
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี 

Faculty of  Science  Program in  Chemistry I 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา  4021103 ชื่อรายวิชา  ปฏิบัติการเคมี 1 
2. จ านวนหน่วยกิต        
 

1 หน่วยกิต              1(0-3-0) 
(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 

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
 ภาคการศึกษาที่      1       2 ชั้นปีที่เรียน  ชั้นปีที่  1  สาขาวิชาเคมี และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

         ไม่มี  

8. สถานที่เรียน  อาคาร 12 ห้อง 12306  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ภาคการศึกษาที่    1      2 ปีการศึกษา 2562 วันที่  21 พฤษภาคม 2562 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

      1.เพ่ือเข้าใจถึงหลักการในการปฏิบัติและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี อุปกรณ์และเทคนิคการใช้อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการเคมี สารเคมีและสัญลักษณ์อันตราย  
      2.เพ่ือศึกษาเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคการชั่งสาร การแยกสารโดยวิธีโครมาโทรกราฟีแบบกระดาษ การแยกของ
ผสม ปฏิกิริยาเคมี การเตรียมสารละลายและการกลั่น เปอร์เซ็นต์องค์ประกอบและสูตรอย่างง่าย ผลของความเข้มข้น
และอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา  
       3.เพ่ือศึกษาเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบและสูตรอย่างง่าย ผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
     ไม่มี 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

      หลักการปฏิบัติและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี อุปกรณ์และเทคนิคการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี 
สารเคมีและสัญลักษณ์อันตราย เทคนิคการชั่งสาร การแยกสารโดยวิธีโครมาโทรกราฟีแบบกระดาษ การแยกของผสม 
ปฏิกิริยาเคมี การเตรียมสารละลาย เปอร์เซ็นต์องค์ประกอบและสูตรอย่างง่าย ผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยา และการกลั่น 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

42  ชั่วโมงต่อภาคารศึกษา 8  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ไม่มี 
 

6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  1.  อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษา โดยก าหนดไว้  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  
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มวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (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 
4021103   

ปฏิบัติการเคมี 1 
                      

 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการ

เรียนรู้ 
วิธีการประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

- - 

1.2 มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา 1.  เช็คชื่อก่อนท าการสอนทุกครั้ง 
2.  ท ารายงานปฏิบัติการ 

1.  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรียน 
2. ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามเวลา     

1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

- - 

1.4 เคาระพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
 

- - 

1.5 มีจิตสาธารณะ เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

- - 

2. ความรู้ 
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ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจตาม
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์
ทางด้านเคมี 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการท า
ปฏิบัติการ 
2.  บรรยาย 
3.  แก้ปัญหาในชั้นเรียน 
4.  สนทนาซักถาม 

1.  ประเมินผลชิ้นงาน 
2.  สอบเก็บคะแนน 
3.  สอบปลายภาค   

2.2 มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสารเคมี 
สมบัติ รวมทั้งการสังเคราะห์สาร 
และการสกัดสาร 

- - 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร และการ
ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ทางด้าน
เคมี รวมทั้งน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ได้
อย่างถูกต้อง 

- - 

2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้า
และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ทางด้านเคมี 

มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าแล้ว
เสนอผลที่ได้จากการศึกษา 
 

ประเมินผลจากชิ้นงาน 
 

2.5 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสารเคมี การจัดการ รวมทั้ง
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 
2.  บรรยาย 
3.  แก้ปัญหาในชั้นเรียน 
4.  สนทนาซักถาม 

1.  ประเมินผลชิ้นงาน 
2.  สอบเก็บคะแนน 
3.  สอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ 

อธิบายกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูล และอภิปรายผลการ
ทดลองอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

อภิปรายผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม พิจารณาจากรายงาน
ปฏิบัติการ 

3.2 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เคมีไปประยุกต์กับสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างถูกต้องและ

1.  มอบหมายงานให้ท าแล้วเสนอ
ผลการศึกษา 
2.  อภิปรายภายในชั้นเรียน 

1.  ประเมินผลชิ้นงาน 
2.  สอบกลางภาค   
3.  สอบปลายภาค 



 

4 
 

มคอ.3        

เหมาะสม 
3.3 มีความใฝ่รู้สามารถวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆที่หลากหลาย
ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ี

ต้องการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตามในการท างานเป็นทีมได้ดี 

ท าปฏิบัติการ สังเกตพฤติกรรมขณะร่วมกันท างาน 

4.2 มีความรับผิดชอบในการ
ท างานทั้งที่เป็นงานอิสระและ
งานที่ท าร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

ท าปฏิบัติการ 
 

สังเกตพฤติกรรมขณะร่วมกันท างาน 

4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี   

ท าปฏิบัติการ สังเกตพฤติกรรมขณะร่วมกันท างาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการ
วิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 

1. มอบหมายงานที่ต้องคิด
ค านวณ 

1. ประเมินผลชิ้นงาน 
2.  สอบปลายภาค 

5.2 มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

- - 
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5.3 มีทักษะและความรู้
ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น 

1. มอบหมายงานที่เป็นโจทย์
ภาษาอังกฤษ 

1. ประเมินผลชิ้นงาน 
2.  สอบปลายภาค 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

1.  มอบหมายงานให้ท าแล้วเสนอ
ผลการศึกษา 
2.  อภิปรายภายในชั้นเรียน 

1.  ประเมินผลชิ้นงาน 
2.  สอบปลายภาค 

6.  ด้านทักษะพิสัย   
ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

6.1 สามารถเลือกและใช้
เครื่องมือพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

ท าปฏิบัติการ 
 

ประเมินการท าปฏิบัติการ 

6.2 สามารถวางแผนการทดลอง
ออกแบบการทดลอง วัดผล
บันทึกผลการทดลอง และ
รายงานผลการทดลองได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

ท าปฏิบัติการ 
 

ประเมินการท าปฏิบัติการ 

 

 

6. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 
ไม่มี 

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

ไม่มี 
6.2 งานบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดโครงการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิชาการและอ่ืน ๆ 

ไม่มี 
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มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้          

ไม่มี 
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 

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการน าการบรรยาย มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

ไม่มี 
6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา ชื่อของหน่วยงาน /วัน/เวลาดูงาน 

ไม่มี 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการดูงาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการ 

ดังนี้ 
ไม่มี 

 
 
 



 

7 
 

มคอ.3        

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อการเรียนรู้ที่
ใช้ 

ผู้สอน 

1 -หลักการปฏิบัติและความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี 
 

3 ท าปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย ซักถาม 
และ
แบบฝึกหัด 

1. Power Point 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี 1 
3. ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   

2 สารเคมีและสัญลักษณ์อันตราย 
อุปกรณ์และเทคนิคการใช้
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี 

3 ท าปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย ซักถาม 
และ
แบบฝึกหัด 

1. Power Point 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี 1 
3. ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   

3 เทคนิคการตวงสาร 3 ท าปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย ซักถาม 
และ
แบบฝึกหัด 

1. Power Point 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี 1 
3. ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   

4 การแยกของผสม 3 ท าปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย ซักถาม 
และ
แบบฝึกหัด 

1. Power Point 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี 1 
3. ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อการเรียนรู้ที่
ใช้ 

ผู้สอน 

5 การแยกสารโดยวิธีโรมาโท กรา
ฟีแบบกระดาษ 

 

3 ท าปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย ซักถาม 
และ
แบบฝึกหัด 

1. Power Point 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี 1 
3. ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   

6 การสกัดสารจากมะเขือเทศและ
ซอสมะเขือเทศ 

3 ท าปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย ซักถาม 
และ
แบบฝึกหัด 

1. Power Point 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี 1 
3. ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   

7 แบ่งกลุ่มอภิปรายและน าเสนอ
และอภิปรายงานหน้าชั้น 

3 น าเสนองาน 1. Power Point 
 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   

8 สอบกลางภาค 2 สอบตาม
ตารางเวลาที่ 
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อสอบ ตามท่ีมหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง 

9 การเตรียมสารละลาย 3 ท าปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย ซักถาม 
และ
แบบฝึกหัด 

1. Power Point 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี 1 
3. ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   

10 ปฏิกิริยาเคมี 3 ท าปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย ซักถาม 
และ
แบบฝึกหัด 

1. Power Point 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี 1 
3. ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อการเรียนรู้ที่
ใช้ 

ผู้สอน 

11 ปริมาณสัมพันธ์ 
- สารก าหนดปริมาณ 
- ผลผลิตตามทฤษฎี ผล

ผลติจริง และร้อยละของ
ผลผลิต 

3 ท าปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย ซักถาม 
และ
แบบฝึกหัด 

1. Power Point 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี 1 
3. ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   

12 อุณหเคมี 3 ท าปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย ซักถาม 
และ
แบบฝึกหัด 

1. Power Point 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี 1 
3. ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   

13 การประยุกต์ใช้กฎของแก๊สเพ่ือ
หาน้ าหนักโมเลกุล 

3 ท าปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย ซักถาม 
และ
แบบฝึกหัด 

1. Power Point 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี 1 
3. ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   

14 สมบัติคอลลิเกทีฟ 
- สมบัติคอลลิเกทีฟของ

สารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
คอลลอยด์ 

3 ท าปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย ซักถาม 
และ
แบบฝึกหัด 

1. Power Point 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี 1 
3. ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   

15 ผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิ
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 

3 ท าปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุ่ม
ย่อย ซักถาม 
และ
แบบฝึกหัด 

1. Power Point 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอนรายวิชา
ปฏิบัติการเคมี 1 
3. ตัวอย่างโจทย์ 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อการเรียนรู้ที่
ใช้ 

ผู้สอน 

16 แบ่งกลุ่มอภิปรายและน าเสนอ
และอภิปรายงานหน้าชั้น 

3 น าเสนองาน 1. Power Point 
 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   

17 ตรวจสอบและคืนอุปกรณ์ 3 ตรวจสอบ
อุปกรณ์ 

1. Power Point 
 

อาจารย์ธัญพรรณ  
ฮ่อบรรทัด   

18 สอบปลายภาค 2 สอบตาม
ตารางเวลาที่ 
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อสอบ ตามท่ีมหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

1 

มีระเบียบวินัย และตรงต่อ
เวลา 

1. ประเมินจากพฤติกรรม
การเข้าเรียน 
2.  ประเมินผลการส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 

มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
ด้านเคมี 

1. ประเมินจากผลชิ้นงาน 
2.  สอบเก็บคะแนน 
3.  สอบปลายภาค 

สอบเก็บคะแนน
ก่อนท าปฏิบัติการ
ทุกปฏิบัติการและ
สอบปลายภาค
สัปดาห์ที่ 18 

10% 
และ 30% 

3 

สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ทางด้านเคมี 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะท า
ปฏิบัติการ 
2.  ประเมินผลการร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

- 

4 

มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสารเคมี การ
จัดการ รวมทั้งกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ใน

สังเกตพฤติกรรมขณะท า
ปฏิบัติการ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 
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มคอ.3        

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

ชีวิตประจ าวัน 

5 

สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมีเหตุมีผล 
ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายงานปฏิบัติการ ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

6 

น าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เคมีไป
ประยุกต์กับสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

สังเกตพฤติกรรมขณะท า
ปฏิบัติการ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

ร่วมกับหัวข้อที 4 

7 
มีภาวะความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามในการท างานเป็น
ทีมได้ดี 

สังเกตพฤติกรรมขณะท า
ปฏิบัติการ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

ร่วมกับหัวข้อที 4 

8 

มีความรับผิดชอบในการ
ท างานทั้งที่เป็นงานอิสระ
และงานที่ท าร่วมกับผู้อ่ืน 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

สังเกตพฤติกรรมขณะท า
ปฏิบัติการ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

ร่วมกับหัวข้อที 4 

9 
สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี   

สังเกตพฤติกรรมขณะท า
ปฏิบัติการ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

ร่วมกับหัวข้อที 4 

10 

สามารถประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
เพ่ือการวิเคราะห์ 
ประมวลผล การแก้ปัญหา 
และน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

รายงานปฏิบัติการ ตลอดภาค
การศึกษา 

ร่วมกับหัวข้อที 5 

11 

มีทักษะและความรู้
ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือ
การค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ าเป็น 

1. ประเมินจากผลชิ้นงาน 
 

สัปดาห์ที่ 7  
และสัปดาห์ที่  17 

10% 
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มคอ.3        

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

12 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
และเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

ประเมินจากการน าเสนอ
งาน 

สัปดาห์ที่ 7  
และสัปดาห์ที่  17 

ร่วมกับหัวข้า 11 

13 

สามารถเลือกและใช้
เครื่องมือพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

สังเกตพฤติกรรมขณะท า
ปฏิบัติการ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

ร่วมกับหัวข้อที 4 

14 

สามารถวางแผนการ
ทดลองออกแบบการ
ทดลอง วัดผลบันทึกผล
การทดลอง และรายงาน
ผลการทดลองได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

รายงานปฏิบัติการ ตลอดภาค
การศึกษา 

ร่วมกับหัวข้อที 5 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
1.    คู่มือปฏิบัติการเคมี 1. สาขาวิชาเคมี มหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
2.  กฤษณา  ชุติมา.  2538  หลักเคมีทั่วไป  เล่ม  1.  พิมพ์ครั้งที่  12.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
3.    ชุติมา.  2538  หลักเคมีทั่วไป  เล่ม  1.  พิมพ์ครั้งที่  11.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
4.   ทบวงมหาวิทยาลัย.  2538.  เคมี  เล่ม  1.  พิมพ์ครั้งที่  8.  นนทบุรี : บริษัทไทยร่มเกล้า  จ ากัด. 
5.   ทบวงมหาวิทยาลัย.  2538.  เคมี  เล่ม  2.  พิมพ์ครั้งที่  6.  นนทบุรี : บริษัทไทยร่มเกล้า  จ ากัด. 
6.   นภดล  ไชยค า  และคณะ.  2544.  เคมี  เล่ม  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล. 
7.   ประภาณี  เกษมศรี  ณ  อยุธยา  และคณะ.  2535.  เคมีทั่วไป  เล่ม  1.  พิมพ์ครั้งที่  5.  กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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8.   เกษมศรี  ณ  อยุธยา  และคณะ.  2536.  เคมีทั่วไป  เล่ม  2.  พิมพ์ครั้งที่  5.  กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
2.1  www.google.co.th 

         2.2  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ไม่มี 
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 
      ในการเรียนการสอนบูรณการร่วมกับ learning by doing (เรียนรู้และฝึกปฏิบัติไปด้วย) โดยให้ผู้เรียนพยายาม 
ค้นคว้าแบบฝึกหัดจากแหล่งอ่ืนเพิ่มเติม 

http://www.google.co.th/
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
   มีการวัดผลคะแนนตามท่ีระบุไว้ในแผนการประเมินผลการเรียนรู้  และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษามีการประเมินความ
สอดคล้องของเนื้อหาที่สอนกับแบบทดสอบโดยนักศึกษาทุกรายวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
น าข้อเสนอแนะของนักศึกษามาพิจารณาและคิดแนวทางในการปรับปรุงปีการศึกษาต่อไป 

 
 

ลงชื่อ:   _________________________________ 
      (นางธัญพรรณ   ฮ่อบรรทัด) 

                  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 
                  วันที ่21 พฤษภาคม 2562 


