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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4021117 ปฏิบัติการเคมีทวั่ ไป (General Chemistry Laboratory)
2. จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต (0-3-2)
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ชาญชัย ตรีเพชร
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ดสุ ิต อังธารารักษ์
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์วภิ า ทัพเชียงใหม่
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์สรรค์ชัย เหลือจันทร์
อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requires) (ถ้ามี)
4021116 เคมีทั่วไป
8.สถานที่เรียน
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
-
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุง่ หมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการทั่วไปในการปฏิบัติการ
เคมี การจั ด สารเคมีแ ละการใช้สารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติก ารเคมี เทคนิคการใช้
เครื่องมือพื้นฐานให้ถูกต้อง สามารถทาปฏิบัติการเกี่ยวกับการจาแนกสาร โครงสร้างอะตอม ธาตุ
สารประกอบ พันธะเคมี สมบัติของสสารในสถานะต่างๆ ปฏิกิริยาเคมี สมบัติของกรด เบส และ
เกลือ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีไฟฟ้า และเคมีสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนือ้ หาวิชาทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้น และหลักปฏิบัติการทั่วไปในการปฏิบัติการเคมี
การจัดสารเคมีและการใช้สารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือ
พื้นฐานให้ถูกต้อง และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนือ้ หารายวิชาเคมีทั่วไป
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
-

-

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
45

การศึกษาด้วยตนเอง
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.คุณธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา
เคารพในสิทธิของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการแต่ง
กายที่เหมาะสมถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร
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ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

1.2 วิธกี ารสอน
- ชีแ้ จงกฎระเบียบ ข้อควรปฏิบตั ิและไม่ควรปฏิบัติในการทาปฏิบัติการทางด้านเคมี
- ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่ม วิจารณ์ผลการทดลองพร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทดลอง
- อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีแก่นกั ศึกษา
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- ใช้การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน ความสนใจระหว่างเรียน การตอบคาถาม การร่วม
อภิปราย
- ประเมินความสม่าเสมอของการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
- มีความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาวิชาตามคาอธิบายรายวิชา และสามารถอธิบายเนื้อหาวิชาที่
ทาการศึกษาได้
- มีความเข้าใจ สามารถทาปฏิบัติการเคมีทั่วไป และอภิปรายผลได้
2.2 วิธกี ารสอน
- แนะนาทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการทดลองที่จะทา โดยใช้ กระดานเขียน
- สาธิตการใช้อุปกรณ์การทดลอง
- อาจารย์ร่วมกับนักศึกษาอภิปราย ซักถาม เพิ่มความเข้าใจ
- นักศึกษาอภิปรายผลการทดลองร่วมกัน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นความเข้าใจ วัดหลักการ
และทฤษฎี
- ประเมินผลการนาเสนองานต่างๆที่มอบหมาย
- ทดสอบทักษะด้านเทคนิคการใช้อุปกรณ์การทดลอง
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
- มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหาโจทย์ต่างๆได้
- มีความสามารถในการวางแผนการทดลอง ทาตามแผนการทดลอง และสรุปผลการ
ทดลองได้
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าทดลองได้
3.2 วิธกี ารสอน
- ให้นักศึกษาร่วมกันร่วมกันวางแผนการทดลอง ทาการทดลอง สังเกต บันทึก อภิปราย
วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลอง
- อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายผลการทดลอง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินผลการแก้ปัญหาการทดลอง
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มกี ารวิเคราะห์ หรือการนาไปประยุกต์ใช้
- ประเมินผลการคิดวางแผน และการสรุปผลการทดลอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีม
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธกี ารสอน
- มอบหมายงานเดี่ยว มีกาหนดเวลาการส่ง และนาเสนองานชัดเจน
- มอบหมายงานกลุ่ม การจัดทารายงาน รายงานปฏิบัตกิ าร และนาเสนองานหน้าห้อง
4.3 วิธกี ารประเมินผล
- ตรวจประเมินผลงานที่มอบหมายให้ส่งตามกาหนดเวลา
- ประเมินผลงานกลุ่มที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
- ทักษะการคิดคานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน
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- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดลอง
- พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การรับ-ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ทางอีเมล์
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
- ใช้แบบฝึกหัดและแบบทดสอบการคานวณ
- การมอบหมายงานให้คดิ วิเคราะห์แก้ปัญหา
- มอบหมายให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อ internet และทารายงาน และนาเสนอ
ในชั้นเรียน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
- ตรวจประเมินผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม การตอบคาถาม การอภิปราย การการจัดทารายงาน และนาเสนอ
ด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
แนะนา, ชีแ้ จง เกี่ยวกับการ
3
เรียนการสอนและเกณฑ์
การให้คะแนน
- ความปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติ การเคมี
2
ปฏิบัติการที่ 1 เทคนิค
3
พื้นฐานสาหรับปฏิบตั ิการ
ทางเคมี
3
ปฏิบัติการที่ 2 การหา
3
เปอร์เซ็นต์องค์ประกอบ
4
ปฏิบัติการที่ 3 โครมาโทก
3
ราฟีแบบกระดาษ

กิจกรรมการเรียนการ
ผู้สอน
สอน สื่อที่ใช้(ถ้ามี)
พูดคุย ซักถาม ร่วมแสดง อ.ชาญชัย (A1)
ความคิดเห็น ตงลงร่วมกัน อ.ดุสิต (B1)
- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน อ.วิภา (C1)
อ.พรพัสนันท์ (D1)
อ.สรรค์ชัย (E1)
- บรรยาย, สาธิต
- ทาการทดลอง
- ร่วมกันอภิปรายและ
สรุปผลการทดลอง
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5

6
7

8
9
10
11
12
13
14

15

ปฏิบัติการที่ 4 การ
วิเคราะห์คุณสมบัติและ
ปฏิกิริยาของอัลเคน อัลคีน
และอัลไคน์ และอัลกอฮอล์
ปฏิบัติการที่ 5 สมบัตทิ าง
เคมีและกายภาพ
ทบทวนเนือ้ หา ปฏิบัตกิ ารที่
1-5

3

3
3

พูดคุย ซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ตงลงร่วมกัน
- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน
สอบกลางภาค
ปฏิบัติการที่ 6 การเตรียม
3
- บรรยาย, สาธิต
สารละลาย
- ทาการทดลอง
- ร่วมกันอภิปรายและ
ปฏิบัติการที่ 7 การหา
3
สรุปผลการทดลอง
ค่าคงที่ของแก๊ส
ปฏิบัติการที่ 8 กรด-เบส
3
เกลือ
ปฏิบัติการที่ 9 การไทเทรต
3
ปฏิบัติการที่ 10 เคมีไฟฟ้า
3
เบื้องต้น
สรุปและทบทวน
3
พูดคุย ซักถาม ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ตงลงร่วมกัน
- บรรยาย อภิปรายร่วมกัน
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
วิธกี ารประเมิน
ที่
เรียนรู้
1
- ความมีคุณธรรม
- การสังเกตพฤติกรรม
จริยธรรม
- การส่งงานตรงเวลา
- ความรับผิดชอบ
- การนาเสนองานเดี่ยว
และกลุ่ม
2
- ความรู้ ความเข้าใจ - สอบเก็บคะแนนกลาง
ในเนือ้ หาวิชาตาม
ภาค
คาอธิบายรายวิชา
- สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15
1-7, 9-14
1-7, 9-14
8

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
2%
1%
2%
(5%)
20%

15

20%
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สามารถอธิบาย
เนือ้ หาวิชา
- ความเข้าใจในการ
ทาปฏิบัติการเคมี
3

4

5

- ตรวจรายงานการ
ทดลอง และการนาเสนอ
งานเดี่ยว

ตลอดเทอม

20%

(60%)

- คิดอย่างเป็นระบบ
- สามารถวิเคราะห์
แก้ไขปัญหา

- ตรวจผลการแก้ปัญหา ตลอดเทอม
- ตรวจผลข้อสอบที่เน้น
การวิเคราะห์ หรือการนา
ไปประยุกต์ใช้
- สามารถวางแผนการ - ตรวจผลการคิด
ทดลอง ทาตาม
วางแผน และการสรุปผล
แผนการทดลอง และ การทดลอง
สรุปผลการทดลอง
- มีทกั ษะในการสร้าง - ประเมินผลงานกลุ่มที่ 1-7, 9-15
สัมพันธภาพกับบุคคล นาเสนอ และพฤติกรรม
อื่น
การทางานเป็นทีม
- มีความเป็นผู้นาและผู้ - ตรวจประเมินผลงานที่ 1-7, 9-15
ตามในการทางานเป็น มอบหมายให้ส่งตาม
ทีม
กาหนดเวลา
- มีพัฒนาการ เรียนรู้
ด้วยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบ

15%

- มีทักษะการคิด
คานวณ เชิงตัวเลข
- มีการพัฒนาทักษะใน
การสื่อสารทั้งการพูด
การฟัง การแปล การ
เขียน
- มีการพัฒนาทักษะใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
การทดลอง
- มีพัฒนาทักษะในการ
สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต

(15%)
2%

3%

(5%)

- ตรวจแบบทดสอบ
เกี่ยวกับการคานวณ
- ตรวจงานที่มอบหมาย
และการนาเสนอผลงาน

1-7, 9-15

3%

1-7, 9-15

4%

- ตรวจรายงานการ
ทดลอง

5, 10, 13, 15 5%

- ตรวจงานที่มอบหมาย 1-7, 9-15
ให้สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต

1%
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- มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสาร
- มีทักษะในการ
นาเสนอรายงานโดยใช้
รูปแบบ เครื่องมือ และ
เทคโน-โลยีที่เหมาะสม

- ตรวจเช็คการรับ-ส่ง
งานที่มอบหมายให้ทาง
e-mail
- ประเมินการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การจัดทารายงานและ
นาเสนอในชั้นเรียน

1-7, 9-15

1%

1-7, 9-15

1%

(15%)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สรรค์ชัย เหลือจันทร์ และคณะ. (2555). เคมีทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
ชาญชัย ตรีเพชร และคณะ. (2555). ปฏิบตั ิการเคมีทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
[คลิกพิมพ์]
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
[คลิกพิมพ์]

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่าน social network ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับ
นักศึกษา(face book ; Crazychemist SDU)
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตผู้เรียน
- ผลการสอบ
- การทวนผลประเมินการเรียนรู้
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3.การปรับปรุงการสอน
- ใช้ผลการประเมินการสอนมาดาเนินการปรับปรุงการสอนโดยการทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอน
- การสอบถามนักศึกษา
- การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนในแต่ละรายวิชาโดยการประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการ
เรียน และมีกรรมการหลักสูตรรับรอง
- การตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงเนือ้ หาและสื่อการสอนให้ทนั สมัยทุกปีการศึกษา ตามผลการวิจัยชั้นเรียน
- ปรับปรุงการสอนทุกปีการศึกษา ตามผลการวิจัยชัน้ เรียน
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาทุก 5 ปี พร้อมการปรับปรุงหลักสูตร

