
มอ.3 

  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา  

คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์กายภาพ    

ภาคการศึกษาที่ภาคการศึกษาที่    11    ปีการศึกษาปีการศึกษา    22556655  

มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
               

หมวดที่ หมวดที่ 11  ข้อมูลทัว่ไปข้อมูลทัว่ไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา              CH 1483 เคมีพ้ืนฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

               (Basic chemistry for health science) 

2. จำนวนหน่วยกิต                        3(3/3-0-0)  
3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา                  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
4. ระดับการศึกษา /ชั้นปีที่                         ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตร 

           หลกัสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ (093) 

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่ม ี

   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่ม ี      

6. ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา  

    ผูร้่วมสอน     ผศ.ดร.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม 

    สถานที่เรียน    อาคารเรียน   ห้อง 2-420 

วันศุกร์  เวลา 08.30-11.30  น.    

7. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด    27 กรกฎาคม 2565      

หมหมววดดที่ที่  2 2 จุจุดมุ่งหมายและวัตถุปดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ระสงค์  
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคำนวณปริมาณสารที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีอย่างง่ายได้  (ด้านความรู้) 
1.2 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจปฏิกิริยากรด-เบส และหาปริมาณกรด-เบส โดยการไทเทรตได้  (ด้านความรู้) 
1.3 เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายถึงภาวะสมดุลในการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้  (ด้านความรู้) 
1.4 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจำแนกสารประกอบอินทรีย์ตามชนิดหมู่ฟังก์ชัน และเรียกชื่อ เขียนโครงสร้าง  
      สารประกอบอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้ (ด้านความรู้) 
1.5 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสมบัติกายภาพ และสมบัติทางเคมีของสารประกอบ    
      อินทรีย์ชนิดต่างๆ (ด้านความรู้) 
1.6 เพ่ือศึกษาวิธีการเตรียม และปฏิกิริยาทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ (ด้านความรู้) 
1.7 เพ่ือศึกษาสารประกอบอินทรีย์ที่สำคัญที่มีในธรรมชาติต่างๆ โดยประยุกต์จากความรู้เคมีอินทรีย์   

           พ้ืนฐาน (ด้านความรู้) 
      1.8 เพ่ือนักศึกษาสามารถนำความรู้ทางเคมีอินทรีย์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

(ด้านทักษะทางปัญญา) 
       1.9 นักศึกษาสามารถสืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
             (ด้านทักษะทางปัญญา) 
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       1.10 แสดงออกถึงความมีวินัย เสียสละ และความรับผิดชอบต่อการทางานกลุ่มและการส่งงานตามกำหนด (ด้านคุณธรรม) 
       1.11 มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการเรียน (ด้านคุณธรรม) 
      1.12 แสดงออกถึงความเข้าใจผู้อื่น เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (ด้านคุณธรรม) 
      1.13 แสดงออกถึงการปรับตัวทำงานร่วมกันในการทำงานกลุ่มทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม (ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ) 
      1.14 สามารถอภิปรายและนำเสนอผลงานกลุ่มโดยการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล 
(ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในด้านความรู้วิชาเคมีพ้ืนฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
เรียนในวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่
นักศึกษา โดยมีการอ้างอิงข้อมูลตัวอย่างซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารย์ผู้สอน  

การปรับปรุงรายวิชา;  
ปัญหาทีพ่บจากการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2564 
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา /แนวทางการพฒันาและปรบัปรุง 

ในปีการศึกษา 1/2565 

- เป็นการเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาน้ีครั้งแรก 

 
3. ผลลัพท์การเรียนรู้ นักศึกษาสามารถ 
 1.  คำนวณปริมาณสารที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีอย่างง่ายได้ 
 2.  เข้าใจปฏิกิริยากรด-เบส และหาปริมาณกรด-เบส โดยการไทเทรตได้ 
 3.  อธิบายถึงภาวะสมดุลในการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
 4.  จำแนกสารประกอบอินทรีย์ตามชนิดหมู่ฟังก์ชันได้ 
 5.  อธิบายเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
 6.  เข้าใจวิธีการอ่านชื่อและเขียนโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ได้ 

          7.  อธิบายการเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
 
    หมวดที่ 3 หมวดที่ 3 ส่วนประกอบส่วนประกอบของของรายวิชารายวิชา 

1. คำอธิบายรายวิชา  

  ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยากรด-เบส สมดุลเคมี การจำแนกสารตามหมู่ฟังก์ชัน สมบัติทางกายภาพ การเรียกชื่อ การเตรียม
และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์ต่าง ๆ ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน  
กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก เอมีน และสารชีวโมเลกุล 

Study of stoichiometry, acid-base reaction, chemical equilibrium. Classification of organic compounds 
according to their functional groups and physical properties, nomenclature, preparation and chemical 
reaction, including hydrocarbon, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid and its derivatives, 
amine and biomolecule. 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา    บรรยาย 45 ชั่วโมง 
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 3.  วันเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

 นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนเพ่ือขอคำปรึกษาหรือสอบถามข้อสงสัยด้านการเรียนการสอนได้ 

ผศ.ดร.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11.30 –12.30 น. และ 15.30 – 16.00 น. ที่ห้องพักอาจารย์ 2-325 
อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11.30 –12.30 น. และ 15.30 – 16.00 น. ที่ห้องพักอาจารย์ 2-321 

อีเมล; ajarnfonch@gmail.com  หรือส่งคำถามผ่านบทเรียนออนไลน์ (http://online.hcu.ac.th/) ในรายวิชา CH 1483 

และใน MS Teams รายวิชา CH1483-1-65 

หหมวดที่ 4 มวดที่ 4 การพัฒนการพัฒนาากกาารรเรีเรียนรู้ยนรู้ของนักศึกษาของนักศึกษา  

รายวิชา CH 1483 เคมีพ้ืนฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของรายวิชาท่ีสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) ของรายวิชา ดังน้ี 
 

หลักสูตร 093 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภยั  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง 2565) 
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา ความรู้ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1) มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย์ กตัญญู และดำเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือมุ่งสู่การ
พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 

2.1) อธิบายความรู้
หลักการและทฤษฎีใน
รายวิชาท่ีเรียน 

3.3) มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผล
และการคิดแบบองค์รวม 
 

4.3) สามารถปรับทำงานร่วมกับผู้อ่ืนท้ัง
ในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม 
 

5.4) สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  
 

     

 
ในรายวิชามีการกำหนดวิธีการสอนและรายละเอียดวิธีการประเมินดังต่อไปน้ี 

1.คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(หลัก ⚫ รอง ) 

วิธีการสอน วิธีการประเมนิผล 

 1.1) มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ 
ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 
ซื่อสัตย์ กตัญญ ูและดำเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน collaboration/ 
communication โดย 
1) ให้นักศึกษาร่วมกันออกแบบเกี่ยวกับความมีวินัย 
และความรับผิดชอบ เช่น 
- การรักษาความสะอาดในห้องเรียน กรณีเรียนใน
ห้องเรียนปกติ 
- เข้าห้องเรียนตรงเวลาและครบตามเกณฑ์ทั้ง
ห้องเรียนออนไลน์ และห้องเรียนปกติ 
- การรับผิดชอบสง่งานครบถ้วนและตรงต่อเวลา 
- ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมในขณะเรียนใน
ห้องเรียนออนไลน์ และห้องเรียนปกติ เช่น ไมส่่ง
เสียงดังรบกวนผู้อื่น ปิดเครื่องมือสื่อสาร 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับ 
-การไมท่ิง้ขยะในห้องเรียน  
-พฤติกรรมการเข้าห้องเรียนตรงเวลา 
-การส่งงานที่มอบหมายตามกำหนดเวลา 
-พฤติกรรมในการเรียนที่ไม่รบกวนผู้อื่น 
2) ไม่มนัีกศึกษาที่ทุจริตในการสอบตลอดภาค
การศึกษา 

 2) ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
- การแต่งกายถูกระเบียบ 
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- ไม่เข้าไปในแหล่งอบายมุข 
- การไม่ทุจริตในการสอบทั้งการสอบออนไลน์และ
การสอบแบบปกติ 
3) ยกตัวอย่าง เล่าเรื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยนและ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา 

2. ความรู้ที่ต้องพัฒนา  

(หลัก ⚫ รอง o) 

วิธีการสอน วิธกีารประเมินผล 

⚫ 2.1) อธิบายความรู้หลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาท่ีเรียน 

เน้นผู้ เรียน เป็นสำคัญ และเน้นการเรียนรู้ ใน
ศ ต ว ร ร ษ ที่  21 ด้ า น critical thinking / 
collaboration / communication  
1) บรรยาย อธิบายข้ันตอน วิธีการ ประกอบการ
ยกตัวอย่างบทเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน 
2) เมื่อศึกษาจบในแต่ละบท กำหนดให้นักศึกษาทำ
แบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนความรู้ และผู้สอนให้ข้อมูล
สะท้อนกลับด้านการเรียนแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ภายหลังการสอบย่อย หรือรายกลุ่มภายหลังการทำ
กิจกรรม 
3) ฝึกการสรุปบทเรียน ให้เข้าใจง่าย ทั้งแบบกลุ่ม
และแบบรายบุคคล 
4) กำหนดโจทย์ปัญหาเพ่ือให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ร่วมกันฝึก และผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้าน
ความถูกต้อง 
5) มีคลิปวิดีโอเพ่ือสามารถทบทวนการเรียน
ย้อนหลังได้ 

1) สอบย่อย และสอบปลายภาค 
2) ประเมินผลความถูกต้อง เหมาะสม และ
แนวคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในการทำ
แบบฝึกหัดทา้ยบท 
3) ประเมินการความถูกต้องของการสรุป
บทเรียนโดยทำเป็นทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 
4) ประเมินผลความถูกต้องของการฝึกทำ
โจทย์และกิจกรรมในห้องเรียนทั้งแบบ
ออนไลน์และออนไซต์ 
5) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและภาวะ
ผู้นำกลุ่ม 

3. ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 

(หลัก ⚫ รอง o ) 

วิธีการสอน วิธีการประเมนิผล 

⚫ 3.3 มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผล
และการคิดแบบองค์รวม  

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/creativity & innovation /collaboration 
โดย  
1) มอบหมายให้ทำงานกลุ่มในการเชื่อมโยงบทเรียน
นำมาประยุกต์กับงานด้านวิชาชีพ จัดทำรายงาน
พร้อมตัวแทนนำเสนอในรูปแบบรายงานและการ
สัมภาษณ์ 
 

1) ประเมนิความถูกต้องและเหมาะสมและ 
แนวคิด การแก้ปัญหา การเลือกโจทย์ที่
เหมาะสมมีความเชื่อมโยงบทเรียนกับงานด้าน
วิชาชีพทางด้านเทคนิคการแพทย์ และ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
2) กำหนดคะแนนรายงานการค้นคว้าและการ
ทำคลิปสรุปเน้ือหารายงาน  
3) สังเกตทักษะการนำเสนอรายงาน การสรุป
ความ การตอบคำถาม 
4) สังเกตการณ์ทำงานกลุ่ม ภาวะผู้นำและผู้
ตามของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้อง

พัฒนา (หลัก ⚫ รอง o) 

o 4.3) สามารถปรับทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม  
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5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพฒันา 

(หลัก ⚫ รอง o) 

 
วิธีการสอน 

 
วิธีการประเมนิผล 

o 5.4) สามารถใช้ภ าษาในการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์  
 

เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญและทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน communication โดย  
1) กำหนดให้นักศึกษาทำรายงานการค้นคว้าเน้ือหา
ของสารประกอบอินทรี ย์กับชี วิตประจำวันที่
เก่ียวข้อง 
2) กำหนดให้มีการนำเสนอรายงานในรูปแบบคลิป
และรายงานการค้นคว้า 
3) มอบหมายให้ค้นคว้าความรู้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

1) พิจารณาความถูกต้องจากการรายงานและ
การนำเสนอผลของการศึกษาค้นคว้า 
 2) สังเกตความร่วมมือในการทำรายงานกลุ่ม  
3) สังเกตทักษะในการนำเสนอรายงาน และ
การตอบคำถาม 

 
 
หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

1* 
(12 ส.ค.65) 

 

กำกับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
วินิจฉัยปัญหาผู้เรียนและหาวิธีการ
ช่วยเหลอือย่างเหมาะสม  
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
จัดการเรียนการสอน  
-คำอธิบายรายวิชา  
-จุดมุ่งหมายรายวิชา  
-กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน  
-เกณฑ์การวัดประเมินผล  
วิเคราะห์ภูมิหลังและศักยภาพผู้เรียน 
กำกับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
วินิจฉัยปัญหาผูเ้รียนและหาวิธีการ
ช่วยเหลอือยา่งเหมาะสม  
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
จัดการเรียนการสอน  
-คำอธิบายรายวิชา  

3 - ชี้ แจงราย วิชา วัตถุประสงค์ และ
ความสำคัญของรายวิชา  
- ชี้แจงงานที่มอบหมาย 
- ชี้แจงการประเมินรายวิชา 
-เปิดโอกาสให้ นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือออกแบบการดูแลและ
ติดตามผลการเรียนรู้  
-มีการสรุปเน้ือหา และเน้นทำกิจกรรม
ในระหว่างเรียน เช่น การทำโจทย์ที่
ได้รับมอบหมาย การสรุปความเข้าใจ
ของนักศึกษามีทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
ก า ร เรี ย น  online แ ล ะ ก า ร ส อ บ 
online ทั้งหมด 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นทักษะ

แบบทดสอบ/ 
แบบสอบถาม 
-  Google form 
-  MS Teams 
- power point 
- เอกสารประกอบการ
สอน 
- คลิปการสอน ผ่าน
ระบบ MS Teams และ
ระบบ e-learning  
 

 

 ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

-จุดมุ่งหมายรายวิชา  
-กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน  
-เกณฑ์การวัดประเมินผล  
ทดสอบเพื่อวัดพื้นฐานความรู้ทาง
เคมี (pre-test) 
ตารางธาตุ และพันธะเคมี 
- การจัดเรียงอิเล็กตรอน การจำแนก
ตามหมู่และคาบ  
- สารประกอบไอออนิก สารประกอบ
โควาเลนต์ และโครงสร้างลิวอีส   
ทดสอบเพื่อวัดพื้นฐานความรู้ทาง
เคมี (post-test) 
 
 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้าน 
communication การสื่อสาร
สารสนเทศและการรู้เทา่ทันสื่อ 
โดย ผู้สอนและผู้เรียน  
-ร่วมกันหาแนวทางการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม  
-ทำความเข้าใจและข้อตกลงเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกาย /ไม่เข้า
ไปในแหล่งอบายมุข /การไม่ทุจริตใน
การสอบ ทั้งในห้องเรียนปกติและ
ห้องเรียนออนไลน์ 
- ทดสอบ pre-test เพ่ือวัดพ้ืน
ฐานความรู้ทางเคมี (สอบผ่าน google 
form) 
- ทบทวนความรู้พ้ืนฐานทางด้านการ
จัดเรียงอิเล็กตรอน การจำแนกตามหมู่
และคาบ  
- ทบทวนความรู้พ้ืนฐานในเรื่องพันธะ
เคมี  
- ทดสอบ post-test เพ่ือวัดพ้ืน
ฐานความรู้ทางเคมี (สอบผ่าน google 
form) 

2 
(19 ส.ค.65) 

ปริมาณสารสัมพันธ์  
- น้ำหนักอะตอม  
- น้ำหนักโมเลกุล 
- โมล  
- ปริมาตรโมลาร ์
- สูตรอย่างง่าย  
- สูตรโมเลกุล  
- การใช้สูตรเคม ี
- สมการเคมี  
- การคำนวณผลผลิตร้อยละ 

 

 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
1. สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
2.เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
3.มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา 

 ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

การถาม-ตอบ ทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
การเรียน online และการสอบ 
online ทั้งหมด 

3 
(26 ส.ค.65) 

ปฏิกิริยากรด-เบส 
- นิยามกรด-เบส  
- การหาค่า pH และ pOH 
- การแตกตัวของกรด-เบส 
- ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Ka และ 
Kb 
- การไทเทรตกรด-เบส 
- อินดิเคเตอร์สำหรับการไทเทรตกรด-
เบส 
- สารละลายบัฟเฟอร์ 

 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
1. สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
2.เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
3.มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา 
การถาม-ตอบ ทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
การเรียน online และการสอบ 
online ทั้งหมด 

 ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 

4 
(2 ก.ย.65) 

ปฏิกิริยากรด-เบส 
- การไทเทรตกรด-เบส 
- อินดิเคเตอร์สำหรับการไทเทรตกรด-
เบส 
- สารละลายบัฟเฟอร์ 

 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
1. สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
2.เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 

 ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

3.มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา 
การถาม-ตอบ ทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
การเรียน online และการสอบ 
online ทั้งหมด 

5 
(9 ก.ย.65) 

สมดุลเคมี 
- ลักษณะทั่วไปของสภาวะสมดุล 
- ค่าคงที่สมดุล 
- ข้อสรุปในการใช้ค่าคงที่สมดุล 
- การคำนวณที่เกี่ยวข้องกับค่าคงที่
สมดุล 
- หลักของเลอชาเตอลิเยร์ 
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสมดุล 

 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
1. สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
2.เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
3.มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา 
การถาม-ตอบ ทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
การเรียน online และการสอบ 
online ทั้งหมด 

 ผศ.ดร.
กรรณิการ์ 

6 
(16 ก.ย.65) 

สารประกอบอินทรีย ์
-ความหมายและการจำแนก
สารประกอบอินทรีย์ 
-พันธะเคมี โครงสร้างของคาร์บอน 
การไฮบริไดส์เซชัน แรงกระทำระหว่าง

2 ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 
มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ

-power point 
-เอกสารประกอบการ
สอน 
- คลิปการสอน ผ่าน
ระบบ MS Teams และ

อ.ดร.สุรียพ์ร 



มคอ. 3 

                          

     มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ          9 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

โมเลกุลความ เป็นกรดเป็น เบสใน
สารประกอบอินทรีย์ 
-จำแนกชนิดของหมู่ฟังก์ชัน 
-การเขียนโครงสร้างและหลักการ
เรียกชื่อของสารประกอบอินทรีย์ 
โดยทัว่ไป 
-ความหมายของสมการปฏิกิริยาเคม ี
-การเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ 
-กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น 
-การจำแนกประเภทของปฏิกิริยา 

กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย การสรุปความ
เข้าใจของนักศึกษา การถาม-ตอบ ทั้ง
กิจกรรมเด่ียว และกิจกรรมกลุ่ม 
การสรุปบทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการทำกิจกรรมในห้องเรียนในครั้ง
ถัดไป 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
ก า ร เรี ย น  online แ ล ะ ก า ร ส อ บ 
online ทั้งหมด 

ระบบ e-learning  
(สำหรับทบทวนหรือ
เตรียมตัวก่อนเรียน) 
 

7 
(23 ก.ย.65) 

บทนำสารประกอบอินทรีย์ (ต่อ) 
-ความหมายของสมการปฏิกิริยาเคม ี
-การเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ 
-กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น 
-การจำแนกประเภทของปฏิกิริยา 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
-ตัวอย่างของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 
-การเรียกชื่อสารประกอบอัลเคน 
-คุณสมบัติทางกายภาพของ
สารประกอบอัลเคน 
 

2 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
1. สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
2.เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
3.มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา 
การถาม-ตอบ ทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
5. มอบหมายการค้นค ว้า เกี่ ยวกับ
สารประกอบอินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของฉัน ให้ทำรูปแบบคลิปสรุป
งานและรายงานการค้นคว้า 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
การเรียน online และการสอบ 
online ทั้งหมด 

-power point 
-เอกสารประกอบการ
สอน 
- คลิปการสอน ผ่าน
ระบบ MS Teams และ
ระบบ e-learning  
(สำหรับทบทวนหรือ
เตรียมตัวก่อนเรียน) 
 

อ.ดร.สุรียพ์ร 



มคอ. 3 

                          

     มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ          10 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

สอบปลายภาค (9 ธ.ค.65) 

8 
(7 ก.ย.65) 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ต่อ) 
-ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอัลเคน 
-ตัวอย่างสารประกอบอัลคีน และอัล
ไคน์ 
-การเรียกชื่อสารประกอบอัลคีน และ 
อัลไคน์ 
-ตัวอย่างสารประกอบอะโรเมติก 
-การเรียกชื่อสารประกอบอะโรเมติก 
-คุณสมบัติทางกายภาพของ
สารประกอบอะโรเมติก 
สารประกอบอัลคิลเฮไลด์ 
-ตัวอย่างสารประกอบอัลคิลเฮไลด์ 
-การเรียกชื่อสารประกอบอลัคลิเฮไลด์ 
-คุณสมบัติทางกายภาพของ
สารประกอบอัลคิลเฮไลด์  
-ปฏิกิริยาการเตรียมของสารประกอบ
อัลคิลเฮไลด์  
-ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอัลคลิ
เฮไลด์ 

2 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
1. สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
2.เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
3.มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา 
การถาม-ตอบ ทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
5. มอบหมายการค้นค ว้า เกี่ ยวกับ
สารประกอบอินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของฉัน ให้ทำรูปแบบคลิปสรุป
งานและรายงานการค้นคว้า 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
การเรียน online และการสอบ 
online ทั้งหมด 

-power point 
-เอกสารประกอบการ
สอน 
- คลิปการสอน ผ่าน
ระบบ MS Teams และ
ระบบ e-learning  
(สำหรับทบทวนหรือ
เตรียมตัวก่อนเรียน) 
 

อ.ดร.สุรียพ์ร 

9 
(14 ก.ย.65) 

สารประกอบแอลกอฮอล์ ฟีนอล และ
อีเทอร์  
-ตัวอย่างสารประกอบแอลกอฮอล์ ฟี
นอล และอีเทอร์  
-การเรียกชื่อและสมบัติทางกายภาพ
ของสารประกอบแอลกอฮอล์ และฟี
นอล 
-การเรียกชื่อสารประกอบอีเทอร ์
-คุณสมบัติทางกายภาพของ
สารประกอบอีเทอร ์
-ปฏิกิริยาการเตรียมของสารประกอบ

2 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
1. สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
2.เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
3.มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ

-power point 
-เอกสารประกอบการ
สอน 
- คลิปการสอน ผ่าน
ระบบ MS Teams และ
ระบบ e-learning  
(สำหรับทบทวนหรือ
เตรียมตัวก่อนเรียน) 
 

อ.ดร.สุรียพ์ร 



มคอ. 3 

                          

     มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ          11 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

อีเทอร์ 
-ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอีเทอร์ 

โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา 
การถาม-ตอบ ทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
5. มอบหมายการค้นค ว้า เกี่ ยวกับ
สารประกอบอินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของฉัน ให้ทำรูปแบบคลิปสรุป
งานและรายงานการค้นคว้า 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
การเรียน online และการสอบ 
online ทั้งหมด 

10 
(21 ก.ย.65) 

สารประกอบอัลดีไฮด์ และคโีตน  
-ตัวอย่างสารประกอบอัลดีไฮด์ และคี
โตน  
-การเรียกชื่อสารประกอบอัลดีไฮด์ 
และคีโตน  
-คุณสมบัติทางกายภาพของ
สารประกอบอัลดีไฮด์ และคีโตน  
-ปฏิกิริยาการเตรียมของ
สารประกอบอัลดีไฮด์ และคีโตน 

2 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
1. สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
2.เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
3.มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา 
การถาม-ตอบ ทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
5. มอบหมายการค้นค ว้า เกี่ ยวกับ
สารประกอบอินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของฉัน ให้ทำรูปแบบคลิปสรุป
งานและรายงานการค้นคว้า 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
การเรียน online และการสอบ 

-power point 
-เอกสารประกอบการ
สอน 
- คลิปการสอน ผ่าน
ระบบ MS Teams และ
ระบบ e-learning  
(สำหรับทบทวนหรือ
เตรียมตัวก่อนเรียน) 
 

อ.ดร.สุรียพ์ร 



มคอ. 3 

                          

     มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ          12 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

online ทั้งหมด 

11 
(28 ก.ย.65) 

สารประกอบกรดคาร์บอกซิลิก  
-ตัวอย่างสารประกอบกรดคาร์บอกซิ
ลิก  
-การเรียกชื่อสารประกอบกรดคาร์
บอกซิลิก 
-ปฏิกิริยาการเตรียมของสารประกอบ
กรดคาร์บอกซิลิก 
-ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบกรด
คาร์บอกซิลิก 

 ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
1. สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
2.เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
3.มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา 
การถาม-ตอบ ทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
5. มอบหมายการค้นค ว้า เกี่ ยวกับ
สารประกอบอินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของฉัน ให้ทำรูปแบบคลิปสรุป
งานและรายงานการค้นคว้า 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
การเรียน online และการสอบ 
online ทั้งหมด 

-power point 
-เอกสารประกอบการ
สอน 
- คลิปการสอน ผ่าน
ระบบ MS Teams และ
ระบบ e-learning  
(สำหรับทบทวนหรือ
เตรียมตัวก่อนเรียน) 
 

อ.ดร.สุรียพ์ร 
 

12 
(4 พ.ย.65) 

อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก   
-ตัวอย่างของสารประกอบที่เป็น
อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก 
-การเรียกชื่อแอซิด คลอไรด์ และ
แอซิดแอนไฮดราย 
-คุณสมบัติทางกายภาพของแอซิดคลอ
ไรด์ และแอซิดแอนไฮดราย 
-ปฏิกิริยาการเตรียมของแอซิดคลอ
ไรด์ และแอซิดแอนไฮดราย 
-ปฏิกิริยาเคมีของแอซิดคลอไรด์ และ
แอซิด 

 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
1. สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
2.เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
3.มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ

-power point 
-เอกสารประกอบการ
สอน 
- คลิปการสอน ผ่าน
ระบบ MS Teams และ
ระบบ e-learning  
(สำหรับทบทวนหรือ
เตรียมตัวก่อนเรียน) 
 

อ.ดร.สุรียพ์ร 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา 
การถาม-ตอบ ทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
5. มอบหมายการค้นค ว้า เกี่ ยวกับ
สารประกอบอินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของฉัน ให้ทำรูปแบบคลิปสรุป
งานและรายงานการค้นคว้า 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
การเรียน online และการสอบ 
online ทั้งหมด 

13 
(11 พ.ย.65) 

อนุพนัธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก  (ต่อ) 
-การเรียกชื่อเอสเทอร์ และเอไมด์ 
-คุณสมบัติทางกายภาพของเอสเทอร์ 
และเอไมด์ 
-ปฏิกิริยาการเตรียมของเอสเทอร์ 
และเอไมด์ 
-ปฏิกิริยาเคมีของเอสเทอร์ และเอไมด์ 
สารประกอบเอมีน 
-ตัวอย่างของสารประกอบเอมีน 
-การเรียกชื่อสารประกอบเอมีน 
-คุณสมบัติทางกายภาพของ
สารประกอบเอมีน 
-ปฏิกิริยาการเตรียมของสารประกอบ
เอมีน 
-ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบเอมีน 

 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
1. สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
2.เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
3.มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา 
การถาม-ตอบ ทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
5. มอบหมายการค้นค ว้าเกี่ ยวกับ
สารประกอบอินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของฉัน ให้ทำรูปแบบคลิปสรุป
งานและรายงานการค้นคว้า 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
การเรียน online และการสอบ 

-power point 
-เอกสารประกอบการ
สอน 
- คลิปการสอน ผ่าน
ระบบ MS Teams และ
ระบบ e-learning  
(สำหรับทบทวนหรือ
เตรียมตัวก่อนเรียน) 
 

อ.ดร.สุรียพ์ร 
 



มคอ. 3 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

online ทั้งหมด 

14 
(18 พ.ย.65) 

สารชีวโมเลกุล 
1. ความหมายและความสำคัญของ
สาร 
ชีวโมเลกุล 
2. การจำแนกชนิดของคาร์โบไฮเดรต  
3. ศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของ
คาร์โบไฮเดรต 
4. ศึกษาปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต 
5. ความหมายและความสำคัญของลิ
ปิด 
6. การจำแนกประเภทของลิปิด 
 

 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
1. สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
2.เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
3.มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา 
การถาม-ตอบ ทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
5. มอบหมายการค้นค ว้า เกี่ ยวกับ
สารประกอบอินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของฉัน ให้ทำรูปแบบคลิปสรุป
งานและรายงานการค้นคว้า 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
การเรียน online และการสอบ 
online ทั้งหมด 

-power point 
-เอกสารประกอบการ
สอน 
- คลิปการสอน ผ่าน
ระบบ MS Teams และ
ระบบ e-learning  
(สำหรับทบทวนหรือ
เตรียมตัวก่อนเรียน) 
 

อ.ดร.สุรียพ์ร 
 

15 
(25 พ.ย.65) 

สารชีวโมเลกุล (ต่อ) 
1. ศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของ
ลิปิด 
2. ศึกษาปฏิกิริยาบางชนิดของลิปิด 
3. ความหมายและโครงสร้างของ
โปรตีน 
4. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของกรดอะมิโน 
5. ปฏิกิริยาของกรดอะมิโน การเกิด
พันธะเปปไทด์ 
6. ตัวอย่างโปรตีนที่เป็นสารเร่งทางชีว

 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
1. สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
2.เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
3.มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ

-power point 
-เอกสารประกอบการ
สอน 
- คลิปการสอน ผ่าน
ระบบ MS Teams และ
ระบบ e-learning  
(สำหรับทบทวนหรือ
เตรียมตัวก่อนเรียน) 
 

อ.ดร.สุรียพ์ร 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

ภา 
เช่น เอนไซม์ 

โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
4. การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา 
การถาม-ตอบ ทั้งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม 
5. มอบหมายการค้ นค ว้าเกี่ ยวกับ
สารประกอบอินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของฉัน ให้ทำรูปแบบคลิปสรุป
งานและรายงานการค้นคว้า 
หมายเหตุ: หากเกิดสถานการณ์โควิด
ไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite ได้ จะปรับเป็นรูปแบบ
การเรียน online และการสอบ 
online ทั้งหมด 

 รวม 45    

สอบปลายภาค (9 ธ.ค.65) 
 
หมายเหตุ:  
*ตารางการเรียนการสอนติดวันหยุดจะใช้เป็นการสอน online ผ่านห้องเรียนใน MS Teams  
  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ท้ังน้ีหากมีสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 ที่เป็นไป   
  ตามประกาศควบคุม จะปรับเป็นการเรียนการสอนในรปูแบบออนไลน์ทั้งหมด หรือหากสภาวะการระบาดคลี่คลายลงจะมีการ 
  เรียนในห้องเรียนตามปกติแบบเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) 
 
 



มอ.3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

 

  
 

ผลการเรียนรู้* 
กิจกรรมการประเมิน 

 

กำหนดการประเมนิ 
ผลการเรียนรู้ 

(ระบุ วัน-เวลา) 

ร้อยละของค่าน้ำหนักใน
การประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1.1, 1.2, 2.1, 3.4, 5.4 

สรุปย่อเน้ือหาในรูปแบบ flow chart 

หรือแผนที่ความคิด  

- กลางภาค 3% 

- ปลายภาค 3% 

ตลอดภาคการศึกษา 6 

1.1, 1.2, 2.1, 3.4, 4.3, 5.4 

งานมอบหมายเพ่ือเสริมความรู้ความ

เข้าใจในการเรียน 

- ทำคลิปสรุปงาน 

- รายงานการค้นคว้า 

เก่ียวกับสารประกอบอินทรีย์ 

ปลายภาคการศึกษา 10 

1.1, 1.2, 2.1, 3.4, 4.3, 5.4 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

-กลางภาค 5% 

-ปลายภาค 5% 

ตลอดภาคการศึกษา 10 

1.1, 1.2, 2.1, 5.4 แบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 4 

1.1, 1.2, 2.1 

การสอบย่อย 

- เตรียมความพร้อมในการเรียนต้น

คาบ 

- แบ่งสอบในรายบท 

(มีสอบออนไลน์และสอบในชั้นเรียน

ปกติ) 

หลังเรียนจบแต่ละบท 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

5 

 

30 

1.1, 1.2, 2.1, 3.4, 5.4 
สอบกลางภาค 2 ต.ค.2565 

เวลา 08.30-11.30 น. 

15 

1.1, 1.2, 2.1, 3.4, 5.4 
สอบปลายภาค 

(ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย) 

9 ธ.ค.2565 

เวลา 08.30-11.30 น. 

25 

รวม 100 

หมายเหตุ: ในการสอบหากยังอยู่ในสถานการณ์โควิดจะเป็นการสอบออนไลน์ หรือหากสถานการณ์คลี่คลายลงจะมีการจัดสอบ

แบบเว้นระยะห่างทางสังคมตามตารางสอบของมหาวิทยาลัย 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Map) ที่

กำหนดในหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนทรัพยากรประกอบการเรียน  
1. ช่ือตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
- เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา CH 1483   เคมีพ้ืนฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม (ส่วนเคมีทั่วไป) 
- เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา CH 1483   เคมีพ้ืนฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

     โดย อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา (ส่วนสารประกอบอินทรีย์) 
2. ช่ือเอกสารอ่านประกอบ/สื่ออเิล็กทรอนิกส์/แหล่งอา้งองิอื่นๆ ที่นักศกึษาควรอ่านเพิ่มเติม 
 1. รำไพ  สิริมนกุล. (2535). เคมีอินทรีย์เบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
        รามคำแหง.  
 2. วารุณี ยงสกุลโรจน์. (2541). เคมีอินทรีย์ 1, พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
 3. สมพงศ์ จันทร์โพธ์ิศรี. (2555). เคมีอินทรีย์ เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที ่3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์.  
 4. สมพงศ์ จันทร์โพธ์ิศรี. (2553). เคมีอินทรีย์ เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์.  
 5. ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. (2552). เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน เล่ม 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ที ซี  
        การพิมพ์  
 6. เกสร พะลัง. (2543).  เคมีอินทรีย์ , พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 7. อุดม ก๊กผล โสภณ เริงสำราญ และ อมร เพชรสม. (2543). อินทรีย์เคมี 1, พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุง 
        แก้ไข). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สงขลา. 
     8. L.G. Wade, Jr. 2003. Organic Chemistry. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall.  
     9. J. G. Smith. 2006.  Organic Chemistry.  New York: McGraw-Hill. 
    10. T. W. G. Solomons and C. B. Fryhle. 2008. Organic Chemistry. 9th ed. New  
  Jersey: John Wiley & Sons. 
    

หมวดที่ 7 หมวดที่ 7 การประเการประเมินมินรายวิชาและกระบรายวิชาและกระบวนวนการปรับการปรับปรุงปรุง  
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. นักศึกษามีการประเมินผลการสอนของรายวิชา ในวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประสิทธิภาพการสอน ตลอดจนบรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องเรียนปกติและห้องเรียนออนไลน์ โดยผล    

               ประเมินและข้อเสนอแนะจะผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือนำมาปรับปรุงใชใ้นรายวิชา 
   ต่อไป 
2. การสอบถามพูดคุยกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

    1. คะแนนการสอบย่อย ผลสอบปลายภาค 

  2. คุณภาพและความถูกต้องของงานที่มอบหมาย 

          3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 

  4. การตอบคำถามและการทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

         5. การใช้สื่อการสอนในบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษา  
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3. วิธกีารปรับปรุงการสอน 
1. มีการประเมินจากประสิทธิผล   เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
   ของรายวิชา (ข้อ 1) และกลยุทธ์การประเมินการสอน (ข้อ 2) ในทุกภาคการศึกษา 
2. มีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีความถูกต้องและทันสมัย ทั้งส่วนเอกสาร 
   ประกอบการสอนและบทเรียนออนไลน์ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ วิธทีวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จริยธรรม -ติดตามข้อมูลจากสานักทะเบียนเพ่ือขอ
ข้อมูลนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ 

นักศึกษาท่ีทจุริตในการสอบ ไม่ม ี

-ตรวจสอบการเข้าห้องเรียนตรงเวลา 
การตรงต่อเวลา และขาดเรียน 

นักศึกษาเข้าห้องสอบตรงต่อ
เวลา 

-ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวน
นักศึกษา 

- ติดตามผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษาส่งงานกลุ่มตรงเวลา -อย่างน้อยร้อยละ 80 

ของจำนวนครั้งที่กำหนดให้ส่ง
รายงานกลุ่ม 

ความรู้ -ทวนสอบจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ในการสอบย่อยเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเรียนครั้งต่อไป การทำแบบฝึกหัดใน
ชั้นเรียน 

-ทวนสอบจากคะแนนสอบย่อย /คะแนน
สอบปลายภาค 

 

-ทวนสอบจากงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
พิจารณาความถูกต้องในการการเลือก
แหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
ใช้ภาษา 

- จำนวนกลุ่มของนักศึกษาท่ีได้
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70 
ของคะแนนทั้งหมด 

 

-จำนวนนักศึกษาท่ีมีความรู้
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกรด 
A-D) 

- จำนวนกลุ่มของนักศึกษาท่ีได้
คะแนนรายงานน้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 

- นักศึกษาท่ีสามารถตอบ
คำถามได้อย่างถูกต้อง 

-อย่างน้อยร้อยละ 80 

ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

 

-อย่างน้อยร้อยละ 80 

ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

 

-ไม่เกิน 1 กลุ่ม 
 

 

-อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

สังเกตพฤติกรรม 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ทำปฏิบัติการแบบกลุ่ม 

 

-จำนวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วม 

 

-มากกว่าร้อยละ 80 

ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 มีการประชุมกลุม่วิชาเพื่อทบทวน และวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลประเมินการสอน 
โดยนักศึกษา ตลอดจนเนื้อหาวิชา รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวเิคราะห์ข้อสอบ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวาง 
แผนการพัฒนาการเรยีนสอนต่อไป 
 




