มคอ. 3
วิชาเคมี
รหัสวิชา 4021116
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/หลักสูตร

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / หลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.รหัสและชือ่ รายวิชา
4021116 เคมีทั่วไป (General Chemistry)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ตอนเรียน C1)
อาจารยพรพัสนันท เดชประสิทธิโชค
อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยสรรคชัย เหลือจันทร
อาจารยผูสอน
อาจารยวิภา ทัพเชียงใหม
อาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชัน้ ปที่ 1
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requires) (ถามี)
4021117 ปฏิบัติการเคมีทวั่ ไป (General Chemistry Laboratory)
8.สถานที่เรียน
หองเรียน วิทยฯ 501 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
3 มิถุนายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเนื้อหาเกี่ยวกับ สสารและการจําแนกสาร มวลสารสัมพันธ
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน เคมีอินทรียเบื้องตน สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส

เกลือ สมบัติตาง ๆ ของแกส ของแข็งของเหลวและสารละลาย เทอรโมไดนามิกส จลนศาสตร
ปฏิกิริยานิวเคลียรเบื้องตน เคมีไฟฟา เคมีสิ่งแวดลอม และประยุกตความรูไปใชกับสาขาของผูเรียน
ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
- เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเนื้อหาวิชาทันสมัย รับกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในปจจุบนั
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
สสารและการจําแนกสาร มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
เบื้องตน เคมีอินทรียเบื้องตน สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ สมบัติตาง ๆ ของแกส ของแข็ง
ของเหลวและสารละลาย เทอรโมไดนามิกส จลนศาสตร ปฏิกิริยานิวเคลียรเบื้องตน เคมีไฟฟา เคมี
สิ่งแวดลอม ประยุกตเนื้อหาใหสอดคลองกับสาขาที่ตองเรียนรายวิชานี้
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบตั ิ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยจัดเวลาใหคาํ ปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุม ตามความตองการ (เฉพาะรายที่
ตองการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข องนักศึกษา
1.คุณธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง และตอสวนรวม มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา
เคารพในสิทธิของผูอื่น มีความซื่อสัตยสจุ ริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการแตงกายที่
เหมาะสมถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2 วิธกี ารสอน
- ชี้แจงกฎระเบียบ ขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติในการเรียน
- รวมกันอภิปรายถึงจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรในการใชความรูท างเคมี
- อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนกั ศึกษา

1.3 วิธกี ารประเมินผล
- ใชการสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน ความสนใจระหวางเรียน การตอบคําถาม การรวม
อภิปราย
- ประเมินความสม่ําเสมอของการสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ให และตรงเวลา
2. ความรู
2.1 ความรูท ตี่ องไดรับ
- มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาตามคําอธิบายรายวิชา และสามารถอธิบายเนื้อหาวิชาเรียน
ได
2.2 วิธกี ารสอน
- มอบหมายใหนกั ศึกษาอานบทเรียนมากอนลวงหนา
- บรรยายประกอบ สื่อการสอน Power point, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และกระดานเขียน
- อาจารยรวมกับนักศึกษาอภิปราย ซักถาม เพิ่มความเขาใจ
- นักศึกษาทําแบบฝกหัดและอภิปรายรวมกัน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- ทดสอบกอนเรียน ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนความรู ความ
เขาใจ
- ประเมินผลการนําเสนองานตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหเพื่อการแกไขปญหาโจทยตางๆได
3.2 วิธกี ารสอน
- การมอบหมายใหนักศึกษาทํารายงาน และนําเสนอผลการศึกษา
- ตั้งโจทยใหนักศึกษารวมกันแกปญหาและรวมอภิปรายกลุม
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินผลการแกปญหาโจทย
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มกี ารวิเคราะห หรือการนําไปประยุกตใช
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน

- พัฒนาความเปนผูน ําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธกี ารสอน
- มอบหมายงานเดี่ยว มีกําหนดเวลาการสงและนําเสนองานชัดเจน
- มอบหมายงานกลุม จัดทํารายงาน และนําเสนองานหนาหอง
4.3 วิธกี ารประเมินผล
- ตรวจประเมินผลงานที่มอบหมายใหสงตามกําหนดเวลา
- ประเมินผลงานกลุมที่นาํ เสนอ และพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ งพัฒนา
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน
- พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การรับ-สงงานที่ไดรับมอบหมายทาง
อีเมล
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
- ใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบการคํานวณ
- การมอบหมายงานใหคิดวิเคราะหแกปญ
 หา
- มอบหมายใหนกั ศึกษาคนควาดวยตนเองจากสื่อ internet ทํารายงาน และนําเสนองานใน
ชั้นเรียน
- มอบหมายงานกลุม และใหนําเสนอโดยใชรปู แบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
- ตรวจประเมินผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม การตอบคําถาม การอภิปราย การการจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อ
เทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอ/รายละเอียด

2

สสารและการจําแนกสาร
มวลสารสัมพันธ
โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ

3

พันธะเคมีเบื้องตน

4

ของแข็ง

5

เคมีอินทรียเ บือ้ งตน

6

ปฏิกิริยา และ สมดุลเคมี

7

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน สื่อทีใ่ ช(ถามี)
3
- ทดสอบกอนเรียน
- บรรยาย (power
point)
3
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน
3
- มอบหมายใหอาน
บทเรียนมากอนลวงหนา
3
- การทดสอบยอย
3
3

สอบกลางภาค

8

ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ

3

9

ของเหลวสารละลาย

3

10

แกส

3

11

เทอรโมไดนามิกส

3

12

จลนศาสตร

3

13

เคมีไฟฟา

3

14

นิวเคลียรเบื้องตน

3

15

เคมีสิ่งแวดลอม

3

16

สอบปลายภาค

- ทดสอบกอนเรียน
- บรรยาย (power
point)
- อภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายใหอาน
บทเรียนมากอนลวงหนา
- การทดสอบยอย

หมายเหตุ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1

- ความมีคุณธรรมจริยธรรม
- ความรับผิดชอบ
- ความตรงตอเวลา
- ความตัง้ ใจในการเรียน

2

- ความรู ความเขาใจใน
เนื้อหาวิชาตามคําอธิบาย
รายวิชา และสามารถ
อธิบายเนื้อหาวิชา
- คิดอยางเปนระบบ
- สามารถวิเคราะหแกไข
ปญหา

3

4

5

- มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
- มีความเปนผูนําและผู
ตามในการทํางานเปนทีม
- มีพัฒนาการ เรียนรูดวย
ตนเอง และมีความ
รับผิดชอบ
- มีทักษะการคิดคํานวณ
เชิงตัวเลข
- มีการพัฒนาทักษะในการ
สื่อสารทั้งการพูด การฟง

วิธีการประเมิน

- การสังเกตพฤติกรรมการ
เขาชั้นเรียน การมีสวนรวม
อภิปราย เสนอความคิดเห็น
- การสงงานตรงเวลา
- การนําเสนองานเดี่ยวและ
กลุม
- สอบเก็บคะแนนกลางภาค
- สอบปลายภาค
- ตรวจรายงาน และการ
นําเสนองานเดี่ยว
- ตรวจผลการแกปญหาจาก
งานที่ไดรับมอบหมาย
- ตรวจผลขอสอบที่เนนการ
วิเคราะห หรือการนําไป
ประยุกตใช
- ประเมินผลงานกลุม ที่
นําเสนอ และพฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีม

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
5%

8
15

20%
20%
ตลอดเทอม 20%

ตลอดเทอม 10%

ตลอดเทอม 5%

- ตรวจประเมินผลงานที่
มอบหมายใหสงตาม
กําหนดเวลา
- ตรวจงานและแบบฝกหัด
เกี่ยวกับการคํานวณ
- ตรวจงานที่มอบหมายและ
การนําเสนอผลงาน

ตลอดเทอม 20%

การแปล การเขียน
- มีการพัฒนาทักษะในการ
วิเคราะหขอมูล
- มีการพัฒนาทักษะในการ
สืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต
- มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร
- มีทักษะในการนําเสนอ
รายงานโดยใชรูปแบบ
เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

- ตรวจรายงาน
- ตรวจงานที่มอบหมายให
สืบคนทางอินเทอรเน็ต
- ตรวจเช็คการรับ-สงงานที่
มอบหมายใหทาง e-mail
- ประเมินการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดทํา
รายงานและนําเสนอในชั้น
เรียน

3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 มีการทบทวน และสอนเสริมในแตละหัวขอใหแกนักศึกษากอน การสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาค (โดยที่นักศึกษารองขอเปนครั้งๆไป โดยนัดลวงหนาในวัน และเวลาที่อาจารย
วาง)
3.4 มีการสอบซอมนักศึกษาในกรณีคะแนนสอบกลางภาคไมผานตามเกณฑ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สรรคชัย เหลือจันทร, พรพัสนันท เดชประสิทธิ, ดุสิต อังธารารักษ, วิภา ทัพเชียงใหม, อรพิณ โกมุติ
บาล และ วรพจน หริ ต กุ ล . 2556. เคมี ทั่ ว ไป. กรุ ง เทพมหานคร: คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีทวั่ ไป โดยอาจารยผูสอนวิชาเคมีทวั่ ไป หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

กัลยาภรณ จันตรี, ชาญชัย ตรีเพชร, ดุสิต อังธารารักษ, วรพจน หริตกุล, วิภา ทัพเชียงใหม, อรพิณ
โกมุติบาล. 2549. เคมีทวั่ ไป 1. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
พรพัสนันท เดชประสิทธิโชค และสรรคชัย เหลือจันทร. 2554. เคมีเชิงฟสกิ สพนื้ ฐาน. พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร: ฝายผลิตเอกสารและตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
สรรคชัย เหลือจันทร และคณะ. 2555. ปฏิบัติการเคมีทั่วไป. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
Raymond Chang แปลโดย นภดล ไชยคํา และคณะ. 2544. เคมี เลม1. กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ
ฮิล.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ไดจดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ได
ดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูส อนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการสอนของผูรว มทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนผลประเมินการเรียนรู
3.การปรับปรุงการสอน
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน โดยประชุมผูสอนเพือ่
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามทีค่ าดหวังจากการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- มีกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา และการใหคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาวิชาทุกป และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาทุก 5 ป
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมมุ มองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตางๆ

