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รายละเอียดของรายวิชา 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ  

ภาคการศึกษาท่ี   2   ปีการศึกษา  2564 (สาํหรบันักศึกษาคณะการแพทยแ์ผนจีน) 

 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา      CH 2233  อนิทรยีเ์คมพีืน้ฐาน (Basic Organic Chemistry) 

2. จาํนวนหน่วยกิต     3(3/3-0-0)        

3. หลกัสูตร และประเภทรายวิชา            หลกัสตูร 110 หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี   

4. ระดบัการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน     ปรญิญาตร ี/ ปี 2       

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

         เคมทีัว่ไป 1 (General Chemistry I, CH 1213) หรอื  เคมทีัว่ไป (General Chemistry, CH 1293))    

ห รื อ  ห ลั ก เค มี  (Principles of Chemistry, CH 1233) ห รื อ  เ ค มี พื้ น ฐ า น  (Basic Chemistry, CH 1332)                

หรอื เคมพีืน้ฐาน (Basic Chemistry, CH 1332)      

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  -     

7. ช่ืออาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา   อาจารย ์พรศกัดิ ์คุณวุฒมิโนธรรม 

    ช่ืออาจารยผ์ู้รบัผิดชอบร่วม    -    
8. สถานท่ีเรียน    อาคารเรยีนหอ้ง 2-203  

วนัจนัทร ์ เวลา 08.30-10.00      

วนัองัคาร เวลา 13.30-15.00      

9. วนัท่ีจดัทาํรายละเอียดของรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสุด    28 ธนัวาคม 2564 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถจาํแนกประเภทสารประกอบอนิทรยีเ์คม ีและเรยีกชื่อสารประกอบอนิทรยีช์นิดต่างๆได ้

2. เพือ่ใหน้กัศกึษาทราบถงึคุณลกัษณะทางกายภาพ และคุณสมบตัทิางเคมขีองสารประกอบอนิทรยีช์นิดต่างๆได ้ 

3. เพือ่ใหน้กัศกึษาทราบถงึวธิกีารเตรยีม และปฏกิริยิาทางเคมขีองสารประกอบอนิทรยีช์นิดต่าง ๆ ได ้ 

4. เพือ่ใหน้กัศกึษาทราบถงึสารประกอบสาํคญัทีม่ใีนธรรมชาตติ่างๆ โดยประยุกตจ์ากความรูข้า้งตน้  



 

 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

     - เพือ่ใหเ้น้ือหามคีวามทนัสมยั นกัศกึษาสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเองโดยการหาความรูเ้พิม่เตมิภายนอก

หอ้งเรยีน ทัง้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต โดยใชฐ้านขอ้มลูต่าง ๆ เวบ็ไซต ์บทเรยีนออนไลน์ รวมทัง้นกัศกึษาสามารถ

ประยุกตว์ชิาอนิทรยีเ์คมเีขา้กบัศาสตรอ์ื่น ๆ ได ้

3. ผลลพัธก์ารเรียนรู้ระดบัรายวิชา (CLOs) 
 1. สามารถจาํแนกสารประกอบอนิทรยีต์ามชนิดหมู่ฟังก์ชนัได ้

   2. สามารถอธบิายเกีย่วกบัสมบตัทิางกายภาพ สมบตัทิางเคมขีองสารประกอบอนิทรยีไ์ด ้

    3. สามารถอ่านชื่อและเขยีนโครงสรา้งของสารประกอบอนิทรยีไ์ด ้

 4. สามารถอธบิายการเตรยีมและปฏกิริยิาเคมขีองสารประกอบอนิทรยีไ์ด ้

 

 
หมวดท่ี 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

     จาํแนกและการเรยีกชื่อสารประกอบอนิทรยี ์คุณสมบตัทิัว่ไป สเตอรโิอเคม ีและปฏกิริยิาของสารประกอบอนิทรยี์

ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ สารประกอบไฮโดรคารบ์อนชนิดต่างๆ อลักอฮอล์  ฟีนอล  อเีทอร ์ อลัดไีฮด์   และคโีตน  กรด

คาร์บอกซิลกิ และอนุพนัธ์ กรดอะมโิน สารที่ประกอบด้วย หมู่ฟังก์ชนัหลายหมู่ สารพอลิเมอร์ สารประกอบที่เป็น

ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิเช่น คารโ์บไฮเดรต โปรตนี และไขมนั และกรดนิวคลอิคิ 

2. จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   

บรรยาย 45 ชัว่โมง  

3.  วนัเวลาให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

   จนัทร-์ศุกร ์เวลา 08.00-16.00 น. หอ้ง 2-229 

 ID Line : kponsak 
  E-mail : kponsak@hotmail.com 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้คณะแพทยแ์ผนจีน 

คณุธรรม จริยธรรม ท่ีต้องพฒันา ความรู้  ทกัษะทางปัญญา 

ท่ีต้องพฒันา 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  

การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1) มคีุณธรรม 6 
ประการ ได้แก่ ขยนั 
อดทน ประหยดัเมตตา
ซื่อสตัย ์กตญั�ู และ
ดําเนินชวีติตามแนว
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

1.2) แสดงออกถึงความมี

วินยัและความรับผิดชอบ 
เสียสละ และเป็นแบบอยา่ง
ที่ดีต่อสังคม 

2.1) อธบิายความรู้
หลกัการและทฤษฎี
ในรายวชิาทีเ่รยีน 

3.4) สามารถศกึษาวเิคราะห์
ปัญหาทีซ่บัซอ้นและเสนอแนว
ทางแกไ้ขที่สรา้งสรรค์ 

4.3) สามารถปรบัตวัทํางาน
ร่วมกบัผูอ้ืน่ทัง้ในฐานะผูนํ้า
และสมาชกิกลุ่ม 

5.4) สามารถใชภ้าษาไทยในการ
สื่อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

       

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดงัน้ี 
1. คณุธรรม จริยธรรม ท่ี

ต้องพฒันา 
วิธีการสอน / วิธีการจดัการเรียนรู้  วิธีการวดัและประเมินผล 

 มคีุณธรรม 6 ประการ 

ไดแ้ก่ ขยนั อดทน ประหยดั

เมตตาซื่อสตัย ์กตญั� ูและ

ดําเนินชวีติตามแนวปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

- สอดแทรกคุณธรรม 6 ประการไวใ้นเอกสารการสอนและในขณะ

สอนเพือ่เตอืนใหน้ักศกึษาไดต้ระหนักและนําไปใช ้พฒันาตนเอง 

ใหเ้ป็นคนดขีองสงัคมและใหนั้กศึกษามีคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์

โดยการไม่ทิง้ขยะในห้องเรียน รู้จักการคัดแยกขยะ และการใช้

จักรยานอย่างมีวินัย ในการจอด และใช้อย่างรู้คุณค่า รับผิดชอบ

ต่อสังคม 

1) ประเมนิผลจากการส่งงานของนักศกึษา และการ

ทุจรติ ในการสอบ  

2) หอ้งเรยีนสะอาดไม่มกีารทิง้เศษอาหาร เครื่องดื่มใน

หอ้งเรยีน  

 

 เคารพกฎระเบยีบและ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ร

และสงัคม 

1) ผูส้อนทําขอ้ตกลงและทําความเขา้ใจกบันักศกึษาตอนเขา้ชัน้

เรยีนชัว่โมงแรก ใหป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆของ

มหาวทิยาลยัและสงัคม  

- การแต่งกายถูกระเบยีบ / ไม่เขา้ไปในแหล่งอบายมุข ตามขอ้

หา้มของมหาวทิยาลยั / การไม่ทุจรติในการสอบ / การไม่ลกัขโมย 

 

1) ตดิตามคะแนนความประพฤตขิองนักศกึษาจาก

หลกัสตูร/คณะวชิา โดยตอ้งไม่มนีักศกึษาทีถู่กหกั

คะแนนความประพฤต ิ

 

2. ความรู้ ท่ีต้องพฒันา  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 อธบิายความรูห้ลกัการและ

ทฤษฎ ี

ในรายวชิาทีเ่รยีน 

 

 

1) บรรยาย อธบิายขัน้ตอน วธิกีาร ประกอบการยกตวัอย่าง 

2) กําหนดใหน้ักศกึษาทําแบบฝึกหดัประกอบเนื้อหาในแต่ละบท 

3) วดัและประเมนิความเขา้ใจต่อการเรยีนในระหว่างสอน 

4) สอนทางออนไลน์ 

1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 

2) เฉลยขอ้สอบย่อย 

3) แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อย แบบทดสอบกลาง

ภาค แบบทดสอบปลายภาค คน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ

ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน และ e-learning 

4) มอบหมายใหน้ักศกึษาทํางานกลุ่ม    

 

3. ทกัษะทางปัญญา ท่ี

ต้องพฒันา 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 สามารถศกึษาวเิคราะห์

ปัญหาทีซ่บัซอ้นและเสนอแนว

ทางแกไ้ขทีส่รา้งสรรค ์

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาํคญัและเน้นการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 โดย 

- บรรยายใหน้ักศกึษาเกดิทกัษะและใหท้ําโจทยปั์ญหา

ภายในชัน้ 

เรยีน จากนัน้ใหน้ักศกึษาจบักลุ่มช่วยกนัแกโ้จทยปั์ญหา 

      - กําหนดใหท้ําแบบฝึกหดัส่ง โดยผูส้อนตรวจสอบและให้

หลกัการวเิคราะหแ์กน่ักศกึษาภายในชัน้เรยีน 

ประเมนิผลจากการตรวจสอบคาํตอบจากแบบฝึกหดั

และการอธบิายของนักศกึษาจากการโจทยภ์ายในชัน้

เรยีน 



 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบท่ี

ต้องพฒันา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 สามารถปรบัตวัและ

ทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นทัง้ใน

ฐานะผูนํ้าและสมาชกิกลุ่ม   

ให้นักศึกษาจบักลุ่มช่วยกนัแก้โจทย์ปัญหา และส่งตวัแทนกลุ่ม

นําเสนอคําตอบ และให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ภายนอกหอ้งเรยีนโดยใหท้ํางานเป็นทมี 

-มอบหมายงานให้นศ.จดักลุ่มทําคลิปวดิีโอสรุปเนื้อหาอย่างย่อ

พรอ้มนําเสนอหน้าชัน้เรยีน 

1) ประเมนิจากพฤตกิรรมในการทํางานกลุ่ม 

2) กําหนดคะแนน 

3) ใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัแก่นักศกึษาเพื่อปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมการทํางานกลุ่มใหม้สี่วนร่วมมากขึน้ 

 4) ตรวจสอบงานทีม่อบหมายให ้ทัง้ความสมบูรณ์ของ

งานและการส่งงานภายในเวลาทีก่ําหนด 

5.ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข 

การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี

ต้องพฒันา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 สามารถใชภ้าษาไทยใน

การสื่อสารได ้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ใหน้ักศกึษาทํากจิกรรม โดยส่งตวัแทนกลุ่มมาอธบิายคาํตอบ

จากโจทยท์ีก่ําหนดให ้ทําแบบฝึกหดัและคน้ควา้หาความรู้

เพิม่เตมิภายนอกหอ้งเรยีนทัง้ในหอ้งสมุดและผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตคน้ควา้แหลง่ความรูจ้ากฐานขอ้มลูออนไลน์ และ

จดัทําเป็นรายงานกลุ่ม จากนัน้ใหส้่งรายงานผ่านอเีมลโดยไม่ตอ้ง

จดัทําเป็นรปูเล่ม  

พจิารณาการนําเสนอหน้าชัน้เรยีน และตรวจสอบการ

ใชค้าํในการอธบิายคาํตอบแบบฝึกหดัและรายงาน 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

วนั-เดือน-ปี หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัว่โมง

(บรรยาย/

ปฏิบติั/

ฝึกงาน) 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ส่ือการสอน  ช่ือผู้สอน 

4 ม.ค. 2565 

10 ม.ค. 2565 

 

- วิเคราะห์ภมิูหลงัและ

ศกัยภาพของผู้เรียน 

- อบรมคณุธรรม 

จริยธรรม 

- บทนําอินทรียเ์คมี

เบือ้งต้น 

อนิทรยีเ์คมคีอือะไร/การ

จาํแนกสารประกอบ

อนิทรยี/์พนัธะเคม/ีไฮบริ

ไดเซชนั/หมูฟั่งกช์นั/ชนิด

บรรยาย 

3.0 ชัว่โมง 

     - ทดสอบความรูท้างดา้นเคมี

พืน้ฐานของนักศกึษา เพื่อจะได้

เป็นการประเมนิความรูเ้บือ้งตน้

ของนักศกึษาและจะไดนํ้ามาเป็น

ขอ้มลูในการเตรยีมความพรอ้ม

ในการเรยีนการสอนเคมอีนิทรยี ์ 

โดยจะทาํการทดสอบวดัความรู้

พืน้ฐานของนักศกึษาก่อนและ

หลงัทัง้กลางภาคและปลายภาค 

โดยชัว่โมงแรกจะทาํการทดสอบ

- แบบทดสอบย่อย 

- power point 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

- บทเรยีนออนไลน์ 

(e-learning) 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 

อ.พรศกัดิ ์

 



 

ของคารบ์อนอะตอมและ

ไฮโดรเจนอะตอมใน

สารประกอบอนิทรยี ์

/ไอโซเมอรช์นิดโครงสรา้ง

และวธิกีารเขยีนสตูร

โครงสรา้ง 

เพื่อวดัความรูพ้ืน้ฐานทางดา้น

เคมทีัว่ไปทีนั่กศกัษาเรยีนมาแลว้

จากภาคการศกึษาทีผ่่านมา 

- อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทัง้สอดแทรกหรอื

ยกตวัอย่างคุณธรรม จรยิธรรม 

ไวใ้นขณะทาํการสอนเมื่อมี

โอกาสเพื่อเป็นการเตอืนให้

นักศกึษาไดม้จีติสาํนึก เหน็

คุณค่าและเป็นความภาคภมูใิจ

ของนักศกึษาทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

- บรรยายโดยใชส้ื่อ power point  

- ใหนั้กศกึษาจดักลุ่มร่วมกนั

แกปั้ญหาโจทยพ์รอ้มส่งตวัแทน

กลุ่มเสนอผลการแกปั้ญหาโจทย ์ 

 

11 ม.ค. 2565 

17 ม.ค. 2565 

18 ม.ค. 2565 

บทนําอินทรียเ์คมี

เบือ้งต้น  

การเรยีกชื่อสารประกอบ

อนิทรยี/์กรดและเบสใน

สารประกอบอนิทรยีเ์คม/ี

สารมธัยนัตร/์ประเภทของ

ตวัเขา้ทาํปฏกิริยิา/ชนิด

ของปฏกิริยิาอนิทรยีเ์คม/ี

สภาวะทรานสชินั/

โครงสรา้งเรโซแนนซ์/

ไฮเปอรค์อนจเูกชนั/ทอโท

เมอรซิมึ 

บรรยาย 

4.5 ชัว่โมง 

เน้นผู้เรียนเป็นสาํคญัและเน้น

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ด้าน critical thinking/ 

creativity&innovation/coolab

oration/communication 

- ใหนั้กศกึษาส่งรายชื่อกลุ่ม

พรอ้มหวัขอ้และพจิารณา

แนวโน้มความเป็นไปไดข้อง

หวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารประกอบ

เคมอีนิทรยีร่์วมกนั 

- อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทัง้สอดแทรกหรอื

ยกตวัอย่างคุณธรรม จรยิธรรม 

ไวใ้นขณะทาํการสอนเมื่อมี

โอกาสเพื่อเป็นการเตอืนให้

นักศกึษาไดม้จีติสาํนึก เหน็

คุณค่าและเป็นความภาคภมูใิจ

ของนักศกึษาทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

- แบบทดสอบย่อย 

- power point 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

- บทเรยีนออนไลน์ 

(e-learning) 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 

อ.พรศกัดิ ์

 



 

- ใหนั้กศกึษาจดักลุ่มร่วมกนั

แกปั้ญหาโจทยพ์รอ้มส่งตวัแทน

กลุ่มเสนอผลการแกปั้ญหาโจทย ์ 

- ทดสอบย่อยเพื่อวดัความเขา้ใจ

ในช่วงเวลาทีท่าํการสอน โดย

อาจจะวดัประเมนิผลการสอน

หลงัจากจบหวัขอ้ทีส่อนใน

ขณะนัน้ว่าทีส่อนจบไปนัน้เขา้ใจ

มากน้อยแค่ไหน หรอือาจจะวดั

ประเมนิการสอนในสปัดาหถ์ดัไป

กไ็ดเ้พื่อใหนั้กศกึษาไดเ้ตรยีมตวั

อ่านมาล่วงหน้า 

24 ม.ค. 2565 

25 ม.ค. 2565 

 

 

อลัเคนและไซโคลอลั

เคน 

ลกัษณะโครงสรา้ง/การ

เรยีกชื่ออลัเคน และ

ไซโคลอลัเคน 

/ไอโซเมอรช์นิดโครงสรา้ง

ของอลัเคน/คุณสมบตัทิาง

กายภาพของอลัเคน และ

ไซโคลอลัเคน/การ

เตรยีมอลัเคน และ       

ไซโคลอลัเคน/ปฏกิริยิา

ของอลัเคนและไซโคล  

อลัเคน 

บรรยาย 

3.0 ชัว่โมง 

- อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทัง้สอดแทรกหรอื

ยกตวัอย่างคุณธรรม จรยิธรรม 

ไวใ้นขณะทาํการสอนเมื่อมี

โอกาสเพื่อเป็นการเตอืนให้

นักศกึษาไดม้จีติสาํนึก เหน็

คุณค่าและเป็นความภาคภมูใิจ

ของนักศกึษาทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

- บรรยายโดยใชส้ื่อ power point  

- นักศกึษาแต่ละกลุ่มร่วมกนั

แกปั้ญหาโจทยพ์รอ้มส่งตวัแทน

กลุ่มเสนอผลการแกปั้ญหาโจทย ์ 

- ทดสอบย่อยเพื่อวดัความเขา้ใจ

ในช่วงเวลาทีท่าํการสอน โดย

อาจจะวดัประเมนิผลการสอน

หลงัจากจบหวัขอ้ทีส่อนใน

ขณะนัน้ว่าทีส่อนจบไปนัน้เขา้ใจ

มากน้อยแค่ไหน หรอือาจจะวดั

ประเมนิการสอนในสปัดาหถ์ดัไป

กไ็ดเ้พื่อใหนั้กศกึษาไดเ้ตรยีมตวั

อ่านมาล่วงหน้า 

 

 

- แบบทดสอบย่อย 

- power point 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

- บทเรยีนออนไลน์ 

(e-learning) 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 

อ.พรศกัดิ ์

 



 

31 ม.ค. 2565 

1 ก.พ. 2565 

 

 

อลัคิลเฮไลด ์

ลกัษณะโครงสรา้ง/การ

เรยีกชื่ออลัคลิเฮไลด/์

คุณสมบตัทิางกายภาพ

ของอลัคลิเฮไลด/์การ

เตรยีมอลัคลิเฮไลด/์

ปฏกิริยิาของอลัคลิเฮไลด ์

บรรยาย 

3.0 ชัว่โมง 

- อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทัง้สอดแทรกหรอื

ยกตวัอย่างคุณธรรม จรยิธรรม 

ไวใ้นขณะทาํการสอนเมื่อมี

โอกาสเพื่อเป็นการเตอืนให้

นักศกึษาไดม้จีติสาํนึก เหน็

คุณค่าและเป็นความภาคภมูใิจ

ของนักศกึษาทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

- บรรยายโดยใชส้ื่อ power point  

- นักศกึษาแต่ละกลุ่มร่วมกนั

แกปั้ญหาโจทยพ์รอ้มส่งตวัแทน

กลุ่มเสนอผลการแกปั้ญหาโจทย ์ 
- ทดสอบย่อยเพื่อวดัความเขา้ใจ

ในช่วงเวลาทีท่าํการสอน โดย

อาจจะวดัประเมนิผลการสอน

หลงัจากจบหวัขอ้ทีส่อนใน

ขณะนัน้ว่าทีส่อนจบไปนัน้เขา้ใจ

มากน้อยแค่ไหน หรอือาจจะวดั

ประเมนิการสอนในสปัดาห์

ถดัไปกไ็ดเ้พื่อใหนั้กศกึษาได้

เตรยีมตวัอ่านมาล่วงหน้า 

- แบบทดสอบยอ่ย 

- power point 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

- บทเรยีนออนไลน์ 

(e-learning) 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 

อ.พรศกัดิ ์

 

7 ก.พ. 2565 

 

 

อลัคีนและไดอีน 

ลกัษณะโครงสรา้ง/การ

เรยีกชื่ออลัคนีและไดอนี/

คุณสมบตัทิางกายภาพ

ของอลัคนีและไดอนี/การ

เตรยีมอลัคนีและไดอนี/

ปฏกิริยิาของอลัคนีและได

อนี 

บรรยาย 

1.5 ชัว่โมง 

- อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทัง้สอดแทรกหรอื

ยกตวัอย่างคุณธรรม จรยิธรรม 

ไวใ้นขณะทาํการสอนเมื่อมี

โอกาสเพื่อเป็นการเตอืนให้

นักศกึษาไดม้จีติสาํนึก เหน็

คุณค่าและเป็นความภาคภมูใิจ

ของนักศกึษาทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

- บรรยายโดยใชส้ื่อ power point  

- นักศกึษาแต่ละกลุ่มร่วมกนั

แกปั้ญหาโจทยพ์รอ้มส่งตวัแทน

กลุ่มเสนอผลการแกปั้ญหาโจทย ์ 

- ทดสอบย่อยเพื่อวดัความเขา้ใจ

ในช่วงเวลาทีท่าํการสอน โดย

- แบบทดสอบย่อย 

- power point 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

- บทเรยีนออนไลน์ 

(e-learning) 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 
อ.พรศกัดิ ์

 



 

อาจจะวดัประเมนิผลการสอน

หลงัจากจบหวัขอ้ทีส่อนใน

ขณะนัน้ว่าทีส่อนจบไปนัน้เขา้ใจ

มากน้อยแค่ไหน หรอือาจจะวดั

ประเมนิการสอนในสปัดาหถ์ดัไป

กไ็ดเ้พื่อใหนั้กศกึษาไดเ้ตรยีมตวั

อ่านมาล่วงหน้า 

8 ก.พ. 2565 

 

อลัไคน์ 

ลกัษณะโครงสรา้ง/การ

เรยีกชื่ออลัไคน์/คุณสมบตัิ

ทางกายภาพของอลัไคน์/

การเตรยีมอลัไคน์/

ปฏกิริยิาของอลัไคน์ 

บรรยาย 

1.5 ชัว่โมง 

- อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทัง้สอดแทรกหรอื

ยกตวัอย่างคุณธรรม จรยิธรรม 

ไวใ้นขณะทาํการสอนเมื่อมี

โอกาสเพื่อเป็นการเตอืนให้

นักศกึษาไดม้จีติสาํนึก เหน็

คุณค่าและเป็นความภาคภมูใิจ

ของนักศกึษาทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

- บรรยายโดยใชส้ื่อ power point  

- นักศกึษาแต่ละกลุ่มร่วมกนั

แกปั้ญหาโจทยพ์รอ้มส่งตวัแทน

กลุ่มเสนอผลการแกปั้ญหาโจทย ์ 
- ทดสอบย่อยเพื่อวดัความเขา้ใจ

ในช่วงเวลาทีท่าํการสอน โดย

อาจจะวดัประเมนิผลการสอน

หลงัจากจบหวัขอ้ทีส่อนใน

ขณะนัน้ว่าทีส่อนจบไปนัน้เขา้ใจ

มากน้อยแค่ไหน หรอือาจจะวดั

ประเมนิการสอนในสปัดาห์

ถดัไปกไ็ดเ้พื่อใหนั้กศกึษาได้

เตรยีมตวัอ่านมาล่วงหน้า 

- แบบทดสอบย่อย 

- power point 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

- บทเรยีนออนไลน์ 

(e-learning) 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 

อ.พรศกัดิ ์

 

14 ก.พ. 2565 

15 ก.พ. 2565 

 

- อะโรเมติก

ไฮโดรคารบ์อน 

ลกัษณะโครงสรา้ง/การ

เรยีกชือ่อะโรเมตกิ

ไฮโดรคารบ์อน/ 

คุณสมบตัทิางกายภาพ

ของอะโรเมตกิ

ไฮโดรคารบ์อน/การ

บรรยาย 

3.0 ชัว่โมง 

- อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทัง้สอดแทรกหรอื

ยกตวัอย่างคุณธรรม จรยิธรรม 

ไวใ้นขณะทาํการสอนเมื่อมี

โอกาสเพื่อเป็นการเตอืนให้

นักศกึษาไดม้จีติสาํนึก เหน็

คณุค่าและเป็นความภาคภมูใิจ

- แบบทดสอบย่อย 

- power point 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

- บทเรยีนออนไลน์ 

(e-learning) 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 

อ.พรศกัดิ ์

 



 

เตรยีมอะโรเมตกิ

ไฮโดรคารบ์อน//ปฏกิริยิา

ของอะโรเมตกิ

ไฮโดรคารบ์อน 

- สรปุรายละเอียด

เน้ือหาให้นักศึกษาเพือ่

ได้เตรียมความพร้อมใน

การสอบกลางภาค 

 

ของนักศกึษาทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

- บรรยายโดยใชส้ื่อ power point  

- นักศกึษาแต่ละกลุ่มร่วมกนั

แกปั้ญหาโจทยพ์รอ้มส่งตวัแทน

กลุ่มเสนอผลการแกปั้ญหาโจทย ์ 

- ทดสอบย่อยเพื่อวดัความเขา้ใจ

ในช่วงเวลาทีท่าํการสอน โดย

อาจจะวดัประเมนิผลการสอน

หลงัจากจบหวัขอ้ทีส่อนใน

ขณะนัน้ว่าทีส่อนจบไปนัน้เขา้ใจ

มากน้อยแค่ไหน หรอือาจจะวดั

ประเมนิการสอนในสปัดาหถ์ดัไป

กไ็ดเ้พื่อใหนั้กศกึษาไดเ้ตรยีมตวั

อ่านมาล่วงหน้า 

- จะสรุปรายละเอยีดเน้ือหาที่

นักศกึษาเรยีนมาทัง้หมดเพื่อ

นักศกึษาจะไดม้องเหน็ภาพของ

รายวชิา โดยการสรุปเน้ือหา

อย่างย่อเป็นตวัอย่างพรอ้มทัง้ตวิ 

เฉลยแบบฝึกหดัและอธบิาย

หวัขอ้ต่างๆ ทีนั่กศกึษาสงสยัไม่

เขา้ใจ 

 

สอบกลางภาค 

28 ก.พ. 2565 

1 มี.ค. 2565 

7 มี.ค. 2565 

 

- แอลกอฮอลแ์ละฟีนอล 

ลกัษณะโครงสรา้ง/การ

เรยีกชื่อแอลกอฮอล ์

และฟีนอล/ 

คุณสมบตัทิางกายภาพ

ของแอลกอฮอล ์     

และฟีนอล/การเตรยีม

แอลกอฮอลแ์ละฟีนอล/

ปฏกิริยิาของแอลกอฮอล์

และฟีนอล 

บรรยาย 

4.5 ชัว่โมง 

- อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทัง้สอดแทรกหรอื

ยกตวัอย่างคุณธรรม จรยิธรรม 

ไวใ้นขณะทาํการสอนเมื่อมี

โอกาสเพื่อเป็นการเตอืนให้

นักศกึษาไดม้จีติสาํนึก เหน็

คุณค่าและเป็นความภาคภมูใิจ

ของนักศกึษาทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

- บรรยายโดยใชส้ื่อ power point  

- นักศกึษาแต่ละกลุ่มร่วมกนั

แกปั้ญหาโจทยพ์รอ้มส่งตวัแทน

- แบบทดสอบย่อย 

- power point 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

- บทเรยีนออนไลน์ 

(e-learning) 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 

อ.พรศกัดิ ์

 



 

กลุ่มเสนอผลการแกปั้ญหาโจทย ์ 

ทดสอบย่อยเพื่อวดัความเขา้ใจ

ในชว่งเวลาทีท่าํการสอน โดย

อาจจะวดัประเมนิผลการสอน

หลงัจากจบหวัขอ้ทีส่อนใน

ขณะนัน้ว่าทีส่อนจบไปนัน้เขา้ใจ

มากน้อยแค่ไหน หรอือาจจะวดั

ประเมนิการสอนในสปัดาหถ์ดัไป

กไ็ดเ้พื่อใหนั้กศกึษาไดเ้ตรยีมตวั

อ่านมาล่วงหน้า 

8 มี.ค. 2565 

14 มี.ค. 2565 

 

อีเทอรแ์ละไซคลิก

อีเทอร ์

ลกัษณะโครงสรา้ง/การ

เรยีกชื่ออเีทอรแ์ละไซคลกิ

อเีทอร/์คุณสมบตัทิาง

กายภาพของอเีทอร/์การ

เตรยีมอเีทอรแ์ละไซคลกิ

อเีทอร/์ปฏกิริยิาของ

อเีทอรแ์ละไซคลกิอเีทอร ์

บรรยาย 

3.0 ชัว่โมง 

- บรรยายโดยใชส้ื่อ power point 

- อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทัง้สอดแทรกหรอื

ยกตวัอย่างคุณธรรม จรยิธรรม 

ไวใ้นขณะทาํการสอนเมื่อมี

โอกาสเพื่อเป็นการเตอืนให้

นักศกึษาไดม้จีติสาํนึก เหน็

คุณค่าและเป็นความภาคภมูใิจ

ของนักศกึษาทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

- นักศกึษาแต่ละกลุ่มร่วมกนั

แกปั้ญหาโจทยพ์รอ้มส่งตวัแทน

กลุ่มเสนอผลการแกปั้ญหาโจทย ์ 

ทดสอบย่อยเพื่อวดัความเขา้ใจ

ในช่วงเวลาทีท่าํการสอน โดย

อาจจะวดัประเมนิผลการสอน

หลงัจากจบหวัขอ้ทีส่อนใน

ขณะนัน้ว่าทีส่อนจบไปนัน้เขา้ใจ

มากน้อยแค่ไหน หรอือาจจะวดั

ประเมนิการสอนในสปัดาหถ์ดัไป

กไ็ดเ้พื่อใหนั้กศกึษาไดเ้ตรยีมตวั

อ่านมาล่วงหน้า 

- แบบทดสอบย่อย 

- power point 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

- บทเรยีนออนไลน์ 

(e-learning) 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 

อ.พรศกัดิ ์

 

15 มี.ค. 2565 

21 มี.ค. 2565 

22 มี.ค. 2565 

 

อลัดีไฮดแ์ละคีโตน 

ลกัษณะโครงสรา้ง/     

การเรยีกชื่ออลัดไีฮด ์

และคโีตน/คุณสมบตัทิาง

บรรยาย 

4.5 ชัว่โมง 

- อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทัง้สอดแทรกหรอื

ยกตวัอย่างคุณธรรม จรยิธรรม 

- แบบทดสอบย่อย 

- power point 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

- บทเรยีนออนไลน์ 

อ.พรศกัดิ ์

 



 

 กายภาพของอลัดไีฮด์

และคโีตน/การเตรยีม   

อลัดไีฮดแ์ละคโีตน/

ปฏกิริยิาของอลัดไีฮด์

และคโีตน 

ไวใ้นขณะทาํการสอนเมื่อมี

โอกาสเพื่อเป็นการเตอืนให้

นักศกึษาไดม้จีติสาํนึก เหน็

คุณค่าและเป็นความภาคภมูใิจ

ของนักศกึษาทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

- บรรยายโดยใชส้ื่อ power point  

- นักศกึษาแต่ละกลุ่มร่วมกนั

แกปั้ญหาโจทยพ์รอ้มส่งตวัแทน

กลุ่มเสนอผลการแกปั้ญหาโจทย ์ 

ทดสอบย่อยเพื่อวดัความเขา้ใจ

ในช่วงเวลาทีท่าํการสอน โดย

อาจจะวดัประเมนิผลการสอน

หลงัจากจบหวัขอ้ทีส่อนใน

ขณะนัน้ว่าทีส่อนจบไปนัน้เขา้ใจ

มากน้อยแค่ไหน หรอือาจจะวดั

ประเมนิการสอนในสปัดาหถ์ดัไป

กไ็ดเ้พื่อใหนั้กศกึษาไดเ้ตรยีมตวั

อ่านมาล่วงหน้า 

 

(e-learning) 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 

28 มี.ค. 2564 

29 มี.ค. 2564 

4 เม.ย. 2565 

 

กรดคารบ์อกซิลิก และ

อนุพนัธ ์

ลกัษณะโครงสรา้งของ

กรดคารบ์อกซลิกิ/การ

เรยีกชื่อกรดคารบ์อกซลิกิ/

คุณสมบตัทิางกายภาพ

ของกรดคารบ์อกซลิกิ/การ

เตรยีมกรดคารบ์อกซลิกิ/

ปฏกิริยิาของกรดคารบ์อก

ซลิกิ 

บรรยาย 

4.5 ชัว่โมง 

- อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทัง้สอดแทรกหรอื

ยกตวัอย่างคุณธรรม จรยิธรรม 

ไวใ้นขณะทาํการสอนเมื่อมี

โอกาสเพื่อเป็นการเตอืนให้

นักศกึษาไดม้จีติสาํนึก เหน็

คุณค่าและเป็นความภาคภมูใิจ

ของนักศกึษาทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

- บรรยายโดยใชส้ื่อ power point  

- นักศกึษาแต่ละกลุ่มร่วมกนั

แกปั้ญหาโจทยพ์รอ้มส่งตวัแทน

กลุ่มเสนอผลการแกปั้ญหาโจทย ์ 

ทดสอบย่อยเพื่อวดัความเขา้ใจ

ในช่วงเวลาทีท่าํการสอน โดย

อาจจะวดัประเมนิผลการสอน

หลงัจากจบหวัขอ้ทีส่อนใน

- แบบทดสอบย่อย 

- power point 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

- บทเรยีนออนไลน์ 

(e-learning) 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 

อ.พรศกัดิ ์

 



 

ขณะนัน้ว่าทีส่อนจบไปนัน้เขา้ใจ

มากน้อยแค่ไหน หรอือาจจะวดั

ประเมนิการสอนในสปัดาหถ์ดัไป

กไ็ดเ้พื่อใหนั้กศกึษาไดเ้ตรยีมตวั

อ่านมาล่วงหน้า 

5 เม.ย. 2565 

18 เม.ย. 2565 

 

 

เอมีน 

ลกัษณะโครงสรา้งของ   

เอมนี/การเรยีกชื่อเอมนี/

คุณสมบตัทิางกายภาพ

ของเอมนี/การเตรยีม    

เอมนี/ปฏกิริยิาของของ    

เอมนี 

บรรยาย 

3.0 ชัว่โมง 

- อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทัง้สอดแทรกหรอื

ยกตวัอย่างคุณธรรม จรยิธรรม 

ไวใ้นขณะทาํการสอนเมื่อมี

โอกาสเพื่อเป็นการเตอืนให้

นักศกึษาไดม้จีติสาํนึก เหน็

คุณค่าและเป็นความภาคภมูใิจ

ของนักศกึษาทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

- บรรยายโดยใชส้ื่อ power point  

- นักศกึษาแต่ละกลุ่มร่วมกนั

แกปั้ญหาโจทยพ์รอ้มส่งตวัแทน

กลุ่มเสนอผลการแกปั้ญหาโจทย ์ 

ทดสอบย่อยเพื่อวดัความเขา้ใจ

ในช่วงเวลาทีท่าํการสอน โดย

อาจจะวดัประเมนิผลการสอน

หลงัจากจบหวัขอ้ทีส่อนใน

ขณะนัน้ว่าทีส่อนจบไปนัน้เขา้ใจ

มากน้อยแค่ไหน หรอือาจจะวดั

ประเมนิการสอนในสปัดาหถ์ดัไป

กไ็ดเ้พื่อใหนั้กศกึษาไดเ้ตรยีมตวั

อ่านมาล่วงหน้า 

- แบบทดสอบย่อย 

- power point 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

- บทเรยีนออนไลน์ 

(e-learning) 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 

อ.พรศกัดิ ์

 

19 เม.ย. 2565 

25 เม.ย. 2565 

 

- ชีวโมเลกลุ 

โปรตนี/กรดแอลฟาอะมิ

โน/สภาพความเป็นกรด

และเบส/การเตรยีม/

ปฏกิริยิาเคม/ีชนิดของ

โปรตนี/พนัธะเปปไทด ์

- สรปุรายละเอียด

เน้ือหาให้นักศึกษาเพือ่

ได้เตรียมความพร้อมใน

บรรยาย 

3.0 ชัว่โมง 

- อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทัง้สอดแทรกหรอื

ยกตวัอย่างคุณธรรม จรยิธรรม 

ไวใ้นขณะทาํการสอนเมื่อมี

โอกาสเพื่อเป็นการเตอืนให้

นักศกึษาไดม้จีติสาํนึก เหน็

คุณค่าและเป็นความภาคภมูใิจ

ของนักศกึษาทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

- แบบทดสอบย่อย 

- power point 

- เอกสาร

ประกอบการสอน 

- บทเรยีนออนไลน์ 

(e-learning) 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 

อ.พรศกัดิ ์

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การสอบปลายภาค 

 

 

- บรรยายโดยใชส้ื่อ power point  

- นักศกึษาแต่ละกลุ่มร่วมกนั

แกปั้ญหาโจทยพ์รอ้มส่งตวัแทน

กลุ่มเสนอผลการแกปั้ญหาโจทย ์ 

- ทดสอบย่อยเพื่อวดัความเขา้ใจ

ในช่วงเวลาทีท่าํการสอน โดย

อาจจะวดัประเมนิผลการสอน

หลงัจากจบหวัขอ้ทีส่อนใน

ขณะนัน้ว่าทีส่อนจบไปนัน้เขา้ใจ

มากน้อยแค่ไหน หรอือาจจะวดั

ประเมนิการสอนในสปัดาหถ์ดัไป

กไ็ดเ้พื่อใหนั้กศกึษาไดเ้ตรยีมตวั

อ่านมาล่วงหน้า 

- จะสรุปรายละเอยีดเน้ือหาที่

นักศกึษาเรยีนมาทัง้หมดเพื่อ

นักศกึษาจะไดม้องเหน็ภาพของ

รายวชิา โดยการสรุปเน้ือหา

อย่างย่อเป็นตวัอย่างพรอ้มทัง้ตวิ 

เฉลยแบบฝึกหดัและอธบิาย

หวัขอ้ตา่งๆ ทีนั่กศกึษาสงสยัไม่

เขา้ใจ 

26 เม.ย. 2565 นําเสนอคลิปวิดีโอสรปุ

เน้ือหาปลายภาค 

นําเสนอ

ผลงาน 

1.5 ชัว่โมง 

นักศกึษาสรุปรายละเอยีดเน้ือหา

ในบทเรยีนทีนั่กศกึษาเลอืก โดย

จดัทาํเป็นคลปิวดีโีอ เพื่อเน้น

ผู้เรียนเป็นสาํคญั และเน้นการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน 

critical thinking/ 

creativity&innovation/coolab

oration/communication  

- คลปิวดีโีอ 

- สอนในหอ้งเรยีน

และออนไลน์ 

 

 รวม 43.5    
 

 

หมายเหตุ:  

- กําหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ทัง้น้ีหากมสีถานการณ์การระบาดโรคโควดิ 19 ทีเ่ป็นไป   

  ตามประกาศควบคุม จะปรบัเป็นการเรยีนการสอนในรปูแบบออนไลน์ทัง้หมด หรอืหากสภาวะการระบาดคลีค่ลายลงจะมกีาร 

  เรยีนในหอ้งเรยีนตามปกตแิบบเวน้ระยะห่างทางสงัคม (social distancing) 

- หากตารางการเรยีนการสอนตดิวนัหยุดจะใชเ้ป็นการสอน online ผ่านหอ้งเรยีนใน MS Teams 

 



 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผล 

การเรียนรู้* 

กิจกรรมการประเมิน 

 

กาํหนดการประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(ระบุ วนั-เวลา) 

ร้อยละของค่าน้ําหนักใน

การประเมินผลการเรียนรู ้

2.1, 3.4 การสอบย่อย และแบบฝ�กหัด ระหว่างและหลังเรียนจบแต่บท 5 % 

1.1, 1.2, 2.1, 3.4, 4.3, 5.4 คลิปวิดีโอสรุปเนือ้หากลางภาค หลังเรียนจบกลางภาค 5 % 

 2.1, 3.4, 4.3, 5.4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 % 

1.1, 1.2, 2.1, 3.4, 5.4 สอบกลางภาค ตามตารางมหาวิทยาลัย 35 % 

1.4, 2.1, 4.2, 5.4 คลิปวิดีโอสรุปเนื้อหาปลายภาค หลังเรียนจบปลายภาค 5 % 

2.1, 3.4 สอบย่อย และแบบฝ�กหัด หลังเรียนจบแต่บท 5 % 

1.1, 1.2, 2.1, 3.4, 5.4 สอบปลายภาค ตามตารางมหาวิทยาลัย 35 % 
* ระบุผลการเรียนรู้หวัข้อย่อยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา(Curriculum 
Mapping)  ท่ีกาํหนดในหลกัสตูร  

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียน 

1 ช่ือตาํราและเอกสารหลกัท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

 - เอกสารประกอบการสอนอนิทรยีเ์คมพีืน้ฐาน อ.พรศกัดิ ์ คุณวุฒมิโนธรรม      

2 ช่ือเอกสารอ่านประกอบ/ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพ่ิมเติม 

 1. รําไพ  สิริมนกุล . (2535). เคมีอินทรีย์เบื้องต้น, พิมพ์ครัง้ที่ 10. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง.  

 2. วารุณี ยงสกุลโรจน์. (2541). เคมอีนิทรยี ์1, พมิพค์รัง้ที ่4. กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง.  

 3. สมพงศ ์จนัทรโ์พธิศ์ร.ี (2555). เคมอีนิทรยี ์เล่ม 1, พมิพค์รัง้ที ่3. กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพว์ทิยพฒัน์.  

 4. สมพงศ ์จนัทรโ์พธิศ์ร.ี (2553). เคมอีนิทรยี ์เล่ม 2, พมิพค์รัง้ที ่2, กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพว์ทิยพฒัน์.  

 5. ประเสรฐิ ศรไีพโรจน์. (2552). เคมอีนิทรยี์พื้นฐาน เล่ม 1, กรุงเทพฯ : สํานักพมิพห์้างหุ้นส่วนจํากดั เอ ท ีซ ี

การพมิพ ์ 

 6. เกสร พะลงั. (2543).  เคมอีนิทรยี ์, พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

 7. อุดม ก๊กผล โสภณ เรงิสาํราญ และ อมร เพชรสม. (2543). อนิทรยีเ์คม ี1, พมิพค์รัง้ที ่7 (ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข).    

กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.        

 8. John McMurry, (2012). Organic Chemistry, 8th ed., Mary Finch. 

 9. L.G. Wade, Jr. (1994). Organic Chemistry, 3rd ed., Prentice Hall.      

 10. T.W. Graham Solomon, (1992). Organic Chemistry, 5th ed., John Wiley&Sons.    

 11. Francis A. Carey, (1992). Organic Chemistry, 2nd ed., McGraw-Hill.      

 12. Raph J. Fessenden, (1994). Organic Chemistry, 5th ed., Brooks/Cole.  

 

    

 



 

หมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรบัปรงุ 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 1. แบบประเมนิผูส้อนและรายวชิา ออนไลน์ของสาํนกัพฒันาวชิาการเมื่อสิน้สุดการเรยีนการสอน  

      2. การสอบถามพดูคุยกบันกัศกึษา           

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

      1. การสอบย่อย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

      2. การทาํกจิกรรมกลุ่ม แบบฝึกหดั รายงานและงานอื่นๆ ทีม่อบหมาย     

  

3. วิธีการปรบัปรงุการสอน 

 1. จากผลการประเมนิทีน่กัศกึษาเสนอแนะ                                     

 2. การประชุมเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน                                                

                        

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 มคีณะกรรมการบรหิารกลุ่มรายวชิาร่วมกนัพจิารณาขอ้สอบ และผลการสอบของนกัศกึษา   

  

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิการสอนมาวางแผนเพือ่ปรบัปรุงคุณภาพการสอน     

 

 

 

ช่ืออาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา ลายเซน็ วนั/เดือน/ปี 

อาจารยพ์รศกัดิ ์คุณวุฒมิโนธรรม  

 

28 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ประธานกลุม่วิชาชีวเคม-ีเคมอิีนทรีย ์                

อาจารย ์ดร.ชชัวาลย ์ช่างทาํ 

 
 

28 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ช่ือหวัหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

กายภาพ      

  

อาจารย ์ดร.สุกญัญา เพชรศริเิวทย ์

 

 

 

28 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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