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  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา    

คณคณะ ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 

ภาคการศึกษาท่ีภาคการศึกษาท่ี  11  ปีการศึกษาปีการศึกษา 2565 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
              

หมวดที่ หมวดที่ 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา     CH1332 เคมีพื้นฐาน 

2. จำนวนหน่วยกิต      2 หน่วยกิต 

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ (071) 

       ประเภทรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน     ภาคการศึกษาที่ 1 / ปีการศึกษาท่ี 1 

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) - 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) - 

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย์ ดร.มธุรส  อ่อนไทย   

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม   - 

8.   สถานทีเ่รียน     2-114 และระบบ MS-TEAMs 

9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  27 กรกฎาคม 2565 
 

หมวดที่ 2 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายแลจุดมุ่งหมายและวัตถุปะวัตถุประสงค์ระสงค์  
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษา 

1.1. อธิบายโครงสร้างอะตอม พันธะเคมีภายในโมเลกลุ และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกลุของสาร (ด้านความรู้ / ดา้นทักษะทาง
ปัญญา) 

1.2. อธิบายการเตรียมสารละลายในหน่วยต่างๆ โดยใช้ความรู้ด้านปริมาณสารสมัพันธ์ในการคำนวณได้ (ดา้นความรู/้ด้านทักษะ
ทางปัญญา/ ทักษะวิเคราะห์เชิงตวัเลข)  

1.3. อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับอตัราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดลุเคมี  และสมดลุของไอออน (กรด-เบส) ได้ (ด้านความรู/้
ด้านทักษะทางปัญญา/ ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข) 

1.4. อธิบายปฏิกิริยารีดอกซ์ของเซลลเ์คมีไฟฟ้า และคำนวณค่าศักยไ์ฟฟ้าของเซลลไ์ด้ (ด้านความรู้ / ด้านทักษะทางปัญญา/ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข) 

1.5. อธิบายหลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์และคำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีได ้
1.6. ได้แสดงออกถึงการเคารพระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (ด้าน

คุณธรรม) 
1.7. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมลู สรุปประเด็น และสื่อสารนำเสนอผลงานกลุม่โดยการใช้เทคโนโลย ี(ด้านทักษะทาง

ปัญญา/ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ/ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข/การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
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2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปัญหาท่ีพบจากการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 1/2564 

วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 
ปีการศกึษา 1/2565  

ข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 
ควรมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำสรุปองค์ความรู้ เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจในบทเรียนมากข้ึน 

 
มอบหมายงานให้นักศึกษาจดัทำสรุปองค์ความรู้บางหัวข้อเพิ่มข้ึน 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการสอนจากนักศกึษา 
อยากใหม้ีเวลาเบรกบ้าง ประมาณ 5-10นาที 

 
จัดให้มีช่วงเวลาพักเบรกระหว่างสอนมากขึ้น ประมาณ 5-10 นาท ี

2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2.1.1 เพื่อทราบถึงโครงสร้างอะตอม พันธะเคมีภายในโมเลกลุ และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล 
2.1.2 เพื่อทราบการคำนวณเกี่ยวกับปรมิาณสารสัมพันธ์สำหรับการเตรียมสารละลายในหน่วยต่างๆ 
2.1.3 เพื่อทราบถึงปัจจัยทีม่ีผลต่ออัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทิศทางการปรับตัวของสมดลุเคมี และสมดุลของ

ไอออน (กรด-เบส) 
2.1.4 เพื่อทราบปฏิกิรยิารดีอกซ์ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมไีฟฟ้า 
2.1.5 เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกริิยาเคม ี

 

2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)  
2.2.1 อธิบายเกี่ยวกับพันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ สมดุลเคมี และปฏิกริยิาเคมีประเภทตาง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นพ้ืนฐาน

ในการศึกษารายวิชาชีพต่อไป 
2.2.2 คำนวณหนวยความเขมขนของสารละลายและเตรยีมสารละลายไดอ้ยางถูกตองเหมาะสม 
2.2.3 ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งความรูต้่างๆ ได้ดว้ยตนเอง  
2.2.4 ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีวินัย เสยีสละ และรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถปรับตัวและรว่มกัน ทำงาน

ช่วยเหลือ แก้ปัญหากลุ่มได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
2.2.5 สื่อสารและนำเสนอความรูไ้ด้อย่างเหมาะสม 

  

หมวดที่ 3 หมวดที่ 3 ส่วนประกอบส่วนประกอบของของรายวิชารายวิชา  

1. คำอธิบายรายวิชา  

 เรื่องโครงสร้างอะตอม พันธะเคมี และตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส  ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
เคมีไฟฟ้า เทอร์โมไดนามิกส์เคมี 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชใ้นการเรียนการสอน/ภาคการศกึษา  บรรยาย 30 ช่ัวโมง 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
  ทุกวันพุธ เวลา 9.00-11.30 น.  / เวลาว่างของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนตรงกัน 
 สถานที่ติดต่อ/ช่องทางการติดต่อ 

อาจารย์ ดร.มธุรส  อ่อนไทย 
ห้อง 2-321 อาคารเรียน 2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ
โทร. 02-3126300 ต่อ 1206   มือถือ 094-8681411 
e-mail:  Ornthai@gmail.com line Id: mathuros12 

mailto:Ornthai@gmail.com
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หหมวดที่ 4 มวดที่ 4 การพัฒนาการพัฒนาผลผลการเรียนรู้ของนัการเรียนรู้ของนักศกึษากศกึษา 

มาตาฐานผลมาตาฐานผลการเรียนรู้คการเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี  
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญัญา ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีคุณธรรม 6 ประการ 
ได้แก่ ขยัน อดทน 
ประหยดั เมตตา ซื่อสตัย์ 
กตัญญู  และดำเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
(มฉก. ข้อ 1.1) 

อธิบายความรู้หลักการ
และทฤษฎีในรายวิชาที่
เรียน (มฉก. ข้อ 2.1) 

ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(มฉก. ข้อ 3.1) 
 

มมีนุษยสมัพันธ์ดี และ
ยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต่างจากผู้อื่น  
(มฉก. ข้อ 4.1) 

-สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้าให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน 
(มฉก. ข้อ 5.1) 
-มีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปล
ความหมาย และนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ถูกต้องและรู้เท่าทัน 
(มฉก. ข้อ 5.2) 

 (ข้อ 1.3)  (ข้อ 2.1)  (ข้อ 3.1)  (ข้อ 4.1)  (ข้อ 5.2) 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ฉบับปรับปรุง 2564) 

 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี ้
 

คุณธรรมจริยธรรม วิธกีารสอน วิธีการประเมินผล 
1.1) มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน 
อดทน ประหยดั เมตตา ซื่อสตัย์ กตัญญู  
และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
(เทคนคิการแพทย์ข้อ 1.3 ตรงกบั มฉก. 
ข้อ 1.1) 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทกัษะการ
เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ด้าน 
collaboration และ communication 

1)    1)  บรรยายโดยสอกแทรกคณุธรรม 6 
ประการ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  
   2) กำหนดให้นักศึกษาส่งงานภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะมีการประกาศ
คะแนน รวมทั้งรายชื่อคนท่ีส่งงาน  
   3) ขอความร่วมมือในการดูแลรกัษา
ความสะอาดของห้องเรียน (กรณี Onsite) 

   1) ตรวจสอบการเข้าเรียนและการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียนของนักศึกษา กรณทีี่
นักศึกษาขาดเรยีนบ่อย จะมีการตดิตาม
โดยจะแจ้งให้นักศึกษาและทางคณะฯ 
รับทราบ รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของกลุ่ม
ผู้เรยีนทั้งหมดในภาพรวม หากมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม จะทำการชี้แนะเป็นระยะๆ 
และหากไม่มีการพัฒนาขึ้นจะทำเป็น
ข้อตกลงร่วมกันสำหรับการเรียนการสอน 
กำหนดคะแนนการเข้าเรียนและการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 10% 
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   2) ตรวจสอบการส่งงานของนักศกึษา 
พร้อมท้ังแจ้งผลกลบักรณีที่นักศึกษาส่ง
งานล่าช้า เพื่อให้นกัศกึษาสามารถ
ปรับปรุงการทำงานของตนเองไดด้ีขึ้น โดย
กำหนดคะแนนแบบฝึกหัดและงานต่างๆ ท่ี
ได้รับมอบหมาย 10% 
   3) ห้องเรียนสะอาดไม่มีการทิ้งเศษ
อาหาร เครื่องดืม่ในห้องเรียน (กรณี 
Onsite) 

ความรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1) อธิบายความรู้ หลักการ และทฤษฎี 
ในรายวิชาที่เรียน 
(เทคนิคการแพทย์ข้อ 2.1 ตรงกับ มฉก. 
ข้อ 2.1) 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเนน้ การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
1) บรรยายในช้ันเรียน/ห้องประชุม 
Online ยกตัวอย่างประกอบ เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาสอบถามเป็นระยะ ๆ เพือ่ให้มี
ความเข้าใจมากขึน้ 
2) จัดกิจกรรมเพื่อทบทวนความเข้าใจ เช่น
จัดการทดสอบย่อยและให้งานเปน็ระยะ ๆ 
เพื่อให้นักศกึษามีการทบทวนสิ่งท่ีได้เรียน
ไปอย่างต่อเนื่อง แจ้งผลการสอบและผล
การทำงานท่ีมอบหมายให้นักศึกษา
รับทราบเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

สอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ 
1) สอบย่อยระหว่างเรียน 10% 
2) สอบกลางภาค 30% 
3) สอบปลายภาค 30%  
ประเมินผลจากงานที่ให้ ผลสอบยอ่ย ผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยแจ้งผล
ประเมินของงาน และผลสอบย่อยสะทอ้น
กลับให้นักศึกษารับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลให้
นักศึกษาปรับปรุงพัฒนาใหด้ยีิ่งขึน้  
 

ทักษะทางปัญญา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1) ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
(เทคนิคการแพทย์ข้อ 3.1 ตรงกับ มฉก. 
ข้อ 3.1) 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเนน้ การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้าน creative  
innovation และ communication 
มอบหมายงานกลุม่ให้ค้นคว้าหาขอ้มูลที่
สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเกีย่วข้อง
กับเรื่องที่เรียนและมคีวามเชื่อมโยงไปถงึ
วิชาชีพหรืองานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วนำข้อมูลมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปข้อมลูรว่มกัน
และนำเสนอ ในรูปแบบ 
PowerPoint/Clip VDO  

1) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงาน
กลุ่ม  
2) ประเมินจากแหล่งขอ้มูลอ้างอิง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเนื้อหาที่สามารถ
เชื่อมโยงไปถึงวิชาชีพหรืองานท่ีเกี่ยวข้องได ้
3) ประเมินทักษะการนำเสนอ ในรูปแบบ 
PowerPoint/Clip VDO โดย กำหนด
คะแนนการทำรายงานการค้นคว้า 10% 
 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 

4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และยอมรบัความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างจากผู้อื่น 
(เทคนคิการแพทย์ข้อ 4.1 ตรงกับ มฉก. 
ข้อ 4.1) 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข          
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า
ให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน 
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5.2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมลู 
ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน 
(เทคนิคการแพทย์ ข้อ 5.2 ตรงกับ 
มฉก. ข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2) 

หมวดที่ 5หมวดที่ 5  แผนการสอนและการแผนการสอนและการประเมินประเมินผลผล  
 

แนวคิด และหลักการสำคัญของเนื้อหาวิชาท่ีสอนและการประยุกต์ใช้ 
 วิชาเคมีพื้นฐาน เป็นวิชาที่ว่าด้วยหลักการพืน้ฐานในธรรมชาติของสารชนิดต่างๆ เป็นการเรียนรู้ปรากฏการณ์รอบๆ ตัวเรา
พร้อมท้ังสารมารถอธิบายถึงปฏิกริิยาต่างๆ ได้อย่างเข้าใจถึงธรรมชาติของสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นหลัก
พื้นฐานในการศึกษารายวิชาต่างๆ ต่อไป   

ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะไดเ้รยีนรูถ้งึโครงสร้างของสารเคมตี่างๆ การเกิดพันธะเคมี การเกิดปฏิกริิยาเคมี รู้จักสารเคมีชนิด
ตา่ง เช่น ประเภทกรด เบส สารออกซิไดส์ สารรีดิวซ์ นอกจากน้ี นักศึกษาจะต้องติดตามองค์ความรู้ท่ีทันสมัยโดยนักศกึษาจะต้อง
สืบค้นองค์ความรูจ้าก ตำรา หรือบทความวิชาการต่างๆ แล้วนำข้อมูลมาวเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปขอ้มูลและนำเสนอในรูปแบบ 
รายงานการค้นควา้ 

 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ท่ี 
/วันที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้
จำนวน
ชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 

1 
12 สค. 65 

 

อะตอม พันธะเคมี และตารางธาตุ 
- อนุภาคพื้นฐานภายในอะตอม 
- โครงสร้างอะตอม 
- ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนใน
อะตอม 
 
 

- วิเคราะห์ภมูิหลังและศักยภาพผูเ้รียนจาก

การสอบถาม พูดคุย 

- แนะนำรายละเอียดหัวข้อในการเรียน

คะแนนในส่วนต่าง ๆ และกฎระเบียบข้อ

ปฏิบัติ  

- ช้ีแจงลักษณะการใช้ MS teams สำหรับ

การจัดเรียนการสอนออนไลนค์วบคู่กับการ

จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 

(เพ่ือวิเคราะหพ้ื์นฐานของผู้เรียน เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ และทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 communication และ 

collaboration) 
- บรรยาย Onsite ร่วมกับผ่านระบบ
ประชุม Online โดย MS Teams 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ถาม-ตอบ 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย 
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สัปดาห์ท่ี 
/วันที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้
จำนวน
ชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 

 2 
19 สค. 65 

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี และ
ตารางธาตุ 
- เลขควันตัมและออร์บิทลั 
- ตารางธาตุ และ คุณสมบัตติ่างๆ
ของธาตุตามตาราง 
- แนวโน้มของ E.N., E.A. และ I.E. 
รูปร่างโมเลกลุ 

- บรรยายเนื้อหา Onsite ร่วมกับผ่าน
ระบบประชุม Online โดย MS Teams 
 - ฝึกคำนวณโจทยต์ัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ทบทวนศึกษาด้วยตนเองจากคลปิวิดโีอ
บันทึกการสอนที่แสดงไว้ให้ใน MS teams 
- ถาม-ตอบ 
 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย 

3 
26 สค. 65 

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี และ
ตารางธาตุ 
- พันธะเคมี 
- สารประกอบไอออนิก 
- สารประกอบโคเวเลนต ์
- โครงสร้างลิวอีส 
- กฎออกเตตและข้อยกเว้น 
- ไฮบรไิดเซชัน 

- บรรยายเนื้อหา Onsite ร่วมกับผ่าน
ระบบประชุม Online โดย MS Teams 
 - ฝึกคำนวณโจทยต์ัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ทบทวนศึกษาด้วยตนเองจากคลปิวิดีโอ
บันทึกการสอนที่แสดงไว้ให้ใน MS teams 
- ถาม-ตอบ 
-สอบย่อยเพื่อวัดผลการเรยีนรู ้
 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย 

4 
2 กย. 65 

 ปริมาณสารสัมพันธ ์
- น้ำหนักอะตอม น้ำหนักโมเลกลุ 
- โมล 
- ปริมาตรโมลาร ์
- สตูรอย่างง่าย สตูรโมเลกุล 

- บรรยายเนื้อหา Onsite ร่วมกับผ่าน
ระบบประชุม Online โดย MS Teams 
 - ฝึกคำนวณโจทยต์ัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ทบทวนศึกษาด้วยตนเองจากคลปิวิดีโอ
บันทึกการสอนที่แสดงไว้ให้ใน MS teams 
- ถาม-ตอบ 
 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย 

5 
9 กย. 65 

 ปริมาณสารสัมพันธ ์
- การคำนวณปรมิาณสารสมัพันธ ์
- การใช้สมการเคมีในการคำนวณ 
- สารกำหนดปริมาณ 
- ผลผลิตร้อยละ 
- หน่วยความเข้มข้น 
- สมการไอออนิกสุทธิ 

- บรรยายเนื้อหา Onsite ร่วมกับผ่าน
ระบบประชุม Online โดย MS Teams 
 - ฝึกคำนวณโจทยต์ัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ทบทวนศึกษาด้วยตนเองจากคลปิวิดีโอ
บันทึกการสอนที่แสดงไว้ให้ใน MS teams 
- ถาม-ตอบ 
-สอบย่อยเพื่อวัดผลการเรยีนรู ้
 
 
 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย 
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สัปดาห์ท่ี 
/วันที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้
จำนวน
ชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 

6 
16 กย. 65 

กรด-เบส 
- สมบัติทัว่ไปของกรด-เบส 
- ทฤษฎีของกรดและเบส 
- นิยามอาร์เรเนียส 
- นิยามบรอนสเตด-เลาร ี
- นิยามลิวอิส 
- คู่กรด - เบส 
- ปัจจัยที่มีผลต่อความแรงของกรด
และเบส 
 

- บรรยายเนื้อหา Onsite ร่วมกับผ่าน
ระบบประชุม Online โดย MS Teams 
 - ฝึกคำนวณโจทยต์ัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ทบทวนศึกษาด้วยตนเองจากคลปิวิดีโอ
บันทึกการสอนที่แสดงไว้ให้ใน MS teams 
- ถาม-ตอบ 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย 

7 
23 กย. 65 

 กรด-เบส 
- การแตกตัวของกรดและเบส 
- การแตกตัวของกรดแกแ่ละเบสแก ่
- การแตกตัวของกรดอ่อนและเบส
อ่อน 
- การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ 
- บัฟเฟอร ์

- บรรยายเนื้อหา Onsite ร่วมกับผ่าน
ระบบประชุม Online โดย MS Teams 
 - ฝึกคำนวณโจทยต์ัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ทบทวนศึกษาด้วยตนเองจากคลปิวิดีโอ
บันทึกการสอนที่แสดงไว้ให้ใน MS teams 
- ถาม-ตอบ 
-สอบย่อยเพื่อวัดผลการเรยีนรู ้
 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย 

สอบกลางภาค (วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 65  เวลา 13.00-15.00 น.) 

8 
7 ตค. 65 

สมดุลเคม ี
-ลักษณะทั่วไปของสภาวะสมดุล  
-ค่าคงท่ีสมดลุ  
-ข้อสรุปในการใช้ค่าคงท่ีสมดุล  
-การคำนวณที่เกีย่วข้องกับคา่คงที่
สมดลุ  
  

- บรรยายเนื้อหา Onsite ร่วมกับผ่าน
ระบบประชุม Online โดย MS Teams 
 - ฝึกคำนวณโจทยต์ัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่มีให้ใน 
คลิปวิดีโอที่แสดงไว้ให้ใน MS teams 
- ถาม-ตอบ 
 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย 

9 
14 ตค. 65 

สมดุลเคมี  
-หลักของเลอชาเตอลิเยร์  
-ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับสภาวะสมดุล 
จลนศาสตร์เคมี 
-อัตราการเกดิปฏิกริิยา  
-กฎอัตรา  
-อันดับของปฏิกิริยา  
 

- บรรยายเนื้อหา Onsite ร่วมกับผ่าน
ระบบประชุม Online โดย MS Teams 
 - ฝึกคำนวณโจทยต์ัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่มีให้ใน 
คลิปวิดีโอที่แสดงไว้ให้ใน MS teams 
- ถาม-ตอบ 
 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย  
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สัปดาห์ท่ี 
/วันที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้
จำนวน
ชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 

10 
21 ตค. 65 

จลนศาสตร์เคมี 
-การคำนวณหากฎอัตรา  
-ทฤษฎีการชน   
-ทฤษฎีสภาวะแทรนซิชัน  
-ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกริิยา 

- บรรยายเนื้อหา Onsite ร่วมกับผ่าน
ระบบประชุม Online โดย MS Teams 
 - ฝึกคำนวณโจทยต์ัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่มีให้ใน 
คลิปวิดีโอที่แสดงไว้ให้ใน MS teams 
- ถาม-ตอบ 
-สอบย่อยเพื่อวัดผลการเรยีนรู ้
 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย 

11 
28 ตค. 65 

ปฏิกิริยารีดอกซ์ และเคมีไฟฟ้า  
- ปฏิกิริยารดีอกซ์  
- เลขออกซิเดชัน 
- เซลลเ์คมไีฟฟ้า 
- การเขียนแผนภาพแสดงเซลล์กัลวา
นิก 
- ศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์   

- บรรยายเนื้อหา Onsite ร่วมกับผ่าน
ระบบประชุม Online โดย MS Teams 
 - ฝึกคำนวณโจทยต์ัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่มีให้ใน 
คลิปวิดีโอที่แสดงไว้ให้ใน MS teams 
- ถาม-ตอบ 
 
 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย 

12 
4 พย. 65 

ปฏิกิริยารีดอกซ์ และเคมีไฟฟ้า  
- สมการของเนินสต์  
- ค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และการ
เกิดปฏิกริิยา 

- เซลล์อิเล็กโตรไลติก 

- การแยกสลายน้ำด้วยไฟฟ้า 

- การกัดกร่อนโลหะ 

- การชุบโลหะ  

- การทำโลหะให้บรสิุทธ์ิ   
 

- บรรยายเนื้อหา Onsite ร่วมกับผ่าน
ระบบประชุม Online โดย MS Teams 
 - ฝึกคำนวณโจทยต์ัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่มีให้ใน 
คลิปวิดีโอที่แสดงไว้ให้ใน MS teams 
- ถาม-ตอบ 
 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย 

13 
11 พย. 65 

เทอร์โมไดนามิกส์เคมี 
- นิยามสำคญั ได้แก่ ระบบและ
สิ่งแวดล้อม  สภาวะและ ฟังก์ชัน
สภาวะ งาน  ความร้อน  
- เอนทัลป ี

- บรรยายเนื้อหา Onsite ร่วมกับผ่าน
ระบบประชุม Online โดย MS Teams 
 - ฝึกคำนวณโจทยต์ัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่มีให้ใน 
คลิปวิดีโอที่แสดงไว้ให้ใน MS teams 
- ถาม-ตอบ 
 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย 
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มคอ.3 

สัปดาห์ท่ี 
/วันที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้
จำนวน
ชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 

14 
18 พย. 65 

เทอร์โมไดนามิกส์เคมี 
- กฎของเฮสส ์
- เอนโทรปี 
- พลังงานอิสระกิบส ์

- บรรยายเนื้อหา Onsite ร่วมกับผ่าน
ระบบประชุม Online โดย MS Teams 
 - ฝึกคำนวณโจทยต์ัวอย่าง 
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
- ศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่มีให้ใน 
คลิปวิดีโอที่แสดงไว้ให้ใน MS teams 
- ถาม-ตอบ 

2 
อ. ดร. มธุรส  

อ่อนไทย 

15 
25 พย. 65 

การนำเสนอค้นคว้าหา ซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับเร่ืองท่ีเรียนและมีความเชื่อมโยง
ไปถึงวิชาชีพหรืองานที่เกี่ยวข้อง ใน
รูปแบบ PowerPoint/Clip VDO 
 
 

(เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเนน้ทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical 

thinking / creative & innovation 

และ communication) 
- นำเสนองานค้นคว้าในรูปแบบ 
PowerPoint/Clip VDO โดย MS Teams 

- สรุปเนื้อหาทั้งหมดในภาพรวม 

 

2 

อ. ดร. มธุรส  
อ่อนไทย 

สอบปลายภาค (วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 65  เวลา 13.00-15.00 น.) 

 รวม  30   

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน 
(เชน่ การเขยีนรายงาน โครงงาน การสอบ
ย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลาย

ภาค) 

สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
     1.3 (071)  
 

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน

แบบฝึกหัดและงานต่างๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

ระหว่างภาคการศึกษา 10% 

10% 

2. ความรู ้
     2.1 (071)  

สอบย่อยระหว่างเรียน 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

หลังการสอนจบบทเรียน  
25 กย. 65: 13.00-15.00 น. 
29 พย. 65: 13.00-15.00 น. 

10% 
30% 
30% 

3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 (071)  

การนำเสนอค้นคว้าหา ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
เร่ืองท่ีเรียนและมีความเชื่อมโยงไปถึง
วิชาชีพหรืองานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ 
PowerPoint/Clip VDO 
 

สัปดาห์ที่ 15 10% 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
    4.1 (071)  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
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มคอ.3 

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 (071)  
    5.2 (071)  

  

หมวดที่ 6 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนการสอน  

1. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
1. ทบวงมหาวิทยาลัย เคมี เล่ม 1, เล่ม 2  

        2. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เคมีทั่วไป เล่ม 1, เลม่ 2  
 3. กฤษณา  ชุติมา, หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1, เลม่ 2 สำนักพิมพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2. เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเลก็ทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศกึษาควรอ่านเพ่ิมเติม 

1. Ramond Chang แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.นภดล ไชยคำ, เคมีเลม่ 1.McGraw-Hill 
2. John  W.Moore,  Conrad  L.Stanitski, James L.Wood, John C.Kotz, The Chemical  World :  Concepts and  

Applications Harcourt Brace & Company.1998 
3. Bernice G. Segal, Chemistry Experiment and Theory, John Willey & Sons, U.S.A. 
4. John B. Russell, General Chemistry, McGraw-Hill, U.S.A. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 - 

  

  

หมวดที่ 7 หมวดที่ 7 กาการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุรประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงง  
  

หมวดที่  7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 -  อาจารย์ผู้สอนนำความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนซึง่มหาวิทยาลัยจดัส่งผลสำรวจให้กบัผู้สอนมาพิจารณา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีนต่อการร่วมกจิกรรมในช้ันเรียน การทำงานกลุ่ม การมีสว่นร่วม 
- ทดสอบย่อยติดตามผลการเรียนของนักศึกษา และผลสอบปลายภาค เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา    
- ประเมินจากการจัดทำรายงานกลุ่มของนักศึกษา  
- ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทำสรุปองค์ความรู้บางหัวข้อเพิ่มขึ้น 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 



             มคอ.3  
 
 

ผลการเรยีนรู ้ วิธีการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิ 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรม - ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาใน 
  การเคารพกฏระเบียบและ 
  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนตรงเวลา 
- จ านวนนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ 

อย่างน้อยร้อยละ 80 
ไม่มีนักศึกษาท่ีทุจริต 
 

 - ติดตามผลการส่งงานท่ีได้รับ 
  มอบหมาย 

- จ านวนนักศึกษาท่ีส่งงานตรงเวลา อย่างน้อยร้อยละ 80 

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา 

- ทวนสอบจากผลการสอบ - ทวนสอบจากผลการสอบ ไม่เกินร้อยละ 10 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการท างาน 
  ค้นคว้า (งานกลุ่ม) รายงานกลุ่ม 
  การแบ่งงาน การมอบหมายงาน 
- สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วน 
  ร่วมในการน าเสนอข้อมูล 

- จ านวนนักศึกษาท่ีไม่มีส่วนร่วมใน 
  กิจกรรม/การน าเสนอ 

ไม่เกินร้อยละ 10 
ของจ านวนนักศึกษา 
ทั้งหมด 

          
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย 
 - คณะกรรมการบริหารกลุม่วิชารว่มกับอาจารยผ์ู้สอนจะพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาแล้วน ามาปรับปรุง 
การเรยีนการสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 
 - อาจารย์ผูส้อนรายงานผลการจัดการเรยีนการสอนผ่าน มคอ.5 ต่อคณะกรรมการบรหิารกลุ่มวิชา เพือ่พิจารณาและหาแนว 
ทางการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้มีประสิทธภิาพมากขึ้นและเสนอต่อไปยังคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ   
       




