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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชาSCH0104ปฏิบัติการเคมี 2Chemistry Laboratory II 
2. จ านวนหน่วยกิต 
1 หน่วยกิต (0-3-2) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน 
4.ผู้รับผิดชอบรายวิชา /และอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา   ดร. ชุติมา เสพย์ธรรม 

ดร. ชุติมา เสพย์ธรรม   อาจารย์ผู้สอน 
ดร. อรณิช  เผือกคง     อาจารย์ผู้สอน 

5.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2562ชั้นปีที่ 1 

6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้าม)ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนและสอบผ่าน:SCH0102 ปฏิบัติการเคมี1 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้าม)ี 
- ไม่มี - 
8. สถานที่เรียน 
ห้อง SC301 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
พฤศจิกายน 2562 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษามี ความรู้ในหลักการพื้นฐานและทักษะปฏิบัติทางเคมี และสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี
เหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางเคมี รวมทั้งคณิตศาสตร์ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพและให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับปัจจุบันเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาของรายวิชาอย่างเป็นระบบมากขึ้น 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.ค าอธิบายรายวิชา  

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการไทเทรตสารละลายกรด -เบสสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก สมบัติทางจลนพลศาสตร์ 
และอุณหพลศาสตร์เคมีอินทรีย์เบื้องต้นเคมีสิ่งแวดล้อม 

2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

0 0 42 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 28 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ชือ่อาจารย์ให้ค าปรึกษา: 

ดร. ชุติมา เสพย์ธรรมห้องพัก SC310 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ E-mail: chutima.sep@sru.ac.th 

ดร. อรณิช เผือกคงห้องพักชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยี              

สารสนเทศ 

E-mail: oranit094@hotmail.com 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 

25 พ.ย. 62– 13มี.ค.63 

 

-อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือราย
กลุ่ม (เฉพาะรายหรือกลุ่มที่ต้องการ) 

-นักศึกษานัดเวลาล่วงหน้าและมาพบตามเวลา 

พูดคุย ตอบข้อซักถามรายบุคคล
หรือรายกลุ่ม 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(แต่ละด้าน) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1)มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2)มีระเบียบวินัย 
4)เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
5)มีจิตสาธารณะ 

 
1)การเข้าและออกชั้นเรียนตรง

เวลา และการแต่งกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
2)มีการบรรยายสอดแทรกเรื่อง

คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและความซื่อสัตย์สุจริต 
3)มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนที่

ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การเคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4)มีการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 

 
1)ประเมินจากการตรงต่อเวลา

ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา
ที่มอบหมายและการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในกระบวนการเรียนการ
สอน 
2)ประเมินจากการมีวินัยและ

พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3)จ านวนนักศึกษาท่ีกระท าการ

ทุจริตในการสอบ หรือประพฤติ
ผิดวินัยของมหาวิทยาลัย 
4)ประเมินจากนักศึกษาที่เข้า

ร่วมกิจกรรมและจ านวนกิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

2. ความรู้ 
1)มีความรู้ในหลักการพื้นฐาน ทฤษฎีทาง
เคมีและคณิตศาสตร์ รวมทั้งวิทยาศาสตร์
สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2)สามารถน าหลักการพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาอธิบายได้
อย่างเหมาะสม 
4)มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
1)ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ

เพ่ือให้เข้าใจหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในสาขาวิชาเคมี 
2)ใช้การสอนแบบกรณีศึกษา/

โครงงานวิจัย/กิจกรรม เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงการประยุกต์ใช้ 
3)มีการฝึกปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาเคมีหรือมีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
4)มีการมอบหมายงานเพื่อให้

ผู้เรียนมีการฝึกฝนทักษะการค้นคว้า
หาความรู้ คิดวิเคราะห์ วางแผนและ

 
1)ประเมินจากการทดสอบย่อย 
2)ประเมินจากการสอบกลาง

ภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3)ประเมินจากงานที่นักศึกษา

ได้รับมอบหมาย 
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แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

3. ทักษะทางปัญญา 
1)สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการ
ทางเคมี รวมทั้งคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2)น าความรู้ทางเคมี รวมทั้งคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องไป
ประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

 
1)การจัดท ารายงานที่มีการสืบค้น 

รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
2)การอภิปรายกลุ่ม 

 
1)ประเมินจากข้อสอบประเภท

ที่ให้นักศึกษาอธิบายแนวคิดและ
วิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา 
2)ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานปฏิบัติการ 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
1)มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
2)มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
3)สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร 

 
 
1) ใช้การสอนที่มีการก าหนด

กิจกรรมร่วมกัน การท างานเป็นกลุ่ม 

 
 
1)ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษา
ระหว่างเรียนในชั้นเรียน หรือ
ขณะด าเนินกิจกรรม 
2)ประเมินจากความรับผิดชอบ
ต่องาน /กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิเคราะห์
ประมวลผล แปลผล การแก้ปัญหา และ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
2)มีทักษะการใช้ภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประ
สิทฺธิภาพ 
4)สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

 
 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้

นักศึกษาให้ค้นคว้า เขียนรายงาน  
และน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เลือก และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ 

 
 
1) ประเมินจากเทคนิคการ

น าเสนอและการเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และ
สถิติที่เก่ียวข้อง 
2) ประเมินความเข้าใจจากการ

ตอบค าถาม และรายงาน การ
ทดลอง 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้  

1 แนะน ารายวิชา และหลักปฏิบัติทั่วไปในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
เครื่องแก้วและหลักการใช้อย่างถูกต้อง 

3 อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 

2 การทดลองท่ี 1 สมดุลเคมี 3 ท าการทดลองตาม
วิธีการในคู่มือปฏิบัติการ 3 การทดลองท่ี 2 การหาค่าคงทีส่มดุล 3 

4 การทดลองท่ี 3 การศึกษาไทเทรตกรด เบส 3 
5 การทดลองท่ี 4 สารละลายบัฟเฟอร์และความจุบัฟเฟอร์ 3 
6 การทดลองท่ี 5 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 3 
7 ทบทวนก่อนสอบ 3 
8 สอบกลางภาค   
9 การทดลองท่ี 6การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 3 ท าการทดลองตาม

วิธีการในคู่มือปฏิบัติการ 10 การทดลองท่ี 7ความร้อนของปฏิกิริยา 3 
11 การทดลองท่ี 8กฎอัตราอันดับปฏิกิริยา  และพลังงานกระตุ้น

ของปฏิกิริยา 
3  

12 การทดลองท่ี 9การศึกษาอัตราการสลายตัวของแคลเซียม
คาร์บอเนตจากเปลือกไข ่

3 

13 การทดลองท่ี 10การทดสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 3 
14 ทบทวนก่อนสอบ 3 
15 ทบทวนก่อนสอบ 3  
16 สอบปลายภาค   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ
การประเมิน 

1.1, 1.2, 1.4, 
1.5 

- ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียนการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน 
- ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบ และผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 
 

2.1, 2.2,2.4 - การสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 10% 
3.1,3.2 - สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 
8 
16 

10% 
10% 

4.1,4.2,4.3  
5.1, 5.2, 5.4 

- การเขียนรายงานปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 60% 

 
3. การประเมินผลการเรียน (Evaluation) 
 

เกรด ช่วงคะแนน เกรด ช่วงคะแนน 
A 80-100 C 60-65 
B+ 76-79 D+ 56-59 
B 70-75 D 50-55 
C+ 66-69 E 0-49 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.ต าราและเอกสารหลัก 
คู่มือปฏิบัติการเคมี 2. สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.(2562). 
 

2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
โครงการ พวส. ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ. ( 2545). คู่มือปฏิบัติการเคมี 2. กรุงเทพฯ: ส านักงานสภาสถาบันราช

ภัฏ. 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย.(2552). เคมีทั่วไป เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 11, กรุงเทพฯ :โรง

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์.(2555).คู่มือปฏิบัติการเคมี.มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
มนนภา เทพสุด. (2550). ปฏิบัติการเคมีทั่วไป. พิมพ์ครั้งที4่, กรุงเทพฯ; โรงพิมพ์ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
สันติ ศักดารัตน์. (2536). ปฏิบัติการเคมีอินทรีย.์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
สาขาวิชาเคมี.(2543). คู่มือปฏิบัติการเคมี 2.ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 
Chang, R. (2010). Chemistry, 10th Editions, McGraw Hill. 
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Ebbing, D.D. (1996). General Chemistry, 5th Editions, New York: Houghton Fifflin. 

Hunt, H.R., Block, T.F. and McKelvy, G.M. (2002). Laboratory Experiments for General Chemistry, 
4th Editions, Harcourt Inc. 

Kask, U. and Rawn, O.D. (1993). General Chemistry. Dubuque: Wn. C. Brown, p. 602. 

Russo, S.O. and Hanania, G.I.H. (1987). Buffer capacity - an undergraduate laboratory experiment, 
Journal of Chemical Education, 64(9), 817-819. 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   ไม่มี 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

 1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 การสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนร่วม 
2.2 ผลการสอบของนักศึกษา 

2.3 งานที่มอบหมาย 
2.4 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
การน าผลการประเมินการเรียนการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้มาปรับปรุงการสอนหลังสิ้นสุดการเรียน
การสอนทุกภาคการศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
คณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึก ษา จากข้อสอบ รายงานและคะแนนเก็บแต่
ละส่วน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามผลการประเมินการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับพันธกิจอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
ลงช่ือ..............................................................................วันที…่…………………………………………..    
  ( ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม) 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลงช่ือ..............................................................................วันที…่…………………………………………. 
(ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล) 

ลงช่ือ..............................................................................วันที…่…………………………………………….. 
  (ดร.อรภรณ์ บัวหลวง)  

รูปแบบการบูรณาการ เนื้อหารายวิชา 

ไม่มี  


