคนควาจากแหลงตาง ๆ เปนเอกสารอางอิง   โดย

จะตองสงรายงานผลการทดลองตามวันเวลาท่ีกําหนด 

 3) มีการสอบปฏิบัติการรายบุคคลเพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูมาใชในสอบ

ปฏิบัติการ การวิเคราะหสารตัวอยาง (แคตไอออนและแอนไอออน) และการ

การสอบปฏิบัติการการไทเทรตกรด-เบส    โดยนักศึกษาจะตองใช Creative 

Thinking ในการออกแบบการทําปฏิบัติการวิเคราะหดวยตนเองเพ่ือใหไดผล

การทดลองภายในช่ัวโมงปฏิบัติการ    พรอมท้ังตองเลือกใชรูปแบบในการ

นําเสนอผลการวิเคราะหในรายงานไดอยางเหมาะสมเสนอตออาจารยผูสอน 

หรือมีการสรุปทวนสอบวัดความรูในกรณีมีการสอน online 

1)  ประเมินจากรายงานผลการทดลอง

ของแตละกลุม 

2) การวิเคราะหสารตัวอยางแคต

ไอออนและแอนไอออน หรือประเมน

จากการทวนสอบความรูใน

หองปฏิบัติการ 

3) การสอบปฏิบัติการการไทเทรตกรด-

เบส     

4) ใหขอมูลสะทอนกลับแกนักศึกษา

เม่ือมีการสงรายงานผลการทดลอง  

การสอบปฏิ บั ติการ วิ เคราะหสาร

ตัวอยางแคตไอออน แอนไออน และ

การไทเทรตกรด-เบส  

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

 (110) สามารถชวยเหลือ

และแกปญหากลุมไดอยาง

สรางสรรคท้ังในฐานะผูนํา

และผูตาม 

(110)สามารถปรับตัว

ทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังใน

ฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

 (080) สามารถทํางานเป

นทีมในบทบาทผูนําและ

สมาชิกในบริบทหรือสถาน

การณท่ีแตกตางกัน 

5.ทักษะในการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (110) สามารถสรุป

ประเด็นและสื่อสารท้ังการ

พูด และการเขียน และ

เลือกใชรูปแบบการนําเสนอ

ไดถูกตองเหมาะสม 

 (080) เลือกใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 
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ประมวลผล แปร

ความหมาย และนําเสนอ

ขอมูลสารสนเทศไดอยาง

เหมาะสม 

 

หมวดที่  5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน    

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ท่ีใช ชื่อผูสอน 

1 

(8-9 

ส.ค. 

65) 

ศึกษาเร่ืองความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ และ

ระเบียบการเรียนใน หองปฏิบัติการ 

- การปฏิบัติตนตามคณุธรรม 6 ประการของนักศึกษา

ในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ    

3 การจัดการเรียนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และเนนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยจะ

เนนดาน collaboration และ 

communication  

1. บรรยายเรื่องความปลอดภัยในการใช

หองปฏิ บัติ การและความรู เ บ้ื องตน

เก่ียวกับการทําการทดลอง 

2. แลกเปลี่ยนเก่ียวกับการปฏิบัติตนตาม

คุณธรรม 6 ประการ ในการเรียนรายวิชา

ปฏิบัติการ 

สื่อการสอน      

 คูมือปฏิบัติการเคมี      

 MS team           

 e-learning 

 

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส 

2 

(15-16 

ส.ค. 

65) 

ตรวจสอบการลงทะเบียน 

 - คําอธิบายรายวิชา   

- จุดมุงหมายรายวิชา 

- กิจกรรมการเรียนการสอน 

- เกณฑการประเมินผล 

- ระเบียบและขอตกลงรวมกันการเรียนใน   

  หองปฏิบัติการ   

 

ศึกษาผานสื่อการสอนออนไลนเรือ่ง การสังเคราะห

สารสมจากกระปองอลูมเินียม 

3 การจัดการเรียนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และเนนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยจะ

เนนดาน collaboration และ 

communication  

1. แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 3 คน  

2. ทําความตกลงรวมกันเก่ียวกับระเบียบ

และขอตกลงในการเรยีน 

3. ทําความตกลงรวมกันในการเตรียมความ

พรอมกอนการเรียนปฏิบัติการ 

 4. เช็คอุปกรณ ทําความรูจักเครือ่งแกวและ

อุปกรณในหองปฏิบัติการ 

 

สื่อการสอน      

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส 
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 คูมือปฏิบัติการเคมี         

 MS team           

 e-learning  

 

3  

(22-23 

ส.ค. 

65) 

ปฏิบัติการ เรื่อง การสังเคราะหสารสมจากกระปอง

อะลูมิเนียม 

 
 

 3  เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองการสังเคราะหสารสมจาก

กระปองอะลูมเินียม 

2. บรรยายทฤษฎเีก่ียวการสังเคราะหสารสม

จากกระปองอลูมเินียม สาธิตการทดลอง 

(กรณีสอน online) หรือใหนักศึกษาปฏิบัติ

จริง (กรณสีอน onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

-e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส 

 

  

 

 
 

4 

(29-30 

ส.ค. 

65) 

ปฏิบัติการเรื่อง สมดุลเคม ี

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองสมดลุเคม ี

2. บรรยายทฤษฎเีรื่องสมดุลเคมี สาธิตการ

ทดลอง (กรณสีอน online) หรือใหนักศึกษา

ปฏิบัติจริง (กรณีสอน onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส  

 

5 

(5-6 

ปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะหแอนไอออน 

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.
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ก.ย. 

65) 

thinking /collaboration / 

communication / creative thinking 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การวิเคราะหแอน

ไอออน 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่อง การวิเคราะหแอน

ไอออน สาธิตการทดลอง (กรณสีอน 

online) หรือใหนักศึกษาปฏิบัติจริง (กรณี

สอน onsite และใหนักศึกษาสอบปฏิบัติ

วิเคราะหโดยการมอบสารตัวอยางเพ่ือให

นักศึกษาวิเคราะหผล) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

สื่อการสอน  

MS team 

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส  

 

6 

(12-13 

ก.ย. 

65) 

ปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะหแคทไอออน 3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication / creative thinking 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การวิเคราะหแคท

ไอออน 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่อง การวิเคราะหแคท

ไอออน สาธิตการทดลอง (กรณสีอน 

online) หรือใหนักศึกษาปฏิบัติจริง (กรณี

สอน onsite และใหนักศึกษาสอบปฏิบัติ

วิเคราะหโดยการมอบสารตัวอยางเพ่ือให

นักศึกษาวิเคราะหผล) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส  
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สื่อการสอน  

MS team 

กรณสีอน onsite ผูสอนแจงผลการประเมิน

เรื่องการวิเคราะหแอนไออนกลับ 

7  

(19-20 

ก.ย.65) 

 

การจัดทํา mind map สรุปความคิดรวบยอดเรื่อง 

การวิเคราะหแอนไอออน และ การวิเคราะหแคต

ไอออน (ศึกษาดวยตนเองแบบออนไลน) 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน creative 

thinking 

มอบหมายใหนักศึกษาทบทวนเรื่อง “การ

วิเคราะหแอนไอออน” และ “การวิเคราะห

แคตไอออน” จัดทําแผนผังความคดิ mind 

map 

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส  

 

สอบกลางภาค 

8  

(3-4 

ต.ค.65) 

 

ปฏิบัติการเรื่อง อัตราเร็วของปฏิกิริยา 

 

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่องอัตราเร็วของปฏิกิริยา 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่องอัตราเร็วของปฏิกิริยา 

สาธิตการทดลอง (กรณสีอน online) หรือ

ใหนักศึกษาปฏิบัติจริง (กรณสีอน onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส  

 

9 

(10-11 

ต.ค. 

65) 

 

ปฏิบัติการเรื่อง ปฏิกิรยิารดีอกซ 

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ปฏิกิริยารดีอกซ 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่อง ปฏิกิริยารดีอกซ 

สาธิตการทดลอง (กรณสีอน online) หรือ

ใหนักศึกษาปฏิบัติจริง (กรณสีอน onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส  
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สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

สื่อการสอน  

MS team 

10  

(17-18 

ต.ค. 

65) 

ปฏิบัติการเรื่อง การวัด pH และสมบัติของสารละลาย

บัฟเฟอร 

 

 3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การวัด pH และ

สมบัติของสารละลายบัฟเฟอร 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่อง การวัด pH และ

สมบัติของสารละลายบัฟเฟอร สาธิตการ

ทดลอง (กรณสีอน online) หรือใหนักศึกษา

ปฏิบัติจริง (กรณีสอน onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

สื่อการสอน  

MS team 

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส 

  

  

 

11  

(24-25 

ต.ค. 

65) 

การจัดทํา mind map สรุปความคิดรวบยอดเรื่อง 

การไทเทรตกรด-เบส (ศึกษาดวยตนเองแบบออนไลน) 

3  เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน 

creative thinking 

มอบหมายใหนักศึกษาทบทวนเรื่อง “การ

ไทเทรตกรด-เบส” จัดทําแผนผังความคิด 

mind map 

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส 

12  

(31 

ต.ค.- 1

พ.ย. 

65) 

ปฏิบัติการเรื่อง การไทเทรตกรดเบส 

 

 3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การไทเทรตกรดเบส 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่อง การไทเทรตกรดเบส 

สาธิตการทดลอง (กรณสีอน online) หรือ

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส 
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ใหนักศึกษาปฏิบัติจริง (กรณสีอน onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

สื่อการสอน  

MS team 

13  

(7-8 

พ.ย. 

65) 

ปฏิบัติการเรื่อง การไทเทรตแบบรดีอกซท่ีเก่ียวของกับ

โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต 

 

 3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การไทเทรตแบบรี

ดอกซท่ีเก่ียวของกับโพแทสเซียมเปอรแมง

กาเนต 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่อง การไทเทรตแบบรี

ดอกซท่ีเก่ียวของกับโพแทสเซียมเปอรแมง

กาเนตสาธิตการทดลอง (กรณสีอน online) 

หรือใหนักศึกษาปฏิบัตจิริง (กรณสีอน 

onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

สื่อการสอน  

MS team 

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส 

14 

(14-15 

พ.ย. 

65) 

สอบปฏิบัติ การไทเทรตกรดเบส  3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication / creative thinking 

มอบสารตัวอยางใหนักศึกษาเพ่ือให

ออกแบบในการวิเคราะหเพ่ือวิเคราะห

ปริมาณสารตัวอยางดวยตัวเอง  

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส 
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- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

สื่อการสอน  

MS team  

15 

(21-22 

พ.ย. 

65) 

ทวนสอบทักษะการใชอุปกรณในหองปฏิบัติการ และ 

ทักษะการเตรียมสารละลายและการเจือจาง

สารละลาย และ ตรวจเช็คอุปกรณ 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1. บรรยายสรุปทักษะการใชเครื่องแกวตางๆ  

ท่ีไดเรยีนมา แลกเปลีย่นความคดิเห็น + 

ทดสอบ 

2. บรรยายสรุปทักษะการเตรียมสารละลาย 

การเจือจางสารละลายตางๆ ท่ีไดเรียนมา 

แลกเปลีย่นความคดิเห็น + ทดสอบ 

อ.ดร.พนนา 

ผศ.ดร.

กรรณิการ 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.มธุรส 

รวม 45 ชั่วโมง   

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการ

ประเมินผล 

 1.1 (110)  1.2 (080)  

 4.2 (110) 4.3 (110)  

4.1 (080) 

5.3 (110)  5.4 (080) 

- รายงานผลการทดลอง   ทุกครั้งท่ีจัดการเรียน 30% 

 2.1(110)   2.2 (080) 

 3.2 (110 , 080) 

  

- การเตรยีมความพรอมกอนการทดลอง 

- การสรุปความรูในรูป mind map 

- การสอบวิเคราะหสารตัวอยาง 2 การทดลอง  

- สอบภาคปฏิบัติการไทเทรตกรดเบส 

- การทวนสอบทักษะการใชอุปกรณ 

  เครื่องแกวและสารเคม ี

- สอบขอเขียนปลายภาคการศึกษา    

ทุกครั้งท่ีทําการทดลอง 

สัปดาหท่ี 7 และ 11 

สัปดาหท่ี 5-6 

สัปดาหท่ี 14 

สัปดาหท่ี 15 

 

1 ธ.ค.65 

เวลา 8.30-10.30 น. 

15% 

 5% 

10% 

10% 

5% 

 

25% 

 

หมวดท่ี  6   ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1.ช่ือตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรยีนการสอน 

      - สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต.ิ ปฏิบัติการเคมี. 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา,2557 

2.  ช่ือเอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/แหลงอางอิงอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาควรอานเพ่ิมเติม 
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       2.1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ปฏิบัติการเคมี. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 

     จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2536. 

       2.2 ศุภชัย  ใชเทียมวงศ. ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหปรมิาณ. 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. 

       2.5 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 

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

       Inc., New York, 1963. 

 

หมวดท่ี  7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

      ประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนจากแบบสํารวจออนไลน โดยมหาวิทยาลัยจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาตอ

การเรยีนในรายวิชาปฏิบัติการเคม ี ซึ่งแบบสํารวจครอบคลุมตั้งแตวิธีการสอน การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรยีน

การสอน บรรยากาศในหองเรียน และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน 

 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 การประเมินการสอน  อาจารยผูสอนใชวิธีการประเมินการสอน ดังน้ี  

1. ใชการทดสอบการเตรียมความพรอมกอนการทดลอง 

2. การวิเคราะหสารตัวอยางแอนไอออนและแคตไอออน    

3. การสอบปฏิบัติการไทเทรตกรด-เบส 

4. การประเมินผลการเรียนรูจากรายงานผลการทดลองแตละการทดลอง 

5. ทวนสอบทักษะการใชอุปกรณในหองปฏิบัติการ  

6. ทวนสอบทักษะการเตรียมสารละลายและการเจือจางสารละลาย 

 

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 



     

             มคอ.3 

 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ blended learning เพิ่มบทเรียนออนไลนใหน.ศ.ศึกษาดวยตนเองและรวมกันอภิปรายกับผสูอนและ 

เพื่อนรวมกลมุและตางกลุมที่เรียนในรายวิชานี้ ทั้งนี้ยังมุงเนนทักษะการปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะตองเขาหองปฏิบัติการโดยการเรยีนการ 

สอนยังคงเนนการลงมือปฏิบัตจิริงเพื่อสงเสริมการเรียนรใูหนักศึกษาไดเห็นจริงและมีทักษะการปฏิบัติในหองทดลอง 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู้ วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรม 
ตรวจสอบการเขาช้ันเรียนตรงเวลา 
การขาดเรียน 

จํานวนนักศึกษาท่ีขาดเรยีนเกินเกณฑที่
กําหนด 

ไมเกินรอยละ 5 ของนักศึกษา
ทั้งหมด 

 
-ผลการรักษาขอตกลงรวมกันในการ 
เรียนปฏบิัติการ 

-จํานวนนักศึกษาท่ีปฏิบัติตามขอตกลง -อยางนอยรอยละ 80 ของนักศึกษา 
ทั้งหมด 

ความรู ้
ทักษะทางปัญญา 

-ทวนสอบจากคะแนนการเตรยีม 
ความพรอมกอนทําปฏิบัติการทดลอง 
-ทวนสอบจากคะแนนรายงานผลการ 
ทดลอง 
-ท ว น ส อ บ จ า ก ค ะ แ น น ผ ล ก า ร 
วิเคราะหแอนไอออนและแคตไอออน 
-ทวนสอบจากคะแนนผลการสอบ 
ปฏิบัติการไทเทรตกรด-เบส 
-ทวนสอบทักษะการใชอุปกรณใน 
หองปฏิบัติการ และทวนสอบการ 
เตรียมสารละลาย 

-จํานวนนักศึกษาท่ีไดคะแนนรอยละ 
50 ของคะแนนการสอบทั้งหมด 

-อยางนอยรอยละ 70 ของนักศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   



5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย 
 - คณะกรรมการบริหารกลมุวิชารวมกับอาจารยผสูอนจะพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาแลวนํามาปรับปรุง 
การเรยีนการสอนในภาคการศึกษาปการศึกษาถัดไป/ 
 - อาจารยผสูอนรายงานผลการจัดการเรยีนการสอนผาน มคอ.5 ตอคณะกรรมการบรหิารกลมุวิชา เพื่อพิจารณาและหาแนว 
ทางการปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเสนอตอไปยังคณะและมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

  

 

 

 

 

 


	ปฏิบัติการ เรื่อง การสังเคราะห์สารส้มจากกระป๋องอะลูมิเนียม



