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รายละเอียดของรายวิชา CH 1411 ปฏิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน   
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2565 

โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
  
1.  รหัสและชื่อรายวิชา CH 1411 (ปฏิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน  : Basic 

principle of Chemistry Laboratory) 
2.  จำนวนหน่วยกิต 1 (0-3-0) 
3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีว 

อนามัยและความปลอดภัย หมวดวิชาเฉพาะวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ  

4.  ระดับการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ชั้นปีที่ 1 (097) 
5.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  CH 1403 
7.  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.มธุรส อ่อนไทย 
     ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม อ.ดร.พนนา  กิติไพศาลนนท์ 

อ. ผุสดี  สิรยากร 
8.  สถานที่เรียน มหาวิทยาลัย และออนไลน์ในระบบ MS-TEAMs 
9.  วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 27 กรกฎาคม 2565 
 

หมวดที่  2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1. มีทักษะการทำปฏิบัติการทดลองทางเคมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับปริมาณวิเคราะห์และคุณภาพวิเคราะห์ การใช้เครื่อง 
  แก้ว อุปกรณ์พ้ืนฐานต่างๆ ในการทำการทดลองเคมีพ้ืนฐาน (ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา) 
 2. มีความรู้ความเข้าใจปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในแต่ละการทดลอง  ตลอดจนสามารถเขียนปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องและ

สามารถคำนวณเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีในแต่ละการทดลองได้ และเข้าใจทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบทเรียนได้ (ด้าน
ความรู้) 

 3. สามารถสรุปผลการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลอง และนำเสนอผลการทดลองในรูปแบบของรายงานการทดลองที่
เหมาะสมสำหรับแต่ละการทดลอง (ด้านทักษะทางปัญญา: สรุปความ แปลความ เปรียบเทียบ จำแนกแยกแยะ 
ขยายความ และด้านทักษะเชิงตัวเลข การฝึกทักษะ 4Cs Creativity and Innovation  Critical Thinking and 
Problem Solving Communication Collaboration)  

 4. สามารถพัฒนาตนเองในเรื่องคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และการ
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของการเรียนในห้องปฏิบัติการ (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
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 6. แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
 7. สามารถทำการทดลองเป็นกลุ่มโดยแสดงออกถึงการช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ท้ังในฐานะผู้นำ

และผู้ตาม  และสามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดีทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม (ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 

 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 2.1  วัตถุประสงค์รายวิชา 
รายวิชาปฏิบัติการ CH1411 เป็นรายวิชาซึ่งเรียนควบคู่กับรายวิชาบรรยาย เน้นการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้

ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีด้วยการลงมือปฏิบัติจริง หรือการสาธิตผ่านสื่อ หรือกิจกรรมการเรียนรู้

โดยมีครูเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น และอำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการคิดขั้นพ้ืนฐานและ

สามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการฝึกการคิดที่ซับซ้อนได้ 

เนื่องจากปีการศึกษา 1-65 เป็นปีการศึกษาที่ยังคงต้องเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิด-19 รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนจึงเป็นแบบออนไลน์ผสมผสานการสาธิตเพ่ือให้เห็นจริง  โดยยึดกรอบของการจัดการเรียนการ

สอนแบบ 4Cs ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญใน คศ .21  และใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning โดยได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ เรียนกระทำลงในรูปแบบต่างๆเช่น การเรียนแบบร่วมมือ 

(Collaborative Learning Group) การเรียนแบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think–Pair-Share )  

ดังนั้น รูปแบบการพัฒนารายวิชาจึงเน้นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจเสมือน

ได้ลงมือปฏิบัติเองให้ชัดเจนมากข้ึน 

 2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 
    2.2.1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เข้าใจกฎระเบียบต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ  

        2.2.2. มีความรู้ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านเคมี เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สาร การสังเคราะห์สาร ปฏิกิริยา
เคมี สมการเคมี สถานะของสสาร การคำนวณหาปริมาณสาร กรด-เบส และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานใน
การศึกษารายวิชาชีพต่อไป 
       2.2.3. ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รูแ้ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง เพ่ือประกอบการจัดทำรายงาน 

   2.2.4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะของภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีวินัย เสียสละ และ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สมารถปรับตัวและร่วมกันทำงานช่วยเหลือ แก้ปัญหากลุ่มได้ 

   2.2.5.ผู้เรียนสามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบการ นําเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21   
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หมวดที่  3 ลักษณะและการดำเนินการ   
1.  คำอธิบายรายวิชา 

 ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส การวิเคราะห์แบบคุณภาพ แคตไอออนและแอนไอออน สมดุลเคมี จลนศาสตร์
เคมี การวัด pH และสารละลายบัฟเฟอร์ การไทเทรตกรด-เบส และการไทเทรตแบบย้อนกลับ 
 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   45 ชั่วโมง 
 
3. วันเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
  

วัน-เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาได้ 
           จันทร์ –อาทิตย์  เวลา 8.00 – 16.00 น และตามเวลาที่นัดหมายกับนักศึกษา 
 
  สถานที่ติดต่อ /ช่องทางติดต่อ 
   อ.ผุสดี  สิรยากร 
   อ.ดร. มธุรส  อ่อนไทย 
   อ.ดร. พนนา  กิติไพศาลนนท์ 
   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 (2-231)  อาคารเรียนรวมชั้น 2  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
   โทรศัพท์ 02-312-6300 ต่อ 1206 
                     line group : วิชา CH1411-1-65 
                    MS Teams  ห้อง CH1411-ภาค 1-65 
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หมวดที่  4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 รายวิชา CH1411 ปฏิบัติการหลักเคมีพ้ืนฐาน  มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของรายวิชาดังนี้ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีต้องพัฒนา ความรู้  ทักษะทางปัญญา 
ที่ต้องพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีคุณธรรม 6 
ประการ ได้แก ่
ขยัน อดทน 
ประหยัดเมตตา
ซ่ือสัตย์ กตัญญู 
และดำเนินชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

เคารพ
กฎระเบียบ
และข้อบังคับ
ต่างๆ ของ
องค์กรและ
สังคม 

เห็นคุณค่า
ตนเอง เข้าใจ 
เคารพสิทธิและ
รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

อธิบาย
ความรู้
หลักการและ
ทฤษฎีใน
รายวิชาที่
เรียน 

 สามารถ
แสวงหา
ความรู้ด้วย
ตนเอง 

มีทักษะ
ในการคิด
เชิง
เหตุผล
และการ
คิดแบบ
องค์รวม 

สามารถ
ช่วยเหลือ
และ
แก้ปัญหา
กลุ่มได้
อย่าง
สร้างสรรค์
ทั้งในฐานะ
ผู้นำและผู้
ตาม  

 สามารถ
ปรับตัว
ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในฐานะ
ผู้นำและ
สมาชิกกลุ่ม 

สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร
ทั้งการพูดและการเขียน และ
เลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม 

 
ข้อ 1.1( ) 

 
ข้อ( 1. 3) 

 
ข้อ(1.4) 

⚫   
ข้อ(2.1) 

   
ข้อ (3.2) 

 
 ข้อ (3.3) 

 
 ข้อ  (4.2) 

 
  ข้อ (4.3) 

 
(ข้อ 5.3) 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้     

 
1. คุณธรรม จริยธรรม ท่ี

ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู้    วิธีการวัดและประเมินผล     

 มีคุณธรรม 6 
ประการ ได้แก่ ขยัน 
อดทน ประหยัดเมตตา
ซ่ือสัตย์ กตัญญู และ
ดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัตตินตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยั  และใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็นและข้อตกลงร่วมกันในการ
เรียนรายวิชาปฏิบัติการ เช่น การแต่งกาย  การตรงต่อเวลา การไม่ทุจริต
ในการสอบย่อย การทำรายงาน กำหนดการส่งรายงาน การไมเ่อารายงาน
รุ่นพี่มาดู เป็นต้น 
2. ในกรณีที่นักศึกษามีโอกาสเข้าปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติ ผูส้อนขอความ
ร่วมมือในการใช้สารเคมีอย่างประหยัด การดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์
วิทยาศาตรเ์พื่อยืดอายุการใช้งาน 
(Communication และ Collaboration) 
 
 
 

 1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
ห้องเรียนความสนใจและการมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่ง
งานตามกำหนดเวลา การไม่ทำซ้ำ
รายงานของเพื่อน 
2) กรณี จัดการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
- ผู้ เรี ย น ต้ อ งไม่ น ำอาห ารแล ะ
เครื่องดื่มเข้ามาในห้องปฏิบัติการ  
- ผู้เรียนต้องรักษาความสะอาดของ
โต๊ะปฏิบัติการ   
- ผู้เรียนต้องใช้สารเคมีต่างๆ อย่าง 
ป ร ะ ห ยั ด  แ ล ะ ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
วิทยาศาสตร์ต่างๆ อย่างถูกต้องเพื่อ
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ยืดอายุการใช้งาน 
3) ผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่
นักศึกษาเพื่อปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับ
คุณธรรม การตรงต่อเวลา มีวินัยใน
การเรียน การเคารพกฏกติกาของ
ห้องเรียนและสังคม   
  

2 .ความรู้ ที่ต้องพัฒนา   วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู้   วิธีการประเมินผล 

⚫ อธิบายความรู้
หลักการและทฤษฎีใน
รายวิชาที่เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. จัดการเรยีนการสอนในห้องปฏิบัติการโดยจัดกลุม่ผูเ้รียน กลุ่มละ 3 
คน เพื่อทำปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลการทดลอง สรุปผลการทดลองรว่มกัน
ตลอดเทอม โดยคำนึงถึงหลักการ เว้นระยะห่าง (Social distancing ) 
เพื่อป้องกันเช้ือโควิด-19  
2. มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมศกึษาบทปฏิบัติการแต่ละครั้งก่อนช่ัวโมง
ปฏิบัติการทางสื่อออนไลน์ และมกีารสอบการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ทดลอง  และแจ้งผลการสอบเพื่อให้ผู้เรยีนได้ทราบความก้าวหน้าและ
นำมาพัฒนาการเตรียมตัวเพื่อใช้ในสอบครั้งต่อไป 
3. ในกรณีที่สามารถจัดการเรียนการสอน onsite ได้ ผู้สอนทำการแนะนำ
แนวทางปฏิบัติ ข้อควรระวัง เทคนิคปฏิบัติการก่อนลงมือทำการทดลอง
แต่ละครั้ง  และใหผู้้เรยีนทำการทดลองด้วยตนเองเป็นกลุ่มโดยผู้เรียนต้อง
วางแผนการทำการทดลองร่วมกัน และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบรว่มมือ
กันทำการทดลองให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนดภายในช่ัวโมงปฏิบตักิาร   
ในกรณีที่จัดการเรยีนการสอน online ผูส้อนทำการแนะนำแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อควรระวัง พร้อมท้ังสาธติการทดลองผ่านวิดีทัศน์เพื่อใหผู้้เรียน
เข้าใจในการทดลอง 
4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะต้องมีการอภิปรายสรุปผลการทดลองที่ได้แตล่ะ
การทดลองและเขียนรายงานผลการทดลองส่งอาจารย์ เป็นจดั
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning 
Group) การเรยีนแบบแลกเปลี่ยนความคิด  (Think –Pair-Share )  
5. มอบหมายให้ผูเ้รียนสรุปประเดน็ความรู้ และรวบรวมความรู้ที่ไดร้ับ 
จัดทำเป็นผังความรู้ (mind map)  
5. ผู้เรียนต้องสอบวัดความรู้ที่ได้รบัในผ่านการสอบปลายภาค 
 
1. Creativity and Innovation  
2. Critical Thinking and Problem solving  
3. Communication  
4. Collaboration 
 
 
 
 

1. ประเมินผลจากการทดสอบการ
เตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง 
ทางออนไลน์บางการทดลอง และ 
ก่ อ น เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ก า ร โ ด ย
กำหนดเวลา 10 นาที 
2. การสอบข้อ เขี ยนปลายภาค
การศึกษา    
3. ความครบถ้วนและถูกต้องของผัง
ความรู้ (mind map) 
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3. ทักษะทางปัญญา ที่
ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 
 สามารถแสวงหา 
 
ความรู้ด้วยตนเอง 

1. ในกรณีที่สามารถจัดการเรียนการสอน onsite ได้ ผู้สอนทำการแนะนำ
แนวทางปฏิบัติ ข้อควรระวัง เทคนิคปฏิบัติการก่อนลงมือทำการทดลอง
แต่ละครั้ง  และใหผู้้เรยีนทำการทดลองด้วยตนเองเป็นกลุ่มโดยผู้เรียนต้อง
วางแผนการทำการทดลองร่วมกัน และแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบรว่มมือ
กันทำการทดลองให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนดภายในช่ัวโมงปฏิบตักิาร   
ในกรณีที่จัดการเรยีนการสอน online ผูส้อนทำการแนะนำแนวทาง
ปฏิบัติ ข้อควรระวัง พร้อมท้ังสาธติการทดลองผ่านวิดีทัศน์เพื่อใหผู้้เรียน
เข้าใจในการทดลอง 
2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกนัการอภิปรายสรุปผลการทดลองที่ได้แต่
ละการทดลองและเขียนรายงานผลการทดลองส่งอาจารย์ ซึ่งมีการตอ้ง
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่ออ้างอิง เปรียบเทียบ เป็นจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning 
Group) การเรยีนแบบแลกเปลี่ยนความคิด  (Think –Pair-Share )  
3. มอบหมายงานให้ผู้เรียนอ่านและสรุปการทดลองที่เป็นเนื้อหาของ 
การเช่ือมต่อความเข้าใจจากการทดลองที่นักศึกษาเรียนรู้จากการลงมือทำ
กับเนื้อหาทางทฤษฏี  
1. Creativity and Innovation  
2. Critical Thinking and Problem solving  
3. Communication  
4. Collaboration 
 

1. ประเมินจากรายงานผลการ    
ทดลองของแต่ละกลุ่ม 
2. ประเมินจากผลการจัดทำ mind 
map    มีทักษะในการคิดเชิง

เหตุและผลและการคดิแบบ 
องค์รวม 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบท่ีต้อง
พัฒนา 

สามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหากลุม่ได้อย่าง
สร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้นำ
และผูต้าม 

สามารถปรับตัวทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ
และสมาชิกกลุ่ม 

5.ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
สามารถสรปุประเด็น
และสื่อสารทั้งการพดู และ
การเขียน และเลือกใช้
รูปแบบการนำเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม 
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หมวดที่  5   แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ท่ี  หัวข้อ / รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / ฝ) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ที่ใช้ ชื่อผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 1 
(9 ต.ค. 65) 

(8.30-9.30 น) 

ตรวจสอบการลงทะเบียน ศึกษาเรื่องความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ และระเบียบ
การเรยีนในห้องปฏิบัติการในรูปแบบ
ออนไลน ์
การวิเคราะห์ภมูิหลังและศักยภาพผู้เรยีน 
1. Communication  
2. Collaboration 
 
 

(0/1/0) 1.ทำความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับระเบียบและ
ข้อตกลงในการเรยีน 
2.ทำความตกลงร่วมกันในการเตรยีมความ 
พร้อมก่อนการเรียนปฏิบตัิการ 
3. บรรยายเรื่องความปลอดภยัในการใช้
ห้องปฏิบัติการและความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับ
การทำการทดลอง 
4. พูดคุยกับผู้เรียนเกี่ยวกับภูมิหลงั
ประสบการณ์ในการเรียนวิชาปฏบิัติการเคมี 
5.พูดคุยกับผู้เรียนเกีย่วกับปัญหาที่คาดว่า
อาจจะเกิดขึ้นในการเรยีนปฏิบัติการ  พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็นเพื่อ
การไขปัญหาของผู้เรียนและวิธีการช่วยเหลือ 
สื่อประกอบด้วย  
- มคอ 3         
 - คู่มือปฏิบัติการเคมี         
 - power point   , 
- e-learning , 
 - MS Teams ห้อง CH1411-3-64 

 

สัปดาห์ที่ 1 (ต่อ) 
(9 ต.ค. 65) 

 (9.30-12.30 น) 
  

การทดลองเรื่อง  “การสังเคราะหส์ารส้ม
จากกระป๋องอะลมูิเนียม” 
1. Creativity and Innovation  
2. Critical Thinking and Problem 
solving  
3. Communication  
4. Collaboration 
 

(0/3/0) 1. สอบย่อยเนื้อหาเกี่ยวกับการทำการทดลอง 
2. บรรยายทฤษฎเีกี่ยวการสังเคราะห์สารสม้
จากกระป๋องอลูมเินียม 
3. ผู้เรียนทำทดลองหรือผูส้อนสาธิตโดยใช้
วิดีทัศน์ 
4.ผู้เรียนอภิปรายผลการทดลองรว่มกันและ
เขียนรายงานผลการทดลองส่งอาจารยผ์ู้สอน 
5. ทดลอบความรูภ้ายหลังการเรียน 
สื่อที่ใช ้
 -คู่มือปฏิบัติการ        
- power point   
  -e-learning 
 - Ms Teams ห้อง CH1411 3/64 
 - อุปกรณ์การทดลองและสารเคม ี
 

อ.ดร.พนนา 
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สัปดาห์ท่ี  หัวข้อ / รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / ฝ) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ที่ใช้ ชื่อผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 1 (ต่อ) 
(9 ต.ค. 65)  

(13.30 -17.30 น) 
 

 

การทดลองเรื่อง “การหาปรมิาตรต่อโมล
และค่าคงท่ีของแก๊ส” 

1. Creativity and Innovation  
2. Critical Thinking and Problem 
solving  
3. Communication  
4. Collaboration 
 

(0/4/0) 1. สอบย่อยเนื้อหาเกี่ยวกับการทำการทดลอง 
2. บรรยายทฤษฎเีรื่องการหาปริมาตรต่อโมล
และค่าคงท่ีของแก๊ส 
3. ผู้เรียนศึกทำการทดลองหรือผูส้อนสาธิต
การทดลองผา่นวีดิทัศน ์
4. นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองร่วมกัน
และเขียนรายงานผลการทดลองสง่อาจารย์
ผู้สอน 
5. ทดลอบความรูภ้ายหลังการเรียน 
 
สื่อที่ใช ้
 -คู่มือปฏิบัติการ       
 - power point   
 - e-learning 
 - Ms Teams ห้อง CH1411-1-64 
 - อุปกรณ์การทดลองและสารเคม ี
 

  อ.อ.ดร.พนนา 
 
   

สัปดาห์ที่ 2 
16 ต.ค. 65  

 (8.30-12.30 น) 
 

การทดลองเรื่อง “การวิเคราะห์แอน
ไอออน” 
1. Creativity and Innovation  
2. Critical Thinking and Problem 
solving  
3. Communication  
4. Collaboration 

(0/4/0) 1. สอบย่อยเนื้อหาเกี่ยวกับการทำการทดลอง 
2.บรรยายขั้นตอนการวิเคราะห์แอนไอออน  
3. ผู้เรียนศึกษาการทำการทดลองหรือผูส้อน
สาธิตโดยใช้วิดีทัศน์ 
4. ผู้เรียนอภปิรายผลการทดลองและเขียน
รายงานผลการทดลองส่งอาจารยผ์ู้สอน  
5. ทดลอบความรูภ้ายหลังการเรียน 
สื่อที่ใช ้
 -คู่มือปฏิบัติการ        
- power point   
- e-learning   
- Ms Teams ห้อง CH1411 3/64 
- อุปกรณ์การทดลองและสารเคม ี

อ.ดร.พนนา 
 

สัปดาห์ที่ 2 (ต่อ) 
16 ต.ค. 65  

 (12.30-17.30 น) 
 

การทดลองเรื่อง “การวิเคราะห์แคต
ไอออน” 
1. Creativity and Innovation  
2. Critical Thinking and Problem 
solving  
3. Communication  
4. Collaboration 

1(0/4/0) 1. สอบย่อยเนื้อหาเกี่ยวกับการทำการทดลอง
2.บรรยายขั้นตอนการวิเคราะห์แคทไอออน  
3. ผู้เรียนศึกษาการทำการทดลองหรือผูส้อน
สาธิตการทดลองผ่านวดีิทัศน ์
4. นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองและเขียน
รายงานผลการทดลองส่งผูส้อน 
5. ทดลอบความรูภ้ายหลังการเรียน 

  อ.อ.ดร.พนนา 
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สัปดาห์ท่ี  หัวข้อ / รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / ฝ) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ที่ใช้ ชื่อผู้สอน 

  
สื่อที่ใช ้
 -คู่มือปฏิบัติการ        
- power point   
 -e-learning 
- Ms Teams ห้อง CH1411-1-64 
-อุปกรณ์การทดลองและสารเคม ี
 

 

สัปดาห์ที่ 3 
(23 ต.ค. 65) 

(8.30-12.30 น) 
 
 
 

การทดลองเรื่อง “สมดลุเคมี"   
1. Creativity and Innovation  
2. Critical Thinking and Problem 
solving  
3. Communication  
4. Collaboration 
 

(0/4/0) 1. สอบย่อยเนื้อหาเกี่ยวกับการทำการทดลอง 
2.บรรยายทฤษฎเีรื่องสมดลุเคม ี
3. ผู้เรียนทำการทดลองหรือผูส้อนสาธิตผ่าน
วีดิทัศน์ 
4. ผู้เรียนอภปิรายผลการทดลองรว่มกันและ
เขียนรายงานผลการทดลองส่งอาจารยผ์ู้สอน 
5. ทดลอบความรูภ้ายหลังการเรียน 
 
สื่อที่ใช ้
 -คู่มือปฏิบัติการ       
 - power point  
-e-learning 
- Ms Teams ห้อง CH1411-1-64 
-อุปกรณ์การทดลองและสารเคม ี
 

 อ. ผุสด ี

สัปดาห์ที่ 3 (ต่อ) 
(23 ต.ค. 65) 

 (13.30-17.30 น) 
 
 

การทดลองเรื่อง “อัตราเร็วของปฏิกิริยา" 
1. Creativity and Innovation  
2. Critical Thinking and Problem 
solving  
3. Communication  
4. Collaboration 
 

(0/4/0) 1. สอบย่อยเนื้อหาเกี่ยวกับการทำการทดลอง 
2.บรรยายทฤษฎเีรื่องสมดลุเคม ี
3. ผู้เรียนทำการทดลองหรือผูส้อนสาธิตผ่าน
วีดิทัศน์ 
4. ผู้เรียนอภปิรายผลการทดลองรว่มกันและ
เขียนรายงานผลการทดลองส่งอาจารยผ์ู้สอน 
5. ทดลอบความรูภ้ายหลังการเรียน 
 
สื่อที่ใช ้
 -คู่มือปฏิบัติการ       
 - power point  
-e-learning 
- Ms Teams ห้อง CH1411-1-64 
-อุปกรณ์การทดลองและสารเคม ี

 อ.ผุสด ี
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สัปดาห์ท่ี  หัวข้อ / รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / ฝ) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ที่ใช้ ชื่อผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 4  
(30 ต.ค. 65) 

(8.30-12.30 น) 

การทดลองเรื่อง “การวัดค่า pH และ
สมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์”  
1. Creativity and Innovation  
2. Critical Thinking and Problem 
solving  
3. Communication  
4. Collaboration 
 

(0/4/0) 1. สอบย่อยเนื้อหาเกี่ยวกับการทำการทดลอง 
2.บรรยายทฤษฎเีรื่องสมดลุเคม ี
3. ผู้เรียนทำการทดลองหรือผูส้อนสาธิตผ่าน
วีดิทัศน์ 
4. ผู้เรียนอภปิรายผลการทดลองรว่มกันและ
เขียนรายงานผลการทดลองส่งอาจารยผ์ู้สอน 
5. ทดลอบความรูภ้ายหลังการเรียน 
 
สื่อที่ใช ้
 -คู่มือปฏิบัติการ       
 - power point  
 - e-learning 
- Ms Teams ห้อง CH1411-1-64 
-อุปกรณ์การทดลองและสารเคม ี
 

อ.ผุสด ี

สัปดาห์ที่ 4 (ต่อ) 
 (30 ต.ค. 65) 

(13.30-17.30 น)    

การทดลองเรื่อง “การไทเทรตกรด-เบส” 
1. Creativity and Innovation  
2. Critical Thinking and Problem 
solving  
3. Communication  
4. Collaboration 
 
 

 

1(0/4/0) 1. สอบย่อยเนื้อหาเกี่ยวกับการทำการทดลอง 
2.บรรยายทฤษฎเีรื่องสมดลุเคม ี
3. ผู้เรียนทำการทดลองหรือผูส้อนสาธิตผ่าน
วีดิทัศน์ 
4. ผู้เรียนอภปิรายผลการทดลองรว่มกันและ
เขียนรายงานผลการทดลองส่งอาจารยผ์ู้สอน 
5. ทดลอบความรูภ้ายหลังการเรียน 
 
สื่อที่ใช ้
 -คู่มือปฏิบัติการ       
 - power point  
-e-learning 
- Ms Teams ห้อง CH1411-1-64 
-อุปกรณ์การทดลองและสารเคม ี
 

 อ.ผุสด ี
 

สัปดาห์ที่ 5 
 (6 พ.ย. 65) 

(8.30-12.30 น)   

การจัดทำ mind map เรื่อง “การวัดค่า 
pH และสมบตัิของสารละลายบัฟเฟอร์”
และ “การไทเทรตกรด-เบส” 
  
1. Creativity and Innovation  
2. Critical Thinking and Problem 
solving 

(0/4/0) ผู้เรยีนทบทวนความรู้  สรุปความรู้ที่ได้ในรูป
ผังความคิด เพื่อใหไ้ด้ความคิดรวบยอด 

อ.ผุสด ี
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สัปดาห์ท่ี  หัวข้อ / รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

(บ / ป / ฝ) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ที่ใช้ ชื่อผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 5 (ต่อ) 
 (6 พ.ย. 65) 

(13.30-17.30 น)    

การทดลองเรื่อง “การหาปริมาณยาลด
กรด” 
1. Creativity and Innovation  
2. Critical Thinking and Problem 
solving  
3. Communication  
4. Collaboration 
 

(0/4/0) 1. สอบย่อยเนื้อหาเกี่ยวกับการทำการทดลอง 
2.บรรยายทฤษฎเีรื่องสมดลุเคม ี
3. ผู้เรียนทำการทดลองหรือผูส้อนสาธิตผ่าน
วีดิทัศน์ 
4. ผู้เรียนอภปิรายผลการทดลองรว่มกันและ
เขียนรายงานผลการทดลองส่งอาจารยผ์ู้สอน 
5. ทดลอบความรูภ้ายหลังการเรียน 
 
สื่อที่ใช ้
 -คู่มือปฏิบัติการ       
 - power point  
-e-learning 
- Ms Teams ห้อง CH1411-1-64 
-อุปกรณ์การทดลองและสารเคม ี
 

อ.ดร.มธรุส   
 
 

สัปดาห์ที่ 6 
 (13 พ.ย. 65) 

(8.30-11.30 น)   

สรุปทบทวนเนื้อหาวิชาทั้งหมด 
Critical Thinking and Problem 
solving  
 

(0/3/0) นักศึกษาทบทวนความรู้ผ่านวดิีทัศน์สรุป
เนื้อหารายวิชา 

อ.ดร.มธรุส 

สัปดาห์ที่ 6 (ต่อ) 
 (13 พ.ย. 65) 

(13.00-15.00 น)    

สอบข้อเขียนวัดความรู้ปลายภาค (0/2/0) ข้อสอบออนไลน ์ อ.ดร.มธรุส 

 รวม (0/45/0   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1 การประเมินผล 

ผลการเรยีนรู ้ กิจกรรมการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

ด้านที่  1  ข้อ (1)  (3)   (4)  
ด้านที่  4  ข้อ (2)  (3) 
ด้านที่  5  ข้อ (3) 

- การเข้าช้ันเรียน    
- รายงานผลการทดลอง   

ทุกครั้ง 
ทุกครั้ง 

10% 
30% 

ด้านที่ 2  ข้อ (1)  
ด้านที่ 3  ข้อ (2)  (3)  
 

- สอบย่อยก่อนการทดลอง 
- สอบย่อยหลังการทดลอง 
- mind map 
- -สอบข้อเขียนปลายภาคการศึกษา    

ทุกครั้ง 
ทุกครั้ง 

12 และ 19 ม.ิย. 65 
26 มิ.ย. 65 

          15% 
          10% 

5% 
          30% 
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หมวดที่  6   ทรัพยากรประกอบการเรียน 
1. ชื่อตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ปฏิบัติการ 
      เคมี. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา, 2557 
2.  ชื่อเอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 
     2.1  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปฏิบัติการเคมี. กรงุเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์  
           มหาวิทยาลัย, 2536. 
     2.2 ศุภชัย  ใช้เทียมวงศ์. ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ปริมาณ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 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. 

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

York, 1990. 

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. 
 
หมวดที่  7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     1. ประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนจากแบบสำรวจออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยจัดทำแบบสำรวจความคิด

เห็นของนักศึกษาต่อการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการเคมี  ซึ่งแบบสำรวจครอบคลุมตั้งแต่วิธีการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเรียน และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

 2. ประเมินประสิทธิผลของการสอนจากคะแนนทดสอบย่อยหลังการเรียน โดยผู้เรียนต้องมีคะแนนสอบย่อยหลังการเรียน
ในระดับท่ีสูงขึ้นจากการทดสอบย่อยก่อนการเรียน 
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2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน  อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการประเมินการสอน ดังนี้  
    1. ใช้การทดสอบการเตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง 
 2.  การทดสอบย่อยหลังการเรียน 
 4. การประเมินผลการเรียนรู้จากรายงานผลการทดลองแต่ละการทดลอง 
 
3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 
 1. นำผลการประเมินการสอนออนไลน์ของนักศึกษา มาพิจารณาปรับปรุงการสอน 
  ผู้เรียนต้องการให้ทดสอบเตรียมความพร้อมภายหลังจากการเรียนแล้ว แต่เนื่องจากในการเรียนรายวิชามีจุดประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าปฏิบัติการเพ่ือลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ผู้สอนจึงพิจารณาว่ายังคงให้มี
การสอบย่อยก่อนการเรียน แต่จะเพ่ิมการทดสอลย่อยภายหลังการเรียน เพ่ือให้กับผู้เรียนได้มีคะแนนเพิ่มมากข้ึน 
  

2. นำผลการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค มาปรับปรุงการเรียนการสอน    

 - 
 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรมจริยธรรม ตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนตรง
เวลา  การขาดเรียน การส่งงาน
ตรงต่อเวลา 

จำนวนนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน
เกณฑ์ที่กำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 5 ของนักศึกษา
ทั้งหมด 

ผลการรักษาข้อตกลงร่วมกันใน
การเรียนปฏิบัติการ 

-จำนวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง 

-อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ 
นักศึกษาท้ังหมด 

ความรู้ ทวนสอบจากคะแนนการเตรียม
ความพร้อมก่อนทำปฏิบัติการ
ทดลอง 
 
ทวนสอบจากคะแนนหลังการ
เรียน 
 
 
ทวนสอบจากคะแนนรายงานผล
การทดลอง 
 
ทวนสอบจากการจัดทำผังความรู้ 
Mind map 
 

 จำนวนนักศึกษาที่ ได้คะแนน
อ ย่ า งน้ อ ย ร้ อ ย ล ะ  50  ข อ ง
คะแนนท้ังหมด 
 
จำนวนนักศึกษาที่ ได้คะแนน
อ ย่ า งน้ อ ย ร้ อ ย ล ะ  70  ข อ ง
คะแนนท้ังหมด 
 
-จำนวนนักศึกษาท่ีได้คะแนนร้อย
ละ  80 ของคะแนน รายงาน
ทั้งหมด  
-จำนวนนักศึกษาท่ีได้คะแนนร้อย
ละ 70 ของคะแนน mind map 
ปฏิบัติไทเทรตทั้งหมด 

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ 
นักศึกษาท้ังหมด 
 
 
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ 
นักศึกษาท้ังหมด 
 
 
อย่างน้อยร้อยละ 70 ของ 
นักศึกษาท้ังหมด 
 
-อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท้ังหมด 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย 
 - คณะกรรมการบริหารกลุม่วิชารว่มกับอาจารยผ์ู้สอนจะพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาแล้วน ามา 
ปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 
 - อาจารย์ผูส้อนรายงานผลการจัดการเรยีนการสอนผ่าน มคอ.5 ต่อคณะกรรมการบรหิารกลุ่มวิชา เพือ่พิจารณาและหา 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้และเสนอต่อไปยังคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 




