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 รายละเอียดของรายวิชา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

    

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา     CH2263 Organic Chemistry 

2. จำนวนหน่วยกิต    3(3/3-0-0) 

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา   หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (060) หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน    ภาคการศึกษาที่ 2 / ช้ันปีท่ี 1 

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  CH1383 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  ไม่มี 

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ 
8. สถานที่เรียน   
  Onsite  ห้อง 2-105 จัดกลุ่มเรยีนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยให้ม ี
    การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) 

Online  สอนผ่านระบบ/ MS-Team/Zoom ศึกษาด้วยตนเองผ่าน e-learning/ MS-Team 
  วัน/เวลา  วันอังคาร  เวลา  15.30-17.00 น. 
    วันพุธ  เวลา 12.30-14.00 

9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด      28 ธันวาคม 2564 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  เพื่อให้นักศึกษา 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของสเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยา สารประกอบพอลินิวเคลียร์อะโรเมติก 

สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประเภทสเตียรอยด์ อัลคาลอยด์ เทอร์ปีน รวมทั้งสารประกอบพอลิ
เมอร์       

1.2 มีทักษะความสามารถท่ีจะศึกษาต่อยอดในการเข้าสู่วิชาชีพ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบใบประกอบวิชาชีพและ
มีทักษะในการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง  

1.3 เคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.4 สามารถอธิบายหลักความรู้และทฤษฎีในรายวิชาที่เรียนได้ 
1.5 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ได้ 
1.6 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม 
1.7 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.8 มีคุณธรรม  6 ประการได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา  ซื่อสัตย์ กตัญญู  
 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 การปรับปรุงโดยอาจารย์ผู้สอน 
 เพื่อให้การเรียนการสอนของรายวชิานี้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ โดยเน้นการ
เรียนรูจ้ากการ ปฏิบัติจริง (Active learning) ทักษะของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 การเรยีนรู้จากการสืบค้นองค์ความรู้เพิ่มเติม
นอกห้องเรียน และประยุกต์องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะ 4 C ได้แก่ ด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ให้กับผู้เรยีน 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ง่ายและสะดวกขึ้น และเป็น แบบ Hybrid 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษามี activity มากขึ้น โดยการเพิ่มกิจกรรมกลุ่มในเชิงสร้างสรรค์โดยนำองค์
ความรู้ที่เรียนและการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนอกห้องเรียนจากงานวิจัย ผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง/และหรือจัดทำ
รายงานพร้อมนำเสนอในรูปแบบคลิปวีดิโอ/วีดิทัศน์ การสรุปองค์ความรู้และการนำเสนอ 
ปรับรูปแบบการเรยีนการสอนให้เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนในช้ันเรียนและการเรียนออนไลน์ (Blended learning) และ
การเรยีนรู้โดยใช้ทักษะเป็นฐาน (Skill based learning) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณห์ลังเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid-
19  

ด้วยสถานการณ์การเกิดโรคระบาด COVID-19 การประเมินนักศึกษาโดยการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ ผลการประเมินอาจ
มีความคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง จึงควรมีการประเมินในหลายรูปแบบและการออกข้อสอบเน้นให้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์มาก
ขึ้น มากกว่าเป็นการออกแบบความจำ และเมื่อสถานการณ์ COVID-19 เริ่มดีขึ้นนักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนและทำกิจกรรมต่างได้มาก
ขึ้นรวมทั้งการสอบ  

2.2 การปรับปรุงตามข้อวิพากษ์ของนักศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงตัวเน็ตให้มีความเสถียรขึ้น เพื่อความต่อเนื่องในการสอน 
ปีการศึกษา 2/2564 สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เริ่มดีขึ้นจึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid  โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งรูปแบบออนไลน์และแบบการเข้ามาเรียนในห้องเรียน ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ามาพบอาจารย์ผู้สอนได้ตลอด  
 
3. ผลลัพธก์ารเรียนรู้  

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ  
2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ กลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบพอลินิวเคลียร์อะโรเมติก สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก สาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พอลิเมอร์สังเคราะห์  
3. มีทักษะความสามารถท่ีจะนำความรู้ไปศึกษาต่อยอดในการเข้าสู่วิชาชีพได้ 
 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. คำอธิบายรายวิชา  
      ศึกษาสเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์และกลไกการเกิดปฏิกิริยา สารประกอบพอลินิวเคลียร์อะโรเมติก 
สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก สารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ และสารประกอบพอลิเมอร์ 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชใ้นการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา  บรรยาย 45 ช่ัวโมง 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทั้งทางอีเมลล์และรายบุคคล ดังนี ้
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ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ 

ห้องพัก 2-231  อาคารเรียน 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
โทร. 02-3126300 ต่อ 1206  หรือ E-Mail: changtam.std@gmail.com  หรือ ผ่านทางไลน์กลุม่ CH2263-2/64 

 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้คณะเภสัชศาสตร์ 

คุณธรรม จรยิธรรม ที่ต้องพัฒนา ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ที่ต้องพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีคุณธรรม 6 
ประการ ได้แก ่
ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา 
ซ่ือสัตย์ กตัญญู
และ ดำเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบ
และ ข้อบังคับ
ต่างๆ ภายในหลัก
ธรรมาภิบาล ของ
องค์กรและสังคม 

อธิบายความรู้
หลักการและทฤษฎี
ในรายวิชาที่เรียน  
 

สามารถศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอ
แนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์  
 

สามารถปรับตัวทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ
และสมาชิกกลุ่ม  

สามารถใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  ⚫ ⚫   

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 1.2 มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแ้ก่ ขยัน 
อดทน ประหยดั เมตตา ซื่อสตัย์ กตัญญูและ
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 1.4 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และข้อบังคับต่าง ๆ ภายในหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม  

 
 

 

1. อาจารย์ผูส้อนเป็นแบบอย่างท่ีดีโดยเข้าสอนตรง
เวลา และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้กับ
นักศึกษา 
2. กำหนดข้อตกลงในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยั และช้ันเรียน โดยมขี้อกำหนดในการ
ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในขณะมีการเรยีน
การสอน การส่งงาน การทุจริตในการสอบทั้งการ
สอบย่อยในช้ันเรียน การสอบกลางภาค และปลาย
ภาค รวมทั้งไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น 

กำหนดคะแนนสอบย่อยและ
คะแนนงานท่ีมอบหมาย กรณีที่มี
นักศึกษาไม่ประพฤติตาม
ข้อกำหนด จะถูกหักคะแนนในแต่
ละส่วน 
 

2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

⚫ 2.1 อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎี 
ในรายวิชาที่เรียน 
 
 

 

1. บรรยายเนื้อหาทฤษฎี อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง  
   ประกอบคำอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดจากเนื้อหาที่ได้เรียน  
    ในช่ัวโมงสอน และตรวจสอบความถูกต้องเป็น  
    รายบุคคล 
3. สอบย่อยเพื่อทดสอบความเข้าใจ 

1. สอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค  
2. การทำแบบฝึกหัด 
3. งานท่ีได้รับมอบหมายและการ  
   นำเสนองาน 
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4. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมหลังเรียนจบ  
   ในแต่ละหัวข้อ 
5. เฉลยข้อสอบย่อยและข้อสอบกลางภาคเพื่อให้  
   เป็นข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทราบสิ่งท่ี   
   ต้องเรียนรู้และปรับปรุงตนเอง 
6. มอบหมายงานให้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมนอก  
   ห้องเรียน 

3. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

⚫ 3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหาที่
ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค ์
 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
เน้นการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดให้
นักศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เรียนหรือบทความวิชาการ
หรือบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียน และ
นำเสนอในชั้นเรียน มอบหมายจัดกลุ่มทำกิจกรรม
โดยนำองค์ความรู้ที่เรียนและการศึกษาเพิ่มเติมมา
ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ตามความคิดสร้างสรรค์ พร้อม
ทำรายงานและนำเสนองานในรูปแบบวีดิทัศน์  

1. ติดตามประเมินผล ความ
ถูกต้อง เหมาะสมของบทความ
วิชาการ/บทความวิจัย 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ  
   บทความวิชาการ/บทความวิจัย
ที่นักศึกษานำเสนอ/ผลงานท่ี
นำเสนอ 
3. ให้ข้อมูลสะท้อนกลับหลังจาก  
   นักศึกษานำเสนอในช้ันเรียน  
4. กำหนดคะแนนการค้นคว้าและ
การนำเสนอผลงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล 
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.2 สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม  
 
  

-กำหนดให้นักศึกษาทำงานกลุ่มเกี่ยวกับการค้นคว้า
บทความวิชาการ/บทความวิจัย พร้อมท้ังการร่วมกัน
ในการนำเสนองานท ี ่ ได ้ร ับมอบหมาย  โดยให้
นักศึกษากำหนดบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาแต่
ละคนภายในกลุ่ม  
-มอบหมายจัดกลุ่มทำกิจกรรมโดยนำองค์ความรู้ที่
เรียนและการศึกษาเพิ่มเติมมาประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์
ตามความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทำรายงานและ
นำเสนองานในรูปแบบวีดิทัศน์ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในการ
ทำงานกลุ่ม 
2. กำหนดให้นักศึกษาประเมิน
พฤติกรรมในการทำงานซึ่งกันและ
กัน 
3. พิจารณาผลงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
 

  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ต้องพัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 5.4 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

-มอบหมายงานกลุม่ และนำเสนอ 
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาในช้ันเรียน 
-มอบหมายจัดกลุ่มทำกิจกรรมโดยนำองค์ความรู้ที่
เรียนและการศึกษาเพิ่มเติมมาประดิษฐ์ ผลติภณัฑ์

พิจารณาความถูกต้องจากการ
รายงานและการนำเสนอ 
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ตามความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทำรายงานและ
นำเสนองานในรูปแบบวีดิทัศน ์ 

  

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

1 

4,5 ม.ค. 
65 

สเทอริโอเคมี 
โมเลกุลไครลั, อะไครัล อิแนน 
ทิโอเมอร์, การเรียกช่ือ, ออ
ปติคัลแอกทีฟ, การหมุน
จำเพาะ  

บรรยาย 
3 ช่ัวโมง 

- ช้ีแจงรายละเอียดการเรียน

และมอบหมายงาน ซึ่ง

ประกอบด้วยการประเมินผล

การเรยีน กำหนดการเรียน 

งานมอบหมายให้จัดกลุ่มทำ

รายงานโดยค้นคว้าข้อมลูนอก

ห้องเรียนจากงานวิจัย และ

เสนอผลงานเป็นคลิปวีดิโอ 

-ทดสอบความรู้พื้นฐานก่อน

เข้าสู่บทเรียน 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point  
-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเรียนรู้
ด้วยตนเองจากโครงสร้าง
โมเลกุล 
- ตรวจสอบ และเช็คช่ือ
นักศึกษาท่ีเข้าช้ันเรียนได้ตรง
ตามเวลาด้วยการใช้ Google 
form/Microsoft Teams 
- ติดตามและตดิต่อสื่อสาร 
และการมอบหมาย 
งาน โดยผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ คือ Line กลุ่ม และ 
Microsoft Teams 
- การทดสอบย่อย หลังจากท่ี
เรียนจบในแตล่ะหัวข้อ ด้วย
การใช้ Google form 

-Power point 
-โครงสร้างโมเลกุล 
-โปรแกรม Chem draw  
-VDO เร่ืองสทอริโอเคมี 
-เอกสารประกอบการสอนใน
ระบบ  
e-learning 
 
 

ดร.ชัชวาลย ์
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-สอดแทรกอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั เรื่องคุณธรรม 6 
ประการ 

-บรรยายผ่านระบบ online 

กรณีที่เกดิสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ covid-19 
2 

11, 12 
ม.ค. 65
  

สเทอริโอเคมี 
ออปติคัลเพียวริตี, อิแนนทิโอ
เมอริกเอกซสี, คอนฟิกุเรช่ัน
สัมบูรณ์และคอนฟิกุเรช่ัน
สัมพัทธ์, โมเลกุลทีม่ีสเทอริโอ
เซ็นเตอรม์ากกว่าหน่ึงอะตอม  

บรรยาย 
3 ช่ัวโมง 
 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเรียนรู้ด้วย

ตนเองจากโครงสร้างโมเลกลุ  

-บรรยายผ่านระบบ online 

กรณีที่เกดิสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ covid-19 

-Power point 
-โครงสร้างโมเลกุล 
-โปรแกรม Chemdraw  
-VDO เร่ืองสทอริโอเคมี 
-เอกสารประกอบการสอนใน
ระบบ  
e-learning 
 
 

ดร.ชัชวาลย ์

3 

18,19 
ม.ค. 65 

สเทอริโอเคมี 
สารประกอบเมโซ, ซูโดแอ
สซิมเมตรี, สเทอรโิอไอโซเมอร์
ของไซโคลเฮกเซนท่ีมีหมู่
แทนท่ีสองหมู่, เรโซลูช่ัน, โพร
ไครลัเซ็นเตอร์, ฟิชเชอร์โพร
เจ็กชั่น   

บรรยาย 
3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเรียนรู้ด้วย

ตนเองจากโครงสร้างโมเลกลุ  

-ผู้สอนให้ผลสะท้อนและช้ีแนะ 

 

-บรรยายผ่านระบบ online 

กรณีที่เกดิสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ covid-19 

-Power point 
-โครงสร้างโมเลกุล 
-โปรแกรม Chem draw  
-VDO เร่ืองสทอริโอเคมี 
-เอกสารประกอบการสอนใน
ระบบ  
e-learning 
 

ดร.ชัชวาลย ์

4 
25, 26
ม.ค. 65
  

ปฏิกิริยาและกลไกการ

เกิดปฏิกิริยา 

ปฏิกิริยาการแทนท่ีด้วยนิวคลี

โอไฟล์ในสารประกอบอะ

ลิเฟทิก, โครงสร้างของสารตั้ง

ต้นต่อปฏิกิรยิา, ปฏิกริิยาการ

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point  

-power point  
เอกสารประกอบการสอน 
-คลิปวิดีโอ 
-บทเรียนออนไลน ์
-MS-Team 

ดร.ชัชวาลย ์
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แทนท่ีด้วยนิวคลีโอไฟล์ใน

สารประกอบอะโรเมติก, กลไก

แบบ SnAr   

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย์และนำเสนอ

คำตอบ 

-ผู้สอนให้ผลสะท้อนและช้ีแนะ 

 

-บรรยายผ่านระบบ online 

กรณีที่เกดิสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ covid-19 
5 

1, 2 
ก.พ. 65 
(วันหยุด
นัดสอน
ทดแทน) 

ปฏิกิริยาและกลไกการ

เกิดปฏิกิริยา 

กลไกแบบเบนซายน์, ปฏิกริิยา

การแทนที่ด้วยอิเล็กโทรไฟล์ใน

สารประกอบอะโรเมติก, 

ปฏิกิริยาการเพิ่มเข้าที่พันธะไม่

อิ่มตัวระหว่างคาร์บอนกับ

คาร์บอน, อิทธิพลของ

โครงสร้างและความว่องไวต่อ

ปฏิกิริยา   

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย์และนำเสนอ

คำตอบ 

-ผู้สอนให้ผลสะท้อนและช้ีแนะ 

 

-บรรยายผ่านระบบ online 

กรณีที่เกดิสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ covid-19 

-power point  
เอกสารประกอบการสอน 
-คลิปวิดีโอ 
-บทเรียนออนไลน ์
-MS-Team 

ดร.ชัชวาลย ์

6 
8, 9 

ก.พ. 65 

ปฏิกิริยาการเพิ่มด้วยนิวคลโีอ

ไฟล์ของอัลดไีฮด์และคีโตน, 

อิทธิพลของโครงสร้างและ

ความว่องไวต่อปฏิกริิยา, 

ปฏิกิริยาการเพิ่มเข้าที่หมู่คาร์

บอนิลของอนุพันธ์ของกรดคาร์

บอกซิลิก, ปฏิกิรยิาการเพิ่ม

เข้าที่หมู่ไนไทรล์   

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย์และนำเสนอ

คำตอบ 

-ผู้สอนให้ผลสะท้อนและช้ีแนะ 

 

-บรรยายผ่านระบบ online 

กรณีที่เกดิสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ covid-19 

-power point  
เอกสารประกอบการสอน 
-คลิปวิดีโอ 
-บทเรียนออนไลน ์
-MS-Team 

ดร.ชัชวาลย ์
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7 
15 ,16 
ก.พ. 65 
(วันหยุด
นัดสอน
ทดแทน) 

ปฏิกิริยาและกลไกการ

เกิดปฏิกิริยา 

ปฏิกิริยาการขจัด, กลไกแบบ 

E1, กลไกแบบ E2, กลไกแบบ 

E1cB, ปฏิกิริยาการจัดตัวใหม่

แบบนิวคลีโอไฟล์, ปฏิกริิยการ

จัดตัวใหม่แบบอิเล็กโทรไฟล,์ 

ปฏิกิริยาการจัดตัวใหม่แบบฟรี

แรดิคลั 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point 

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย ์

-บรรยายผ่านระบบ online 

กรณีที่เกดิสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ covid-19 

 

-สอดแทรกอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลยั เรื่องคุณธรรม 6 

ประการ 

-power point  
เอกสารประกอบการสอน 
-คลิปวิดีโอ 
-บทเรียนออนไลน ์
-MS-Team 

ดร.ชัชวาลย ์

8 
1,2 มี.ค. 

65 

สารประกอบพอลิ

นิวเคลียร์อะโรเมติก 

แนพทาลีน, การเรียกช่ือแนพ

ทาลีน และอนุพันธ,์ การ

เตรียมแนพทาลีน, ปฏิกริิยา

เคมีของแนพทาลีน 

 

-Drug discovery 

(เพ่ือให้ นศ.ได้มองเห็นภาพ

และมีแนวทางการทำ

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์) 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/creative 

- ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

(pretest) 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกันแก้

โจทย์ปัญหา และนำเสนอสรุป

บทเรียน 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่

แต่ละกลุ่มนำเสนอการแก้

โจทย์ปัญหา  

-สอดแทรกอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลยั เรื่องคุณธรรม 6 

ประการ 

-power point  
เอกสารประกอบการสอน 
-คลิปวิดีโอ 
-บทเรียนออนไลน ์
-MS-Team 

ดร.ชัชวาลย ์

9 
8,9 

 มี.ค. 65 

สารประกอบพอลิ

นิวเคลียร์อะโรเมติก 

แอนทราซีน และฟิแนนทรีน, 

การเรยีกช่ือแอนทราซีน และฟิ

แนนทรีน และอนุพันธ์,การ

เตรียมแอนทราซีน และฟิแน

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/creative 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกันแก้

โจทย์ปัญหา 

-power point  
เอกสารประกอบการสอน 
-คลิปวิดีโอ 
-บทเรียนออนไลน ์
-MS-Team 

ดร.ชัชวาลย ์
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นทรีน, ปฏิกิริยาเคมีของแอนท

ราซีน และฟิแนนทรีน 

- สรุปย่อบทเรยีน และ

นำเสนอ 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่

แต่ละกลุ่มนำเสนอการแก้

โจทย์ปัญหาและนำเสนองานที่

ได้รับมอบหมาย 
-สอบย่อย 

10 
15,16 
มี.ค. 65
  

สารประกอบเฮทเทอโรไซ

คลิก 

สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก

ขนาดวงห้าอะตอม/การเตรียม

,ปฏิกิริยาเคมี สารประกอบ

เฮทเทอโรไซคลิกขนาดวงหก

อะตอม/การเตรียม,ปฏิกิรยิา

เคม ี

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกันแก้

โจทย์ปัญหา 

-นำเสนอผลงานผลิตภณัฑ์

สร้างสรรคโ์ดยคลิปวิดโีอ 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่

แต่ละกลุ่มนำเสนอการแก้

โจทย์ปัญหาและผลงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่าน
ทางไลน์/ห้องเรียน 

-power point  
เอกสารประกอบการสอน 
-คลิปวิดีโอ 
-บทเรียนออนไลน ์
-MS-Team 

ดร.ชัชวาลย ์

11 
22, 23 
มี.ค. 65 

สารประกอบเฮทเทอโรไซ

คลิก 

สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก

ที่หลอมกับวงเบนซีน ควิโนลีน, 

การเตรียม และปฏิกริิยาเคมี

ของควิโนลีน ไอโซควโินลีน 

การเตรียม และปฏิกริิยาเคมี

ของไอโซควิโนลีน อินโดล การ

เตรียม และปฏิกิรยิาเคมีของ

อินโดล 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 
 
 

 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/creative 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกันแก้

โจทย์ปัญหา 

- สรุปย่อบทเรยีน และ

นำเสนอ 

-นำเสนอผลงานผลิตภณัฑ์

สร้างสรรคโ์ดยคลิปวิดโีอ 

-power point  
เอกสารประกอบการสอน 
-คลิปวิดีโอ 
-บทเรียนออนไลน ์
-MS-Team 

ดร.ชัชวาลย ์
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-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่

แต่ละกลุ่มนำเสนอการแก้

โจทย์ปัญหาและผลงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่าน

ทางไลน์/ห้องเรียน 
-สอบย่อย 

12 
29,30 
มี.ค. 65 

สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

ประเภทของเทอร์ปีน, การ

สังเคราะห์ทางชีวภาพของ

เทอร์ปีน,การสังเคราะห์เทอร์

ปีนวงหกเหลี่ยม,การ

สังเคราะห์เทอร์ปีนที่มีขนาด

ใหญ่ 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/creativity 
and innovation 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point 

- สรุปย่อบทเรยีน และ

นำเสนอ 

-นำเสนอผลงานผลิตภณัฑ์

สร้างสรรคโ์ดยคลิปวิดโีอ 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่

แต่ละกลุ่มนำเสนอการแก้

โจทย์ปัญหาและผลงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 
-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่าน
ทางไลน์/ห้องเรียน 

-power point  
เอกสารประกอบการสอน 
-คลิปวิดีโอ 
-บทเรียนออนไลน ์
-MS-Team 

ดร.ชัชวาลย ์

13 
5,6 

เม.ย. 65 
(วันหยุด
นัดสอน
ทดแทน) 

สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

ฟีโรโมน, การสังเคราะห์สาร 

ประกอบไครัล, อลัคาลอยด์, 

สตอรอยด์,การสังเคราะห์ทาง

ชีวภาพของสเตอรอยด ์

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/creativity 
and innovation 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย์  

- สรุปย่อบทเรยีน และ

นำเสนอ 

-power point  
เอกสารประกอบการสอน 
-คลิปวิดีโอ 
-บทเรียนออนไลน ์
-MS-Team 

 
ดร.ชัชวาลย ์
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-นำเสนอผลงานผลิตภณัฑ์

สร้างสรรคโ์ดยคลิปวิดโีอ 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่

แต่ละกลุ่มนำเสนอการแก้

โจทย์ปัญหาและผลงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 
-สอบย่อย 

14 
19,20

เม.ย. 65 

พอลิเมอร์สังเคราะห ์

ประเภทของพอลิเมอร์

สังเคราะห์,สเตอรโิอเคมีของ

พอลิเมอร์,ยางธรรมชาติและ

ยางสังเคราะห ์

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/creativity 
and innovation 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย์  

-นำเสนอผลงานผลิตภณัฑ์

สร้างสรรคโ์ดยคลิปวิดโีอ 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่

แต่ละกลุ่มนำเสนอการแก้

โจทย์ปัญหาและผลงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 

-power point  
เอกสารประกอบการสอน 
-คลิปวิดีโอ 
-บทเรียนออนไลน ์
-MS-Team 

ดร.ชัชวาลย ์

15 
26,27 

เม.ย. 65 

พอลิเมอร์สังเคราะห ์

พอลิเมอรร์่วม,พอลเิมอร์

ควบแน่น,ลักษณะโครงสร้าง

และคณุสมบัติของพอลิเมอร์,

อิทธิพลของอุณหภูมิต่อพอลิ

เมอร์, พลาสตไิซเซอร ์

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration/creativity 
and innovation 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power 

point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย์  

- สรุปย่อบทเรยีน และ

นำเสนอ 

-power point  
เอกสารประกอบการสอน 
-คลิปวิดีโอ 
-บทเรียนออนไลน ์
-MS-Team 

ดร.ชัชวาลย ์
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-นำเสนอผลงานผลิตภณัฑ์

สร้างสรรคโ์ดยคลิปวิดโีอ 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่

แต่ละกลุ่มนำเสนอการแก้

โจทย์ปัญหาและผลงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 
-สอบย่อย 

รวม 45 

ช่ัวโมง 

   

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรยีนรู ้ กิจกรรมการประเมิน 
กำหนดการประเมิน ร้อยละของค่าน้ำหนักในการ 

ผลการเรยีนรู้  ประเมินผลการเรียนรู ้
1.4, 2.1, 3.2 การสอบกลางภาค กลางภาคการศึกษา 35 
1.4, 2.1, 3.2 การสอบปลายภาค ปลายภาคการศึกษา 35 
1.4, 2.1, 3.2 การสอบย่อย     ตลอดภาคการศึกษา  10 

1.2, 2.1, 
3.2, 4.2, 5.4 

เข้าช้ันเรียนและทำกิจกรรมกลุ่มโดยร่วมกันคดิ
และแก้โจทยป์ัญหา/สรุปย่อบทเรยีน 

ตลอดภาคการศึกษา 3 

1.2, 2.1, 
3.2, 4.2, 5.4  

จัดทำรายงานกลุ่มโดยค้นคว้าข้อมลูเกี่ยวกับ
การนำสารประกอบอินทรีย์ไปประยุกต์ทำเป็น
ผลิตภณัฑ์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ พร้อม
นำเสนอเป็นคลิปวีดโิอ 

สัปดาห์ที่ 7-15 ของการเรียน
การสอน 

10 

2.1, 3.2, 
4.2, 5.4 

สรุปบทเรียนและการนำเสนองานเป็นกลุ่ม สัปดาหส์ุดท้ายของการสอน 7 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ช่ือตำราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

พัชรี ภคกษมา. เคมีอินทรีย์. พิมพ์ครั้งท่ี 5. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 2560. 

เอกสารประกอบการสอน ชัชวาลย์ ช่างทำ. 2563 

   2.    ช่ือเอกสารสำหรบัการค้นคว้าเพิ่มเตมิในการเรียน 
1. Carruthers, W.  (1986).  Some Modern of  Organic Synthesis.  3rded.  New York : Cambridge University.  
2. David, E. Lewis.  (1996).  Organic Chemistry A Modern Perspective.  USA : A Times Mirror. 
3. Fessenden, Ralph J. and Fessenden Joans. (1994). Organic Chemistry. 5thed.  California : Brooks/Cole. 
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4.  Francis, A. Carey.  (2000).  Organic Chemistry.  4thed.  USA : The McGraw-Hill. 
5.  Geoffrey, A. Cordell.  (1981).  Introduction to Alkaloid: A Biogenetic Approach.  USA : John Willey & 

Sons.                    
6. Herbert, Meislich; Howard, Nechamkin; Jacob, Sharefkin and George, J. Hademenos.  (1999).  Theory 

and Problem of Organic Chemistry.  3rded.  USA : The McGraw-Hill. 
7.  Hornback, Joseph M.  (1998).  Organic Chemistry.  USA : Brooks/Cole. 
8. Jerry, March. (1985). Advanced Organic Chemistry. 3rded. USA : John Willey & Sons. 
9.  John, McMurry.  (1992).  Organic Chemistry.  3rded.  California : Brooks/Cole. 
10. Jonathan, Clayden; Nick, Greeves; Stuart, Warren and Peter, Wothers.  (2001).  Organic Chemistry.  USA 

: Oxford University.   
11.  Mann, J.  (1987).  Secondary Metabolism.  2nded.  New York : Oxford University Press. 
12. Marye Anne, Fox and James, K. Whitesell.  (1997).  Core Organic Chemistry.  USA : Jones and Bartlett.  
13.  Schmid, George H.  (1995).  Organic Chemistry.  Missouri :Mosby-Year Book. 
14.  Seyhan, N. Ege.  (1999).  Organic Chemistry : structure and Reactivity.  4thed.  USA : Houghton Mifflin. 
15.  Stevens, Malcolm P.  (1990).  Polymer Chemistry : an Introduction.  2nded.  New York : Oxford  

University Press. 
16. Theophile, Eicher and Siegfried, Hauptmann. (1995). The Chemistry of  Heterocycles.  New York : 

Thieme. 
17.  Wade, L.G., Jr.  (2003).  Organic Chemistry.  5thed.  USA : Peason Education. 

 
3. ข้อมูลประกอบการเรียนการสอน 
  1. e-Learning 

2. ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านเวปไซดท์ี่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาที่เรียน 

 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
มีการจัดทำแบบสำรวจความคดิเหน็ของนักศึกษาต่อการเรียนแบบออนไลน์ โดยแบบสำรวจครอบคลมุตั้งแต่ วิธีการสอน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และบรรยากาศภายในห้องเรียน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในด้านการประเมินการสอน ผู้สอนได้ใช้วิธีการประเมินการสอน ดังนี้ 

1. ใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนต่อการร่วมกจิกรรมในช้ันเรียน การทำงานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 
2. ทดสอบย่อย วิเคราะหผ์ลสอบย่อย ผลสอบกลางภาคและผลสอบปลายภาค เพื่อประเมินความเข้าใจของนักศึกษาใน

เนื้อหาท่ีสอน 
3. ประเมินจากความถูกต้องของรายงานกลุ่มของนักศึกษา วิธีการนำเสนอ 
4. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

1. นำผลประเมินการสอนออนไลน์ โดยนักศึกษาท่ีจัดทำโดยมหาวิทยาลัยมาทำการปรับปรุงการเรียนการสอน 
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2. นำผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ตามแบบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ทวนสอบ 01) มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
3. นำผลการวิเคราะห์คะแนนสอบ ตามแบบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ทวนสอบ02 ) มาปรับปรุงการเรยีนการ

สอน 
4. นำผลจากการปฏิบัติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ผลการเรยีนรู ้ วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรม - ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การเคารพกฏระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
ข้อกำหนดในการเข้าช้ันเรยีน  

- จำนวนนักศึกษาท่ีถูกหักคะแนน
ความประพฤตเิกิน 20 คะแนนต่อ
ภาคการศึกษา 

- จำนวนนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค 

-ไม่ม ี
 
 

-ไม่มีนักศึกษาท่ีทุจรติ 

 - ตรวจสอบการเข้าห้องเรียนตรง
เวลา การตรงต่อเวลา และขาด
เรียน 

- จำนวนนักศึกษาท่ีขาดเรยีนเกิน
เกณฑ์กำหนดและเข้าห้องเรียนไม่
ตรงเวลาเกินเกณฑ์กำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 5 
ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

 - ติดตามผลการส่งงานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

- จำนวนนักศึกษาท่ีส่งงานตรงเวลา อย่างน้อยร้อยละ 80  
ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

 - ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คุณธรรม 

- นักศึกษามีหัวข้อด้านคณุธรรม 
   มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครบทุกคน ร้อยละ 100  

ความรู ้ - ทวนสอบจากคะแนนสอบ 

- ทวนสอบจากงานกลุ่มที่
มอบหมาย  

- จำนวนนักศึกษาท่ีสอบไมผ่่าน 

- จำนวนกลุ่มนักศึกษาท่ีได้คะแนน
รายงานและงานท่ีไดร้ับมอบหมาย
น้อยกว่าร้อยละ 60 

-ไม่เกินร้อยละ 10 
-ไม่เกินร้อยละ 10 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา  

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการทำ
รายงานกลุ่ม การแบ่งงาน การ
มอบหมายงาน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการมสี่วน
ร่วมในการนำเสนอข้อมูล 

- จำนวนนักศึกษาท่ีไม่มสี่วนร่วมใน
กิจกรรมทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ไม่เกินร้อยละ 2 
ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

 

5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย 

- คณะกรรมการบริหารกลุม่วิชารว่มกับอาจารยผ์ู้สอนจะพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาแล้วนำมาปรับปรุงการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
- อาจารย์ผูส้อนรายงานผลการจัดการเรยีนการสอนผ่าน มคอ.   ต่อคณะกรรมการบรหิารกลุ่มวิชา เพือ่พิจารณาและหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเสนอต่อไปยังคณะและมหาวิทยาลัยตามลำดับ 



 

            15 
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ          

มคอ.3 

 
 

 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ลายเซ็น วัน/เดือน/ป ี
อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ  

 
28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ประธานกลุม่วิชาชีวเคมี-เคมีอินทรีย ์                
อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ 

 
 

28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ชื่อหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ        
อาจารย์ ดร.สุกญัญา เพชรศริิเวทย์ 
 
 

 
28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

 


