
 

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา SC173 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ขอมูลทั่วไป: 

• อาจารยผูประสานงาน: อาจารย ดร.นพรัตน พฤกษทวีศักดิ์ (Line ID: nop1213 / nopparat@tu.ac.th 

• รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปนแบบผสมระหวางการเขาทําปฏิบัติการที่หองปฏิบัติการเคมี อาคาร บร.5 และ

การเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Team 

• นักศึกษาจะเขามาทําการทดลองสัปดาหเวนสัปดาห สวนใน Section ที่มีจํานวนนักศึกษามากกวา 80 คน นักศึกษา

จะถูกแบงออกเปน 2 กลุม แตละกลุมจะเขามาเรียนที่หองปฏิบัติการเคมี อาคาร บร.5 สัปดาหเวนสัปดาห (สลับกัน  

ตามตารางการเขาเรียน และหัวขอการทดลองที่กําหนดและจะประกาศใหทราบในวันจันทรที่ 10 สิงหาคม ภายหลัง

การลงทะเบียนของนักศึกษาและการจัดกลุมการเขาเรียน ที่หนาเว็บของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(https://sci.tu.ac.th และที่บอรดปดประกาศบริเวณชั้น 1 อาคาร บร.5  

การจัดการเรียนการสอน: 

1. ในสัปดาหแรก (วันที่ 10–14 สิงหาคม 2563 นักศึกษาตองเขาโปแกรม MS Team ตามหองที่กําหนดไว เพื่อ

ดําเนินการตอไปนี ้

(1  ดูคลิปแนะนํารายวิชา/มาตรการความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการเคมี/มาตรการเพื่อปองกันการแพรเชื้อ

โรคไวรัส COVID-19/รายละเอีบดการใหคะแนนและตัดเกรด 

(2  ดาวนโหลดเอกสารการทดลองที่ 1 เพื่ออานลวงหนาสําหรับการทํา Quiz กอนการทําการทดลองในสัปดาหถัดไป 

และการเตรียม Lab Plan (แผนการทําแลปฉบับยอ โดยดูจากตัวอยางที่โพสไวให ซึ่งนักศึกษาตองสง Lab Plan น้ี

ใหอาจารยผูสอนตรวจในชั่วโมงปฏิบัติการ 

(3  ดูคลิปการทกการทดลองฉบับยอ ซึ่งอาจารยแตละทานจะอธิบายข้ันตอนการทําการทดลองเร่ืองนั้นๆ เนนที่ขอ

ควรระวังทั้งที่เก่ียวของกับความถูกตองของผลการทดลอง และความปลอดภัยของผูทําการทดลอง รวมถึงการใช

เคร่ืองมือ/อุปกรณพิเศษตางๆ ที่จําเปนตองใชในการทดลองนั้นๆ   

2. เมื่อถึงเวลาเรียนนักศึกษาจะแยกยายไปตามหองปฏิการเคมีที่กําหนดให (บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคาร บร.5 ที่นั่น 

อาจารยผูสอนจะเร่ิมแจก Quiz ใหนักศึกษาใชเวลา 10 นาทีแรกในการตอบคําถามแลวสง 

3. หลังจากทํา Quiz นักศึกษาจะเร่ิมลงมือทําการทดลองเปนกลุมๆ 2-3 คน การทดลองตองดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายใน 3 ชั่วโมง (นับรวมเวลา 10 นาทีที่ใชทํา quiz ดวย  

4. ในระหวางทําการทดลอง อาจารยผูสอนจะตรวจใหคะแนนการสง Lab Plan 

5. นักศึกษามีเวลา 2 สัปดาหในการทํารายงานสง (คนละ 1 ฉบับ แมวาจะทําการทดลองกลุมเดียวกัน และนํามาสงใน

ชั่วโมงที่เขาเรียนในคร้ังถัดไป (หลังการทํา Quiz  

 

 

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา SC171 ปฏิบัติการเคมี 1 
ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ขอมูลทั่วไป: 

mailto:nopparat@tu.ac.th
https://sci.tu.ac.th/


• อาจารยผูประสานงาน: รองศาสตราจารย ดร.สุกฤษ ตันตราวงศ email : sukrittan@tu.ac.th 

• รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปนแบบผสมระหวางการเขาทําปฏิบัติการที่หองปฏิบัติการเคมี อาคาร บร.5 และ

การเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Team และ โปรแกรม Facebook 

• นักศึกษาจะเขามาทําการทดลองสัปดาหเวนสัปดาห สวนใน Section ที่มีจํานวนนักศึกษามากกวา 80 คน นักศึกษา

จะถูกแบงออกเปน 2 กลุม แตละกลุมจะเขามาเรียนที่หองปฏิบัติการเคมี อาคาร บร.5 สัปดาหเวนสัปดาห (สลับกัน 

ตามตารางการเขาเรียน และหัวขอการทดลองที่กําหนดและจะประกาศใหทราบในวันจันทรที่ 10 สิงหาคม 2563 

ภายหลังการลงทะเบียนของนักศึกษาและการจัดกลุมการเขาเรียน ที่หนาเว็บของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(https://sci.tu.ac.th และที่บอรดปดประกาศบริเวณชั้น 1 อาคาร บร.5  

การจัดการเรียนการสอน: 

1. ในสัปดาหแรก (วันที่ 10–14 สิงหาคม 2563 นักศึกษาตองเขาโป รแกรม MS Team ตามหองที่กําหนดไว เพื่อ

ดําเนินการตอไปนี ้

(1 นักศึกษาตอง request เพื่อเขารวม Group Facebook : sc171tu เพื่อรับขอมูลขาวสารที่อาจารยผูสอนแจง 

(2 ดูคลิปแนะนํารายวิชา/มาตรการความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการเคมี/มาตรการเพื่อปองกันการแพรเชื้อโรค

ไวรัส COVID-19/รายละเอียดการใหคะแนนและตัดเกรด 

(2  ดาวนโหลดเอกสารการทดลองที่ 1 เพื่ออานลวงหนาสําหรับการทํา Quiz กอนการทําการทดลองในสัปดาหถัดไป 

และการเตรียม Lab Plan (แผนการทําแลปฉบับยอ โดยดูจากตัวอยางที่โพสไวให ซึ่งนักศึกษาตองสง Lab Plan น้ี

ใหอาจารยผูสอนตรวจในชั่วโมงปฏิบัติการ 

(3  ดูคลิปการทดลองฉบับยอ ซึ่งอาจารยแตละทานจะอธิบายข้ันตอนการทําการทดลองเร่ืองนั้นๆ เนนที่ขอควรระวัง

ทั้งที่เก่ียวของกับความถูกตองของผลการทดลอง และความปลอดภัยของผูทําการทดลอง รวมถึงการใชเคร่ืองมือ/

อุปกรณพิเศษตางๆ ที่จําเปนตองใชในการทดลองนั้นๆ   

2. เมื่อถึงเวลาเรียนนักศึกษาจะแยกยายไปตามหองปฏิบัติการเคมีที่กําหนดให (บริเวณชั้น 1 อาคาร บร.5 ที่นั่น 

อาจารยผูสอนจะเร่ิมแจก Quiz ใหนักศึกษาใชเวลา 10 นาทีแรกในการตอบคําถามแลวสง 

3. หลังจากทํา Quiz นักศึกษาจะเร่ิมลงมือทําการทดลองเปนกลุมๆ 2-3 คน การทดลองตองดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายใน 3 ชั่วโมง (นับรวมเวลา 10 นาทีที่ใชทํา quiz ดวย  

4. ในระหวางทําการทดลอง อาจารยผูสอนจะตรวจใหคะแนนการสง Lab Plan 

5. นักศึกษามีเวลา 2 สัปดาหในการทํารายงานสง (คนละ 1 ฉบับ แมวาจะทําการทดลองกลุมเดียวกัน และนํามาสงใน

ชั่วโมงที่เขาเรียนในคร้ังถัดไป (หลังการทํา Quiz  

https://sci.tu.ac.th/

