
 

๑ 

 

มคอ. ๓ 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

ภาษาไทย      ศรทศ  ๑๑๑ เคมีทั่วไป 

ภาษาอังกฤษ   SIET  111 General Chemistry 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
      (ชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า/สัปดาห์) 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑ หลักสูตร  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 

 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รศ. ดร.เนตรนภิส ธีระวัลย์ชัย 
  อาจารย์วิมลศรี  อิทธิกิจไพศาล 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน คณาจารย์ภาควิชาชีวเคม ี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
      

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ชั้นปีท่ี ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 
 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไม่มี 
     (Pre-requisite)    
 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  ไม่มี 
     (Co-requisite)    
 
๘. สถานที่เรียน สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุง ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด                    
  



 

๒ 

 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอะตอม โมเลกุล พันธะเคมี ธาตุ สมดุลเคมี น้้า พีเอชและบัฟเฟอร์ และสสารในสถานะต่างๆ  

ปฏิกิริยาในเซลล์ส่ิงมีชีวิต และสารชีวโมเลกุลต่างๆ รวมถึงเทคนิคส้าคัญในการวิเคราะห์เคมี และหลักการสร้างแบบจ้าลองระดับโมเลกุล  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผลของการเรียนรู้ของ TQF และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐาน AUN-QA เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานทางเคมี และเคมีของสิ่งมีชีวิตส้าหรับเป็นพื้นฐานในการศึกษา
และการประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หมวดที่ ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
หลักพื้นฐานทางเคมีซ่ึงประกอบด้วยเรื่อง โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ความสัมพันธ์ของธาตุต่างๆ ในตารางธาตุ สมดุลเคมี  พีเอช

และบัฟเฟอร์ คุณสมบัติทางเคมีของน้้า และสสารในสถานะต่างๆ รวมท้ังฐานหลักส้าคัญทางเคมีท่ีเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คือ 
ปฏิกิริยาในเซลล์ส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุลต่างๆ เทคนิคในการวิเคราะห์เคมี และการสร้างแบบจ้าลองระดับโมเลกุล 

Fundamental principles of chemistry including structures of atoms, chemical bonding, relationships of 
elements in periodic table, chemical equilibrium, pH and buffer, chemical properties of water, and states of matter. 
The chemical basis relating to biological science:  chemical reactions in living cell, biological molecules, analytical 
techniques in chemistry, and molecular modeling.  

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ ๐ ๐ ๙๐ 

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมง / สัปดาห ์นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถติดต่อเพื่อขอค้าปรึกษาทางวิชาการกับอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล 

 

 

 

 

 
  



 

๓ 

 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และทักษะเสริมอื่นๆ ที่คาดหวังของรายวิชา 
  ๑.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

๑.  สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอะตอม โมเลกุล พันธะเคมี ธาตุ สมดุลเคมี น้้า พีเอชและบัฟเฟอร์ และสสารใน
สถานะต่างๆ  

๒.  สามารถอธิบายหลักส้าคัญเกี่ยวกับปฏิกิริยาในเซลล์ส่ิงมีชีวิต และสารชีวโมเลกุลต่างๆ  
๓.  สามารถอธิบายเทคนิคส้าคัญในการวิเคราะห์เคมี และหลักการสร้างแบบจ้าลองระดับโมเลกุล  

  ๑.๒  พฤติกรรมและทักษะเสริมอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา 
๑.  เคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของหลักสูตร การเข้าเรียน การส่งผลงาน และแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบ    

ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
๒.  สามารถน้าเสนอข้อมูลความรู้พื้นฐานทางเคม ีเพื่อแก้ปัญหาในบริบทท่ีก้าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง  
๓.  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่ออาจารย์ ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง  

  



 

๔ 

 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

คาบ หัวข้อ / กิจกรรม 
จ านวน ชม. 

อาจารย์ 
บรรยาย ปฏิบตั ิ

๑ แนะน้ารายวิชา และบทน้าวิชาเคมีท่ัวไป  ๓ - คณาจารย์จากสถานเทคโนฯ 

๒ โครงสร้างอะตอม 
(อะตอม โมเลกุลและไอออน, ทฤษฎีอะตอม, โมเลกุล, ไอออน, โครงสร้างอะตอมซ่ึงเป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานของสารชีวโมเลกุล) 

๓ - คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี 

๓ พันธะเคมี 
(พันธะไอออน, พันธะโคเวเลนซ์, พันธะโลหะ, แรงระหว่างโมเลกุล) 

๓ - คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี 

๔ ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุต่างๆในตารางธาตุ 
(ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมกับตารางพีริออดิกและสมบัติทาง
ไฟฟ้าและทางแม่เหล็ก, ความหมายพลังงานไอออไนเซชั่นและค่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี, 
แนวโน้มของสมบัติตามตารางธาตุ, สารกัมมันตรังสี) 

๓ - คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี 

๕ สมดุลเคมี 
(ปฏิกิริยาและสมการเคมี, , การดุลสมการ, ปริมาณสัมพันธ์) 

๓ - คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี 

๖ น้้าและคุณสมบัติทางเคมี ๓ - คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี 

๗ พีเอชและบัฟเฟอร์ ๓ - 
 

คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี 

๘ ก๊าซ ของแข็ง สารละลายและคอลลอยด์ ๓ - คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี 

๙ สอบกลางภาค 

๑๐ ปฏิกริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นระดับเซลล์ ๓ - คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี 

๑๑ เคมีของกรดอะมิโนและโปรตีน ๓ - คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี 

๑๒ เคมีของคาร์โบไฮเดรต ๓ - คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี 

๑๓ เคมีของไขมันและน้้ามัน ๓ - คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี 

๑๔ เคมีของกรดนิวคลิอิค ๓ - คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี 

๑๕ เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีและการสร้างแบบจ้าลองระดับโมเลกุล ๓ - คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี 

๑๖ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีในการจัดท้าสื่อการศึกษา ๓ - คณาจารย์จากสถานเทคโนฯ 

๑๗ สอบปลายภาค 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน/
การส่งงานตามก้าหนดเวลา 

๑๐% 

สอบข้อเขียน  ๗๐% 

การน้าเสนอ (การอภิปราย/ตอบค้าถาม) ๒๐% 

รวม ๑๐๐% 

 

 
 



 

๕ 

 

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 

        คู่มือและเอกสารประกอบการสอนของคณาจารย์ผู้สอน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย, ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ทินกร เตียนสิงห์ และ พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย (แปลและเรียบเรียง), เคมีเล่ม ๑ (๙/e), 

ส้านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, กรุงเทพฯ,  

นพดล ไชยค้า, ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์ และ พีรวรรณ พันธุมนาวิน (แปลและเรียบเรียง), เคมีเล่ม ๑, ส้านักพิมพ์ท้อป, กรุงเทพฯ,  

       Chang R. Chemistry 10/e. International edition. Pennsylvania: McGraw-Hill; 2012. 

 Whitten KW, Davis RE, Peck ML, Stanley GG. Chemistry 1. 8th Edition.  Belmont: Cengage Learning. 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - 

  



 

๖ 

 

หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปน้ี 

๑.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปน้ี 
 ความตรงต่อเวลา 
 การแต่งกาย บุคลิกภาพ 
 ค้าพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
 การเป็นแบบอย่างท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน 
 ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ 
 แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อท่ีสอน 
 จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา 
 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 

๑.๒ ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปน้ี 
 ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรายวิชาน้ี 
 ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาน้ี 
 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ท่ีได้รับมอบหมาย ด้าเนินการดังต่อไปน้ี 

๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑ 
๒.๒ ให้คณะกรรมการหลักสูตรประเมินการสอนในประเด็นต่อไปน้ี 

 ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา 
 ผลผู้ส้าเร็จการศึกษา ศึกษาสถานภาพของผู้ส้าเร็จการศึกษาในด้านต่าง ๆ  

๓. การปรับปรุงการสอน 
หลักสูตรฯ มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยการแจ้งผลการประเมินการสอนและผลการเรียนของนักศึกษาแก่

คณาจารย์  และก้าหนดให้มีการจัดประชุมร่วมเพื่ออภิปรายปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน  พร้อมกับหา
แนวทางในการแก้ไขและวางแผนปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของรายวิชา จากคะแนนการประเมินผลด้วยวิธีการต่างๆ ตามท่ีระบุข้างต้น 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะขอความคิดเห็นจากอาจารย์ท่ีร่วมสอน รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการ

ประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อก้าหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ท้ังเนื้อหา ล้าดับการ
สอน วิธีการสอนและการประเมินผล 

 


