
มคอ .5 

             
มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ         1 

รายละเอียดของรายวิชา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

            

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อวิชา:CH 1301 General Chemistry Lab  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ /วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (071)  

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite)  CH 1332 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรยีน (Section): 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์ 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม         อาจารย์ ดร. ปียนันท์  น้อยรอด 

     ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม          อาจารย์ ดร. มธุรส อ่อนไทย 
     ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม         อาจารย์ ผุสดี สิรยากร 
     ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม               อาจารย์ เกษม พลายแก้ว 
     ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม               อาจารย์ ดร. สุรีย์พร หอมวิเศษวงษา 

 ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม               อาจารย์ ดร. ชัชวาล ช่างทํา 
 ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม               อาจารย์ พรศักด์ิ คุณวุฒิมโนธรรม 

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน:   ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1 

5. สถานที่เรียน:   ออนไลน์ทาง MS-TEAMs –CH1301-1-64 Sec11 

      ออนไลน์ทาง MS-TEAMs –CH1301-1-64 Sec12 

      ออนไลน์ทาง MS-TEAMs –CH1301-1-64 Sec13 

      ออนไลน์ทาง MS-TEAMs –CH1301-1-64 Sec14 

      และห้อง 2-230 
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรยีบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จํานวนชั่วโมงตามแผน จํานวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
(หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 %)
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน  ศึกษาเ ร่ืองความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และระเบียบการเรียน
ในห้องปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน ์

 3  3  

2 การทดลองที่ 1. การสังเคราะหส์ารส้มจาก
กระป๋องอะลูมิเนียม

 3  3  

3 การทดลองที่ 2. สมดุลเคมี  3  3  
4 การทดลองที่ 3. อัตราเร็วของปฏิกิริยา  3  3  
5 การทดลองที่ 4. การหาปริมาตรต่อโมลและ

ค่าคงที่ของแก๊ส 
 3  3  

6 การทดลองที่ 5. เทอร์โมเคมี : ความร้อนของ
ปฏิกิริยา 

 3  3  

7 การทดลองที่ 6. การหามวลโมเลกุลโดยสูงขึ้น
ของจุดเดอืด 

 3  3  

8 สอบกลางภาค      
9 การทดลองที่ 7. ปฏิกิริยารีดอกซ์  3  3  
10 การจัดทํา mind map สรุปความคิดรวบยอด

เรื่อง การไทเทรตกรดเบส 
 3  3  

11 การทดลองที่ 8. เซลล์เคมีไฟฟ้า  3  3  
12 การทดลองที่ 9. การวดั pH และสมบัติของ

สารละลายบัฟเฟอร์
 3  3  

13 การทดลองที่ 10. การไทเทรตกรด-เบส  3  3  
14 ทบทวนเน้ือหาที่เรยีนทัง้หมดเพื่อเตรียมความ

พร้อมแทน 
 3  3  

15 ทวนสอบทกัษะการใช้อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

 3  3  

16 ทวนสอบทกัษะการเตรียมสารละลายและการ
เจือจางสารละลาย

 3  3  

 รวมจํานวนชัว่โมงตลอดภาคการศึกษา  45  45  
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

สัปดาห ์ หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน นัยสาํคญัของหัวข้อต่อผลการเรียนรูข้อง
รายวิชา แนวทางการชดเชย 

   
   
   
   

 

3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ทาํให้เกิดผลการเรียนรู้ตามทีร่ะบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของวิธสีอนท่ี
ใช้ (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1) มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ 
ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย์ 
กตัญญู   และดําเนินชี วิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

-เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน collaboration 
/ communication โดย 
1) แจ้งนักศึกษาให้ตระหนักใน

ความสะอาดของพื้นท่ีท่ีทําการ
ทดลอง รับผิดชอบต่อของเสีย
ท่ีเกิดจากการทําปฏิบัติการเคมี 

2) บรรยายและสอดแทรกการ
แสดงออกถึงความมีวินัย กล้า
หาญ ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ี
ดีต่อสังคม  

3) อาจารย์สอนให้นักศึกษามี
คุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์ 
โดยการไม่ท้ิงขยะในห้องเรียน 
รู้จักการคัดแยกขยะ และการ
ใช้จักรยานอย่างมีวินัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

4) แจ้ ง ใ ห้นั กศึ กษาทราบ ถึ ง
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของวิธสีอนท่ี
ใช้ (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี

เกณฑ์ในการเข้าชั้นเรียน และ
ให้ส่ง งานท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือฝึกความมีวินัย และความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

5) ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ร่ ว ม กั น
ออกแบบเกี่ยวกับความมี
วนิัย และความรบัผดิชอบ 
เชน่  

การรักษาความสะอาดใน
หอ้งเรยีน  
การใชก้ระดาษ reused ในการ
ทารายงาน  
เขา้เรยีนตรงเวลาและครบตาม
เกณฑ ์ 
การรบัผดิชอบสง่งานครบถว้น
และตรงต่อเวลา  
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมใน
หอ้งเรียน เช่น ไม่ส่งเสียงดงั 
รบกวนผูอ่ื้น ปิดเคร่ืองมือส่ือสาร

2. ความรู ้
 2.1) สามารถอธิบายศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานชีวิตและพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เนน้ผูเ้รียนเปน็สาํคัญและ
เนน้การเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 
21 ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication โดย 
1) บรรยาย อธิบาย เนื้อหาทฤษฎี

และ วิ ธี ก า รทดลอ งพ ร้ อ ม
ยกตัวอย่างประกอบ 

2) กํ า ห น ด ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ทํ า
แบบฝึกหัดประกอบเนื้อหาใน
แต่ละบท 

3) กําหนดให้นักศึกษาทําเฉลย
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของวิธสีอนท่ี
ใช้ (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี

แบบฝึ ก หัด โดย มีผู้ ส อน ใ ห้
คําแนะนําและตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

เม่ือศึกษาจบในแต่ละบท 
กําหนดให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
เพ่ือทบทวนความรู้ และผู้สอนให้
ข้อมูลสะท้อนกลับด้านการเรียน
แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ภายหลังการสอบ 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และ
เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือการ
สังเคราะห์ การพัฒนา และการแก้ไข
ปัญหา 

เนน้ผูเ้รียนเปน็สาํคัญและ
เนน้การเรียนรูใ้นศตวรรษที ่
21 ด้าน critical thinking 
/creativity & innovation 
/ โดย  
1) นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

จากแหล่งข้อมูลท่ีแนะนํา 
ให้นักศึกษาทํา mild map 

   

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.2) สามารถทํางานเป็นทีมใน
บทบาทผู้นําและผู้ตาม ช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

เนน้ผูเ้รียนเปน็สาํคัญและ
เนน้การเรียนรูใ้นศตวรรษที ่
21 ด้าน critical thinking 
/creativity & innovation 
/ collaboration/ 
communication โดย  
แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาทํางาน
ร่วมกัน จากนั้นเม่ือได้ผลการ
ทดลองตามทฤษฎีแล้ว นักศึกษา
นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และ
จัดทําเป็นรายงานส่ง
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของวิธสีอนท่ี
ใช้ (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล 
และการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

เนน้ผูเ้รียนเปน็สาํคัญและ
เนน้การเรียนรูใ้นศตวรรษที ่
21 ด้าน collaboration/ 
communication โดย  
แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มให้ทําการ
ทดลองร่วมกัน จากนั้นจึงนําข้อมูล
ท่ีได้มาสรุปประเด็น จัดทํารายงาน
ส่ง 

   

 

 

หมวดที่ 3 สรปุผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จํานวนนักศึกษา 
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน) 241 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 241 
3.จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) - 
 

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จํานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน   N =235 ร้อยละ 

A 58 24.68 
B+ 59 25.11 
B 55 23.40 

C+ 39 16.60 
C 17 7.23 
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D+ 3 1.28 
D 4 1.70 
F 0 0.00 

F (ขาดสอบ) 6 - 

 

2. ปัจจัยที่ทําใหร้ะดับคะแนนผิดปกต ิ ไม่ม ี

3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา ไม่มี 

3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน: 
 ไม่มี 
3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
 ไม่มี 

4.  การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา : 

  คณะกรรมการบริหารกลุ่มรายวิชาเคมีทั่วไป พิจารณาเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การสอบ
ปฏิบัติและปลายภาคการศึกษา และระดับคะแนนของนักศึกษา 

 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ไม่ม ี

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ไม่ม ี

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา:  ไม่ม ี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 :  ไม่มี 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1  ข้อวิพากษ์สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน:  ไม่ม ี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 ไม่ม ี
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