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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา…...........CHE๑๑๒๑.........รายวิชา.............เคมีทวั่ ไป ๑.....................
สาขาวิชา..........เคมี.......คณะ/วิทยาลัย….....วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี......... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ภาคการศึกษา.....๑...ปี การศึกษา.…...๒๕๖๔.........
หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่ อรายวิชา
ภาษาไทย
….......เคมีทวั่ ไป 1..................
ภาษาอังกฤษ
…........General of chemistry.......................................
๒. จานวนหน่ วยกิต
…...๓ หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖).....................
๓. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสู ตร
...วิทยาศาสตรบัณฑิต ..............
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
….....วิชาเฉพาะ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์.................
๔. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
๔.๑ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา
….......ผศ. ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุ วรรณ…..
๔.๒ อาจารย์ผสู ้ อน
….......ผศ. ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุ วรรณ...........................
๕. สถานที่ตดิ ต่ อ
….....26/26317..../ E – Mail chanyapat.sa@ssru.ac.th
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
......1....... / ชั้นปี ที่ ...1........
๖.๒ จานวนผูเ้ รี ยนที่รับได้ ประมาณ.. 30 คน/1ห้องเรี ยน.............คน
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) …......-.........................................................
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

….......-........................................................

๙. สถานที่เรียน อาคาร ๒๖ ชั้น ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..................................................
๑๐.วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุ ง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด

วันที่ ๖ เดือน พค พ.ศ. ๒๕๖๔.....

๑
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เคมีทวั่ ไป ๑ เป็ นวิชาที่จะศึกษา เกี่ยวกับสสารและการจาแนกสสาร โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น
ปริ มาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี และ อุณหพลศาสตร์ ซึ่ งสามารถจะนาไปใช้ในรายวิชา
ระดับอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน หลักสู ตรของวิทยาศาสตร์ประยุกต์และในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้สามารถนาความรู ้ไปใช้ อธิ บาย
ปรากฏการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และรักษาสิ่ งแวดล้อม
๒. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
มีความรู ้เกี่ยวกับ สสารและการจาแนกสสาร โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น ปริ มาณสารสัมพันธ์ แก็ส
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี และ อุณหพลศาสตร์
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) ศึกษาเกี่ยวกับสสารและการจาแนกสสาร โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น ปริ มาณ
สารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย ศึกษาแบบจาลองของโมเลกุล และรู ปทรงเรขาคณิ ตของโมเลกุล การหาค่าคง
ตัวของแก๊ส การหาน้ าหนักโมเลกุลของสารโดยอาศัยการสู งขึ้นของจุดเดือด การหาความร้อนของการละลาย ผลของความเข้มข้น
ที่มีต่อปฏิกิริยา
(ภ า ษ า อั ง กฤษ ) Study of the tropics material, classification, Atom , periodic of element, bonding of chemistry,
stoichiometric of chemistry, property of gas liquids solutions and solids, study the model and geometry of molecule, experiment
of the k-constant of gas, study the theory of the molecular weight by the technique of upper of boiling point, the heat of reaction
and the concentration are effect of rate of reaction.
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
45

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
เมื่อนักศึกษาต้องการ

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน (ชั่วโมง)
-

การศึกษาด้ วยตนเอง
(ชั่วโมง)
90

๓. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
(ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอ้ มูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สั ปดาห์ )
๓.๑ ปรึ กษาด้วยตนเองที่หอ้ งพักอาจารย์ผสู ้ อน ห้อง ..317....... ชั้น ...3... อาคาร ...26....... คณะ/วิทยาลัย
๓.๒ ปรึ กษาผ่านโทรศัพท์ที่ทางาน / มือถือ หมายเลข ....................0897659857............................................
๓.๓ ปรึ กษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)........chanyapat.sa@ssru.ac.th.........
๒
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๓.๔ ปรึ กษาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line).....................0897659857...
๓.๕ ปรึ กษาผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard).....www.teacher.ssru.ac.th/chanyapat_sa.............
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
รายวิชา
คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ลักษณะ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ตัวเลขการสื่ อสารและ
ระหว่างบุคลลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
1
2 3
1
2
3 4
เคมีทวั่ ไป 1
 
 
 
 


CHE ๑๑๒๑
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

(๑) เข้าสอบตรงเวลา ไม่ทุจริ ต

(๒) เข้าขั้นเรี ยนตรงเวลา……………………………………………………………………..…
๑.๒ วิธีการสอน
 (๑) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยนและให้คะแนนการเข้าชั้นเรี ยน
 (๒) อาจารย์ผสู ้ อนปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื่ อสัตย์ ความตรงต่อเวลาและมีการ
มอบหมายงานเพื่อฝึ กในนักศึกษามีคุณธรรมด้านต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์
(๓) ให้คะแนนการส่ งแบบทดสอบ เพื่อให้รู้จกั การศึกษาด้วยตนเอง ให้มีกิจกรรมทางานกลุ่ม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) มีขอ้ มมูลการเช็คชื่อในการเข้าเรี ยน การสอบ……………
(๒) สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรี ยน และการส่ งงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย ผ่านระบบออนไลน์
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ ที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง สสารและการจาแนกสสาร โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น
ปริ มาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและเคมี กรด-เบส และ อินทรี ยเ์ บื้องต้น

(๒) แนะนาช่องทางความรู ้ทาง webside
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจชัดเจน การทดสอบย่อยหลังการบรรยาย
การถาม-ตอบปัญหาเป็ นรายบุคคลในชัง่ โมงการบรรยาย
(๒) แนะนาช่องทางความรู ้ทาง webside จัดทารายงานเป็ นกลุ่ม
(๓) ผูส้ อนจัดการเรี ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์
๓
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๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) แบบทดสอบ, ใบงาน
(๒) สอบกลางภาค
(๓) สอบปลายภาค
(๔) รายงาน
(๕) ผูเ้ รี ยนตอบประเด็นคาถามของผูส้ อนผ่านกระดานสนทนา
(๖) ประเมินผลจากภาระงานประจาสัปดาห์ โดยผูเ้ รี ยนสรุ ปคาตอบนาส่ งในระบบ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก / สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง / เว้นว่าง
หมายถึงไม่ได้รบั ผิดชอบ

๓. ทัจะปรากฎอยู
กษะทางปัญญาใ่ นแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
๓.๑ ทักษะทางปั
ญญาที่ต้องพัฒนา
(Curriculum
Mapping)

(๑) การเรี ยนมีลาดับเนื้อหาจาหง่ายไปยากและมีความต่อเนื่อง……..…………………

(๒) นาความรู ้ที่เข้าใจ เรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้น …………
๓.๒ วิธีการสอน
(๑)
การอธิ บายทฤษฎี
คานิยาม ยกตัวอย่างประกอบการและชี้ประเด็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันในแต่ละ
สัปดาห์………………………
(๒) การทาเป็ นงานเป็ นกลุ่มเพื่อให้วิเคราะห์โจทย์และแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
(๓) ผูเ้ รี ยนตอบประเด็นคาถามของผูส้ อนผ่านกระดานสนทนา
(๔) ประเมินผลจากภาระงานประจาสัปดาห์ โดยผูเ้ รี ยนสรุ ปคาตอบนาส่ งในระบบ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค โดยได้คะแนนเกิน 50%
(๒) ระดับคะแนนรายงานกลุ่ม ที่มีความแตกต่างกัน………………………
(๓) สอบผ่านระบบออนไลน์ในบทที่สอนออนไลน์
๔. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (๑) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนกับอาจารย์ผสู ้ อน และผูเ้ รี ยนด้วยกัน
 (๒) พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรี ยนและชัว่ โมง
การสอนแบบออนไลน์
๔.๒ วิธีการสอน
๔
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(๑) ถาม-ตอบระหว่างอาจารย์ผสู ้ อน หรื อผูเ้ รี ยนด้วยกัน นาเสนอรายงานหน้าชั้นเรี ยน
(๒) สอนระบบออนไลน์โดยใช้ google meet
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ให้คะแนนเพิ่มเติมสาหรับผูต้ อบคาถามได้,ให้คะแนนการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
(๒) ถาม-ตอบ ออนไลน์ และแบบทดสอบออนไลน์
๕. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

(๑) มีวิธีการคานวณเลขนัยสาคัญ เลขยกกาลัง ค่า log และคณิ ตศาสตร์ ในการคานวณ อธิ บาย
การหาค่าเฉลี่ย

(๒) สู ตรต่างๆทางเคมี สมการทางเคมี
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) อธิ บายพร้อมยกตัวอย่าง ในเนื้อหาทฤษฎี ในเรื่ องของการคานวณทางคณิ ตศาสตร์เบื้องต้น
(๒) อธิ บายพร้อมยกตัวอย่าง ในเนื้อหาทฤษฎี ในเรื่ องของการคานวณ
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สอบในเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการคานวณในสัปดาห์ต่อไป
(๒) คะแนนที่ได้จากการสอบปลายภาคและกลางภาค………………
(๓) การทาแบบทดสอบออนไลน์…………
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน ผู้สอน ผศ.ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุ วรรณ
สั ปดาห์
จานวน
กิจกรรมการเรียน
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
การสอน/สื่ อที่ใช้
๑-๒
แนะนารายวิช า และข้อตกลงเรื่ อง
๖
นัด หมายการประชุ ม เพื ่ อ ท ดสอ บ กา ร ใ ช้
การเรี ยนการสอน
เ ค รื ่ อ ง มื อ โ ด ย ใ ช ้ E-MAIL ข อ ง อ า จ า ร ย์
-ประวัติ ค วามเป็ นมาของวิ ช าเคมี
มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ เข้า ห้อ งเรี ย นออนไลน์ ผ่ า น
การจ าแน กสา ขา วิ ช าท า ง เ ค มี
โปรแกรม G OOGLE MEET
โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ะ ต อ ม , ก า ร จั ด
- อธิ บ ายแผนบริ ห ารการสอนแนะนาวิ ธี ก าร
อิ เล็กตรอนในระดับอะตอม s p d f
เ รี ย น กา ร ศึ ก ษ า ค ้น ค ว า้ กา ร ว ดั แ ละ ก า ร
ระดับพลังงาน
ประเมิ นผล
- อธิ บายช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผสู ้ อนทาง
เว็บไซต์
http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa
- แนะนาwww.menti.com
๕

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สั ปดาห์
ที่

๓

หัวข้ อ/รายละเอียด

-สสารและการจาแนกสสาร
-การแปลงอุณหภูมิเซนเซี ยส เคลวิน
และฟาเรนไฮด์
-ค า prefix และ suffix ของจ านวน
มากๆ และจานวนที่นอ้ ยมากๆ

จานวน
(ชม.)

๖

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อที่ใช้
- เช็คชื่อและตอบคาถามผ่าน Google Classroom
และ https://www.menti.com/
สื่ อการสอน
๑. http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีทวั่ ไป1
๓. Google Meet, Google Classroom, Google
Form, https://www.menti.com/
- เข้า ห้อ งเรี ย นออนไลน์ผ่า นโปรแกรม
G OOGLE MEET
- อธิ บายช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผสู ้ อนทาง
เว็บไซต์
http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa
- แนะนาwww.menti.com
- เช็คชื่อและตอบคาถามผ่าน Google Classroom
และ https://www.menti.com/
- อธิ บายเนื้อหาเรื่ อง-สสารและการจาแนกสสาร
การแปลงอุณหภูมิเซนเซี ยส เคลวินและ
ฟาเรนไฮด์คา prefix และ suffix ของจานวนมากๆ
และจานวนที่นอ้ ยมากๆ โดยยกตัวอย่างประกอบ
และมอบหมายให้สืบค้นเพิ่มเติมและทาการบ้าน
ครั้งที่ ๑ ผ่านทาง Google Classroom
สื่ อการสอน
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชา เคมีทวั่ ไป 1
๓. Google Meet, Google Classroom, Google
Form, https://www.menti.com/

๖

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สั ปดาห์
ที่
๔

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อที่ใช้
ใช้เ ครื่ องมื อโดย ใช้ E-MAIL ของ
มหาวิ ทยาลัย เพื่ อเข้า ห้องเรี ย นออนไลน์ผ่า น
โปรแกรม G OOGLE MEET
- เช็คชื่อและตอบคาถามผ่าน google Classroom
- อธิ บายเนื้อหาเรื่ อง-สสารและการจาแนกสสาร
การแปลงอุณหภูมิเซนเซี ยส เคลวินและ
ฟาเรนไฮด์คา PREFIX และ SUFFIX ของ
จานวนมากๆ และจานวนที่ น้อยมากๆ โดย
ยกตัว อย่า งประกอบ และมอบหมายให้สื บค้น
เพิ่ มเติ ม

-เลขนัยสาคัญ
การคานวณเลขนัยสาคัญ

๕

ตารางธาตุ
การจัด ธาตุ ตาม representative และ
transition, ค่ าพลังงานไอออไนซ์เซ
ชัน ค่ า อิ เ ล็กโตรเนกาติ วิตี electron
affinity ขนาดของอะตอม การ
จัดระบบของธาตุตามตารางธาต

๓

เรี ยนผ่านออนไลน์ เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 3-4

๖

พันธะเคมี
ศึ กษา พลังงาน ความยาว กฎออก
เตด
พัน ธะโควาเลนการเกิ ด ไฮบริ ดซ์
ออร์บิตอล ของ พันธะเดี่ยว คู่ สาม
พันธะเคมี ทฤษฎี VSEPR การผลัก
กั น ของอิ เ ล็ ก ตรอน ทฤษฎี โ มเล
กุ ล าร์ อ อร์ บิ ต อล ทฤษฎี ว าเลนซ์
อิ เ ล็ ก ตรอน พัน ธะไอออนิ ก และ
โลหะ การก่อพันธะ พันธะระหว่าง
โมเลกุล พันธะไฮโดรเจน

๓

เรี ยนผ่านออนไลน์ เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 3-4

๓

เรี ยนผ่านออนไลน์ เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 3-4

๗

๗

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สั ปดาห์
ที่
๘
๙

๑๐

๑๑

๑๒
๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

หัวข้ อ/รายละเอียด
สอบกลางภาค

จานวน
(ชม.)
๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อที่ใช้
สอบผ่าน google form

ปริ มาณสารสัมพันธ์ 1
ที่มาของน้ าหนักอะตอมของธาตุ
โมล สัญลักษณ์ทางนิวเคลียร์
ปริ มาณสารสัมพันธ์ ศึกษาค่า โม
ลาร์ นอร์ลมอล ร้อยละของ
สารละลาย คานวณค่าสารตาม
สมการเคมี
ของแข็ง
ประเภทของแข็งตามกฎของ unit
cell และรู ปทรงผลึกพื้นฐาน 3 แบบ
ของเหลว

๓

เรี ยนผ่านออนไลน์ เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 3-4

๓

เรี ยนผ่านออนไลน์ เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 3-4

สารละลาย
การจาแนกของเหลวและสารละลาย
การคานวนหน่ วยความเข้มข้นของ
สารละลายสมบัติคอลลิเกตีฟ
แก๊ส
กฏของแก๊ ส ชาร์ ล บอยส์ เกย์ร ลุ ส
แซกและแก๊สอุดมคติ
สมดุลเคมี
การศึ ก ษาสมดุ ล เคมี แ ละปฏิ ก ริ ยา
การผัน กลับ ได้ การค านวณเรื่ อง
สมดุ ล เคมี สารตั้ง ต้น ผลิ ต ภัณ ฑ์
ค่าคงที่ของสมดุล
อุณหพลศาสตร์
การศึ ก ษาความร้ อ นของปฏิ กิ ริ ยา
แบบดูดและคาย
สอบปลายภาค

๓

เรี ยนผ่านออนไลน์ เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 3-4

๓

เรี ยนผ่านออนไลน์ เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 3-4

๓

เรี ยนผ่านออนไลน์ เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 3-4

๓

เรี ยนผ่านออนไลน์ เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 3-4

๓

สอบผ่าน google form

เรี ยนผ่านออนไลน์ เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ 3-4

๓

สร้างแบบจาลองๆโครงสร้างของแข็งและทา
รายงาน

๘

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อที่ใช้

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ หัวข้ อย่ อยแต่ ละหั วข้ อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสู ตร สั ปดาห์ ที่ประเมิน และสั ดส่ วนของการประเมิน)
สั ปดาห์ ที่
สั ดส่ วน
ผลการเรียนรู้
วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมิน
ของการประเมินผล
๑.๑
๑.การเข้าชั้นเรี ยน การมีส่วนร่ วมอภิปราย และ
ตลอดภาค
10%
นาเสนอข้อคิดเห็นในชั้นเรี ยน ความมีวินยั ตรง
การศึกษา
ต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ของ
องค์กรและสังคม
๒.๑,๒.๔,๓.๑,๓.๒,๔.๑,๕.๑ ๒.สอบกลางภาค
8
25%
๒.๑,๒.๔,๓.๑,๓.๒,๕.๑
๓.กิจกรรมกลุ่มย่อย รายงาน ใบงาน การถามตลอดภาค
40%
ตอบในชั้นเรี ยน
การศึกษา
๒.๑,๒.๔,๓.๑,๓.๒,๕.๑
๔.สอบปลายภาค
17
25%
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) ………เอกสารสรุ ปคาบรรยาย เคมีทวั่ ไป 1………
๒. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
๑) Bruice P.Y. Basic of Chemistry third Edi. Prentice Hall, Inc.2001
๒) McMurry J. Chemistry and Environment fifth Edi.Brooks/cole,inc.1990
๓) Solomons T.W.Graham Foundamentals of Chemistry , Wiley,1994
๓. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
๑) Morrison R.T. and Boyd R.N. Basic of Chemistry fifth Edi Allyn and Bacon, Inc.
๒) http://education.chemistry / itselemental/index.html
๓) http:// Fundamental of chemistry
๙

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- ข้อเสนอแนะในแบบประเมินการเรี ยนการสอนของทางมหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ ข้อมูลการสอน เช่ น จากผู้สังเกตการณ์ หรื อทีมผู้สอน หรื อผลการเรี ยนของนักศึกษา เป็ นต้ น)
-จดบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน
- ประเมินจากผลสอบและแบบฝึ กหัดที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากข้อเสนอแนะในแบบประเมินการเรี ยนการสอนของทางมหาวิทยาลัย
๓. การปรับปรุ งการสอน
(อธิ บายกลไกและวิธีการปรั บปรุ งการสอน เช่ น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรั บปรุ งการสอนไว้ อย่ างไรบ้ าง
การวิจัยในชั้นเรี ยน การประชุมเชิ งปฏิ บัติการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน เป็ นต้ น)
จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอนโดยสร้างสื่ อการสอนให้ทนั สมัยเห็นภาพชัดเจน การยก
ยกตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจ มีการฝึ กฝนในการแก้ปัญหาโจทย์ได้มากขึ้น การทางานกลุ่มเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความตั้งใจเรี ยน มีการ
ให้คาปรึ กษาสาหรับนักศึกษาที่มีความต้องการหรื อมีผลการเรี ยนที่อ่อน และมีการวิจยั ในชั้นเรี ยน เนื่องจากเกิดการระบาดของโค
วิด 19 จึงมีการเรี ยนออนไลน์ผา่ น google meet และโปรแกรมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้การเรี ยนสมบูรณ์สมั ฤทธิ์ ผล นาเสนอวิธีการ
เรี ยนออนไลน์ที่ได้ผล
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิ บายกระบวนการที่ใช้ ในการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของรายวิชา เช่ น
ทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบ หรื องานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่ างกันไปสาหรั บรายวิชาที่แตกต่ างกัน หรื อ
สาหรั บมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ แต่ ละด้ าน)
- ทาการทวนสอบสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู ้ โดยการทดสอบผลการเรี ยนรู ้ การให้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหารายวิชาและการประยุกต์ใช้
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
-ตรวจสอบเนื้อหาและคาอธิ บายรายวิชา จากอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีมาตรฐาน
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
(อธิ บายกระบวนการในการนาข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินจากข้ อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรั บปรุ งคุณภาพ)
จากผลการประเมินข้อ 1 และข้อ 2 ได้มีการวางแผนเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
-สร้างสื่ อการสอนให้ทนั สมัย ชัดเจน
-ปรับปรุ งเอกสารประกอบการสอน
-ปรับปรุ งรายวิชาสาหรับการใช้รอบปี การศึกษาถัดไป
๑๐

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

- จัดทารายงานผลการสอนตามแบบ มคอ.๕ ที่เสนอแนะปัญหาและแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของรายวิชา
แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสู ตร (Programme Specification) มคอ. ๒
รายวิชา

เคมีทวั่ ไป ๑
CHE ๑๑๒๑

คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้

1


ทักษะทาง
ปัญญา

2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3

 
 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลลและ
ความรับผิดชอบ
1
2 3
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1


2


3

4

๑๑

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
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