
มก.01 
แผนการสอน Course Syllabus 

ภาคตน ปการศึกษา 2561 
 

1. คณะ   ภาควิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. รหัสวิชา 01680111 ช่ือวิชา(ไทย) เคมีเพ่ือชีวิตท่ียั่งยืน I 
จํานวน 2(1-3-4) หนวยกิต (อังกฤษ)  Chemistry for Sustainable Life I 

3. เนื้อหารายวิชา (course description) 
 สมบัติของสสารและองคประกอบ การเปลี่ยนแปลงพลังงานทางเคมีเพ่ือนําใชประโยชน การ
ใชประโยชนสารอินทรียและสารอนินทรียในชีวิตประจําวัน ผลิตภัณฑสารสังเคราะห  

Properties of matter and composition, changes in chemical energy for 
procedure, utilizations of organic and inorganic substances in everyday life, synthetic 
products. 

4. จุดประสงคของวิชา 

 1. เพ่ือใหนิสิตไดรับความรูทางเคมีพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการใชชีวิตประจําวัน 

 2. เพ่ือใหนิสิตสามารถประยุกตความรูพ้ืนฐานทางเคมีเพ่ือนําไปตอยอดในการประกอบ
อาชีพและการดํารงชีวิต 

 3. เพ่ือใหนิสิตสามารถนําความรูทางเคมีไปประยุกตใชรวมกับวิทยาศาสตรดานอ่ืนๆตอไปได  

5. หัวขอวิชา (course outline) 
1.  ความรูเบื้องตนทางเคมี 
2.  สมบัติของสสารและองคประกอบ     
3.  การเปลี่ยนแปลงพลังงานทางเคมีเพ่ือนําใชประโยชน  
4.  การใชประโยชนสารอินทรียและสารอนนิทรียในชีวิตประจําวัน 
5.  ผลิตภัณฑสารสังเคราะห 
6.  อยูกับสารเคมีอยางไรใหปลอดภัย     
7. ผลกระทบของสารเคมีตอรางกายและการแกปญหาในเบื้องตน    
8. แหลงพลังงานทางเลือกและระบบพลังงานหมุนเวียน     
9. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเตรียมสารละลายและความเขมขนของสาร   
10. การวิเคราะหมลพิษและสิ่งปนเปอนในดินและน้ํา     

 
หัวขอ จํานวนชั่วโมง

บรรยาย 
จํานวนชั่วโมง
ปฎิบัติการ 

1. ความรูเบื้องตนทางเคมี 3 - 
2. สมบัติของสสารและองคประกอบ 3 - 
3. การเปลี่ยนแปลงพลังงานทางเคมีเพ่ือนําใชประโยชน 3 - 
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4. การใชประโยชนสารอินทรียและสารอนนิทรียในชีวิตประจําวัน 3 - 
5. ผลิตภัณฑสารสังเคราะห 3 - 
6. อยูกับสารเคมีอยางไรใหปลอดภัย - 6 
7. ผลกระทบของสารเคมีตอรางกายและการแกปญหาในเบื้องตน - 9 
8. แหลงพลังงานทางเลือกและระบบพลังงานหมุนเวียน - 6 
9. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเตรียมสารละลายและความเขมขนของสาร - 9 
10. การวิเคราะหมลพิษและสิ่งปนเปอนในดินและน้ํา - 6 
11. การนําเสนอผลงานการศึกษาวิจัย - 9 

รวม 15 45 
 

6. วิธีการสอน 
การบรรยายและปฏิบัติการ การอภิปรายผลการศึกษาเพ่ือนําไปสูการคนควาเพ่ิมเติม การทํารายงานและ
นําเสนอผลงาน  

 กระบวนการเรียนรู 
1) การเรียนรูผานกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร มีเหตุ มีผล 
2) การเรียนรูผานกระบวนการแกปญหาดวยความรูวิทยาศาสตร 
3) การเรียนรูผานประสบการณจริง 

 กิจกรรมการเรียนรู 
1) การเรียนรูจากอาจารย วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ 
2) การเรียนรูดวยตนเองโดยการอานหนังสือ บทความวิจัย 

3) การสืบคนขอมูลเพ่ือนํามาอภิปรายในหองเรียน 
 

7. อุปกรณส่ือการสอน 

คอมพิวเตอรและ LCD projector เอกสารประกอบการบรรยาย และอุปกรณการทดลองใน
หองปฏิบัติการเคมี 

  
ผลลัพธการเรียนรู 

  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
 

รหัสวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.2 5.3 

01680111 
เคมีเพื่อชีวิตที่

ยั่งยืน I 
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1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 การตรงตอเวลา ความมีวินัย การเคารพกฎระเบียบกติกา และขอบังคับของสถาบัน องคกร และสังคม 
1.2 ความซื่อสัตยสุจริต ความพากเพียร ความมุงมั่น ความมานะอดทน 
1.3 จิตอาสา จิตสาธารณะ การใหความชวยเหลือและเอ้ือเฟอตอผูอ่ืน 

2.ดานความรู 
2.1 มีความรูในวิทยาการเคมีใหม และ/หรือ ทันสมัย 
2.2. มีความรูเชิงปฏิบัติการเคม ี

3.ทักษะทางปญญา 
3.1 สามารถใชความรูทางเคมีในการวิเคราะหปญหาและขอเท็จจริงได 
3.2 สามารถบูรณาการแนวคิดหรอืความรูทางเคมีกับความรูในสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
3.3 สามารถใชความรูทางเคมีในการวางแผน ออกแบบงานวิจัย หรอื/และ จดัการปญหาเชิงเคมี ได 
3.4 สามารถใช ดัดแปลง และ/หรอื พัฒนา ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4.ดานทักษะความสัมพันธุระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผดิชอบในภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายท้ังในสวนของตน และ/หรือ ของสวนรวม 
4.2 มีภาวะผูนําในการแกปญหาเชิงวิชาการเคมี 
4.3 มีความเคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2 สามารถใชโปรแกรมซอฟตแวรเฉพาะเพ่ือประมวลขอมูลและแปลความหมายในงานวิจัยทางเคมไีด 
5.3 สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร  และ/หรือสืบคนและรวบรวมขอมลู  และ/หรือเผยแพรผลงานทาง
วิชาการเคมไีด 

 

8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
 เปอรเซ็นต 

8.1 การสอบ  

 - การสอบกลางภาค 25 

 - การสอบปลายภาค 25 

8.2 การเสนอผลงาน / การทํารายงานกลุม 20 

8.3 ความสนใจเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ 10 

8.4 รายงานผลปฏิบัติการ  20 

 
9. การประเมินผลการเรียน 

เกณฑท่ีใชในการตัดเกรด คือ อิงเกณฑ และพัฒนาการรายบุคคล ท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติ 

   ≥ 80 %  =  A 
  75 - 79 % =  B+  
  70 - 74 %  =  B 
  65 – 69  % =  C+  
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  60 - 64 %  =  C 
  55 – 59 % = D+ 
  50 – 54 % =  D  
  < 50   =  F 

10. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนําในดานการเรียน 
นิสิตสามารถนัดหมายเพ่ือเขาพบอาจารยไดทาง E-mail ดังนี้ 
ช่ือ-นามสกุล Email address 
1. ผศ.ดร. พิพัฒน คงประชา pipat.k@ku.ac.th 
2. ดร. สมเกียรติ นกบิน fscisknb@ku.ac.th 
3. ดร. ภัทราพร ลักษณสิริกุล patraporn.l@ku.ac.th 
4. ดร. รมิดา รัตนคาม  fscirdr@ku.ac.th 
5. ผศ.ดร. สธุาสินี กิตยาการ fscistsn@ku.ac.th 

 

11. เอกสารอานประกอบ 
11.1  เคมีท่ัวไป 
11.2  หนังสืออ่ืนๆ ตามท่ีอาจารยแตละทานจะกําหนดเพ่ิมเติม 

 
12. ตารางกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

วิชา 0168011 เคมีเพ่ือชีวิตท่ีย่ังยืน I ภาคตน ปการศึกษา 2561 
บรรยาย จันทร 9:00-10:00 น. หองประชุมอเนกประสงค ชั้น 5 อาคารระพี สาคริก 

ปฏิบัติการ ศุกร 9:00-12:00 น. หองนิทรรศการ ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก 
 

สัปดาห
ท่ี 

วัน เดือน ป  หัวขอกิจกรรม ผูสอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ  

1 6 ส.ค. 10 ส.ค. − แนะนํา การเรียนแบบ STEM 

− กิจกรรมเก่ียวกับเรื่อง “ขาว” 

− สืบจากขาว (ตั้งคําถามโดยนิสิต) /สะทอนคิด 

− แนะนําการคนขอมลู 

− ช้ีแจงกิจกรรม สัปดาหท่ี 2 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

2 - 17 ส.ค. กิจกรรมวิเคราะหกรณีศึกษา “พืชของแผนดิน” และ “เคมีใน
ดิน” 

− นัดพบนิสิต และเตรียมอุปกรณ 

− เยี่ยมชม สาํรวจ ศึกษากิจกรรมตางๆ ในนาเฮียใช 

− ความรูเบ้ืองตนทางเคม ี

− สมบัติของสสารและองคประกอบ  

− นิสิตคิด เลือก และเสนอประเด็นปญหาท่ีสนใจ 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

3 20 ส.ค. 24 ส.ค. − นิสิตคนควาประเด็นท่ีสนใจเพ่ิมเตมิ 

− เชิญวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการนําเสนอ” 

− ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเตรียมสารละลายและความเขมขน

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 
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สัปดาห
ท่ี 

วัน เดือน ป  หัวขอกิจกรรม ผูสอน 
บรรยาย ปฏิบัติการ  

ของสาร 
4 27 ส.ค. 31 ส.ค. − นิสิตฝกซอมการนําเสนอผลงาน (ฝกถาม แนะนํา และรับฟง

ผูอ่ืน) 

− อยูกับสารเคมีอยางไรใหปลอดภัย 

− ผลกระทบของสารเคมีตอรางกายและการแกปญหาใน
เบ้ืองตน 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

5 3 ก.ย. 7 ก.ย. − เยี่ยมชมนาเฮียใชเพ่ือเก็บขอมลูเพ่ิมเติม 

− จัดทํา clip video นําเสนอใหสมบูรณ 

− ผลิตภณัฑสารสังเคราะห 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

6 10 ก.ย. 14 ก.ย. − ฝกนําเสนอใหบุคคลท่ัวไปฟง 

− แหลงพลังงานทางเลือกและระบบพลังงานหมุนเวียน 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

7 17 ก.ย. - − สรุปผลงานท้ังหมด รับคําแนะนําและผลการประเมิน คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

8  22 – 30 กันยายน 2561 หยุดสอบกลางภาค 
9 1 ต.ค. 5 ต.ค. − บรรยายเรื่อง “เคมีในการประมง” 

 
สมบัติและสารเคมีของสิ่งมีชีวิต 

− Science show /Game /Innovation /Talk show โดย
นิสิต (theme: ปลา) 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

10 8 ต.ค. 12 ต.ค. กิจกรรมวิเคราะหกรณีศึกษา “สัตวของแผนดิน” และ “จุลินทรยี
ของแผนดิน” 

− เยี่ยมชม สาํรวจ และศึกษาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้า 
คณะประมง กําแพงแสน 
 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

11  15 – 19 ตุลาคม 2561 หยุดวันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
12  21 – 25 ตุลาคม 2561 หยุดพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
13 29 ต.ค. 2 พ.ย. − นิสิตคนควาประเด็นท่ีสนใจเพ่ิมเตมิ  

− การวิเคราะหมลพิษและสิ่งปนเปอนในดินและนํ้า 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

14 5 พ.ย. 9 พ.ย. − ติดตามความกาวหนา 
− ผลิตภณัฑสารสังเคราะห 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

15 12 พ.ย. 16 พ.ย. − การแปรรปูปลาเปนผลิตภัณฑตางๆ คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

16 19 พ.ย. 23 พ.ย. - สราง business model และหวัขออ่ืนท่ีเก่ียวของ คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

17 26 พ.ย. 30 พ.ย. − จัดเตรียม video presentation และสรุปผลงานท้ังหมด รับ
คําแนะนําและผลการประเมิน 

คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

18 3 ธ.ค. 7 ธ.ค. − แลกเปลีย่นเรยีนรู คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร 

19  10 – 21 ธันวาคม 2561 หยุดสอบไล 
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หมายเหตุ 13 ส.ค. หยุดชดเชยวันแมแหงชาติ 5 ธ.ค. หยุดวันพอแหงชาติ 
 หากวันใดตรงกับวันหยดุนอกเหนือจากท่ีระบุไว อาจารยผูสอนจะนัดสอนชดเชยเพ่ิมเตมิตอไป 

 
13. ผูสอน 

1. ผศ.ดร. พิพัฒน คงประชา 
2. ดร. สมเกียรติ นกบิน 
3. ผศ.ดร. ประภาศิริ พงษประยูร    
4. ดร. ภัทราพร ลักษณสิริกุล 
5. ดร. รมิดา รัตนคาม 

 
14. การทวนสอบตามคําแนะนําของคณะกรรมการทวนสอบ และการทบทวนเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน

และระบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 ไมมี 
15. การนําเสนอรายงานปรับปรุงการสอนจากผลการประเมิน 

    ไมมี 
 
 

    ลงนาม     (ผูรายงาน) 
            ( นาย สมเกียรติ  นกบิน ) 

              วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
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