
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชา เคมี 

Faculty of  Science  Program in  Chemistry 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา  4021101  ชื่อรายวิชา เคมีทั่วไป 
2. จ านวนหน่วยกิต        
 

3 หน่วยกิต        3 (2-2-5)  
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 3.1    ส าหรับ     หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  เคมี 
         ส าหรับ      หลายหลักสูตร  
 3.2       ประเภทของรายวิชา   ศึกษาท่ัวไป  
   วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา   แกน   เอกบังคับ   เอกเลือก 
   วิชาเลือกเสรี     
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
  - 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ธัญพรรณ  ฮ่อบรรทัด และอาจารย์ ดร. ศรัญญา มณีทอง 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
 ภาคการศึกษาที่     1       2 ชั้นปีที่เรียน ชั้นปีที่ 1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 -   
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

         ไม่มี  

8. สถานที่เรียน   
      ห้อง 744 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ภาคการศึกษาที่    1    2 ปีการศึกษา 2562  วันที่  25  พฤษภาคม 2562 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
   1. เพ่ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานทางเคมี เข้าใจถึงสสารและการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี  
   2. สามารถเข้าใจหลักการและการค านวณปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบสได้ 
   3. สามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับสมบัติของแก๊สได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
    เพ่ือสร้างระบบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาแต่ละรุ่น 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

          สสารและการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุลเคมี
สมดุลกรด–เบส และสมบัติของแก๊ส 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

42   - 21 
 
6   
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  1.  อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที่ห้องท างานและ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-mail line เป็น
ต้น 

2. นักศึกษาจองวันเวลาล่วงหน้าหรือมาพบตามที่อาจารย์นัด 

3. อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามต้องการ  โดยก าหนดไว้  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
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(Curriculum Mapping) 
หมวดวิชา 
รหัสและ

ชื่อ
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้าน
ทักษะ

ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
4021101  
เคมีทั่วไป 

                    

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พัฒนา 
วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต - ท าความเข้าใจในคาบแรกของการเรยีน
เกี่ยวกับ ความซื่อสตัย์ เช่น การท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย ต้องท าด้วยตนเอง และการ
ประพฤติตนในการท างานและการท าข้อสอบ 
ควรมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่น และไม่ทุจรติในการสอบ เปน็ต้น 
- หากมีการท ารายงานที่ต้องใช้ข้อมูลจาก
แหล่งอื่น ต้องมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม  

- สังเกตจากงาน หรือแบบฝึกหัด
ที่มอบหมาย นักศึกษามีการ
คัดลอกงานท่ีมอบหมายกันมาส่ง
หรือไม ่โดยประเมินจากช้ินงาน 
- สังเกตในขณะสอบว่านักศึกษามี
การทุจริตหรือไม่ โดยประเมินจาก
การสอบย่อย สอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

1.2 มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา เชคช่ือนักศึกษาหลังจากเริม่เวลาเรียน 5 นาที 
และก าหนดวัน เวลา ส่งงานท่ีแน่นอน 

ประเมินจาก 
-การแต่งกายของนักศึกษาและ
การเข้าเรียนตรงเวลา 
- นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่
ก าหนด 

1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในการท างาน 
การจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่มีการลอกเลียน
งานของผู้อื่น  น าความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในทางที่ถูก 
โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ 

- สังเกตจากงานท่ีให้ท า หรือจาก
การอภิปรายกลุม่ โดยประเมิน
จาก 
    -  มีการจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง 
    -  มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่ถูกต้อง 
    เหมาะสม 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ แบ่งกลุ่มอภิปรายโดยให้โจทย์เกี่ยวกับ สังเกตและประเมินจากการ
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คิดเห็นของผู้อื่น การค านวณความเข้มข้นของสารละลาย อภิปรายกลุ่ม 
1.5 มีจิตสาธารณะ  มีการสอดแทรกข้อคิดในการมีจิต

สาธารณะ ให้นักศึกษามีจิตอาสาในการ
ช่วยงานส่วนรวม 

สังเกตและประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

2. ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู้ ในหลักการและทฤษฎี
ทางเคมี 

ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
บรรยาย 
แก้โจทย์ปัญหาในช้ันเรียน 
สนทนาซักถาม 
ท าแบบฝึกหัดตามใบงาน 

ประเมินผลช้ินงาน 
สอบเก็บคะแนน 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค   

2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางเคมีที่จะ
น ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ 

อธิบายให้นักศึกษาทราบถึงหลักการและ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับสารที่ใช้ในบทเรียน 

การแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษา 

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเคมี 

บรรยายเนื้อหาทฤษฎี สอดแทรกความรู้
ใหม่ๆ  

ประเมินจากการน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท า
แบบทดสอบ 

2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่
จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าแล้วเสนอผล
ที่ได้จากการศึกษา 
 

ประเมินผลจากชิ้นงาน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ 
และมเีหตุมผีล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร ์

-บรรยายทฤษฎ ี
-ให้นักศึกษาแสดงการค านวณพรอ้มท้ังอธิบาย
ให้เพื่อนนักศึกษาฟังในช้ันเรียน 

-พิจารณาจากแบบทดสอบ 
-ให้คะแนนการแสดงความคิดเห็น 

3.2  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เคมีไป
ประยุกต์กับสถานการณต์่างๆได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

แทรกแนวความคิดในการประยุกต์ใช้
ปฏิบัติการต่าง ๆ กับสถานการณจ์ริงในงานท่ี
เกี่ยวกับเคม ี

สังเกตพฤติกรรมว่านักศึกษามี
ความสนใจใฝรู่้จากการถามตอบ 

3.3 มีความใฝ่รูส้ามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสรา้งสรรค ์

มอบหมายงานให้ท าแล้วเสนอผลการศึกษา 
อภิปรายภายในช้ันเรียน 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามใน
การท างานเป็นทีมได้ดี 

แบ่งกลุ่มอภิปรายโดยให้โจทย์  สังเกตพฤติกรรมจากการอภิปราย
กลุ่ม  
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- ทุกคนมีส่วนร่วมหรือไม ่
- แต่ละคนได้แสดงความ

คิดเห็นหรือไม ่
- เมื่อเพื่อแสดงความคิดแล้วมี

การรับฟังความคดิเห็นเพื่อน
หรือไม ่

4.2 มีความรับผดิชอบในการท างานท้ังที่
เป็นงานอิสระและงานท่ีท าร่วมกับผู้อื่น 
รวมทั้งมีความรบัผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  

ให้นักศึกษาร่วมมือร่วมใจการท าการช่วยเหลือ
เพื่อนที่ไม่สามารถเขา้ใจในเนื้อหาที่สอนโดย
การอธิบายให้เพื่อนฟัง 

การให้ความร่วมมือสมาชิกในแต่
ละกลุม่ที่เรยีน 

4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และการเปลีย่นแปลงได้เป็นอย่างดี   

ให้นักศึกษาพยายามปรบัตัวให้เข้ากับสมาชิก
ในกลุ่มเพื่อนเพื่อจะท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

การไมเ่กิดข้อร้องเรียนของแต่ละ
คนในกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถติิเพื่อการวิเคราะห์ 
ประมวลผล การแก้ปญัหา และน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 มอบหมายงานที่ต้องคิดค านวณ ประเมินผลชิ้นงาน 
สอบกลางภาค   
สอบปลายภาค 

5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 

สอนให้นักศึกษาถามหรือตอบให้ตรงประเด็น สังเกตความชัดเจนของค าถาม
หรือค าตอบของนักศึกษา 

5.3  มีทักษะและความรูภ้าษาอังกฤษ 
หรือภาษาตา่งประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้า
ได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

มอบหมายงานที่เป็นโจทย์ภาษาอังกฤษ ประเมินผลชิ้นงาน 
สอบกลางภาค   
สอบปลายภาค 

5.4  สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

มอบหมายงานให้ท าแล้วเสนอผล
การศึกษา 
อภิปรายภายในชั้นเรียน 

ประเมินผลชิ้นงาน 
สอบกลางภาค   
สอบปลายภาค 

 

 

6. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 
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มคอ.3        

6.1 ผลงานวิจัย 
ไม่มี 

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

ไม่มี 
6.2 งานบริการวิชาการ  

ไม่มี 
- มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ

ด าเนินการ ดังนี้          
ไม่มี 
 

6.3 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่  
   ไม่มี 

- มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

ไม่มี 
6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ตัวอย่างเช่น การใช้ text book การใช้บทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเข้าถึง website ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น 

ให้นักศึกษาค้นคว้าบทความวิจัยภาษาอังกฤษจาก website เช่น 
- www.sciencedirect.com 
- www.springerling.com  

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการน าทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

ไม่มี 
6.5 การบรรยายโดยมีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก  เรื่องที่

บรรยาย/ ชื่อและสังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 
ไม่มี 

6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา ชื่อของหน่วยงาน /วัน/เวลาดูงาน 
ไม่มี 
 
 
 



 

6 
 

มคอ.3        

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้ 

วัตถุประสงค์/ 
การประเมิน 

ผู้สอน 

1 สสารและการ
เปลี่ยนแปลง 

3 บรรยาย 
พร้อม
ยกตัวอย่าง 
ปฏิบัติการ
เรื่องสถานะ
และการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1. แผน
บริหารการ
สอน 
2. Power  
Point 
 

เป็นการ
แนะน าและ
สอนแนวทาง
ที่ถูกต้องใน
การเข้าเรียน 
การท างาน 
การส่งงาน 
เป็นต้น 
 
ประเมินจาก
ความ
ประพฤติของ
นักศึกษา เช่น 
การเข้าเรียน 
การส่งงาน  

อ.ดร.ศรัญญา 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้ 

วัตถุประสงค์/ 
การประเมิน 

ผู้สอน 

2-3 โครงสร้างอะตอม 6 1. บรรยาย  
2. 
แบบฝึกหัด 

1. Power  
Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.  ตัวอย่าง
โจทย์ 

เพ่ือประเมิน
การเรียนรู้
ของนักศึกษา 
ในการเรียน
แต่ละ
บทเรียน 
 
ประเมินจาก
ความถูกต้อง
ของการตอบ
ค าถามในชั้น
เรียน การท า
แบบฝึกหัด 
และการแสดง
ความคิดเห็น 

อ.ดร.ศรัญญา 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้ 

วัตถุประสงค์/ 
การประเมิน 

ผู้สอน 

4-5 ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ และธาตุ 
ทรานซิชัน 

6 1. บรรยาย  
2. 
แบบฝึกหัด 

1. Power  
Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.  ตัวอย่าง
โจทย์ 

เพ่ือประเมิน
การเรียนรู้
ของนักศึกษา 
ในการเรียน
แต่ละ
บทเรียน 
 
ประเมินจาก
ความถูกต้อง
ของการตอบ
ค าถามในชั้น
เรียน การท า
แบบฝึกหัด 
และการแสดง
ความคิดเห็น 

อ.ดร.ศรัญญา 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้ 

วัตถุประสงค์/ 
การประเมิน 

ผู้สอน 

6-7 พันธะเคมี 6 1. บรรยาย  
2. 
แบบฝึกหัด 

1. Power  
Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.  ตัวอย่าง
โจทย์ 

เพ่ือประเมิน
การเรียนรู้
ของนักศึกษา 
ในการเรียน
แต่ละ
บทเรียน 
 
ประเมินจาก
ความถูกต้อง
ของการตอบ
ค าถามในชั้น
เรียน การท า
แบบฝึกหัด 
และการแสดง
ความคิดเห็น 

อ.ดร.ศรัญญา 

8, 10 ปริมาณสัมพันธ์ 6 1. บรรยาย  
2. 
แบบฝึกหัด 
3. 
ปฏิบัติการ
เตรียมสาร 

1. Power  
Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.  ตัวอย่าง
โจทย์ 

เพ่ือประเมิน
การเรียนรู้
ของนักศึกษา 
 
ประเมินจาก
คะแนนความ
ถูกต้องของ
การเลือกสาร 
วิธี และการ
แสดงผลการ
ค านวณ 
 

อ.ดร.ศรัญญา 

9 สอบกลางภาค      
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้ 

วัตถุประสงค์/ 
การประเมิน 

ผู้สอน 

11-12 สารละลายและคอลลอยด์ 6 1. บรรยาย  
2. 
แบบฝึกหัด 
ปฏิบัติ
ทดสอบ
สมบัติของ
สารละลาย
และ
คอลลอยด์ 

1. Power  
Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.  ตัวอย่าง
โจทย์ 

เพ่ือประเมิน
การเรียนรู้
ของนักศึกษา 
ในการเรียน
แต่ละ
บทเรียน 
 
ประเมินจาก
ความถูกต้อง
ของการตอบ
ค าถามในชั้น
เรียน การท า
แบบฝึกหัด 
และการแสดง
ความคิดเห็น 

อ.ดร.ศรัญญา 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้ 

วัตถุประสงค์/ 
การประเมิน 

ผู้สอน 

13 สมดุลเคมี 3 1. บรรยาย  
2. 
แบบฝึกหัด 
ปฏิบัติการ
เรื่องปัจจัยที่
มีผลต่อ
สมดุลเคมี 

1. Power  
Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.  ตัวอย่าง
โจทย์ 

เพ่ือประเมิน
การเรียนรู้
ของนักศึกษา 
ในการเรียน
แต่ละ
บทเรียน 
 
ประเมินจาก
ความถูกต้อง
ของการตอบ
ค าถามในชั้น
เรียน การท า
แบบฝึกหัด 
และการแสดง
ความคิดเห็น 

อ.ดร.ศรัญญา 



 

12 
 

มคอ.3        

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้ 

วัตถุประสงค์/ 
การประเมิน 

ผู้สอน 

14 สมดุลกรด-เบส 3 1. บรรยาย  
2. 
แบบฝึกหัด 
ปฏิบัติดาร
ทดสอบ
สมบัติของ
กรดเบส 

1. Power  
Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.  ตัวอย่าง
โจทย์ 

เพ่ือประเมิน
การเรียนรู้
ของนักศึกษา 
ในการเรียน
แต่ละ
บทเรียน 
 
ประเมินจาก
ความถูกต้อง
ของการตอบ
ค าถามในชั้น
เรียน การท า
แบบฝึกหัด 
และการแสดง
ความคิดเห็น 

อ.ดร.ศรัญญา 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน  

สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้ 

วัตถุประสงค์/ 
การประเมิน 

ผู้สอน 

15-16 สถานะแก๊ส 3 1. บรรยาย  
2. 
แบบฝึกหัด 
 

1. Power  
Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.  ตัวอย่าง
โจทย์ 

เพ่ือประเมิน
การเรียนรู้
ของนักศึกษา 
ในการเรียน
แต่ละ
บทเรียน 
 
ประเมินจาก
ความถูกต้อง
ของการตอบ
ค าถามในชั้น
เรียน การท า
แบบฝึกหัด 
และการแสดง
ความคิดเห็น 

อ.ดร.ศรัญญา 

17 สอบปลายภาค  สอบตาม
ตารางเวลาที่ 
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อสอบ  ตามท่ี
มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่
ประเมิน   

สัดส่วนของ
การประเมิน 

มคอ.3 
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มคอ.3        

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่
ประเมิน   

สัดส่วนของ
การประเมิน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน
และการส่งงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมขณะท าแบบฝึกหัด 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

5.4 1. ประเมินจากผลชิ้นงาน 
 

สัปดาห์ที่ 5 
สัปดาห์ที่ 10 
สัปดาห์ที่ 15 

15% 

4.2 
ประเมินจากการมอบหมายงานให้ไป
ค้นคว้าแล้วน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 16 
และ 17 

10% 

2.3  3.1  1.  สอบกลางภาค 
2.  สอบปลายภาค 

สัปดาห์ที่ 9 
สัปดาห์ที่ 18 

30% 
30% 

เกณฑ์การประเมินผล   
 80 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 55 – 64  % ระดับคะแนน  C 
 75 – 79  % ระดับคะแนน  B+ 45 – 54  % ระดับคะแนน  D+ 
 70 – 74  % ระดับคะแนน  B 40 – 45  % ระดับคะแนน  D 
 65 – 69  % ระดับคะแนน  C+ ต่ ากว่า 40 % ระดับคะแนน  F 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีทั่วไป  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

2.1  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
4. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน   
        ไม่มี 

 4.1 ผลงานวิจัย 
 4.2 งานบริการวิชาการ 

มคอ.3 
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มคอ.3        

     ไม่มี 
 4.3 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

      ไม่มี  
5. ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
           ไม่มี   
6. การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
           ไม่มี   
7. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 
           ไม่มี   

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    ใช้แบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเข้าไปประเมินในระบบ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ใช้แบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเข้าไปประเมินในระบบ 
3. การปรับปรุงการสอน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   น าข้อเสนอแนะของนักศึกษามาพิจารณาและคิดแนวทางในการปรับปรุงปีการศึกษาต่อไป 

 
ลงชื่อ:   _________________________________ 

      (นางธัญพรรณ   ฮ่อบรรทัด) 
                  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
                  วันที ่25 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 


