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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

SC 105  เคมี 
Chemistry 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หมวดศึกษาทัว่ไป 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ภชัรี  สิทธิกิจโยธิน 
อาจารยปั์ทมพร  ราชภกัดี 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2559นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
วนัท่ี  15  พฤษภาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการคิดอยา่งมีเหตุผล 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะทางการปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ 
3. มีความรู้พื้นฐานท่ีเพียงพอท่ีจะน าไปใชแ้สวงหาความรู้จากศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิา 

เคมีรวมทั้งสามารถวเิคราะห์ไตร่ตรองเร่ืองราวต่างๆไดอ้ยา่งมีเหตุผล    
4. ใหเ้ป็นผูมี้ความรักในการแสวงหาความรู้และสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ 

เขา้ดว้ยกนัและน ามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ภายใตคุ้ณธรรมและจริยธรรม 
2 วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

1. สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางดา้นเคมี  ไดแ้ก่  พื้นฐานของอะตอม  
การจ าแนกธาตุตามตารางพีริออดิก  ปริมาณสารสัมพนัธ์  สมบติัของก๊าซ  ของแขง็  
ของเหลวและสารละลาย    ความเขม้ขน้ของสารละลาย  สมดุลเคมี  สมดุลของอิออน 

2. สามารถอธิบายถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาความรู้ทางดา้นเคมีได้ 
3. สามารถน าพื้นฐานความรู้และทกัษะการปฏิบติัการในหอ้งทดลองไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเองแล

ะสังคม  โดยอยูใ่นกรอบของคุณธรรมและจริยธรรม 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

         วชิาน้ีเป็นวชิาบงัคบัส าหรับนกัศึกษาวทิยาศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  
เป็นวชิาพื้นฐานส าหรับนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นฐานของอะตอม  ปริมาณสารสัมพนัธ์  สมบติัของก๊าซ  
ของแขง็  ของเหลวและสารละลาย  ความเขม้ขน้ของสารละลาย  สมดุลเคมี  สมดุลของอิออน ธาตุเรพรี-
เซนเททีฟและธาตุทรานสิชนั   
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 32 
ชัว่โมงและปฏิบติัการ  32  

สอนเสริมตามความตอ้งการ
ของนกัศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มี การศึกษาดว้ยตนเอง 90 
ชัว่โมง 
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ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

- อาจารยผ์ูส้อนแจง้แก่นกัศึกษาเก่ียวกบัสถานท่ี และเวลาเขา้พบ ในชัว่โมงแรกของการสอน 
- อาจารยผ์ูส้อนจดัเวลา office hour ใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

(1) มีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  
(2) แสดงความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งสม ่าเสมอ 
(3) มีวนิยัและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(4) เคารพกฎระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์รและสังคม 

(5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
1.2 วธีิการสอน 

            -  สอนโดยเป็นตน้แบบท่ีดี เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 

            -  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท างานกลุ่ม 
โดยก าหนดเวลาส่งงานชดัเจนและใหน้กัศึกษาฝึกการน าเสนอขอ้มูลเป็นรายบุคคล  
-  บรรยาย/  ฝึกปฏิบติัในหอ้งทดลอง  โดยใหรั้กษาระเบียบของการใชห้อ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ 

1.3 วธีิการประเมินผล 

- การเช็คช่ือเขา้หอ้งเรียนระบบ student attendance 
- การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

(1) มีความรู้หลกัการทฤษฎีดา้นวทิยาศาสตร์การอาหาร 
(2) มีความรู้ในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) รู้ความกา้วหนา้ทางวชิาการและเทคโนโลยต่ีางๆ 
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(4) รู้กฎระเบียบขอ้ก าหนดทางวชิาการและการเปล่ียนแปลง 
       2.2 วธีิการสอน 

บรรยาย   ใชร้ะบบ hybrid-learningการน าเสนอขอ้มูลโดยนกัศึกษา  การทดลองในหอ้งปฏิบติัการ 
2.3 วธีิการประเมินผล 

            -  การน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

-  ทดสอบยอ่ยในหอ้ง 

-  สอบกลางภาคและปลายภาค 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

            (1) สามารถคน้หาขอ้เทจ็จริงท าความเขา้ใจประเมินขอ้มูลจากหลกัฐานใหม่แลว้น าขอ้สรุปมาใช้ 
(2) สามารถศึกษาวเิคราะห์ปัญหาท่ีซบัซอ้นและเสนอแนวทางแกไ้ขท่ีสร้างสรรค์ 
(3) สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจในบริบททางวชิาการและวชิาชีพ 
(4) มีทกัษะภาคปฏิบติัตามท่ีไดรั้บการฝึกฝน 

3.2 วธีิการสอน 

              การน าเสนอขอ้มูลหนา้ชั้นเรียนตามกลุ่ม (Presentation)   การบรรยาย  การฝึกปฏิบติั  การอภิปราย 
3.3 วธีิการประเมินผล 

 สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีใชก้ารวเิคราะห์ การน าไปใช ้ 
การแสดงเหตุผล  ประเมินผลงานของนกัศึกษา 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

(1) มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(2) สามารถปรับตวัทางานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้าและสมาชิกกลุ่ม 
(3) วางตวัและแสดงความคิดเห็นไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
(4) สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองและวชิาชีพ  

4.2 วธีิการสอน 

- มอบหมายงานกลุ่ม และการน าเสนอผลงานโดยใหร้ายงานทุกคน 
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            - การท ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
4.3 วธีิการประเมินผล 
 - การส่งงานผา่นระบบ web board  
 - ประเมินการน าเสนอผลงาน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา  

(1) สามารถระบุและใชเ้ทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ 
(2) สามารถสรุปประเด็นและส่ือสารทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใชรู้ปแบบการนาเสนอ 
(3) สามารถระบุเขา้ถึงและคดัเลือกแหล่งขอ้มูล 
(4) 
มีวจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและใชอ้ยา่งสม ่าเสมอในการรวบรวมขอ้มูลแปลความหมายแล
ะส่ือสารขอ้มูลและแนวความคิด 
               (5) สามารถใชค้อมพิวเตอร์จดัการเก็บขอ้มูล 
(6) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดตามความกา้วหนา้ 
(7) สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

5.2 วธีิการสอน 

-  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
-   มอบหมายควา้ขอ้มูลจาก website   และ ส่ือการสอน  e-learning  โดยเนน้ขอ้มูลเชิงตวัเลข 

และสถิติอา้งอิง 
          -   ฝึกทกัษะทางการส่ือสาร 

5.3 วธีิการประเมินผล 

             -  ท ารายงาน และน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยปีระเภทต่างๆ 
 -  ท าแบบฝึกหดัเชิงตวัเลขทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 แนะน ารายละเอียดวชิา 
แนะน าระบบการเรียนการ
สอนผา่นระบบ Hybrid 
learning system 

1 น าเสนอประมวลรายวชิา มคอ.3 
ก าหนดกติกาการเรียนการสอน 
น าเสนอระบบHybrid learning 
system 

ผศ..ภชัรี 

2 บทน าและตารางธาตุ 2 นกัศึกษาฟังบรรยายในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point  

ผศ..ภชัรี 

3 ปริมาณสารสัมพนัธ์ 3 นกัศึกษาฟังบรรยายในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point  

ผศ.ภชัรี 

4 ปริมาณสารสัมพนัธ์(ต่อ) 3 นกัศึกษาฟังบรรยายในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point  

ผศ..ภชัรี 

5 โครงสร้างอะตอม 3 นกัศึกษาฟังบรรยายในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point  

ผศ.ภชัรี 

6 คุณสมบติัของก๊าซ  
ของเหลวและสารละลาย 

3 นกัศึกษาฟังบรรยายในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point  

ผศ.ภชัรี 

7 ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ 3 นกัศึกษาฟังบรรยายและทบทวน ผศ.ภชัรี 
8 สอบกลางภาค 
9 ความเขม้ขน้ของสารละลา

ย (ต่อ) 
3 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย

ระบบ Hybrid learning 
และซกัถามขอ้สงสยั   
พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในหอ้งเรี
ยน   โดยใช ้ power point +  VDO 
clipเป็นส่ือ 
 

อ.ปัทมพร 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 
 

10 สมดุลเคมี 2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system 
และซกัถามขอ้สงสยั   
พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในหอ้งเรี
ยน    
โดยใช ้ power point +  VDO 
clipเป็นส่ือ 

อ.ปัทมพร   

11 สมดุลอิออน  2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ยร
ะบบ Hybrid learning system 
และซกัถามขอ้สงสยั   
พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในหอ้งเรีย
น   โดยใช ้ power point +  VDO 
clipเป็นส่ือ 

อ.ปัทมพร 

12 สมดุลอิออน (ต่อ) 2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system 
และซกัถามขอ้สงสยั   
พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในหอ้งเรี
ยน    
โดยใช ้ power point +  VDO 
clipเป็นส่ือ 

อ.ปัทมพร 

13 น าเสนอขอ้มูลรายงานกลุ่ม
ท่ีมอบหมาย 

2 โดยใช ้ power point +  VDO 
clipเป็นส่ือ 

อ.ปัทมพร 

14 ธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุ
ทรานสิชนั 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ยร
ะบบ Hybrid learning system 
และซกัถามขอ้สงสยั   
พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในหอ้งเรีย
น   โดยใช ้ power point +  VDO 

อ.ปัทมพร 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

clipเป็นส่ือ 

15 ธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุ
ทรานสิชนั  (ต่อ) 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system 
และซกัถามขอ้สงสยั   
พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในหอ้งเรี
ยน    
โดยใช ้ power point +  VDO 
clipเป็นส่ือ 

อ.ปัทมพร 

16 สอบปลายภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1  
สอบ 
กลางภาค 
ปลายภาค 

 
8 

16 

 
20% 
20% 

2  ท าแบบฝึกหดั  24% 
3  คะแนนรายงาน + การน าเสนอ 14 5% 
  เขา้เรียน  10% 

4  
คะแนนจากการปฏิบติัการในหอ้ง
ทดลอง 

ตลอดภาค 20% 

5  ประเมินการเรียนการสอนผา่นระบบ   1% 
   รวม 100% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  
 
Curriculum Mapping 
ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง O 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
-  เอกสารประกอบการสอนของ ผศ.ภชัรี  สิทธิกิจโยธิน  และ ผศ.ปัทมพร  ราชภกัดี 

 2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 บทเรียน e-learning วชิาเคมี 
 
3. ต าราและเอกสาร 
ภาษาไทย 

ทบวงมหาวทิยาลยั.  เคมี 1.พิมพค์ร้ังท่ี 8.  บริษทั  อกัษรเจริญทศัน์,กรุงเทพฯ,2538. 
ทบวงมหาวทิยาลยั.  เคมี 2.พิมพค์ร้ังท่ี 6.  บริษทั  อกัษรเจริญทศัน์,กรุงเทพฯ,2538. 
ดร.ชยัวฒัน์  เจนวาณิชย.์  หลกัเคมี 1  ทฤษฎี  โครงสร้าง  ปฏิกิริยา.ฉบบัปรับปรุง  พิมพค์ร้ังท่ี 2. 
ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์,กรุงเทพฯ,2533. 

ภาษาองักฤษ 

Daneil L. Reger  et.al.  “CHEMISTRY : Principles & Practice”.  2nd edition.  Saunders     
College  Publishing,USA,1997. 
Darrell  D.  Ebbing  and  R.A.D. Wentworth.  “Introductory  Chemistry”.  2nd edition.   
Houghton  Mifflin  Company,USA,1998. 
Dawid  W.  Oxtoby  et.al.  “PRINCIPLES  OF  Modern  Chemistry”.  4th edition.  Sounders   
College  Publishing,USA,1999. 
Leo  J.  Malone.  “Basic  Concepts  of  Chemistry”.  5th edition.  John  Wiley&Sons,Inc.,USA,1997. 

รายวชิา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญ
า 

ทักษะความสัม
พนัธ์ฯ 

ทักษะการวเิคราะห์ฯ 

1) 
หมวดวิชาพ้ืนฐานเฉ
พาะดา้น 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

SC105  เคมี     O      O O     O  O O O O O  
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Ralph H. Petrucci  and  William  S. Harwood.  “General  Chemistry : principle  and  modern 
                Application”.  6th edition.  Macmillan  Publishing  Company,USA,1993. 
Sharon J. Sherman  and  Alan  Sherman.  “Essential  Concepts  of  Chemistry”.  Houghton   
Mifflin  Company,USA,1999. 
Steven  S.  Zumdahl.  “Chemical  Principles”.  7th  edition.  Houghton  Mifflin      
               Company,USA,2006. 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

ผา่นระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 
- การส่ือสารผา่นกระดานสนทนาในระบบ e-learning Hybrid system 
- การส่ือสารผา่น e-mail ของอาจารยผ์ูส้อน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการทดสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
- ประชุมการจดัการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
- การสอบถามนกัศึกษา 
- การประชุมทีมผูส้อนเพื่อพิจารณาผลการเรียน 
- การตรวจทานคะแนนโดยคณะกรรมการตรวจทานคะแนน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
- ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั  Hybrid learning system 

 
 


