
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชา เคมี 

Faculty of  Science  Program in  Chemistry 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา  4022601   ชื่อรายวิชา เคมีวิเคราะห์ 1 
2. จ านวนหน่วยกิต        
 

3 หน่วยกิต              3(3-0-6) 
(บรรยาย-ปฎิบัติ-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  
  อาจารย์ธัญพรรณ  ฮ่อบรรทัด   
 4.2 อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ธัญพรรณ  ฮ่อบรรทัด อาจารย์ ดร. ศรัญญา มณีทอง  อ.ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธ์ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
 ภาคการศึกษาที่      1      2 ชั้นปีที่เรียน  ชั้นปีที่  2  สาขาวิชาเคมี 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

         ไม่มี  

8. สถานที่เรียน  อาคาร 7 ห้อง 714 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ภาคการศึกษาที่    1    2 ปีการศึกษา 2562  วันที่  21 พฤษภาคม 2562 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     1.  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมาย  ขอบเขต ขั้นตอนของการวิเคราะห์ทางเคมี 
     2.  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ 
     3.  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจการท าปริมาตรวิเคราะห์ 
     4.  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจการไทเทรตกรด-เบส ไทเทรตกรด-เบส ในสารละลายที่ไม่ใช่น้ า การไทเทรตแบบตกตะกอน  
การไทเทรตสารประกอบเชิงซ้อนได ้
     5.  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น และการไทเทรตเกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกซ์ 
     6.  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจการท าการวิเคราะห์เชิงน้ าหนัก 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
    เพ่ือให้นักศึกษาสมารถน าเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี ไปวิเคราะห์ตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ และสามารถสรุปผล
และวิเคราะห์ข้อมูลของผงการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง   

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

         บทน าเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ ปริมาตร 
วิเคราะห์ การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตกรด-เบส ในสารละลายที่ไม่ใช่น้ า การไทเทรต 
สารประกอบเชิงซ้อน เคมีไฟฟ้าเบื้องต้น การไทเทรตเก่ียวกับปฏิกิริยารีดอกซ์ การวิเคราะห์เชิงน้ าหนัก 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

42  ชั่วโมงต่อภาคารศึกษา - ไม่มี 
 

6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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  1.  อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที่หน้าห้องท างานและในเว็บไซต์ 

2. นักศึกษาจองวันเวลาล่วงหน้าหรือมาพบตามนัด 

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

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

 

หมวดวิชา รหัสและ
ชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3.  ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.  ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
4022601  

เคมีวิเคราะห ์                       

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

- - 

1.2 มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา - - 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

- - 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

แบ่งกลุ่มอภิปรายโดยให้โจทย์
การวิเคราะห์ตัวอย่างในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ดิน น้ า อากาศ และ
น าเสนอ 

สังเกตุพฤติกรรมจากการอภิปรายกลุ่ม  
- ทุกคนมีส่วนร่วมหรือไม่ 
- แต่ละคนไดแสดงความคิดเห็น

หรือไม่ 
- เมื่อเพ่ือแสดงความคิดแล้วมีการรับ

ฟังความคิดเห็นเพ่ือนหรือไม่ 
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1.5 มีจิตสาธารณะ เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

- - 

2. ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
ด้านเคมี 

- - 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสารเคมี 
สมบัติ รวมทั้งการสังเคราะห์สาร และ
การสกัดสาร 
 

- - 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการพิสูจน์
เอกลักษณ์ของสาร และการใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ทางด้านเคมี 
รวมทั้งน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

บรรยายเนื้อหาทฤษฎี แบบทดสอบ 

2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านเคมี 

- - 

2.5 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สารเคมี การจัดการ รวมทั้ง
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- - 

3. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

บรรยายทฏษฎี แบบทดสอบ 

3.2  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เคมีไป - - 



 

4 
 

มคอ.3        

ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
3.3 มีความใฝ่รู้สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค ์

- - 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามใน
การท างานเป็นทีมได้ดี 

แบ่งกลุ่มอภิปรายโดยให้โจทย์
การวิเคราะห์ตัวอย่างในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ดิน น้ า อากาศ และ
น าเสนอ 

สังเกตุพฤติกรรมจากการอภิปรายกลุ่ม  
- ทุกคนมีส่วนร่วมหรือไม่ 
- แต่ละคนไดแสดงความคิดเห็น

หรือไม่ 
- เมื่อเพ่ือแสดงความคิดแล้วมีการรับ

ฟังความคิดเห็นเพ่ือนหรือไม่ 
4.2 มีความรับผิดชอบในการท างานทั้ง
ที่เป็นงานอิสระและงานที่ท าร่วมกับ
ผู้อื่น รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  

- - 

4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี   

- - 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ 
ประมวลผล การแก้ปัญหา และ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

- - 

5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

- - 
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5.3  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
 

- - 

5.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

ให้โจทย์การวิเคราะห์สาร
ตัวอย่างนอกเหนือจากการ
บรรยาย เพ่ือให้นักศึกษาไป
สืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์
ตัวอย่างนั้นเพื่อน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

ผลการน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน 
พิจารณาเอกสารอ้างอิงประกอบข้อมูลที่
นักศึกษาน ามาบรรยายว่ามีการใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้นข้อมูลหรือไม่ 

6. ด้านทักษะพิสัย 
ด้านทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
6.1 สามารถเลือกและใช้เครื่องมือ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

- - 

6.2 สามารถวางแผนการทดลอง
ออกแบบการทดลอง วัดผลบันทึกผล
การทดลอง และรายงานผลการทดลอง
ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

- - 

 
6. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 
ไม่มี 

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

ไม่มี................................................................... 
6.2 งานบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดโครงการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเป็นกรรมกา ร
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิชาการและอ่ืน ๆ 

ไม่มี 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ

ด าเนินการ ดังนี้          
ไม่มี 
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6.3 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในการเรียนการสอน เช่น การ
สอนโดยยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตามวิถีพ้ืนบ้าน การอ้างอิงถึงเครื่องมือพ้ืนบ้าน วัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตที่มีเฉพาะในท้องถิ่น ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภาคเหนือ และอ่ืน ๆ 

ไม่มี. 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
ไม่มี 

6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ตัวอย่างเช่น การใช้ text book การใช้บทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเข้าถึง website ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น 

ไม่มี 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการน าทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

ไม่มี 
6.5 การบรรยายโดยมีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก  เรื่องที่

บรรยาย/ ชื่อและสังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 
ไม่มี 

6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา ชื่อของหน่วยงาน /วัน/เวลาดูงาน 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ผู้สอน 

1 บทน าเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ 
- การเตรียมสารตัวอย่าง 
- การเลือกวิธีวิเคราะห์ 
- การขจัดสารรบกวน 
- การแปรผลความหมายใน

เชิงปริมาณวิเคราะห์ 
- การประเมินผลการ

วิเคราะห์ 

3 1. บรรยาย
ภาพรวมเคมี
วิเคราะห์ 
2. แบบฝึกหัด 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ 

2 วิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ 
- การส ารวจความ

คลาดเคลื่อน 
- ความถูกต้องและความ

แม่นย า 
- ความคลาดเคลื่อนแบบ

ควบคุมได้และไม่ได้ 

3 1. บรรยายการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางเคมี
วิเคราะห์ 
2. แบบฝึกหัด 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ 
 
 

3 วิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์
(ตอ่) 

- การตัดข้อมูลที่สงสัยออก 
- ตัวเลขนัยส าคัญ 
- ความคลาดเคลื่อนต่อเนื่อง 
- การทดสอบวิธีวิเคราะห์สอง

วิธีแตกต่างกันหรือไม่ 

3 1. บรรยายการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางเคมี
วิเคราะห์ 
2. แบบฝึกหัด 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์รินทร์หทัย 

4 หลักการการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
- สมบัติของตะกอนในงาน

วิเคราะห์โดยน้ าหนัก 
- การละลายตะกอน 
- ขนาดอนุภาคของตะกอน 
- กลไกการตกตะกอน 

3 1. บรรยาย
หลักการการ
วิเคราะห์เชิง
ปริมาณ  
2. อภิปรายกลุ่ม
พร้อมน าเสนอ 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ผู้สอน 

5 หลักการการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(ต่อ) 

- การตกตะกอนร่วม 
- การลดการตกตะกอนร่วม 
- สารที่เป็นตัวท าให้เกิด

ตะกอน 
- การค ารวณข้อมูลที่ได้จาก

การวิเคราะห์ 

3 1. บรรยาย
หลักการการ
วิเคราะห์เชิง
ปริมาณ  
2. แบบฝึกหัด 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ 

6 หลักการปริมาตรวิเคราะห์ 
- หลักการในการไทเทรต 
- จุดสมมูลและจุดยุติ 
- สารละลายปฐมภูมิ 
- สารละลายมารตฐาน 

3 1. บรรยาย
หลักการ
ปริมาตร
วิเคราะห์ 
2. แบบฝึกหัด 
3. น าเสนองาน
เดี่ยว 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ 

7 หลักการปริมาตรวิเคราะห์ (ต่อ) 
- ชนิดของปฏิกิริยาเคมีที่ใช้

ในปริมาตรวิเคราะห์ 
- การหาจุดยุติ 
- ชนิดของการไทเทรตและ

การค านวณทางปริมาตร
วิเคราะห์ 

3 1. บรรยาย
หลักการ
ปริมาตร
วิเคราะห์ 
2. แบบฝึกหัด 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ 
 

8 สอบกลางภาค 2 สอบตาม
ตารางเวลาที่ 
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อสอบ ตามท่ีมหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง 

9 หลักการการไทเทรตกรด-เบส 
- สารละลายมารตฐาน 
- การไทเทรตกรด-เบส 

3 1. บรรยาย
หลักการการ
ไทเทรตกรด-เบส 
2. แบบฝึกหัด 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ ดร. 
ศรัญญา มณีทอง   
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ผู้สอน 

10 หลักการการไทเทรตกรด-เบส 
- กราฟของการไทเทรตกรด-

เบส 

3 1. บรรยาย
หลักการการ
ไทเทรตกรด-เบส 
2. แบบฝึกหัด 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ ดร. 
ศรัญญา มณีทอง   

11 หลักการการไทเทรตกรด-เบส 
- การประยุกต์ใช้การไทเทรต

กรด-เบส 

3 1. บรรยาย
หลักการการ
ไทเทรตกรด-เบส 
2. อภิปรายกลุ่ม
พร้อมน าเสนอ 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ ดร. 
ศรัญญา มณีทอง   

12 หลักการการไทเทรตแบบตกตะกอน 
- ค่าคงที่ผลคูณของการละลาย 

3 1. บรรยาย
หลักการการ
ไทเทรตแบบ
ตกตะกอน 
2. แบบฝึกหัด 
3. น าเสนองาน
เดี่ยว 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ ดร. 
ศรัญญา มณีทอง   

13 หลักการการไทเทรตแบบตกตะกอน 
- กระบวนการไทเทรตแบบ

ตกตะกอน 

3 1. บรรยาย
หลักการการ
ไทเทรตแบบ
ตกตะกอน 
2. แบบฝึกหัด 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ ดร. 
ศรัญญา มณีทอง   

14 หลักการการไทเทรตสารประกอบ
เชิงซ้อน 

- สารประกอบเชิงซ้อน 
- กราฟของการไทเทรต

สารประกอบเชิงซ้อน 
- การไทเทรตด้วยอีดีทีเอ 

3 1. บรรยาย
หลักการการ
ไทเทรต
สารประกอบ
เชิงซ้อน 
2. แบบฝึกหัด 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ ดร. 
ศรัญญา มณีทอง   
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ผู้สอน 

15 หลักการการไทเทรตสารประกอบ
เชิงซ้อน (ต่อ) 

-    ปัจจัยที่มีผลต่อการไทเทรต
สารประกอบเชิงซ้อน 

-    อินดิเคเตอร์ส าหรับอีดีทีเอ 
-    การประยุกต์ใช้การไทเทรต

แบบสารประกอบเชิงซ้อน 

3 1. บรรยาย
หลักการการ
ไทเทรต
สารประกอบ
เชิงซ้อน 
2. แบบฝึกหัด 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ ดร. 
ศรัญญา มณีทอง   

16 การไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยารี
ดอกซ์ 

- ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
- กราฟของการไทเทรต 

3 1. บรรยายการ
ไทเทรตโดย
อาศัยปฏิกิริยารี
ดอกซ์ 
2. แบบฝึกหัด 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ ดร. 
ศรัญญา มณีทอง   

17 การไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยารี
ดอกซ์ 

- การหาจุดยุติในปฏิกิริยารี
ดอกซ์ 

- ไทแทรด์ที่ใช้ในการไทเทรต 

3 1. บรรยายการ
ไทเทรตโดย
อาศัยปฏิกิริยารี
ดอกซ์ 
2. แบบฝึกหัด 

1. Power  Point 
2.  เอกสาร
ประกอบการสอน 
3.  ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ ดร. 
ศรัญญา มณีทอง   

18 สอบปลายภาค 2 สอบตาม
ตารางเวลาที่ 
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อสอบ ตามท่ีมหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง 
 
 

 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

1 
 

เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  

อภิปรายกลุ่มพร้อมน าเสนอ สัปดาห์ที่ 4 และ 11 10% 

2 มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับ

แบบทดสอบ สัปดาห์ที่ 8 และ 18 70% 
ร่วมกับแผนการเรียนรู้ในข้อ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร 
และการใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ทางด้านเคมี รวมทั้ง
น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

3  

3 
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีเหตุมีผล ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ 

แบบทดสอบ สัปดาห์ที่ 8 และ 18 70% 
ร่วมกับแผนการเรียนรู้ในข้อ 

2 
 
4 
 

มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตามในการท างานเป็นทีมได้ดี 

อภิปรายกลุ่มพร้อมน าเสนอ สัปดาห์ที่ 4 และ 11 10% 

5 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์ 

น าเสนองานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 6 และ 12 10% 

เกณฑ์การประเมินผล   
 80 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 60 – 64  % ระดับคะแนน  C 
 75 – 79  % ระดับคะแนน  B+ 55 – 59  % ระดับคะแนน  D+ 
 70 – 74  % ระดับคะแนน  B 50 – 54  % ระดับคะแนน  D 
 65 – 69  % ระดับคะแนน  C+ ต่ ากว่า 50 % ระดับคะแนน  F 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์ เคมีวิเคราะห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
แม้น อมรสิทธิ์, อมร เพชรสม หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ . ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
2.1  www.google.co.th 

         2.2  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

3.1  http://e-book.ram.edu/e-book/indexstart.htm 
4. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน   
        ไม่มี 

 4.1 ผลงานวิจัย 
 4.2 งานบริการวิชาการ 

     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 

http://www.google.co.th/
http://e-book.ram.edu/e-book/indexstart.htm
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มคอ.3        

 
ลงชื่อ:   _________________________________ 

      (  นางธัญพรรณ   ฮ่อบรรทัด    ) 
                  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 

                  วันที ่21 พฤษภาคม 2562 


