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มคอ.3 

คม190 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1    
ภาควิชาเคม ี

คณะวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

    คม190 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1    

2. จ านวนหน่วยกิต 

 1 หน่วยกิต  1(0-3-0) (บรรยาย – ปฏบัิติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ     วชิาแกนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารย์ผู้สอน  
 รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย ห้องท างาน : 19-1009 Email : pornpim@g.swu.ac.th 

 รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสทุธางกูร ห้องท างาน : 19-604     Email : apinyac@swu.ac.th 

 รศ.ดร.สริิธร สโมสร ห้องท างาน : 15-1020     Email : siritron@g.swu.ac.th  

 รศ.ดร.ธรียุทธ ล่ิวพรเจริญวงศ์ ห้องท างาน : 19-605     Email : tliwporn@gmail.com  

 รศ.ดร.รัชนก ป่ินแก้ว  ห้องท างาน : 15-224 Email : ratchanok@g.swu.ac.th 

 ผศ.วราดุล ฉัตรทอง ห้องท างาน : 15-921     Email : waradoon@g.swu.ac.th 

 ผศ.ดร.แพน ทองเรือง ห้องท างาน : 19-607     Email : ptongraung@gmail.com  

 ผศ.ดร.พรพิมล  ประยงค์พันธ ์    ห้องท างาน :  15-620     Email : pornpim@g.swu.ac.th 

 ผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร ห้องท างาน : 15-1021     Email : panarata@g.swu.ac.th  

 ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ ห้องท างาน : 15-724/1    Email : nuanlaorr@g.swu.ac.th 

 ผศ.ดร.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ  ห้องท างาน : 19-724    Email: piyadaj@g.swu.ac.th       

 ผศ.ดร.สเุชาวน์  ดอนพุดซา  ห้องท างาน : 15-928      Email : suchao@g.swu.ac.th 

 ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  ส่งศรีโรจน์  ห้องท างาน : 15-928      Email : kriangsaks@g.swu.ac.th 

 อ.อนัญญา  ไตรบ ารุงสขุ   ห้องท างาน : 15-225       Email : ananya@g.swu.ac.th  

 อ.ดร.สจิุตรา ศรีสงัข์   ห้องท างาน : 15-820    Email: sujittras@g.swu.ac.th  
 อ.ดร.ศิริขวัญ พลประทปี   ห้องท างาน : 15-726       Email : sirikwanp@g.swu.ac.th 

 อ.ดร.ฐิติรัตน์ แม้นทมิ   ห้องท างาน : 19-724/1   Email: thitiratm@g.swu.ac.th        

 อ.ดร.ณัฐพล อภิรติกุล   ห้องท างาน : 15-225    Email: nuttapona@g.swu.ac.th  
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อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชา  

ผศ.ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ ห้องท างาน : 15-724/1 Email : piyadaj@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ ห้องท างาน : 15-724/1 Email : nuanlaorr@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.สเุชาวน์ ดอนพุดซา ห้องท างาน : 15-928 Email : suchao@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  ส่งศรีโรจน์ ห้องท างาน : 15-928     Email : kriangsaks@g.swu.ac.th 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : 1/ช้ันปีที่ 1 และ 2 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

      ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

      ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

01-19-602 อาคาร 19 ห้อง 602 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

01-19-603 อาคาร 19 ห้อง 603 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

01-19-604 อาคาร 19 ห้อง 608 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

01-19-605 อาคาร 19 ห้อง 609 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

02-23-303 อาคารเรียนปฏบัิติการพ้ืนฐาน ห้อง 303 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

02-23-308 อาคารเรียนปฏบัิติการพ้ืนฐาน ห้อง 308 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

02-23-310 อาคารเรียนปฏบัิติการพ้ืนฐาน ห้อง 310 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ส.ค. 2560 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     เพ่ือให้ผู้เรียน 

 1.  มีทกัษะในการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี เช่น เคร่ืองช่ัง กระบอกตวง บิวเรตต์  

  ปิเปตต์  ขวดวัดปริมาตร ฯลฯ 

 2. มีทกัษะในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อเกดิอุบัติเหตุจากการทดลอง 

  ทางเคมี 

         3. มีทกัษะในการทดลองหาหมู่ฟังกชั์นของสารอนิทรีย์ ศึกษาปฏกิริิยาเคมีของกรดคาร์บอกซิลิก เอมีน  

  คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน 

 4. สามารถเช่ือมโยงความสมัพันธร์ะหว่างเน้ือหาวิชาเคมี 100 และปฏบัิติการเคมีที่ท  า 

 5. ฝึกให้มวิีนัย ความรับผิดชอบ รอบคอบ ซ่ือสตัย์ และยอมรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 
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เพ่ือให้รายวิชามีเน้ือหาสาระสอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

การใชอุ้ปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ และการทดลองท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา  คม 
100 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติังาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตวัเอง 

ไม่มี ไม่มี การฝึกปฏิบติั 2 ชัว่โมง 

/ สปัดาห ์

1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 

ดา้นที่ 1 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที่ 4

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่าง

บุคคลความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 

คม 

190  

● ●       ●   ●       ●   ●    

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์  
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

1.1.1  มีความซ่ือสัตย์สจุริต หลัก 

1.1.2  มีระเบียบวินัย หลัก 

1.1.3  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบัิติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

1.1.4  เคารพสทิธแิละความคิดเหน็ของผู้อื่น  

1.1.5  มีจิตสาธารณะ 

1.1.6 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

 

1.2  วิธกีารสอน    

สอดแทรกเน้ือหาในด้านทางคุณธรรม จริยธรรม โดยปลูกฝังเกี่ยวกบั 

1.2.1  ความซ่ือสตัย์ต่อตนเองและผู้อื่น 

1.2.2  การตรงเวลา การแต่งกาย  การมีวินัยในห้องเรียน การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

1.2.3  การมีวินัยในตนเอง  

1.2.4  การประพฤติตนที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนผู้อื่นในขณะที่ท  าปฏบัิติการ  

1.2.5  ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพ่ือนนิสติอย่างสร้างสรรค์ 

1.3  วิธกีารประเมินผล  

1.3.1  พฤติกรรมในห้องปฏบัิติการ 

1.3.2  การตรงต่อเวลา และ การแต่งกาย  

1.3.3  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ ความรับผิดชอบ 

2.1.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป   

2.1.2  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

2.1.3  มีความรู้พ้ืนฐานทางเคมี วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธบิาย

หลักการและ ทฤษฏใีนศาสตร์เฉพาะ 

หลัก 

2.1.4  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางเคมี วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 

2.1.5สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านเคมี

และเคมีประยุกต์ 

 

2.2  วิธกีารสอน   

2.2.1  อธบิายหลักการและขั้นตอนการทดลอง รวมทั้งเทคนิคที่ส าคัญและข้อควรระวัง มีสื่อการสอนได้แก่    

         หนังสอืปฏบัิติการเคมี คม 190  

2.2.2  ท าปฏบัิติการด้วยตนเอง 

2.3  วิธกีารประเมินผล   

2.3.1 การสอบย่อย   

2.3.2 รายงานปฏบัิติการ  
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2.3.3 การสอบปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

3.1.1  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทาง

วิทยาศาสตร์ 

หลัก 

3.1.2 น าความรู้ทางเคมี วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กบัสถานการณ์ต่างๆ 

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

3.1.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่

หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ

ประสบการณ์ทางภาคปฏบัิติ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

 

3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์  

3.1.5 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน  

3.1.6 เป็นผู้มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ นวัตกรรม  

3.2  วิธกีารสอน    

   จัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้นิสติได้ฝึกทกัษะด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้   

    (1)  การคิด การวิเคราะห์ การค านวณ  

    (2)  การเขียนรายงาน การสรุปและอภิปรายผลด้วยตนเอง 

3.3  วิธกีารประเมินผล      

  3.3.1  รายงานการทดลอง  

  3.3.2  การสอบปลายภาค 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

4.1.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม องค์กร สิ่งแวดล้อม  

4.1.2  มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี หลัก 

4.1.3  สามารถปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนา

ตนเองและพัฒนางานได้ 

 

4.2  วิธกีารสอน   

4.2.1 การท าปฏบัิติการเป็นกลุ่ม การแบ่งงานกนัภายในกลุ่ม 

4.2.2   การใช้และรับผิดชอบอุปกรณ์ทดลองร่วมกบัผู้อื่น  

4.2.3 การสลับกนัเป็นผู้น าในการรายงานผลปฏบัิติการ 

4.3  วิธกีารประเมินผล   

4.3.1   พฤติกรรมในช้ันเรียน 

4.3.2   รายงานปฏบัิติการของนิสติแต่ละคร้ัง 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ 

         5.1.1  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล 

การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
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5.1.2  มีทกัษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสทิธภิาพ รวมทั้งการเลือกใช้

รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

หลัก 

5.1.3  มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น  เพ่ือการค้นคว้าได้

อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

 

5.1.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นและเกบ็รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

5.1.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเดน็ปัญหา  

    5.2  วิธกีารสอน  

 มีการวิเคราะห์และค านวณที่ฝึกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้ภาษาไทยเพ่ือการรายงาน 

5.3  วิธกีารประเมินผล   

   5.3.1  รายงานการทดลอง  

  5.3.2  การสอบปลายภาค 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์ 

ที่ 

วัน เดือน ปี หัวข้อ  จ านวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

  และสื่อที่ใช้ 

อาจารย์ผู้สอน 

 

1 21-25 ส.ค. 60 -  ซ้ือหนังสอืปฏบิัติการ CH190 

-  ฟังค าช้ีแจงการท า  lab  CH 190 

-  ตรวจรับและท าความสะอาดเคร่ืองแก้ว 

2 หนังสอืปฏบิัติการ คม 190 

 

คณาจารย์ภาควิชาเคมีที่

สอน คม 190 

2 28 ส.ค. –  

1 ก.ย.60 

- ท าแบบทดสอบความปลอดภยัใน

ห้องปฏบิัติการก่อนเร่ิมท าการทดลอง 

- การวัดปริมาตรและความหนาแน่นของน า้ 

2 ให้ค าแนะน าขั้นตอนและข้อ

ควรระวังในการท าปฏบิัติการ 

ท าปฏบิัติการ 

หนังสอืปฏบิัติการ คม 190 

เอกสารสรปุขั้นตอนทดลอง 

คณาจารย์ภาควิชาเคมีที่

สอน คม 190 

3 4 - 8 ก.ย. 60 งดวนัไหวค้รู มหาวิทยาลยั - - - 

4 11 - 15 ก.ย. 60 ปริมาณสมัพันธ ์ 

 

2 ให้ค าแนะน าขั้นตอนและข้อ

ควรระวังในการท าปฏบิัติการ 

ท าปฏบิัติการ 

หนังสอืปฏบิัติการ คม 190 

เอกสารสรปุขั้นตอนทดลอง 

คณาจารย์ภาควิชาเคมีที่

สอน คม 190 

5 18 - 22 ก.ย. 60 การหาค่าคงตัวของแกส๊ 2 ให้ค าแนะน าขั้นตอนและข้อ

ควรระวังในการท าปฏบิัติการ 

ท าปฏบิัติการ 

หนังสอืปฏบิัติการ คม 190 

เอกสารสรปุขั้นตอนทดลอง 

คณาจารย์ภาควิชาเคมีที่

สอน คม 190 

6 25 - 29 ก.ย. 60 การหามวลโมลาร์โดยการลดลงของจุด

เยือกแขง็ 

2 

 

ให้ค าแนะน าขั้นตอนและข้อ

ควรระวังในการท าปฏบิัติการ 

ท าปฏบิัติการ 

หนังสอืปฏบิัติการ คม 190 

เอกสารสรปุขั้นตอนทดลอง 

 

คณาจารย์ภาควิชาเคมีที่

สอน คม 190 

7 2 - 6 ต.ค. 60 โครงสร้างของผลึก 2 ให้ค าแนะน าขั้นตอนและข้อ

ควรระวังในการท าปฏบิัติการ 

คณาจารย์ภาควิชาเคมีที่

สอน คม 190 
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ท าปฏบิัติการ 

หนังสอืปฏบิัติการ คม 190 

เอกสารสรปุขั้นตอนทดลอง 

8 9 - 16 ต.ค. 60 งดสปัดาหส์อบกลางภาค - - - 

9 24 - 30 ต.ค. 60 อนิดิเคเตอร์และค่า pH ของสารละลาย 2 ให้ค าแนะน าขั้นตอนและข้อ

ควรระวังในการท าปฏบิัติการ 

ท าปฏบิัติการ 

หนังสอืปฏบิัติการ คม 190 

เอกสารสรปุขั้นตอนทดลอง 

 

อาจารย์ผู้สอน 

สปัดาห์ 

ที่ 

วัน เดือน ปี หัวข้อ  จ านวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

  และสื่อที่ใช้ 

 

10 31 ต.ค.-6 พ.ย. 60 การไทเทรตกรด – เบส 2 ให้ค าแนะน าขั้นตอนและข้อ

ควรระวังในการท าปฏบิัติการ 

ท าปฏบิัติการ 

หนังสอืปฏบิัติการ คม 190 

เอกสารสรปุขั้นตอนทดลอง 

 

คณาจารย์ภาควิชาเคมีที่

สอน คม 190 

11 7-13 พ.ย. 60 แอลกอฮอล์ สารประเภทฟีนอล แอลดีไฮด์ 

และคีโตน 

2 ให้ค าแนะน าขั้นตอนและข้อ

ควรระวังในการท าปฏบิัติการ 

ท าปฏบิัติการ 

หนังสอืปฏบิัติการ คม 190 

เอกสารสรปุขั้นตอนทดลอง 

คณาจารย์ภาควิชาเคมีที่

สอน คม 190 

12 14-20 พ.ย. 60 กรดคาร์บอกซิลิก และเอมีน 2 ให้ค าแนะน าขั้นตอนและข้อ

ควรระวังในการท าปฏบิัติการ 

ท าปฏบิัติการ 

หนังสอืปฏบิัติการ คม 190 

เอกสารสรปุขั้นตอนทดลอง  

คณาจารย์ภาควิชาเคมีที่

สอน คม 190 

13 21-27 พ.ย. 60 - คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน 

- เชค็อุปกรณ์คืน  อภปิรายและซักถาม 

2 ให้ค าแนะน าขั้นตอนและข้อ

ควรระวังในการท าปฏบิัติการ 

ท าปฏบิัติการ 

หนังสอืปฏบิัติการ คม 190 

เอกสารสรปุขั้นตอนทดลอง 

คณาจารย์ภาควิชาเคมีที่

สอน คม 190 

14-15 4-19 ธ.ค. 59 สอบปลายภาค 1 - - 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนของการประเมินผล 

คุณธรรม  จริยธรรม 

(1) มีความซ่ือสตัย์สจุริต 

(2) มีระเบียบวินัย 

(3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบิัติตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(4) เคารพสทิธแิละความคิดเหน็ของผู้อื่น 

(5) มีจิตสาธารณะ 

(6) ตระหนักในคุณค่าของศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 

สงัเกตพฤตกิรรม 

 

ตลอดภาคการศกึษา 

 

ร้อยละ 15 
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ความรู้ที่ต้องได้รับ 

(1) มีความรู้ พ้ืนฐานศกึษาทั่วไป 

(2) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวัน 

 

(3) มีความรู้ พ้ืนฐานทางเคมี วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธบิาย

หลักการและ ทฤษฏใีนศาสตร์เฉพาะ 

 

(4) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางเคมี 

วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 

(5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านเคมี

และเคมีประยุกต์ 

 

 

 

 

 

สอบย่อยก่อนปฏบิัติการ/

รายงานปฏบิัติการ/สอบปลาย

ภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดภาคการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 20/10/20 

 

 

 

 

ทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี

เหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 

 

(2) น าความรู้ทางเคมี วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ไปประยุกต์กบัสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

(3) มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่

หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดย

ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทาง

ภาคปฏบิัติ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

(4) สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์ 

(5) สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์

ต่างๆ โดยใช้ความรู้ เป็นฐาน 

(6) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

นวัตกรรม 

 

 

 

 

รายงานปฏบิัติการ/ 

สอบปลายภาค 

 

 

 

 

ตลอดภาคการศกึษา 

 

 

 

 

ร้อยละ 10/ ร้อยละ 10 

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

(1) มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม องค์กร 

สิ่งแวดล้อม  

 

(2) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกบั

ผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ด ี

 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์และ

วัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและ

พัฒนางานได้ 

 

 

 

 

 

สงัเกตพฤตกิรรม 

 

 

 

 

 

ตลอดภาคการศกึษา 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 5 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์

และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การ

แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(2) มีทกัษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ รวมทั้งการเลือกใช้รปูแบบการ

 

 

 

 

 

รายงานปฏบิัติการ 

 

 

 

 

 

ตลอดภาคการศกึษา 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 10 
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สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือ

ภาษาต่างประเทศอื่น  เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง

เหมาะสมและจ าเป็น 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สบืค้นและเกบ็รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

(5) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้

เข้าใจองค์ความรู้หรือประเดน็ปัญหา  

   

  

เกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู ้

คะแนนเตม็ 100%   แบ่งเป็น   
 สอบย่อยก่อน/หลังปฏบัิติการ 20  คะแนน 

 ทนัเวลา    5  คะแนน 

 การแต่งกายตามระเบียบและความสะอาดของการท าปฏบัิติการ       5  คะแนน 

 เทคนิคในการท าปฏบัิติการ ความสนใจและความรับผิดชอบ 10  คะแนน 

 รายงานปฏบัิติการ 30  คะแนน 

 สอบปลายภาค  30  คะแนน                                    

            เกณฑก์ารพิจารณาตัดเกรด  องิเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม  โดยมีเกณฑต่์อไปนี้  
        A 80 หรือมากกว่า, B+ 79-75,B 74- 70, C+ 69-65, C 64-60 , D+ 59-55, D 54-50, E< 50 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

หนังสือปฏบัิติการเคมีทั่วไป คม 190 พ.ศ. 2558 ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว  

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

    ใบค านวณ ปฏบัิติการเคมีทั่วไป คม 190 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

เอกสารประกอบการสอนวิชา CH100 ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว  
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

ให้นิสติประเมินอาจารย์ผู้สอนตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

    อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจาก 

2.1 ประเมินประสทิธภิาพการสอนจากผลปฏบัิติการของนิสติ 

2.2 ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมท าปฏบัิติการของนิสติในช้ันเรียน 

3. การปรบัปรุงการสอน 

3.1 ประมวลความคิดเหน็ของนิสติ สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเม่ือสิ้นสดุการสอน เพ่ือ

เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

3.2 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทนัสมัยและให้สอดคลองกบั คม 100 

3.3 ปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนให้เหมาะสมแก่กลุ่มนิสติ 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

4.1 ทวนสอบจากคะแนนสอบและข้อสอบ 

4.2 ประชุมคณะผู้สอนเพ่ือสรุปมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 น าข้อคิดเหน็จากการประเมินโดยนิสติมาประมวล เพ่ือจัดเน้ือหาความรู้ให้เหมาะสม   

ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

5.2 น าผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดกลุ่มเทยีบเคียงกบัข้อคิดเหน็ของนิสติ เพ่ือกล

ยุทธก์ารสอนให้เหมาะกบักลุ่มผู้เรียน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

 


