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รายละเอียดของรายวิชา 

(Course Specification) 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          สาขาวชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

         4023604  ปฏบิตักิารเคม ี2 (Chemistry Laboratory II) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

          1(0-2-1)  

3. ประเภทของรายวิชา 
          วชิาแกน 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

          4.1 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา อ.อานนท ์ชแูกว้ 
          4.2 อาจารยผ์ูส้อน 
  4.2.1 อ.อานนท ์ชแูกว้ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
          ภาคการศกึษาที ่2 / ชัน้ปี 2 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   

          ไมม่ ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   

          ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน 
          มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
          กรกฎาคม 2557 

 
 



3 
 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

          เพือ่ใหน้กัศกึษามทีกัษะในการท าการทดลองทีส่อดคลอ้งกบัสมดุลเคม ีสมดุลไอออนิก การหาค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายโดยใช้
อนิดเิคเตอร ์การไทเทรต การทดลองเกีย่วกบัสมบตัทิางอุณหพลศาสตรแ์ละจลนพลศาสตร์ 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

          เพือ่ปรบัปรุงการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพและใหเ้นื้อหามคีวามสอดคลอ้งกบัปัจจุบนัเพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาของรายวชิา
อย่างเป็นระบบมากขึน้ 

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
          การทดลองเกีย่วกบัสมดุลเคม ีสมดุลไอออนิก การหาค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายโดยใชอ้นิดเิคเตอร ์การไทเทรต การทดลอง
เกีย่วกบัสมบตัทิางอุณหพลศาสตรแ์ละจลนพลศาสตร ์

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั /งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

- - 42 ชัว่โมง 21 ชัว่โมง  

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

           ใหค้ าแนะน าตามความตอ้งการของนกัศกึษาเป็นรายกรณ ี

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรยีนรู้ในมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวงั ซึ่งต้องสอดคล้องกบัที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความ
รบัผดิชอบต่อมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตร โดยมาตรฐานการ
เรยีนรูแ้ต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มลูต่อไปนี้ 

1. ผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทัง้ 5 ดา้น 
2. กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทัง้ 5 ดา้น 
3. วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทัง้ 5 ดา้น 

1. คณุธรรมจริยธรรม 
    1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
 1.1.1 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
 1.1.2 มรีะเบยีบวนิยั 
 1.1.3 มจีติส านึก และตระหนกัในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
 1.1.4 มจีติสาธารณะ 
    1.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

1.2.1 อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวชิาควรเป็นแบบอย่างทีด่ี 
1.2.2 อาจารยผ์ูส้อนควรสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมในกระบวนการเรยีนการสอน 
1.2.3 ก าหนดใหม้วีฒันธรรมองคก์รเพือ่เป็นการปลกูฝังใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม เช่น การแต่งกาย การตรงต่อเวลา มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
1.2.4 จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม เช่น การยกย่องนกัศกึษาทีท่ าด ีท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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    1.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
1.3.1 ประเมนิจากการตรงต่อเวลาของนกัศกึษาในการเขา้ชัน้เรยีนการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาทีม่อบหมาย และการมสี่วนร่วม

กจิกรรมในกระบวนการเรยีนการสอน 
1.3.2 ประเมนิจากการมวีนิยั และพรอ้มเพรยีงของนกัศกึษาในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
1.3.3 ประเมนิจากพฤตกิรรมในการสอบ และผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
1.3.4 ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. ความรู้ 
    2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1.1 มคีวามรูใ้นหลกัการพืน้ฐาน ทฤษฎทีางเคมแีละคณติศาสตร ์รวมทัง้วทิยาศาสตรส์าขาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.1.2 สามารถน าหลกัการพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรม์าอธบิายไดอ้ย่างเหมาะสม 
2.1.3 สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการและพฒันาความรูใ้หมท่ัง้ทางดา้นวชิาเคมแีละศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

    2.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.2.1 จดัการเรยีนการสอนหลากหลายรปูแบบทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
2.2.2 มกีารบรรยายเนื้อหาหลกัของแต่ละวชิา และแนะน าใหผู้เ้รยีนท าการคน้ควา้หรอืท าความเขา้ใจประเด็นปลกีย่อยดว้ยตนเอง 
2.2.3 การสอนควรเน้นการไดม้าซึง่ทฤษฎแีละกฎเกณฑต่์าง ๆ ในเชงิวเิคราะห ์และชีใ้หเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่างทฤษฎกีบัปรากฏการณ์

ต่าง ๆ ในธรรมชาต ิ
2.2.4 มกีารมอบหมายงานเพือ่ใหผู้เ้รยีนมกีารฝึกฝนทกัษะการคน้ควา้หาความรู ้คดิวเิคราะห ์วางแผนและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

    2.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.3.1 การสอบทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
2.3.2 รายงานทีน่กัศกึษาไดร้บัมอบหมาย 
2.3.3 การแกโ้จทยปั์ญหา เช่น การถาม-ตอบในชัน้เรยีน 

3. ทกัษะทางปัญญา 
    3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1.1 สามารถคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ และมเีหตุมผีลตามหลกัการและวธิกีารทางเคม ีรวมทัง้คณติศาสตร ์และวทิยาศาสตรส์าขาอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

3.1.2 น าความรูท้างเคม ีรวมทัง้คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรส์าขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้งไปประยุกต์กบัสถานการณ์  ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
    3.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.2.1 การอภปิรายกลุ่ม 
3.2.2 การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 

    3.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.3.1 ประเมนิผลโดยใชแ้บบทดสอบหรอืการสอบปากเปล่า 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
    4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างตวับคุคลและความรบัผิดชอบ 

4.1.1 มภีาวะผูน้ า โดยสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูน้ าและสมาชกิทีด่ี 
4.1.2 มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและองคก์ร รวมทัง้พฒันาตนเองและพฒันางาน 
4.1.3 สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ร 

    4.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.2.1 ใชก้ารสอนทีม่กีารก าหนดกจิกรรมร่วมกนั การท างานเป็นกลุ่ม 

    4.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.3.1 ประเมนิจากพฤตกิรรม และการแสดงออกของนกัศกึษาในการท างานเป็นกลุ่ม 
4.3.2 ประเมนิจากความชดัเจน ถูกตอ้ง และครบถว้นของงานทีท่ าร่วมกนั 
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5.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.1 สามารถประยุกต์ความรูท้างคณติศาสตร ์และสถติเิพือ่การวเิคราะหป์ระมวล ผล แปลผล การแกปั้ญหา และน าเสนอขอ้มลูไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

5.1.2 มทีกัษะการใชภ้าษา และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
5.1.3 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ และเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

     5.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2.1 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นใหน้กัศกึษามกีารจดัการขอ้มลูโดยใชห้ลกัสถติ ิการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข และมกีารน าเสนอโดยใชร้ปูแบบ

การสือ่สารทีเ่หมาะสม 
5.2.2 จดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหน้กัศกึษาไดเ้ลอืก และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลายรปูแบบและวธิกีาร 

    5.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3.1 ประเมนิผลจากความสามารถการจดัการขอ้มลู โดยใชห้ลกัสถติกิารวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
5.3.2 ประเมนิจากความสามารถในการน าเสนอการตอบค าถาม และการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าจากการเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่าง

เหมาะสม 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชัว่โมง) 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

ส่ือท่ีใช้ 

1 แนะน ารายวชิา และหลกัปฏบิตัทิ ัว่ไปใน
หอ้งปฏบิตักิาร อุปกรณ์เครือ่งแกว้และหลกัการใช้
อย่างถูกตอ้ง 

3 - สอดแทรกการอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
ระหว่างการสอน 
- การบรรยายเชงิอภปิราย/
ปฏบิตั ิ
- การสรุปประเดน็ส าคญั 

- คู่มอืปฏบิตักิาร 

2 สมดุลเคม ี 3 - สอดแทรกการอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
ระหว่างการสอน 
- การบรรยายเชงิอภปิราย/
ปฏบิตั ิ
- การสรุปประเดน็ส าคญั 

- คู่มอืปฏบิตักิาร 

3 สมดุลไอออนิก 3 - สอดแทรกการอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
ระหว่างการสอน 
- การบรรยายเชงิอภปิราย/
ปฏบิตั ิ
- การสรุปประเดน็ส าคญั 
 

- คู่มอืปฏบิตักิาร 

4 ปฏกิริยิาของสารประกอบโครเมยีมและแมงกานีส 3 - สอดแทรกการอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
ระหว่างการสอน 
- การบรรยายเชงิอภปิราย/
ปฏบิตั ิ
- การสรุปประเดน็ส าคญั 

- คู่มอืปฏบิตักิาร 
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9 ความรอ้นของปฏกิริยิา 3 - สอดแทรกการอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
ระหว่างการสอน 
- การบรรยายเชงิอภปิราย/
ปฏบิตั ิ
- การสรุปประเดน็ส าคญั 

- คู่มอืปฏบิตักิาร 

10 กฎอตัราและอนัดบัปฏกิริยิา 3 - สอดแทรกการอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
ระหว่างการสอน 
- การบรรยายเชงิอภปิราย/
ปฏบิตั ิ
- การสรุปประเดน็ส าคญั 

- คู่มอืปฏบิตักิาร 

11 การศกึษาอตัราการสลายตวัของแคลเซยีมคารบ์อเนต
จากเปลอืกไข ่

3 - สอดแทรกการอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
ระหว่างการสอน 
- การบรรยายเชงิอภปิราย/
ปฏบิตั ิ
- การสรุปประเดน็ส าคญั 

- คู่มอืปฏบิตักิาร 

12 การวเิคราะหห์าปรมิาณคลอไรดโ์ดยวธิขีองโมร์ 3 - สอดแทรกการอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
ระหว่างการสอน 
- การบรรยายเชงิอภปิราย/
ปฏบิตั ิ
- การสรุปประเดน็ส าคญั 

- คู่มอืปฏบิตักิาร 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชัว่โมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ส่ือท่ีใช้ 

5 การหาพเีอชของสารละลายโดยใชอ้นิดเิคเตอร ์ 3 - สอดแทรกการอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
ระหว่างการสอน 
- การบรรยายเชงิอภปิราย/
ปฏบิตั ิ
- การสรุปประเดน็ส าคญั 

- คู่มอืปฏบิตักิาร 

6 การไทเทรตกรดเบสโดยใชอ้นิดเิคเตอร ์ 3 - สอดแทรกการอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
ระหว่างการสอน 
- การบรรยายเชงิอภปิราย/
ปฏบิตั ิ
- การสรุปประเดน็ส าคญั 

- คู่มอืปฏบิตักิาร 

7 การเตรยีมสารละลายบฟัเฟอรแ์ละความจุบฟัเฟอร์ 3 - สอดแทรกการอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
ระหว่างการสอน 
- การบรรยายเชงิอภปิราย/
ปฏบิตั ิ
- การสรุปประเดน็ส าคญั 

- คู่มอืปฏบิตักิาร 

8 สอบกลางภาค (3 ชัว่โมง) 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชัว่โมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ส่ือท่ีใช้ 

13 การสกดัดว้ยตวัท าละลาย 3 - สอดแทรกการอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
ระหว่างการสอน 
- การบรรยายเชงิอภปิราย/
ปฏบิตั ิ
- การสรุปประเดน็ส าคญั 

- คู่มอืปฏบิตักิาร 

14 การเตรยีม น ้ามนัระก า แอสไพรนิ ยาหมอ่ง และสบู่ 3 - สอดแทรกการอบรมดา้น
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
ระหว่างการสอน 
- การบรรยายเชงิอภปิราย/
ปฏบิตั ิ
- การสรุปประเดน็ส าคญั 

- คู่มอืปฏบิตักิาร 

15 ทบทวนเน้ือหา (3 ชัว่โมง) 
16 สอบปลายภาค 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์ประเมิน สดัส่วนการประเมิน 
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 - ประเมนิจากการตรงต่อเวลาของนกัศกึษาในการ

เขา้ชัน้เรยีนการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการมสี่วนร่วมกจิกรรมใน
กระบวนการเรยีนการสอน 
- ประเมนิจากการมวีนิยั และพรอ้มเพรยีงของนกัศกึษา
ในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
- ประเมนิจากพฤตกิรรมในการสอบ และผลงานที่
ไดร้บัมอบหมาย 
- ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

1-7 และ 9-14 10 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 - การสอบทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
- รายงานทีน่กัศกึษาไดร้บัมอบหมาย 
- การแกโ้จทยปั์ญหา เช่น การถาม-ตอบในชัน้เรยีน 

1-7 และ 9-14 70 

3.1.1, 3.1.2 - ประเมนิผลโดยใชแ้บบทดสอบ 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 - ประเมนิจากพฤตกิรรม และการแสดงออกของ

นกัศกึษาในการท างานเป็นกลุ่ม 
- ประเมนิจากความชดัเจน ถูกตอ้ง และครบถว้นของ
งานทีท่ าร่วมกนั 

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 - ประเมนิผลจากความสามารถการจดัการขอ้มลู โดยใช้
หลกัสถติกิารวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
- ประเมนิจากความสามารถในการน าเสนอการตอบ
ค าถาม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการเลอืกใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 การสอบกลางภาค 8 10 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 การสอบปลายภาค 16 10 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
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2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 

ไมม่ ี
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

ไมม่ ี
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
1.2 แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา 

2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
2.1 การสงัเกตการณ์การสอนของอาจารยผ์ูส้อนร่วม 
2.2 ผลการสอบของนกัศกึษา 
2.3 งานทีม่อบหมาย 
2.4 การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน 
การน าผลการประเมนิการเรยีนการสอนและประเมนิประสทิธผิลของรายวชิานี้มาปรบัปรุงการสอนหลงัสิ้นสุดการเรยีนการสอนทุกภาค

การศกึษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

คณะกรรมการในสาขาวชิาตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา )คะแนน/เกรด(  จากขอ้สอบ รายงาน และคะแนนเกบ็แต่ละ
ส่วน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรบัปรุงประมวลรายวชิาทุกปี ตามผลการประเมนิการเรยีนการสอน 

 


