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รายละเอียดของรายวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2565 (สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์) 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา    CH 1383 อินทรีย์เคมีเบื้องต้น (Introduction to Organic Chemistry)  

2. จำนวนหน่วยกิต  3(3/3-0-0)        

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา     หลักสูตร 060 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   

4. ระดับการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน    ปริญญาตรี/ปี 1       

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

         เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I, CH 1213) หรือ  เคมีท่ัวไป (General Chemistry, CH 1293) หรือ หลักเคมี 

(Principles of Chemistry, CH 1233) หรือ เคมีพ้ืนฐาน (Basic Chemistry, CH 1332)   หรือ เคมีพ้ืนฐาน (Basic 

Chemistry, CH 1332)      

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites)  -     

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ 
8. สถานที่เรียน     อาคารเรียนห้อง 2-105  

วันอังคาร  เวลา 12.30-14.00      
วันพฤหัสบดี เวลา 12.30-14.00      

9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด    27 กรกฎาคม 2565 

หมวดที ่2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจำแนกประเภทสารประกอบอินทรีย์เคมี และเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆได ้

2. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณสมบัติทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆได้   

3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการเตรียม และปฏิกิริยาทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้  

4. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงสารประกอบสำคัญที่มีในธรรมชาติต่างๆ โดยประยุกตจ์ากความรู้ข้างต้น  

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 



 

  - เพ่ือให้เนื้อหามีความทันสมัย นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยการหาความรู้เพ่ิมเติมภายนอกห้องเรียน ทั้ง
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ เว็บไซต์ บทเรียนออนไลน์ รวมทั้งนักศึกษาสามารถประยุกต์วิชาอินทรีย์เคมี
เข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ได ้ 
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ทำให้นักศึกษาสามารถ 
 1. จำแนกสารประกอบอินทรีย์ตามชนิดหมู่ฟังก์ชันได้ 
            2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
            3. อ่านชื่อและเขียนโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ได้ 

 4. อธิบายการเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
หมวดที ่3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. คำอธิบายรายวิชา  

 โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี การจำแนกและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและ
ปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์  ฟีนอล  อีเธอร์  อัลดีไฮด์ คี
โตน  กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล  

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   

บรรยาย 45 ชั่วโมง  

3.  วันเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

   จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ไลน์กลุ่ม CH1383-01-64 

   ดร.ชชัวาลย์ ช่างทำ ติดต่อเพ่ิมเติมไดท้างอีเมล:  changtam.std@gmail.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้คณะเภสัชศาสตร์ 

  
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา ความรู้  ทักษะทางปัญญา 

ท่ีต้องพัฒนา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มีคุณธรรม 6 ประการ 
ได้แก่ ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ 
กตัญญูและ ดำเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง 

เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและ 
ข้อบังคับต่างๆ 
ภายในหลักธรรมาภิ
บาล ขององค์กรและ
สังคม 

มีความรู้และเข้าใจ
ทฤษฎี หลักการ ใน 
รายวิชาที่เรียน/พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สามารถนำความรู้ปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์และงานที่
รับผิดชอบ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตีความและ ประเมินค่า
เพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
สร้าง สรรค์และนำไปใช้
อย่างมีวิจารณญาณ 

มีภาวะผู้นำ สามารถ
ช่วยเหลือและ 
แก้ปัญหากลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
ปรับตัว ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู้นำและผู้ ตาม 
สามารถทำงานเป็น
ทีม แสดงความ รับ
ผังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นได้อย่าง 
เหมาะสม 

สามารถสรุปประเด็น
และสื่อสาร ทั้งการ 
พูดและการเขียนและ
เลือกใช้รูปแบบการ 
นำเสนอได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

มีทักษะในการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ และ
ถ่ายทอดความรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์ 

  ⚫ ⚫  

 
  

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่

ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน / วธิีการจัดการเรยีนรู้  (1.2-1(1))  วิธีการวดัและประเมินผล    (1.2-1(2))  2.4-1(1) 

 มีคุณธรรม 6 ประการ 
ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด 
เมตตา ซ่ือสัตย์ กตัญญูและ 
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง 

- สอดแทรกคุณธรรม 6 ประการไว้ในเอกสารการสอนและในขณะ
สอนเพื่อเตือนให้นักศึกษาได้ตระหนักและนำไปใช้ พัฒนาตนเอง ให้
เป็นคนดีของสังคมและให้นักศึกษามีคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์โดย
การไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน รู้จกัการคัดแยกขยะ และการใช้จักรยาน
อย่างมีวินยั ในการจอด และใช้อย่างรู้คุณค่า รับผิดชอบต่อสังคม 

1) ประเมินผลจากการสง่งานของนักศึกษา และการทุจริต 
ในการสอบ  
2) ห้องเรียนสะอาดไม่มีการทิ้งเศษอาหาร เครื่องดื่มใน
ห้องเรียน  
4) นักศึกษาใช้กระดาษ reused ทำการบ้านและ
แบบฝึกหัด 
 

 เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและ ข้อบังคับ
ต่างๆ ภายในหลักธรรมาภิ
บาล ขององค์กรและสังคม 

1) ผูส้อนทำข้อตกลงและทำความเขา้ใจกับนักศึกษาตอนเข้าชั้นเรียน
ชั่วโมงแรก ใหป้ฏิบัติตามกฎระเบยีบและข้อบังคับต่างๆของ
มหาวิทยาลัยและสังคม  
- การแต่งกายถูกระเบยีบ / ไม่เข้าไปในแหล่งอบายมขุ ตามข้อหา้ม
ของมหาวิทยาลยั / การไม่ทุจริตในการสอบ / การไม่ลักขโมย 

1) ติดตามคะแนนความประพฤติของนกัศึกษาจาก
หลักสูตร/คณะวิชา โดยต้องไม่มีนักศึกษาที่ถูกหกัคะแนน
ความประพฤติเกินกวา่ 20 คะแนนตลอดภาคการศึกษา 
 

2. ความรู้ ที่ต้องพัฒนา  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
⚫ มีความรู้และเข้าใจทฤษฎ ี
หลักการ ใน รายวิชาที่เรียน/
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สามารถนำความรู้ปรับใช้ให้
เหมาะสมกับ สถานการณ์

และงานที่รับผิดชอบ 

1) บรรยาย อธิบายขั้นตอน วิธกีาร ประกอบการยกตวัอย่าง และมีสือ่
คลิปวิดีโอ 
2) จัดกลุ่มให้นักศึกษาฝึกทำโจทย์แกป้ญัหาและนำเสนออธบิายผล 
3) มีแบบฝึกหัดให้ทำและเฉลย 
4) วัดและประเมินความเข้าใจต่อการเรียนในระหวา่งสอน  

1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 
2) เฉลยข้อสอบย่อย 
3) แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อย แบบทดสอบกลางภาค 
แบบทดสอบปลายภาค ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน และ e-learning 
4) มอบหมายให้นักศึกษาทำงานกลุ่ม   

3. ทักษะทางปัญญา ที่ต้อง
พัฒนา 

วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 



 

⚫ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ
และ ประเมินค่าเพื่อการ
แก้ปัญหาอยา่งสร้าง สรรค์และ
นำไปใช้อย่างมีวจิารณญาณ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 โดย 
- บรรยายให้นักศึกษาเกิดทกัษะและให้ทำโจทยป์ัญหาภายในชั้นเรียน 
จากนั้นให้นกัศึกษาจับกลุ่มชว่ยกันแก้โจทย์ปัญหา 
- มีแบบฝกึหัดให้ทำและเฉลย 
-กำหนดให้นกัศึกษาค้นคว้าข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน 
เช่น บทความวิชาการหรือบทความวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกับหวัข้อที่เรียน 
และนำเสนอในชั้นเรียน โดยจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ 

-ประเมินผลจากการตรวจสอบคำตอบจากแบบฝกึหัดและ
การอธบิายของนักศึกษาจากการโจทยภ์ายในชั้นเรียน 
-ตรวจสอบความถูกตอ้งของ จากการทำรายงานบทความ
วิชาการ/บทความวิจยัที่นักศึกษานำเสนอ/ผลงานที่
นำเสนอ 
-ให้ข้อมูลสะท้อนกลับหลังจาก นกัศึกษานำเสนอในชั้น
เรียน/คลิปวิดีโอ 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบทีต่้องพัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 มีภาวะผู้นำ สามารถ
ช่วยเหลือและ แก้ปัญหากลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์ปรับตัว 
ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้นำและผู้ ตาม สามารถ
ทำงานเป็นทีม แสดงความ 
รับผังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
อย่าง เหมาะสม 

ให้นักศึกษาจับกลุ่มช่วยกันแก้โจทย์ปัญหา  และส่งตัวแทนกลุ่ม
นำเสนอคำตอบ และให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมภายนอก
ห้องเรียนโดยให้ทำงานเป็นทีม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม 
2) กำหนดคะแนน 
3) ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นกัศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทำงานกลุ่มให้มีส่วนร่วมมากขึ้น 

 4) ตรวจสอบงานที่มอบหมายให ้ทั้งความสมบูรณ์ของ
งานและการส่งงานภายในเวลาทีก่ำหนด 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้อง

พัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 สามารถสรปุประเด็นและ
สื่อสาร ทั้งการ พูดและการ
เขียนและเลือกใช้รูปแบบการ 
นำเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม 

-แบ่งกลุ่มและใหโ้จทย์นกัศึกษาไปค้นคว้า แล้วนำมาเสนอหนา้ชั้น
เรียน 

พิจารณาการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

 มีทักษะในการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 
และถ่ายทอดความรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและสรา้งสรรค์ 

- ให้นักศึกษาทำกิจกรรม โดยส่งตัวแทนกลุ่มมาอธบิายคำตอบจาก
โจทย์ที่กำหนดให ้และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมภายนอกห้องเรียนทั้ง
ในห้องสมุดและผ่านระบบอินเตอร์เน็ตค้นคว้าแหล่งความรู้จาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ และจัดทำเป็นรายงานกลุ่ม จากนั้นให้ส่งรายงาน
โดยไม่ต้องจัดทำเป็นรูปเล่ม  

พิจารณาการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และตรวจสอบการใช้
คำในการอธิบายคำตอบแบบฝึกหัดและรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
มีจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Hybrid learning โดยมกีารเรียนการสอนผสมผสานกันระหว่างเรียนในช้ันเรียนกับเรยีนทางออนไลน์  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
ชั่วโมง

(บรรยาย/
ปฏิบัติ/
ฝึกงาน) 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อการสอน  ชื่อผู้สอน 

1 - วิเคราะห์ภูมิหลังและศักยภาพ

ของผู้เรียน 

- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

- บทนำอินทรีย์เคมีเบื้องต้น 

อินทรีย์เคมีคืออะไร/การจำแนก

สารประกอบอินทรีย/์พันธะเคมี/

ไฮบริไดเซชัน/หมู่ฟังก์ชัน/ชนิดของ

คาร์บอนอะตอมและไฮโดรเจน

อะตอมในสารประกอบอินทรยี์/ไอ

โซเมอร์ชนิดโครงสร้างและวิธีการ

เขียนสูตรโครงสรา้ง 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

 - ทดสอบความรู้ทางด้านเคมี

พื้นฐานของนักศึกษา เพื่อนำมา

เป็นข้อมูลในการเตรยีมการสอน 

โดยชั่วโมงแรกจะทำการทดสอบ

เพื่อวัดความรู้พื้นฐานทางด้านเคมี

ทั่วไปท่ีนักศกึษาเรียนมาแล้วจาก

ภาคการศึกษาท่ีผ่านมาหรือความรู้

เดิม 

- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทั้งสอดแทรกหรือ

ยกตัวอย่างคุณธรรม จริยธรรม ไว้

ในขณะทำการสอนเมื่อมโีอกาส

เพื่อเป็นการเตือนให้นักศึกษาไดม้ี

จิตสำนึก เห็นคุณคา่และเป็นความ

ภาคภูมิใจของนักศึกษาที่ได้ปฏิบตั ิ

- บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

- ช้ีแจงการวัดและประเมินผล 

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย์ในห้องพร้อมส่ง

ตัวแทนกลุ่มเสนอผลการแก้ปญัหา

โจทย์ และแบ่งกลุม่ทำงาน

มอบหมาย 

- ช้ีแจงรายละเอียดมอบหมายงาน 

ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผล 

การจัดกลุ่มทำรายงานโดยค้นคว้า

ข้อมูลนอกห้องเรียนจากงานวิจยั 

และเสนอผลงานเป็นคลิปวีดิโอ 

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 

อ.ดร.ชัชวาลย ์

 

 

 

 

 



 

2 บทนำอินทรีย์เคมีเบื้องต้น  

การเรยีกช่ือสารประกอบอินทรีย/์

กรดและเบสในสารประกอบ

อินทรีย์เคม/ีสารมัธยันตร/์ประเภท

ของตัวเข้าทำปฏิกิริยา/ชนิดของ

ปฏิกิริยาอินทรยี์เคม/ีสภาวะทราน

สิชัน/โครงสร้าง    เรโซแนนซ์/

ไฮเปอร์คอนจูเกชัน/ทอโทเมอริซมึ 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทั้งสอดแทรกหรือ

ยกตัวอย่างคุณธรรม จริยธรรม ไว้

ในขณะทำการสอนเมื่อมโีอกาส

เพื่อเป็นการเตือนให้นักศึกษาไดม้ี

จิตสำนึก เห็นคุณคา่และเป็นความ

ภาคภูมิใจของนกัศึกษาที่ได้ปฏิบตั ิ

- ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย์พร้อมส่งตัวแทน

กลุ่มเสนอผลการแก้ปญัหาโจทย์  

- ทดสอบย่อย/ถาม-ตอบ เพื่อวัด

ความเข้าใจในช่วงเวลาที่ทำการ

สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรยีมตัว

อ่านมาล่วงหน้าในสัปดาห์ถัดไป 

-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง

ไลน/์ห้องเรียน 

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 

อ.ดร.ชัชวาลย ์

 

3 อัลเคนและไซโคลอัลเคน 

ลักษณะโครงสร้าง/การเรียกช่ืออัล

เคนและไซโคลอลัเคน 

/ไอโซเมอร์ชนิดโครงสร้างของ อัล

เคน/คณุสมบัติทางกายภาพ

ของอัลเคนและไซโคลอัลเคน/การ

เตรียมอัลเคน และไซโคล  อัลเคน/

ปฏิกิริยาของอัลเคน      และไซ

โคลอัลเคน 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทั้งสอดแทรกหรือ

ยกตัวอย่างคุณธรรม จริยธรรม ไว้

ในขณะทำการสอนเมื่อมโีอกาส

เพื่อเป็นการเตือนให้นักศึกษาไดม้ี

จิตสำนึก เห็นคุณคา่และเป็นความ

ภาคภูมิใจของนักศึกษาท่ีได้ปฏิบตั ิ

- บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

- นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย์พร้อมส่งตัวแทน

กลุ่มเสนอผลการแก้ปญัหาโจทย์  

- ทดสอบย่อย/ถาม-ตอบ เพื่อวัด

ความเข้าใจในช่วงเวลาที่ทำการ

สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรยีมตัว

อ่านมาล่วงหน้าในสัปดาห์ถัดไป 

-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง

ไลน/์ห้องเรียน 

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 

อ.ดร.ชัชวาลย ์

 

4 อัลคิลเฮไลด ์ บรรยาย - อบรมคุณธรรม จริยธรรม - แบบทดสอบย่อย อ.ดร.ชัชวาลย ์



 

ลักษณะโครงสร้าง/การเรียกช่ือ

อัลคิลเฮไลด/์คณุสมบัติทาง

กายภาพของอัลคิลเฮไลด์/    การ

เตรียมอัลคลิเฮไลด/์ปฏิกริิยา

ของอัลคิลเฮไลด ์

3 ช่ัวโมง คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทั้งสอดแทรกหรือ

ยกตัวอย่างคุณธรรม จริยธรรม ไว้

ในขณะทำการสอนเมื่อมโีอกาส

เพื่อเป็นการเตือนให้นักศึกษาไดม้ี

จิตสำนึก เห็นคุณคา่และเป็นความ

ภาคภูมิใจของนักศึกษาท่ีได้ปฏิบตั ิ

- บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

- นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกัน

แก้ปญัหาโจทย์พร้อมส่งตัวแทน

กลุ่มเสนอผลการแก้ปญัหาโจทย์  
- ทดสอบย่อย/ถาม-ตอบ เพื่อวัด
ความเข้าใจในช่วงเวลาที่ทำการ
สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรยีมตัว
อ่านมาล่วงหน้าในสัปดาห์ถัดไป 
-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง
ไลน/์ห้องเรียน 

- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 

 

5 อัลคีนและไดอีน 

ลักษณะโครงสร้าง/การเรียกช่ือ

อัลคีนและไดอีน/คุณสมบตัิทาง

กายภาพของอัลคีนและไดอีน/การ

เตรียมอัลคีนและไดอีน/ปฏิกิรยิา

ของอลัคีนและไดอีน 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทั้งสอดแทรกหรือ

ยกตัวอยา่งคุณธรรม จริยธรรม ไว้

ในขณะทำการสอนเมื่อมโีอกาส

เพื่อเป็นการเตือนให้นักศึกษาไดม้ี

จิตสำนึก เห็นคุณคา่และเป็นความ

ภาคภูมิใจของนักศึกษาท่ีได้ปฏิบตั ิ

- บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

- นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย์พร้อมส่งตัวแทน

กลุ่มเสนอผลการแก้ปญัหาโจทย์  

- ทดสอบย่อย/ถาม-ตอบ เพื่อวัด

ความเข้าใจในช่วงเวลาที่ทำการ

สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรยีมตัว

อ่านมาล่วงหน้าในสัปดาห์ถัดไป 

-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง

ไลน/์ห้องเรียน 

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 

อ.ดร.ชัชวาลย ์

 

6 อัลไคน ์ บรรยาย - อบรมคุณธรรม จริยธรรม - แบบทดสอบย่อย 
- power point อ.ดร.ชัชวาลย ์



 

ลักษณะโครงสร้าง/การเรียกช่ืออัล

ไคน/์คณุสมบัติทางกายภาพ

ของอัลไคน์/          การเตรียมอลั

ไคน/์ปฏิกิริยาของอัลไคน ์

3 ช่ัวโมง คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทั้งสอดแทรกหรือ

ยกตัวอยา่งคุณธรรม จริยธรรม ไว้

ในขณะทำการสอนเมื่อมโีอกาส

เพื่อเป็นการเตือนให้นักศึกษาไดม้ี

จิตสำนึก เห็นคุณคา่และเป็นความ

ภาคภูมิใจของนักศึกษาท่ีได้ปฏิบตั ิ

- บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

- นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย์พร้อมส่งตัวแทน

กลุ่มเสนอผลการแก้ปญัหาโจทย์  
- ทดสอบย่อย/ถาม-ตอบ เพื่อวัด
ความเข้าใจในช่วงเวลาที่ทำการ
สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรยีมตัว
อ่านมาล่วงหน้าในสัปดาห์ถัดไป 
-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง
ไลน/์ห้องเรียน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 

 

7 - อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน 

ลักษณะโครงสร้าง/การเรียกช่ืออะ

โรเมติกไฮโดรคาร์บอน/ คณุสมบตัิ

ทางกายภาพอะโรเมติก

ไฮโดรคาร์บอน/การเตรียมอะโรเม

ติกไฮโดรคาร์บอน//ปฏิกิริยา

ของอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน 

- สรุปรายละเอียดเนื้อหาให้

นักศึกษาเพ่ือได้เตรียมความ

พร้อมในการสอบกลางภาค 

 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทั้งสอดแทรกหรือ

ยกตัวอย่างคุณธรรม จริยธรรม ไว้

ในขณะทำการสอนเมื่อมโีอกาส

เพื่อเป็นการเตือนให้นักศึกษาไดม้ี

จิตสำนึก เห็นคุณคา่และเป็นความ

ภาคภูมิใจของนักศึกษาท่ีได้ปฏิบตั ิ

- บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

- นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย์พร้อมส่งตัวแทน

กลุ่มเสนอผลการแก้ปญัหาโจทย์  

- ทดสอบย่อย/ถาม-ตอบ เพื่อวัด

ความเข้าใจในช่วงเวลาที่ทำการ

สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรยีมตัว

อ่านมาล่วงหน้า 

- สอนสรุปรายละเอียดเนื้อหาที่

นักศึกษาเรียนมาทั้งหมดเพื่อ

นักศึกษาจะได้มองเห็นภาพของ

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 

อ.ดร.ชัชวาลย ์

 



 

รายวิชา พร้อมท้ังติว เฉลย

แบบฝึกหัดและอธิบายหัวข้อต่างๆ 

ที่นักศึกษาสงสัยไม่เข้าใจ 

-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง

ไลน/์ห้องเรียน 

8 สอบกลางภาค 

9 - วิเคราะห์ภูมิหลังและศักยภาพ

ของผู้เรียนหลังจากสอบกลาง

ภาค 

- แอลกอฮอล์และฟีนอล 

ลักษณะโครงสร้าง/การเรียกช่ือ

แอลกอฮอล์และฟีนอล/ 

คุณสมบัติทางกายภาพของ

แอลกอฮอล์และฟีนอล/การเตรียม

แอลกอฮอล์และฟีนอล/ปฏิกริิยา

ของแอลกอฮอล์   และฟีนอล 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

- ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

(pretest) 

- ช้ีแจงรายละเอียดการเรียนและ

มอบหมายงาน เสนอผลงานเป็น

คลิปวีดิโอ 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power  

- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม 6 ประการ ใน power 

point รวมทั้งสอดแทรกหรือ

ยกตัวอย่างคุณธรรม จริยธรรม ไว้

ในขณะทำการสอนเมื่อมโีอกาส

เพื่อเป็นการเตือนให้นักศึกษาไดม้ี

จิตสำนึก เห็นคุณคา่และเป็นความ

ภาคภูมิใจของนักศึกษาท่ีได้ปฏิบตั ิ

- บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

- นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกัน

แก้ปัญหาโจทย์พร้อมส่งตัวแทน

กลุ่มเสนอผลการแก้ปญัหาโจทย์ /

นำเสนองานกลุม่ 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่แต่

ละกลุม่นำเสนอการแก้โจทย์ปัญหา  

-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง

ไลน/์ห้องเรียน 

-สอบย่อย 

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 
-คลิปวิดีโอ 

 

อ.ดร.ชัชวาลย ์

 

10 อีเทอร์และไซคลิกอีเทอร์ 

ลักษณะโครงสร้าง/การเรียกช่ือ

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร

อ.ดร.ชัชวาลย ์

 



 

อีเทอร์และไซคลิกอีเทอร์/

คุณสมบัติทางกายภาพของอีเทอร์/

การเตรียมอีเทอร์      และไซคลิก

อีเทอร์/ปฏิกริิยาของอีเทอร์และไซ

คลิกอีเทอร ์

/collaboration 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกันแก้

โจทย์ปัญหา 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่แต่

ละกลุม่นำเสนอการแก้โจทย์ปัญหา 

- นำเสนอคลิปงานท่ีมอบหมายส่ง

งานผ่านระบบ e-learning/MS-

Team 

-สอบย่อย 

-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง

ไลน/์ห้องเรียน 

ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 
-คลิปวิดีโอ 

 

11 อัลดไีฮด์และคีโตน 

ลักษณะโครงสร้าง/การเรียกช่ืออัล

ดีไฮด์และคีโตน/คุณสมบตัิทาง

กายภาพของ    อัลดีไฮด์และคี

โตน/การเตรียม อลัดไีฮด์และคี

โตนอีเทอร์/ปฏิกิรยิาของอัลดีไฮด์

และคีโตน 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกันแก้

โจทย์ปัญหา 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากท่ีแต่

ละกลุม่นำเสนอการแก้โจทย์ปัญหา 

- นำเสนอคลิปงานท่ีมอบหมายส่ง

งานผ่านระบบ e-learning 

-สอบย่อย 

-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง

ไลน/์ห้องเรียน 

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 
-คลิปวิดีโอ 
 

อ.ดร.ชัชวาลย ์

 

12 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ ์

ลักษณะโครงสร้างของ        กรด

คาร์บอกซิลิก/การเรียกช่ือกรดคาร์

บอกซิลิก/คณุสมบัติทางกายภาพ

ของกรดคาร์บอกซลิิก/การเตรียม

กรดคารบ์อกซิลิก/ปฏิกิรยิาของ

กรดคารบ์อกซิลิก 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกันแก้

โจทย์ปัญหา 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่แต่

ละกลุม่นำเสนอการแก้โจทย์ปัญหา 

- นำเสนอคลิปงานท่ีมอบหมายส่ง

งานผ่านระบบ e-learning/MS-

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 
-คลิปวิดีโอ 
 

อ.ดร.ชัชวาลย ์

 



 

Team 

-สอบย่อย 

-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง

ไลน/์ห้องเรียน 

13 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพนัธ ์

อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก 

ลักษณะโครงสร้างอนุพันธ์ของกรด

คาร์บอกซิลิก/การเรียกช่ืออนุพันธ์

กรดคารบ์อกซิลิก/คุณสมบตัิทาง

กายภาพอนุพันธข์องกรดคาร์บอก

ซิลิก/         การเตรียมอนุพันธ์

ของกรดคาร์บอกซลิิก/ปฏิกริิยา

ของอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซลิิก 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

-ใหน้ักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกันแก้

โจทย์ปัญหา 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่แต่

ละกลุม่นำเสนอการแก้โจทย์ปัญหา 

- นำเสนอคลิปงานท่ีมอบหมายส่ง

งานผ่านระบบ e-learning/MS-

Team 

-สอบย่อย 

-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง

ไลน/์ห้องเรียน 

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 
-คลิปวิดีโอ 
 อ.ดร.ชัชวาลย ์

 

14 เอมีน 

ลักษณะโครงสร้างของเอมีน/  การ

เรียกช่ือเอมีน/คุณสมบตัิทาง

กายภาพของเอมีน/            การ

เตรียมเอมีน/ปฏิกริิยาของของเอ

มีน 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกันแก้

โจทย์ปัญหา 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่แต่

ละกลุม่นำเสนอการแก้โจทย์ปัญหา 

- นำเสนอคลิปงานท่ีมอบหมายส่ง

งานผ่านระบบ e-learning 

-สอบย่อย 

-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง

ไลน/์ห้องเรียน 

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 
-คลิปวิดีโอ 
 

อ.ดร.ชัชวาลย ์

 

15 ชีวโมเลกุล 

คาร์โบไฮเดรต/ประเภท

คาร์โบไฮเดรต/การเรียกช่ือ/การ

เขียนโครงสร้าง/ปฏิกิรยิาเคม/ี 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ดร.ชัชวาลย ์

 



 

ลิปิด/ไขมันและน้ำมัน/ปฏิกิริยา

ของไขมันและน้ำมัน/สารซักฟอก 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกันแก้

โจทย์ปัญหา 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่แต่

ละกลุม่นำเสนอการแก้โจทย์ปัญหา 

- นำเสนอคลิปงานท่ีมอบหมายส่ง

งานผ่านระบบ e-learning/MS-

Team 

-สอบย่อย 

-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง

ไลน/์ห้องเรียน 

- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 
-คลิปวิดีโอ 
 

16 - ชีวโมเลกุล 

โปรตีน/กรดแอลฟาอะมโิน/สภาพ

ความเป็นกรดและเบส/การ

เตรียม/ปฏิกิริยาเคม/ีชนิดของ

โปรตีน/พันธะเปปไทด ์

- สรุปรายละเอียดเนื้อหาให้

นักศึกษาเพ่ือได้เตรียมความ

พร้อมในการสอบกลางภาค 

 

 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical 
thinking/communication 
/collaboration 

-บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

-ให้นักศึกษาจัดกลุ่มร่วมกันแก้

โจทย์ปัญหา 

-อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะจากที่แต่

ละกลุม่นำเสนอการแก้โจทย์ปัญหา 

- นำเสนอคลิปงานท่ีมอบหมายส่ง

งานผ่านระบบ e-learning 

-สอบย่อย 

-ให้คำปรึกษาการเรียนผ่านทาง

ไลน/์ห้องเรียน 

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 
-คลิปวิดีโอ 
 

อ.ดร.ชัชวาลย ์

 

 รวม 45    
 

 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผล 
การเรียนรู*้ 

กิจกรรมการประเมิน 
 

กำหนดการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

(ระบุ วัน-เวลา) 

ร้อยละของค่าน้ำหนกัใน
การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1, 5.4 
เข้าช้ันเรียนและทำกิจกรรมกลุ่มโดยร่วมกันคดิ

และแก้โจทยป์ัญหา/แบบฝึกหัด 

ระหว่างเรยีนแตล่ะบท 5 % 

1.4, 2.1, 4.2, 5.4 รายงานสรุปเนื้อหาอย่างย่อปลายภาค หลังเรียนจบแตล่ะบท 5 % 

1.4, 2.1, 4.2, 5.4 
จัดทำรายงานกลุ่มพร้อมนำเสนอเป็นคลิปวีดิโอ 

โดยค้นคว้าข้อมลูเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้

ระหว่างเรยีนแตล่ะบท 10 % 



 

ประโยชน์จากสารประกอบเคมีอินทรีย์ใน

ชีวิตประจำวัน  

2.1, 5.4 สอบย่อยกลางภาคและปลายภาค หลังเรียนจบแตล่ะบท 10 % 

4.2, 5.4 สอบกลางภาค  ตามตารางมหาวิทยาลัย 35 % 

2.1, 5.4 สอบปลายภาค  ตามตารางมหาวิทยาลัย 35 % 
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา(Curriculum Mapping)  
ที่กำหนดในหลักสูตร  

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1 ชื่อตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 - เอกสารประกอบการสอนอินทรีย์เคมีพ้ืนฐาน อ.ดร.ชัชวาลย์  ช่างทำ   
2 ชื่อเอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 
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หมวดที ่7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

มีการจัดทำแบบสำรวจความคดิเหน็ของนักศึกษาต่อการเรียนแบบออนไลน์ โดยแบบสำรวจครอบคลมุตั้งแต่ วิธีการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน และบรรยากาศภายในห้องเรียน พร้อมท้ังข้อเสนอแนะ 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในด้านการประเมินการสอน ผู้สอนได้ใช้วิธีการประเมินการสอน ดังนี้ 

1. ใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนต่อการร่วมกจิกรรมในช้ันเรียน การทำงานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 



 

2. ทดสอบย่อย วิเคราะหผ์ลสอบย่อย ผลสอบกลางภาคและผลสอบปลายภาค เพื่อประเมินความเข้าใจของนักศึกษาในเนื้อหาท่ี
สอน 

3. ประเมินจากความถูกต้องของรายงานกลุ่มของนักศึกษา วิธีการนำเสนอ 
4. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

1. นำผลประเมินการสอนออนไลน์ โดยนักศึกษาท่ีจัดทำโดยมหาวิทยาลัยมาทำการปรับปรุงการเรียนการสอน 
2. นำผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ตามแบบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ทวนสอบ 01) มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
3. นำผลการวิเคราะห์คะแนนสอบ ตามแบบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ทวนสอบ02 ) มาปรับปรุงการเรยีนการสอน 
4. นำผลจากการปฏิบัติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ผลการเรยีนรู ้ วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรม - ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การเคารพกฏระเบียบและข้อบังคบั
ของมหาวิทยาลัยและข้อกำหนดใน
การเข้าช้ันเรยีน  

- จำนวนนักศึกษาท่ีถูกหักคะแนนความ
ประพฤติเกิน 20 คะแนนต่อภาค
การศึกษา 

- จำนวนนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค 

-ไม่ม ี
 
 

-ไม่มีนักศึกษาท่ีทุจรติ 

 - ตรวจสอบการเข้าห้องเรียนตรงเวลา 
การตรงต่อเวลา และขาดเรียน 

- จำนวนนักศึกษาท่ีขาดเรยีนเกินเกณฑ์
กำหนดและเข้าห้องเรยีนไมต่รงเวลา
เกินเกณฑ์กำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 5 
ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

 - ติดตามผลการส่งงานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

- จำนวนนักศึกษาท่ีส่งงานตรงเวลา อย่างน้อยร้อยละ 80  
ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

 - ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณุธรรม - นักศึกษามีหัวข้อด้านคณุธรรม 
   มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครบทุกคน ร้อยละ 100  

ความรู ้ - ทวนสอบจากคะแนนสอบ 

- ทวนสอบจากงานกลุ่มที่มอบหมาย  

- จำนวนนักศึกษาท่ีสอบไมผ่่าน 

- จำนวนกลุ่มนักศึกษาท่ีได้คะแนน
รายงานและงานท่ีไดร้ับมอบหมายน้อย
กว่าร้อยละ 60 

-ไม่เกินร้อยละ 10 
-ไม่เกินร้อยละ 10 
 
 

ทักษะทางปัญญา  

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการทำ
รายงานกลุ่ม การแบ่งงาน การ
มอบหมายงาน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการมสี่วนร่วม
ในการนำเสนอข้อมลู 

- จำนวนนักศึกษาท่ีไม่มสีว่นร่วมใน
กิจกรรมทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ไม่เกินร้อยละ 2 
ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย 



          มคอ.3 
 

  
 
- คณะกรรมการบริหารกลุม่วิชารว่มกับอาจารยผ์ู้สอนจะพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาแล้วน ามาปรับปรุงการเรียนการ 
  สอนในภาคการศึกษาถัดไป 
- อาจารย์ผูส้อนรายงานผลการจัดการเรยีนการสอนผ่าน มคอ.5 ต่อคณะกรรมการบรหิารกลุ่มวิชา เพือ่พิจารณาและหาแนวทางการ 
 ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและเสนอต่อไปยังคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 




