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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิง่ แวดลอม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4022102 เคมี 2
(Chemistry 2)

2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุม วิชาแกน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร. วิภา ทัพเชียงใหม
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ.ดร. วิภา ทัพเชียงใหม กลุมเรียน A4
ผศ.ดร.วรพจน หริตกุล
กลุมเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562 ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
2
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่อง สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้าํ กรด เบส เกลือ
บัฟเฟอร เคมีไฟฟา เคมีอินทรียเบื้องตน เคมีนิวเคลียรเบื้องตน เคมีสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีในเนื้อหา สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้าํ กรด เบส เกลือ
บัฟเฟอร เคมีไฟฟา เคมีอินทรียเบื้องตน เคมีนิวเคลียรเบื้องตน เคมีสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง
3. เพือ่ ใหนกั ศึกษาสามารถวิเคราะห และนําความรูท างดานการหาความเขมขนของสารละลายกรด
เบส เกลือ และบัฟเฟอร เคมีไฟฟา ไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือเปน
การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning” และปรับปรุงใหสอดคลองกับ TQF บริบทของสังคม
ปจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร เคมีไฟฟา เคมีอินทรียเบื้องตน
เคมีนิวเคลียรเบื้องตน เคมีสิ่งแวดลอม ประยุกตเนื้อหาใหสอดคลองกับสาขา
Chemical equilibrium, ion equilibrium in water, acids, bases, salts, buffers,
electrochemistry, basic organic chemistry, basic nuclear chemistry, environmental
chemistry, apply for contents courses of the related fields
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา ตามความตองการของนักศึกษา
เปนกลุมและเฉพาะราย
15 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/ การศึกษาดวยตนเอง
การฝกงาน
ไมมี
90 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
3.1 อาจารยจดั เวลาใหคาํ ปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุม ตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายทีต่ อ งการ)
3.2 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามเวลา ไดทางไลนกลุมนักศึกษากับอาจารย

หรือปรึกษาทางเมลที่อาจารยใหในชั้นเรียน
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีระเบียบวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 1.1.3 มีจติ สํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอดแทรกการสอนปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการเสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต
1.2.2 ทําความตกลงกับนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการแตงกาย ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและระเบียบการแตงกายเพือ่ ความปลอดภัยในหองปฏิบตั กิ าร การตรงตอเวลาในการเขาเรียน
การสงงานทั้งเดี่ยวและกลุม โดยกําหนดเปนเกณฑคะแนนในการประเมินผลการเรียนรายวิชาเคมี 2 ทั้งนี้
ใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนการสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา
1.2.3 ใหนักศึกษามีจติ สํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตในการทํากิจกรรม หรือทํางานกลุมของนักศึกษา
1.3.2 ประเมินผลจากการสังเกตการแตงกาย การตรงตอเวลาของนักศึกษา ในการเขาชัน้
เรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาทีม่ อบหมาย และการรวม กิจกรรม
1.3.3 ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรูหลักการและทฤษฎี ที่สัมพันธกัน ในศาสตร สิ่งแวดลอ มอยางกวางขวาง
และเปนระบบ ไดแก หลักการทางสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การวิจัยสิ่งแวดลอมและจริยธรรม
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชการเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชวิธีการสอนทีห่ ลากหลาย
รูปแบบ ไดแก มีการบรรยาย เรื่อง สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร เคมีไฟฟา เคมี
อินทรียเบื้องตน เคมีนิวเคลียรเบื้องตน เคมีสิ่งแวดลอม และใหนักศึกษาการเรียนรูจากกรณีปญหาเปน
กรณีศึกษาในแตละครั้งที่เรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่สอดคลองกับเนื้อหา
ทางทฤษฎี
2.3.2 การทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่สอดคลองกับเนื้อหา
และมีการสังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 มีสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ
แนวคิดและหลักฐานใหม จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1) สอนโดยเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.2.2) ตั้งประเด็นปญหาและมอบหมายใหนักศึกษาวิเคราะห พรอมทั้งนําเสนอ แนวทาง
การ
แกปญ
 หา โดยใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
3.2.3) แตละรายวิชามอบหมายงานใหนกั ศึกษาคนควา สรุป และฝกการนําเสนอ
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนําเสนองานปากเปลา เชน รายงาน การแกปญหาจากโจทยที่
อาจารยกาํ หนดให และนํามารายงานใหฟง
3.3.2 ประเมินความสอดคลอง ความมีเหตุผล ของแนวทางการแกปญ
 หา
3.3.3 ตรวจรายงาน และฟงการสรุปผลงาน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความรับผิดชอบตอทัง้ งานในหนาทีแ่ ละงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย สามารถแสดงความ
คิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนกลุมหรือระดมความคิด เชน การ
จัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
4.2.2 จัดแบงบทบาทหนาที่ของแตละบุคคลในการทํางานกลุม โดยใชการเรียนการสอน
แบบเนนการทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
4.3.2 การประเมินผูเ รียนในการรายงานกลุม โดยพิจารณาจากบทบาทหนาทีก่ ารมีสว น
รวมของแตละบุคคล

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชในการ
วิเคราะหแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
 5.1.2 สามารถสรุปประเด็นและสามารถสื่อสาร รวมทั้งเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมจาก
แหลงขอมูลสารสนเทศทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานและแบบฝกหัดที่มีการใชคอมพิวเตอรการคํานวณ การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข และการศึกษาคนควาดวยตนเอง
5.2.2 มอบหมายใหนําเสนอรายงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสาร ทั้งการฟง การพูด
การเขียนการแปลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.2.3 มอบหมายงานที่ตองใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอรเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของการนําเสนองาน เชน การสืบคนขอมูลทางวิทยาศาสตรทางอินเตอรเน็ต การนํเสนอผลงานการศึ
า
กษา
คนควาทางวิทยาศาสตร หรืองานวิจัยดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคน
ขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ตรวจรายงานหรือแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมายที่เกี่ยวของ กับการใชคอมพิวเตอรการใช
เครื่องคิดเลข ในการคํานวณและการเปลี่ยนหนวย สงครบตามหัวขอและเวลาที่กําหนด
5.3.2 ประเมินผลในการนําเสนองานจากการแปล การสรุปทีไ่ ดจากการฟ ง การอภิปราย
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3.3 ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมายใหสืบคนขอมูล และจัดทําขอมูลดวยสื่อสารสนเทศ
ทางวิทยาศาสตร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
/สื่อที่ใช
สมดุลเคมี และสมดุลไอออนในน้ํา
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.วิภา
- บรรยายในรูปแบบ
ทัพเชียงใหม
power point เรื่อง สมดุลเคมี
-ตั้งโจทยปญหาเรื่องสมดุลเคมีให
นักศึกษาชวยกันคนควาหาขอมูล
และสรุปในแตละประเด็นเพื่อ
นําเสนอหนาชัน้ เรียน
-.ใหนักศึกษาคนควาขอมูลทาง
อินเทอรเนตเรื่องสมดุลเคมี
- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
หัวขอ/รายละเอียด

7

มคอ. 3
จํานวน
ชั่วโมง

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

2

สมดุลเคมี และสมดุลไอออนในน้ํา
(ตอ)

3

3

กรด-เบส

3

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง สมดุลเคมี
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายในรูปแบบ
power point เรื่อง สมดุลเคมี
-ตั้งโจทยปญหาเรื่องสมดุลเคมีที่
พบในธรรมชาติ และในสิ่งมีชีวิต
ใหนักศึกษาชวยกันคนควา
หาขอมูล และสรุปในแตละ
ประเด็นเพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน
-.ใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเรื่อง
สมดุลเคมีที่พบในธรรมชาติ
และในสิ่งมีชีวิตและทําเปน
รายงานสงและตองเขียนอางอิง
แหลงขอมูลดวย
- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง สมดุลเคมีที่
พบในธรรมชาติ และในสิ่งมีชีวิต
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายในรูปแบบ
power point เรื่อง กรด-เบส
-ตั้งโจทยปญหาเรื่องสกรด-เบส
ใหนักศึกษาชวยกันคนควาหา

ผูสอน

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

4

กรด-เบส (ตอ)

3

5

เกลือ บัฟเฟอร

3

9

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช
ขอมูลและสรุปในแตละประเด็น
เพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน
- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง กรด-เบสในน้าํ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายในรูปแบบ
power point เรื่องความรูกรดเบส (ตอ)
- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง ความรูพื้นฐาน
ทางดานเคมีนิวเคลียร
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายในรูปแบบ
power point เรื่องเกลือ
บัฟเฟอร
- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน

ผูสอน

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

6

เคมีไฟฟาเบื้องตน

3

7

เคมีไฟฟา และการประยุกตใช

3

10

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
/สื่อที่ใช
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง การ
ประยุกตใชปฏิกิริยาเคมีนิวเคลียร
ที่พบในปจจุบัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.วรพจน หริตกุล
- บรรยายในรูปแบบ
power point เรื่อง เคมีไฟฟา
เบื้องตน
-- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง กรด และเบส
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.วรพจน หริตกุล
- บรรยายในรูปแบบ
power point เรื่อง เคมีไฟฟา
และการประยุกตใช
- การทําแบบฝกหัดชั้นเรียน
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง เกลือ และ
บัฟเฟอร

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

8

เคมีอินทรียเบื้องตน

9

เคมีอินทรีย และการประยุกตใช

10

เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
/สื่อที่ใช
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายในรูปแบบ
power point เคมีอินทรีย
เบื้องตน
- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง เคมีอินทรีย
เบื้องตน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายในรูปแบบ
power point เรื่องเคมีอินทรีย
และการประยุกตใช
- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง เคมีอินทรีย
และการประยุกตใช
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายในรูปแบบ
power point เรื่องเคมี
สิ่งแวดลอม
- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
11

ผูสอน
ผศ.ดร.วรพจน หริตกุล

ผศ.ดร.วรพจน หริตกุล

ผศ.ดร.วรพจน หริตกุล

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

11

เคมีสิ่งแวดลอม
และการประยุกตใช

3

12

เคมีอินทรีย เคมีไฟฟา และเคมี
สิ่งแวดลอม
และการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

3

12

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง
เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายในรูปแบบ
power point เรื่องความรูเ คมี
สิ่งแวดลอม
และการประยุกตใช
- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง
เคมีสิ่งแวดลอม
และการประยุกตใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายในรูปแบบ
power point เรื่อง
เคมีอินทรีย เคมีไฟฟา และเคมี
สิ่งแวดลอม
และการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน

ผูสอน

ผศ.ดร.วรพจน หริตกุล

ผศ.ดร.วรพจน หริตกุล

มคอ. 3
จํานวน
ชั่วโมง

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

13

กรด-เบส เกลือ เกลือ บัฟเฟอร
และการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

3

14

เคมีนิวเคลียร เบื้องตน

3

13

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง เคมีอินทรีย
เคมีไฟฟา และเคมีสิ่งแวดลอม
และการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายในรูปแบบ
power point เรื่องกรด-เบส
เกลือ เกลือ บัฟเฟอร และการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง กรด-เบส
เกลือ เกลือ บัฟเฟอร และการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายในรูปแบบ
power point เรื่องเคมีนิวเคลียร
เบื้องตน
- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
- นักศึกษาอภิปราย

ผูสอน

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

15

เคมีนิวเคลียร และการประยุกตใช

3

16

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
/สื่อที่ใช
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง เคมีนิวเคลียร
เบื้องตน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.วิภา
- บรรยายในรูปแบบ
ทัพเชียงใหม
power point เรื่อง เคมี
นิวเคลียร และการประยุกตใช
- การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน
- นักศึกษาอภิปราย
- สรุปบทเรียน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช
-กระดานขาว
- สื่อออนไลนเรื่อง เคมีนิวเคลียร
และการประยุกตใช
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
สัปดาหที่ สัดสวนของ
วิธกี ารทวนสอบ
ประเมิน การประเมินผล
1. คุณธรรมและจริยธรรม - ประเมินผลจากการสังเกตในการทํา
1-16
รอยละ10
บันทึกการสงงาน
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
กิจกรรม หรือทํางานกลุมของนักศึกษา
ของนักศึกษา
-ประเมินผลจากการสังเกตการแตง
กาย การตรงตอเวลาของนักศึกษา
ในการเขาชัน้ เรียน การสงงาน
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

14

มคอ. 3
ผลการเรียนรู

2. ความรู
2.1.1

3. ทักษะทางปญญา
3.1.1

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1.1

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

สัปดาหที่ สัดสวนของ
วิธกี ารทวนสอบ
ประเมิน การประเมินผล

วิธีการประเมิน
ตามกําหนดระยะเวลาทีม่ อบหมาย
และการรวม กิจกรรม ประเมิน
พฤติกรรมของนักศึกษา
-การทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ดวยขอสอบที่สอดคลองกับ
เนือ้ หาทางทฤษฎี
-การทดสอบยอย สอบกลางภาค
สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่
สอดคลองกับเนื้อหา และมี การสังเกต
พฤติกรรมในชัน้ เรียน
-ประเมินจากการนําเสนองานปาก
เปลา เชน รายงาน การแกปญ
 หาจาก
โจทยที่อาจารยกําหนดให และนํามา
รายงานใหฟง
-ประเมินความสอดคลอง ความมี
เหตุผล ของแนวทางการแกปญหา
-ตรวจรายงาน และฟงการสรุปผลงาน
- การสังเกตจากพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
- การประเมินผูเรียนในการรายงาน
กลุม โดยพิจารณาจากบทบาทหนาที่
การมีสวนรวมของแตละบุคคล

16

รอยละ 20

ขอสอบคูข นาน

1-15

รอยละ 20

ขอสอบคูข นาน

1-16

รอยละ 20

มอบหมายงานให
นักศึกษา และ
ตรวจสอบชิน้ งาน

2-15

รอยละ 20

- ตรวจรายงานหรือแบบฝกหัดที่ไดรับ 2-15
มอบหมายที่เกี่ยวของ กับการใช
คอมพิวเตอร การใชเครือ่ งคิดเลข ใน
การคํานวณและการเปลีย่ นหนวย สง
ครบตามหัวขอและเวลาที่กําหนด
- ประเมินผลในการนําเสนองานจาก

รอยละ10

ตัวอยางปญหาที่
เกี่ยวกับเนื้อหา
คูขนานกับที่เรียน
และใหนักศึกษา
ทดลองแกไข
ปญหา
มอบหมายงานให
นักศึกษา และ
ตรวจสอบชิน้ งาน
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ผลการเรียนรู

สัปดาหที่ สัดสวนของ
วิธกี ารทวนสอบ
ประเมิน การประเมินผล

วิธีการประเมิน
การแปล การสรุปทีไ่ ดจากการฟ ง การ
อภิปราย ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมายให
สืบคนขอมูล และจัดทําขอมูลดวยสื่อ
สารสนเทศ ทางวิทยาศาสตร

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ถอนรายวิชาเรียน
รอพิจารณาผลการเรียน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และคณะ. (2561). เคมี เลม 2 (CHEMISTRY 12/E). กรุงเทพมหานคร.
แมคกรอฮิล

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Linder J. L.et.al.(2019). Exploring Acid−Base Chemistry by Making and Monitoring
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RedCabbage Sauerkraut: A Fresh Twist on the Classic Cabbage-Indicator
Experiment.J. Chem. Educ. 2019, 96, 304−307.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

รังสี. (2562). สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย .Nuclear Society of Thailand. สืบคนเมื่อ 6
กรกฎาคม 2562. เขาถึงไดจาก http://www.nst.or.th/tech.html.
เคมีในชีวิตประจําวัน. (2562). importance of Chemistry in Life, Everyday Uses - Studi
Chemistry. สืบคนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2562. เขาถึงไดจาก
https://www.youtube.com/watch?v=L2Q2q20KaEk

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ไดรับและ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนวิชาเคมี 2
• แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชาเคมี 2
• รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail ของอาจารยผูสอนรายวิชาเคมี 2
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียนรายวิชาเคมี 2
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนรายวิชาเคมี 2 เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษารายวิชาเคมี 2
• อาจารยผปู ระสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอนรายวิชาเคมี
2 รวมกัน
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
- จัดการเรียนการสอนเปนแบบ Active learning ใหนักศึกษาไดเลือกโจทยในการคํานวณ และ
นําเสนอวิธีในการแสดงออกถึงความรูความเขาใจใหเพื่อนรวมชั้นเรียนไดเรียนรูไปพรอมกัน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
-ทวนสอบจากคะแนนขอสอบในรายวิชาเคมี 2 หรืองานที่อาจารยมอบหมายใหกับนักศึกษา
-ตรวจสอบขอสอบวาสอดคลองตามวัตถุประสงคการเรียนรูในรายวิชา เคมี 2
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- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชาเคมี 2
- สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นตอไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูใน
ชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชาเคมี 2
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชาเคมี 2 มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดย
การสอบถามและใหนกั ศึกษาไดแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา เคมี 2 ไดมกี ารวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอนรายวิชา เคมี 2 และเนื้อหาใหมใหทันสมัยมากขึ้น
- อาจารยผูสอน /อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาวิชาเคมี 2 รวมกันประเมินประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนและนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562
- อาจารยผูสอน /อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาวิชาเคมี 2 ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามา
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเคมี 2 นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพือ่ ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาให
ความคิดเห็น
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