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รายละเอียดของรายวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ภาคการศึกษาท่ี   2   ปีการศึกษา  2565 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา        CH 2233  อินทรีย์เคมพีื้นฐาน (Basic Organic Chemistry) 

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

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา                      หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   

4. ระดับการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน     ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 ในหลักสูตร 

      หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (054) 

      หลักสูตรการแพทย์แผนจีน (110)      

5. รายวิชาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

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

   หรือ หลักเคม ี(Principles of Chemistry, CH 1233) หรือ เคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry, CH 1332)   หรือเคมี   

   พื้นฐาน (Basic Chemistry, CH 1332)      

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน (Basic Organic Chemistry  

                                                               Laboratory  , CH 2241)     

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา 
8. สถานที่เรียน     อาคารเรียนห้อง 2-114   

วันจันทร์ เวลา 08.30-11.30 น. 

9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด    26 ธันวาคม 2565 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถจำแนกสารประกอบอินทรีย์ตามชนิดหมู่ฟังก์ชัน และเรียกช่ือ เขียนโครงสร้าง  
            สารประกอบอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้ (ด้านความรู้) 

1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติกายภาพ และสมบัติทางเคมีของสารประกอบ    
                อินทรีย์ชนิดต่างๆ (ด้านความรู้) 



 

1.3 เพื่อศึกษาวิธีการเตรียม และปฏิกิริยาทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ (ด้านความรู้) 
1.4 เพื่อศึกษาสารประกอบอินทรีย์ท่ีสำคัญท่ีมีในธรรมชาติต่างๆ โดยประยุกต์จากความรู้เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  
     (ด้านความรู้) 
1.5 เพื่อนักศึกษาสามารถนำความรู้ทางเคมีอินทรีย์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้  
     (ด้านทักษะทางปัญญา) 
1.6 นักศึกษาสามารถสืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

(ด้านทักษะทางปัญญา) 
1.7 แสดงออกถึงความมีวินัย เสียสละ และความรับผิดชอบต่อการทางานกลุ่มและการส่งงานตามกำหนด  

(ด้านคุณธรรม) 
1.8 มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และนำปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียน (ด้านคุณธรรม) 
1.9 แสดงออกถึงความเข้าใจผู้อื่น เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (ด้านคุณธรรม) 
1.10 แสดงออกถึงการปรับตัวทำงานร่วมกันในการทำงานกลุ่มท้ังในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม  
      (ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 
1.11 สามารถอภิปรายและนำเสนอผลงานกลุ่มโดยการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ 
      การนำเสนอข้อมูล (ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

       เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมภายนอกห้องเรียน ท้ัง
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ เว็บไซต์ บทเรียนออนไลน์ รวมทั้งนักศึกษาสามารถประยุกต์วิชาอินทรีย์เคมี
เข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ได้ 

การปรับปรุงรายวิชา;  

ปัญหาทีพ่บจากการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2/2564 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา /แนวทางการพฒันาและปรบัปรุง 
ในปีการศึกษา 2/2565 

- การเรียนการสอนเป็นออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด ทำ
ให้ไม่สามารถวัดความรู้ความเข้าใจจากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียน และการสะท้อนกลับความเข้าใจของนักศึกษาได้ไม่
มากนัก  

- มีการวัดความรู้เป็นระยะ ให้ผลสะท้อนกลับ สรุปและทบทวน
ความรู้พ้ืนฐาน ในกรณีเรียนออนไลน์ ให้กำหนดการเปิดกล้องใน
การเรียนเป็นกลุ่มๆ เพ่ือสังเกตผู้เรียน และมีการสอบทั้งแบบ
อัตนัยและปรนัยทั้งออนไลน์และออนไซด์ 

 
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 
 3.1 มีคุณธรรม 6 ประการและดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 จำแนกสารประกอบอินทรีย์ตามชนิดหมู่ฟังก์ชันได้ 
          3.3 อธิบายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
          3.4 อ่านช่ือ และเขียนโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
          3.5 อธิบายการเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์ได้ 



 

          3.6 ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์มาใช้ในชีวิตประจำวัน 
          3.7 มีความรู้ทางด้านเคมีอินทรีย์พื้นฐานท้ังด้านสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี 
 3.8 สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม 
 3.9 สามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดท่ี 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. คำอธิบายรายวิชา  

       จำแนกและการเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ คุณสมบัติท่ัวไป สเตอริโอเคมี และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์
ประเภทต่างๆ ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิด ต่างๆ แอลกอฮอล์  ฟีนอล  อีเทอร์  อัลดีไฮด์   และคีโตน            
กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ กรดอะมิโน สารท่ีประกอบด้วย หมู่ฟังก์ชันหลายหมู่ สารพอลิเมอร์ สารประกอบท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน และกรดนิวคลิอิค 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรยีนการสอน/ภาคการศึกษา   

บรรยาย 45 ช่ัวโมง  

3.  วันเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

     นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนเพื่อขอคำปรึกษาหรือสอบถามข้อสงสัยด้านการเรียนการสอนได้ 

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11.30 –12.30 น. และ 15.30 – 16.00 น. ท่ีห้องพักอาจารย์ 2-231 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  อีเมล; ajarnfonch@gmail.com  หรือส่งคำถามผ่านบทเรียนออนไลน์ (http://online.hcu.ac.th/) ในรายวิชา 
CH2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐาน และในไลน์กลุ่มของรายวิชา CH2233-2-65 และ MS Teams ห้องเรียน CH2233-2-65   

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หลักสูตร 054 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 2565) 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา ความรู้ ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1) 
มีคุณธรรม 6 
ประการ ได้แก่ 
ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา 
ซื่อสัตย์ กตัญญู 
และดำเนินชีวิต
ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.2) 
แสดงออกถึง
ความมีวินัย
และความ
รับผิดชอบ 
เสียสละ และ
เป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อสังคม  

2.1) 
อธิบายความรู้
หลักการและ
ทฤษฎีใน
รายวิชาที่เรียน 

3.1 ใฝ่เรียน ใฝ่รูแ้ละพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
3.4 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ตีความและประเมิน
ค่าเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และนำไปใช้อย่างมี
วิจารณญาณ  
 

(3.4 ของ 054; สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ตีความ
และประเมินค่าเพื่อการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า) 

4.3) สามารถปรับทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ
และสมาชิกกลุ่ม 
4.4) มีความริเริมสร้างสรรค์ ใน
การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 

5.4) สามารถใชภ้าษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์  
 
เพิ่มข้อ 5.5 ของ 054  
5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลายเพื่อเป็นเคร่ืองมือใน
การสื่อสารและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 



 

 
 

       

     ⚫ 
 

⚫ 

 
 

(ตรงกับข้อ    ⚫ 3.1,  ⚫ 3.4) 
 

       

(ตรงกับข้อ      4.3,       4.4) 
       

(ตรงกับข้อ      5.4,       5.5 
(054) 

 

หลักสูตร 110 คณะการแพทย์แผนจีน (หลักสูตรปรับปรุง 2562) 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา ความรู้ ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1) 
มีคุณธรรม 6 
ประการ ได้แก่ 
ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา 
ซื่อสัตย์ กตัญญู 
และดำเนินชีวิต
ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.3) 
เคารพกฏ
ระเบียบและ
ข้อบังคบัต่างๆ 
ขององค๋กร
และสังคม 

2.1) 
อธิบายความรู้
หลักการและ
ทฤษฎีใน
รายวิชาที่เรียน 

3.3) มีทักษะในการคิดเชิง
เหตุผลและการคิดแบบองค์รวม 
 

4.3) สามารถปรับทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ
และสมาชิกกลุ่ม 
 

5.3) สามารถสรุปประเด็น และ
สื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน
และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอ
ได้ถูกต้องเหมาะสม 
5.4) สามารถใชภ้าษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์  

 
 

       

     ⚫ 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

       

⚫ 

       

(ตรงกับข้อ      5.3,       5.4) 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม  

ที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน   วิธีการวัดและประเมินผล     

1.1 มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ 
ขยัน อดทน ประหยัดเมตตา
ซื่อสัตย์ กตัญญู และดำเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(, 054:  , 110) 
1.2 แสดงออกถึงความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบ เสียสละ และเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อสังคม   
(⚫, 054 ) 
1.3) 
เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค๋กรและสงัคม 
(⚫, 110) 
 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน collaboration/ 
communication โดย 
1) ให้นักศึกษาร่วมกันออกแบบเกี่ยวกับความมี
วินัย และความรับผิดชอบ เช่น 
- การรักษาความสะอาดในห้องเรียน กรณีเรียนใน
ห้องเรียนปกติ 
- เข้าห้องเรียนตรงเวลาและครบตามเกณฑ์ทัง้
ห้องเรียนออนไลน์ และห้องเรียนปกติ 
- การรับผิดชอบสง่งานครบถ้วนและตรงต่อเวลา 
- ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมในขณะเรียนใน
ห้องเรียนออนไลน์ และห้องเรียนปกติ เช่น ไมส่่ง
เสียงดังรบกวนผู้อื่น ปิดเครื่องมือสื่อสาร 
2) ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
- การแต่งกายถูกระเบียบ 
- ไม่เข้าไปในแหล่งอบายมุข 

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



 

- การไม่ทุจริตในการสอบทั้งการสอบออนไลน์และ
การสอบแบบปกติ 
3) ยกตัวอย่าง เล่าเรื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยนและ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา 
 

2. ความรู้ ที่ต้องพัฒนา  วิธีการสอน วธิีการประเมินผล 

2.1 อธิบายความรู้หลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาท่ีเรียน  
(⚫, 054 , ⚫110) 

 
 

เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ ใน
ศ ต ว ร ร ษ ที่  21 ด้ า น critical thinking / 
collaboration / communication  
1) บรรยาย อธิบายข้ันตอน วิธีการ ประกอบการ
ยกตัวอย่างบทเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน 
2) เมื่อศึกษาจบในแต่ละบท กำหนดให้นักศึกษา
ทำแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนความรู้ และผู้สอนให้
ข้อมูลสะท้อนกลับด้านการเรียนแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล ภายหลังการสอบย่อย หรือรายกลุ่ม
ภายหลังการทำกิจกรรม 
3) ฝึกการสรุปบทเรียน ให้เข้าใจง่าย ทั้งแบบกลุ่ม
และแบบรายบุคคล 
4) กำหนดโจทย์ปัญหาเพ่ือให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ร่วมกันฝึก และผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้าน
ความถูกต้อง 
5) มีคลิปวิดีโอให้สามารถทบทวนบทเรียนได้ 

1) สอบย่อย และสอบปลายภาค 
2) ประเมนิผลความถูกต้อง เหมาะสม และ
แนวคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในการทำ
แบบฝึกหดัทา้ยบท 
3) ประเมินการความถูกต้องของการสรุปบทเรียน
โดยทำเป็นทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่มในชั้นเรียน 
4) ประเมินผลความถูกต้องของการฝึกทำโจทย์
และกิจกรรมในห้องเรียนทั้งแบบออนไลน์และ
ออนไซต์ 
5) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและภาวะผู้นำ
กลุ่ม 

3. ทักษะทางปัญญา ที่ต้อง
พัฒนา 

วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

3.3 มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผล
และการคิดแบบองค์รวม  
(⚫, 110) 
 

3.1 ใฝ่เรียน ใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

(⚫, 054) 
3.4 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ตีความและประเมินค่าเพ่ือการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า 
(⚫, 054) 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/creativity & innovation /collaboration 
โดย  
1) บรรยายให้นักศึกษาเกิดทักษะและให้ทำโจทย์
ปัญหาภายในชั้นเรียน จากน้ันให้นักศึกษาจับกลุ่ม
ช่วยกันแก้โจทย์ปัญหา 
 2) กำหนดให้ทำแบบฝึกหัดส่ง โดยผู้สอน
ตรวจสอบและให้หลักการวิเคราะห์แก่นักศึกษา
ภายในชั้นเรียน 
3) มอบหมายให้ทำงานกลุ่ม ในการเชื่อมโยง
บทเรียนนำมาประยุกต์กับงานด้านวิชาชีพ จัดทำ
รายงานพร้อมตัวแทนนำเสนอในรูปแบบรายงาน
และการสัมภาษณ์  

1) ประเมนิความถูกต้องและเหมาะสมและ 
แนวคิด การแก้ปัญหา การเลือกโจทย์ที่เหมาะสม
มีความเชื่อมโยงบทเรียนกับงานด้านวิชาชีพ 
2) กำหนดคะแนนรายงานการค้นคว้าและการทำ
คลิปสรุปเน้ือหารายงาน  
3) สังเกตทักษะการนำเสนอรายงาน การสรุป
ความ การตอบคำถาม 
4) สังเกตการณ์ทำงานกลุ่ม ภาวะผู้นำและผู้ตาม
ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง วิธีการสอน วิธีการประเมนิผล 



 

บุคคล 
และความรับผิดชอบที่ต้องพฒันา  

4.3 สามารถปรับตัวและทำงาน
ร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและ
สมาชิกกลุ่ม  
(, 054: ⚫, 110)   
4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรคใ์น
การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาบน
พ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 
(, 054) 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน critical thinking 
/creativity & innovation /collaboration 
โดย  
1) บรรยายให้นักศึกษาเกิดทักษะและให้ทำโจทย์
ปัญหาภายในชั้นเรียน จากน้ันให้นักศึกษาจับกลุ่ม
ช่วยกันแก้โจทย์ปัญหา 
 2) กำหนดให้ทำแบบฝึกหัดส่ง โดยผู้สอน
ตรวจสอบและให้หลักการวิเคราะห์แก่นักศึกษา
ภายในชั้นเรียน 
3) มอบหมายให้ทำงานกลุ่ม ในการเชื่อมโยง
บทเรียนนำมาประยุกต์กับงานด้านวิชาชีพ จัดทำ
รายงานพร้อมตัวแทนนำเสนอในรูปแบบรายงาน
และการสัมภาษณ์ 

1) ประเมินความถูกต้องและเหมาะสมและ 
แนวคิด การแก้ปัญหา การเลือกโจทย์ที่เหมาะสม
มีความเชื่อมโยงบทเรียนกับงานด้านวิชาชีพ 
2) กำหนดคะแนนรายงานการค้นคว้าและการทำ
คลิปสรุปเน้ือหารายงาน  
3) สังเกตทักษะการนำเสนอรายงาน การสรุป
ความ การตอบคำถาม 
4) สังเกตการณ์ทำงานกลุ่ม ภาวะผู้นำและผู้ตาม
ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 

5.ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่ต้องพฒันา  
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.3 สามารถสรุปประเด็น และ
สื่อสาร ท้ังการพูดและการเขียน
และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม  
(, 110) 
5.4 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค ์

(, 054:  , 110) 
5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลายเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น 
(, 054) 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน communication โดย  
1) กำหนดให้นักศึกษาทำรายงานการค้นคว้า
เน้ือหาของสารประกอบอินทรีย์กับชีวิตประจำวัน
ทีเ่ก่ียวข้อง 
2) กำหนดให้มีการนำเสนอรายงานในรูปแบบคลิป
และรายงานการค้นคว้า 
3) มอบหมายให้ค้นคว้าความรู้จากค้นคว้าจาก
ห้องสมุดหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ  

1) พิจารณาความถูกต้องจากการรายงานและการ
นำเสนอผลของการศึกษาค้นคว้า 
 2) สังเกตความร่วมมือในการทำรายงานกลุ่ม  
3) สังเกตทักษะในการนำเสนอรายงาน และการ
ตอบคำถาม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
ชั่วโมง

(บรรยาย/
ปฏิบัติ/
ฝึกงาน) 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อการสอน  ชื่อผู้สอน 

1 

(9 ม.ค.66) 

- วิเคราะห์ภูมิหลังและศักยภาพ

ของผู้เรียน 
- กำกับดูแลและติดตามผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  
- วินิจฉัยปัญหาผู้เรียนและหา
วิธีการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม  
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
จัดการเรียนการสอน  
-คำอธิบายรายวิชา  
-จุดมุ่งหมายรายวิชา  
-กิจกรรมประกอบการเรียนการ
สอน  
-เกณฑ์การวัดประเมินผล  

 

3 ชม. -ทดสอบความรู้ทางด้านเคมีพ้ืนฐานของ

นักศึกษา เพ่ือจะได้เป็นการประเมิน

ความรู้เบื้องต้นของนักศึกษาและจะได้

นำมาเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม

ในการเรียนการสอนเคมีอินทรีย์  โดยจะ

ทำการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานของ

นักศึกษาก่อนและหลังทั้งกลางภาคและ

ปลายภาค โดยชั่วโมงแรกจะทำการ

ทดสอบเพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานทางด้าน

เคมีทั่วไปที่นักศักษาเรียนมาแล้วจาก

ภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 
- ชี้ แจงราย วิช า วัต ถุป ระส งค์ แล ะ
ความสำคัญของรายวิชา  
- ชี้แจงงานที่มอบหมาย 
- ชี้แจงการประเมินรายวิชา 
-เปิดโอกาสให้ นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็ น เพ่ื อออกแบบการดูแลและ
ติดตามผลการเรียนรู้  
มีการสรุปเน้ือหา และเน้นทำกิจกรรมใน
ระหว่างเรียน เช่น การทำโจทย์ที่ได้รับ
มอบหมาย การสรุปความเข้าใจของ
นักศึ กษ ามี ทั้ งกิ จ ก รรม เด่ี ยว  และ
กิจกรรมกลุ่ม 
- มีคลิปบทเรียนออนไลน์ให้ได้ทบทวน
และมอบหมายแบบฝึกหัดเพ่ือเตรียมเข้า
เรียนในห้องเรียนในครั้งต่อไป  
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นทักษะ

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 
-  Google form 
-  MS-Teams 
 

อ.ดร.สุรีย์พร  

 

 

 

 

 



 

การเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ในด้าน 
communication การสื่อสาร
สารสนเทศและการรู้เทา่ทันสื่อ 
โดย ผู้สอนและผู้เรียน  
-ร่วมกันหาแนวทางการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม  
-ทำความเข้าใจและข้อตกลงเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกาย /ไม่เข้า
ไปในแหล่งอบายมุข /การไมทุ่จริตใน
การสอบ ทั้งในห้องเรียนปกติและ
ห้องเรียนออนไลน์ 

 บทนำอินทรีย์เคมีเบือ้งต้น  

- การเรียกชื่อสารประกอบ

อินทรีย์กรดและเบสใน

สารประกอบอินทรีย์เคม ี

- สารมัธยันตร์ 

- ประเภทของตัวเข้าทำปฏิกิริยา  

- ชนิดของปฏิกิริยาอินทรีย์เคมี 

- สภาวะทรานสิชัน 

- โครงสร้างเรโซแนนซ์ 

 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการ

เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ด้าน critical 

thinking/creativity&innovation/ 

coolaboration/communication 
 

- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา การสรุป
ความเข้าใจของนักศึกษา การถาม-ตอบ 
ทั้งกิจกรรมเด่ียว และกิจกรรมกลุ่ม 

- มีคลิปบทเรียนออนไลน์ให้ได้ทบทวน  

- อธิบายตัวอย่างประกอบทฤษฎี  

- มอบหมายแบบฝึกหัดและให้สรุป

บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทำ

กิจกรรมในห้องเรียนในครั้งถัดไป 

-power point 
-เอกสาร
ประกอบการสอน 
- คลิปการสอน ผ่าน
ระบบ MS Teams 
และระบบ  
e-learning  
 

 

2 
(16 ม.ค.66) 

บทนำสารประกอบอินทรีย์ (ต่อ) 
-ความหมายของสมการปฏิกิริยา
เคมี 
-การเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ 
-กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เบื้องต้น 

-การจำแนกประเภทของปฏิกิริยา 

3 ชม. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking/communication 
/collaboration/ creativity and 
innovation 
- สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
- เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
- การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา การ
ถาม -ตอบ  ทั้ ง กิ จ ก รรม เด่ี ย ว แล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 

  



 

- ให้ นั กศึ กษ าศึ กษ าคลิป บท เรี ยน
ออนไลน์ที่มีการบรรยายและการอธิบาย
ตัวอย่างประกอบทฤษฎี 
- มอบหมายแบบฝึกหัด และการสรุป
บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ทำกิจกรรมในห้องเรียนในครั้งถัดไป 

- มอบหมายการค้นคว้าเก่ียวกบั

สารประกอบอินทรีย์ที่ ให้ทำรูปแบบ

คลิปสรุปงานและรายงานการค้นคว้า 

3 

(23 ม.ค.66) 

 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

แอลเคนและไซโคลแอลเคน 

- ลักษณะโครงสร้าง 

- การเรียกชื่ออัลเคนและไซโคล 

แอลเคน 

- ไอโซเมอร์ชนิดโครงสร้างของแอ

ลเคน 

- คุณสมบัติทางกายภาพของ 

แอลเคนและไซโคลแอลเคน 

- การเตรียมแอลเคนและไซโคล

แอลเคน 

- ปฏิกิริยาของแอลเคนและ 

ไซโคลแอลเคน 

 

3 ชม. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical 

thinking/creativity&innovation/ 

collaboration/communication 
- สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
- เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
- การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา การ
ถาม -ตอบ  ทั้ ง กิ จ ก รรม เด่ี ย ว แล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 
- ให้ นั กศึ กษ าศึ กษ าคลิป บท เรี ยน
ออนไลน์ที่มีการบรรยายและการอธิบาย
ตัวอย่างประกอบทฤษฎี 
- มอบหมายแบบฝึกหัด และการสรุป
บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ทำกิจกรรมในห้องเรียนในครั้งถัดไป 

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

อ.ดร.

สรุีย์พร  

 

4 

(30 ม.ค.66) 

 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

แอลคีน ไดอีน และแอลไคน์ 

- การเรียกชื่อแอลคีนและไดอีน 

การเตรียมและปฏิกิริยาแอลคีน

และไดอีน 

- ลกัษณะโครงสร้างการ

เรียกชื่ออัลไคน์ 

- คุณสมบัติทางกายภาพของแอล

ไคน์ 

3 ชม. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical 

thinking/creativity&innovation/ 

collaboration/communication 
- สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
- เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ

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

อ.ดร.สุรีย์พร  

 



 

- การเตรียมอัลไคน์และปฏิกิริยา

ของแอลไคน์ 

กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
- การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา การ
ถาม -ตอบ  ทั้ ง กิ จ ก รรม เด่ี ย ว แล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 
- ให้ นั กศึ กษ าศึ กษ าคลิป บท เรี ยน
ออนไลน์ที่มีการบรรยายและการอธิบาย
ตัวอย่างประกอบทฤษฎี 
- มอบหมายแบบฝึกหัด และการสรุป
บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ทำกิจกรรมในห้องเรียนในครัง้ถัดไป 

5 

(6 ก.พ.66) 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

(ต่อ) 

- สารประกอบอะโรติก 

- การเรียกชื่อสารประกอบอะโร

มาติก 

- สมบัติทางกายภาพ 

- การเตรียมและปฏิกิริยาเคมี 

 

3 ชม. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical 

thinking/creativity&innovation/ 

collaboration/communication 
- สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
- เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
- การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา การ
ถาม -ตอบ  ทั้ ง กิ จ ก รรม เด่ี ย ว แล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 
- ให้ นั กศึ กษ าศึ กษ าคลิป บท เรี ยน
ออนไลน์ที่มีการบรรยายและการอธิบาย
ตัวอย่างประกอบทฤษฎี 

- มอบหมายแบบฝึกหัด และการสรุป

บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทำ

กิจกรรมในห้องเรียนในครั้งถัดไป 

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

อ.ดร.สุรีย์พร  

 

6 

(13 ก.พ.66) 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

(ต่อ) 

 แอลคิลเฮไลด์ 

- ลักษณะโครงสร้าง 

- การเรียกชื่อแอลคิลเฮไลด์ 

- คุณสมบัติทางกายภาพ 

- การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของ

3 ชม. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical 

thinking/creativity&innovation/c

ollaboration/communication 
- สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
- เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่

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

อ.ดร.สุรีย์พร  

 



 

แอลคิลเฮไลด์ 

-สรุปเน้ือหาการสังเคราะห์

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

บทเรียน 
- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
- การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา การ
ถาม -ตอบ  ทั้ ง กิ จ ก รรม เด่ี ย ว แล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 
- ให้ นั กศึ กษ าศึ กษ าคลิป บท เรี ยน
ออนไลน์ที่มีการบรรยายและการอธิบาย
ตัวอย่างประกอบทฤษฎี 
- มอบหมายแบบฝึกหัด และการสรุป
บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ทำกิจกรรมในห้องเรียนในครัง้ถัดไป 

7 

(20 ก.พ.66) 

สารประกอบแอลกอฮอล์ ฟีนอล

และอีเทอร ์

- ลักษณะโครงสร้าง 

การเรียกชื่อแอลกอฮอล์และฟี

นอล 

 - คุณสมบัติทางกายภาพของ

แอลกอฮอล์และฟีนอล 

- การเตรียมแอลกอฮอล์และ 

ฟีนอล 

- ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์และ 

ฟีนอล 

- สรุปรายละเอียดเน้ือหาให้

นักศึกษาเพ่ือได้เตรียมความพร้อม

ในการสอบกลางภาค 

 

3 ชม. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical 

thinking/creativity&innovation/ 

collaboration/communication 
- สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
- เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
- การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา การ
ถาม -ตอบ  ทั้ ง กิ จ ก รรม เด่ี ย ว แล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 
- ให้ นั กศึ กษ าศึ กษ าคลิป บท เรี ยน
ออนไลน์ที่มีการบรรยายและการอธิบาย
ตัวอย่างประกอบทฤษฎี 

- มอบหมายแบบฝึกหัด และการสรุป

บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทำ

กิจกรรมในห้องเรียนในครั้งถัดไป 

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

อ.ดร.สุรีย์พร  

 

 สอบกลางภาค วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. 

8 

(6 ม.ีค.66)* 

สารประกอบอีเทอร์และไซคลิก

อีเทอร ์

ลักษณะโครงสร้าง/การเรียกชื่อ

อีเทอร์และไซคลิกอีเทอร์/

3 ชม. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical 

thinking/creativity&innovation/ 

collaboration/communication 

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ดร.สุรีย์พร  

 



 

คุณสมบัติทางกายภาพของ

อีเทอร์/การเตรียมอีเทอร์และไซ

คลิกอีเทอร์/ปฏิกริิยาของอีเทอร์

และไซคลิกอเีทอร ์

- ทดสอบความรู้พ้ืนฐานเคมีอินทรีย์ใน

ส่วนกลางภาคเพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลว่า

นักศึกษายังจำความรู้พ้ืนฐานใน

ส่วนกลางภาคได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะ

ได้ใช้ในการเตรียมสอนต่อยอดในการ

เรียนเคมีอินทรีย์ปลายภาคต่อไป 
- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
- การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา การ
ถาม -ตอบ  ทั้ ง กิ จ ก รรม เด่ี ย ว แล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 
- ให้ นั กศึ กษ าศึ กษ าคลิป บท เรี ยน
ออนไลน์ที่มีการบรรยายและการอธิบาย
ตัวอย่างประกอบทฤษฎี 

- มอบหมายแบบฝึกหัด และการสรุป

บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทำ

กิจกรรมในห้องเรียนในครั้งถัดไป 

- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 

9 

(13 มี.ค.66) 

สารประกอบแอลดีไฮด์และคีโตน 

- ลักษณะโครงสร้าง 

การเรียกชื่อแอลดีไฮด์และคีโตน 

 - คุณสมบัติทางกายภาพของแอล

ดีไฮด์และคีโตน 

- การเตรียมแอลดีไฮด์และคีโตน 

 

 

3 ชม. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical 

thinking/creativity&innovation/ 

collaboration/communication 
- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
- การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา การ
ถาม -ตอบ  ทั้ ง กิ จ ก รรม เด่ี ย ว แล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 
- ให้ นั กศึ กษ าศึ กษ าคลิป บท เรี ยน
ออนไลน์ที่มีการบรรยายและการอธิบาย
ตัวอย่างประกอบทฤษฎี 

- มอบหมายแบบฝึกหัด และการสรุป

บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทำ

กิจกรรมในห้องเรียนในครั้งถัดไป 

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

อ.ดร.สุรีย์พร  

 

10 

(20 มี.ค.66) 

 

สารประกอบอัลดีไฮด์และคีโตน 

(ต่อ) 

- การเตรียมอัลดีไฮด์และคีโตน

3 ชม. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical 

thinking/creativity&innovation/ 

- แบบทดสอบย่อย 
- power point 
- เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ดร.สุรีย์พร  

 



 

อีเทอร์ 

- ปฏิกิริยาของอัลดีไฮด์และคีโตน 

- สรุปการสงัเคราะหจ์ากปฏิกิริยา

ของแอลดีไฮด์และคีโตน 

collaboration/communication 
- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
- การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา การ
ถาม -ตอบ  ทั้ ง กิ จ ก รรม เด่ี ย ว แล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 
- ให้ นั กศึ กษ าศึ กษ าคลิป บท เรี ยน
ออนไลน์ที่มีการบรรยายและการอธิบาย
ตัวอย่างประกอบทฤษฎี 

- มอบหมายแบบฝึกหัด และการสรุป

บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทำ

กิจกรรมในห้องเรียนในครั้งถัดไป 

- บทเรียนออนไลน์ 
(e-learning) 
- สอนทางออนไลน์ 

11 

(27 มี.ค.66) 

สารปรกอบกรดคาร์บอกซิลิก 

- ลักษณะโครงสร้างของกรดคาร์

บอกซิลิก 

- การเรียกชื่อกรดคาร์บอกซลิิก  

- คุณสมบัติทางกายภาพของกรด

คาร์บอกซิลิก 

- การเตรียมกรดคาร์บอกซิลิก 

- ปฏิกิริยาของกรดคาร์บอกซิลิก 

3 ชม. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน critical 

thinking/creativity&innovation/ 

collaboration/communication 
- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
- การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา การ
ถาม -ตอบ  ทั้ ง กิ จ ก รรม เด่ี ย ว แล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 
- ให้ นั กศึ กษ าศึ กษ าคลิป บท เรี ยน
ออนไลน์ที่มีการบรรยายและการอธิบาย
ตัวอย่างประกอบทฤษฎี 

- มอบหมายแบบฝึกหัด และการสรุป

บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทำ

กิจกรรมในห้องเรียนในครั้งถัดไป 

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

อ.ดร.สุรีย์พร  

 

12 

(3 เม.ย.66) 

กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 

อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก 

ลักษณะโครงสร้างอนุพันธ์ของ

กรดคาร์บอกซิลิก/การเรียกชื่อ

อนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก/

คุณสมบัติทางกายภาพอนุพันธ์

ของกรดคาร์บอกซิลิก/การเตรียม

อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก/

3 ชม. - บรรยายโดยใช้สื่อ power point  

- นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหา

โจทย์พร้อมส่งตัวแทนกลุ่มเสนอผลการ

แก้ปัญหาโจทย์  

ทดสอบย่อยเพ่ือวัดความเข้าใจใน

ช่วงเวลาท่ีทำการสอน โดยอาจจะวัด

ประเมินผลการสอนหลงัจากจบหัวข้อที่

สอนในขณะน้ันว่าท่ีสอนจบไปน้ันเข้าใจ

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

อ.ดร.สุรีย์พร  

 



 

ปฏิกิริยาของอนุพันธ์ของกรดคาร์

บอกซิลิก 

มากน้อยแค่ไหน หรืออาจจะวัดประเมิน

การสอนในสัปดาห์ถัดไปก็ได้เพ่ือให้

นักศึกษาได้เตรียมตัวอ่านมาล่วงหน้า 

13 

(10 เม.ย.66)* 

 

 

สารประกอบเอมนี 

- ลกัษณะโครงสร้างของเอมีน 

- การเรียกชื่อเอมีน 

- คุณสมบัติทางกายภาพของ 

เอมีน 

- การเตรียมเอมีนและปฏิกิริยา

ของของเอมีน 

3 ชม. - สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
- เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
- การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา การ
ถาม -ตอบ  ทั้ ง กิ จ ก รรม เด่ี ย ว แล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 
- ให้ นั กศึ กษ าศึ กษ าคลิป บท เรี ยน
ออนไลน์ทีม่ีการบรรยายและการอธิบาย
ตัวอย่างประกอบทฤษฎี 

- มอบหมายแบบฝึกหัด และการสรุป

บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทำ

กิจกรรมในห้องเรียนในครั้งถัดไป 

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

อ.ดร.สุรีย์พร  
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(17 เม.ย.66)* 

สารชีวโมเลกุล 

- โครงสร้างและความสำคัญของ

สารชีวโมเลกุล 

- คาร์โบไฮเดรต 

- ประเภทคาร์โบไฮเดรต 

- การเรียกชื่อ 

- การเขียนโครงสร้าง 

- ปฏิกิริยาเคมี 

- ลิปิด ไขมันและน้ำมัน 

- ปฏิกิริยาของไขมันและน้ำมัน

และสารซักฟอก 

3 ชม. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking/communication 
/collaboration 
- สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
- เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
- การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา การ
ถาม -ตอบ  ทั้ ง กิ จ ก รรม เด่ี ย ว แล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 

- มอบหมายแบบฝึกหัด และการสรุป

บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทำ

กิจกรรมในห้องเรียนในครั้งถัดไป 

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

อ.ดร.สุรีย์พร  

 

15 

(24 เม.ย.66) 

ชีวโม เลกุล (ต่อ) 

- โปรตีน 

- กรดแอลฟาอะมโิน 

3 ชม. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน 
critical thinking/communication 
/collaboration 

-ประเมนิและให้
คะแนนโดยอาจารย์
ผู้สอน 

อ.ดร.สุรีย์พร  

 

 



 

- สภาพความเป็นกรดและเบส 

- การเตรียม ปฏิกิริยาเคมี 

- ชนิดของโปรตีนและพันธะ 

เปปไทด์ 

- สรุปรายละเอียดเน้ือหาให้

นักศึกษาเพ่ือได้เตรียมความพร้อม

ในการสอบปลายภาค 

 

 

- สอบย่อยแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน (สอบผ่าน google form) 
- เฉลย และอธิบายทบทวนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 
- มีการบรรยายสรุปเน้ือหา และเน้นทำ
กิจกรรมในระหว่างเรียน เช่น การทำ
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  
- การสรุปความเข้าใจของนักศึกษา การ
ถาม -ตอบ  ทั้ ง กิ จ ก รรม เด่ี ย ว แล ะ
กิจกรรมกลุ่ม 
- ให้ นั กศึ กษ าศึ กษ าคลิป บท เรี ยน
ออนไลน์ที่มีการบรรยายและการอธิบาย
ตัวอย่างประกอบทฤษฎี 
- มอบหมายแบบฝึกหัด และการสรุป
บทเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ทำกิจกรรมในห้องเรียนในครั้งถัดไป 
(มีเฉลยแบบฝึกหัดหลังนักศึกษาส่งงาน
ตามกำหนดเวลา) 
- ให้ข้อมูลสะท้อนกลับสรุปเน้ือหาปลาย
ภาคของนักศึกษา 

- ให้ข้อมูลสะทอ้นกลับคลิปและรายงาน

แก่นักศึกษา (หากมีการส่งงานก่อน

กำหนดจะมีการสะท้อนผลกลับก่อน

สัปดาห์ที่ 15) 

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

 

 

 

 

 

 

 รวม 45     
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้* 
กิจกรรมการประเมิน 

 

กำหนดการประเมนิ 
ผลการเรียนรู้ 

(ระบุ วัน-เวลา) 

ร้อยละของค่าน้ำหนักใน
การประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.4, 

5.4, 5.5 

สรุปย่อเน้ือหาในรูปแบบ flow chart 

หรือแผนที่ความคิด  

- กลางภาค 5% 

- ปลายภาค 5% 

ตลอดภาคการศึกษา 10 

1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.4, 

4.3, 4.4, 5.4 

งานมอบหมายเพ่ือเสริมความรู้ความ

เข้าใจในการเรียน 

- ทำคลิปสรุปงาน 

ปลายภาคการศึกษา 10 



 

 
- รายงานการค้นคว้า 

เก่ียวกับสารประกอบอินทรีย์ 

 

1.1, 1.2, 2.1, 3.4, 4.3, 4.4  

5.4 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

-กลางภาค 2% 

-ปลายภาค 2% 

ตลอดภาคการศึกษา 4 

1.1, 1.2, 2.1, 5.4 แบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 6 

1.1, 1.2, 2.1, 3.4, 5.4 

การสอบย่อย 

- เตรียมความพร้อมในการเรียนต้น

คาบ 

- แบ่งสอบในรายบท 

(มีสอบออนไลน์และสอบในชั้นเรียน

ปกติ) 

หลังเรียนจบแต่ละบท 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

 

35 

1.1, 1.2, 2.1, 3.4, 5.4 
สอบกลางภาค 25 ก.พ.2566 

เวลา 13.00-16.00 น. 

15 

1.1, 1.2, 2.1, 3.4, 5.4 
สอบปลายภาค 

(ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย) 

1 พฤษภาคม 2566 

เวลา 13.00-16.00 น. 

20 

รวม 100 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Map) ที่

กำหนดในหลักสูตร 
หมายเหตุ:  
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามสถานการณ์  
- *หากตารางการเรยีนการสอนติดวันหยุดจะใช้เป็นการสอน online ผ่านห้องเรียนใน MS Teams  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1 ชื่อตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา CH2233   หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน โดย อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา  
  
2 ชื่อเอกสารอ่านประกอบ/สือ่อิเล็กทรอนิกส์/แหลง่อ้างอิงอื่นๆ ที่นักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 
 1. รำไพ  สิริมนกุล. (2535). เคมีอินทรีย์เบื้องต้น, พิมพ์ครั้งท่ี 10. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
 2. วารุณี ยงสกุลโรจน์. (2541). เคมีอินทรีย์ 1, พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
 3. สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี. (2555). เคมีอินทรีย์ เล่ม 1, พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์.  
 4. สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี. (2553). เคมีอินทรีย์ เล่ม 2, พิมพ์ครั้งท่ี 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์.  
 5. ประเสริฐ ศรีไพโรจน์. (2552). เคมีอินทรีย์พื้นฐาน เล่ม 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ที ซี การพิมพ์  
 6. เกสร พะลัง. (2543).  เคมีอินทรีย์ , พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   



 

 7. อุดม ก๊กผล โสภณ เริงสำราญ และ อมร เพชรสม. (2543). อินทรีย์เคมี 1, พิมพ์ครั้งท่ี 7 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข).    
         กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.         
 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.   
   

หมวดที่ 7 หมวดที่ 7 การประเการประเมินรายวิชาและกระบมินรายวิชาและกระบวนวนการปรับการปรับปรุงปรุง  

  
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

1. นักศึกษามีการประเมินผลการสอนของรายวิชา ในวิธีการสอน การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
ประสิทธิภาพการสอน ตลอดจนบรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องเรียนปกติและห้องเรียนออนไลน์ โดยผล    

               ประเมินและข้อเสนอแนะจะผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในรายวิชา 
   ต่อไป 

2. การสอบถามพูดคุยกับนักศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

    1. คะแนนการสอบย่อย ผลสอบปลายภาค 

  2. คุณภาพและความถูกต้องของงานท่ีมอบหมาย 

          3. สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 

  4. การตอบคำถามและการทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

         5. การใช้สื่อการสอนในบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษา  

 
3. วิธีการปรับปรุงการสอน 

1. มีการประเมินจากประสิทธิผล   เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
   ของรายวิชา (ข้อ 1) และกลยุทธ์การประเมินการสอน (ข้อ 2) ในทุกภาคการศึกษา 
2. มีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีความถูกต้องและทันสมัย ท้ังส่วนเอกสาร 
   ประกอบการสอนและบทเรียนออนไลน์ 
 
 
 
 



 

 
 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จริยธรรม -ติดตามข้อมูลจากสานักทะเบียนเพื่อ
ขอข้อมูลนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ 

นักศึกษาท่ีทุจริตในการ
สอบ 

ไม่มี 

-ตรวจสอบการเข้าห้องเรียนตรงเวลา 
การตรงต่อเวลา และขาดเรียน 

นักศึกษาเข้าห้องสอบตรงต่อ
เวลา 

-ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
จำนวนนักศึกษา 

- ติ ด ต าม ผ ล ก าร ส่ ง ง าน ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

นักศึกษาส่งงานกลุ่มตรงเวลา -อย่างน้อยร้อยละ 80 

ของจำนวนครั้งท่ีกำหนดให้
ส่งรายงานกลุ่ม 

ความรู้ -ทวนสอบจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในการสอบย่อยเพื่อเตรียมความพร้อม
ใน ก า ร เรี ย น ค รั้ ง ต่ อ ไป  ก า ร ท ำ
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

-ทวนสอบจากคะแนนสอบย่อย /
คะแนนสอบปลายภาค 

 

-ทวนสอบจากงานท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยพิจารณาความถูกต้องในการการ
เลือกแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการใช้ภาษา 

- จำนวนกลุ่มของนักศึกษาท่ี
ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 
70 ของคะแนนท้ังหมด 

 

-จำนวนนักศึกษาท่ีมีความรู้
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
(เกรด A-D) 

- จำนวนกลุ่มของนักศึกษาท่ี
ได้คะแนนรายงานน้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของคะแนน
ท้ังหมด 

- นักศึกษาท่ีสามารถตอบ
คำถามได้อย่างถูกต้อง 

-อย่างน้อยร้อยละ 80 

ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

 

-อย่างน้อยร้อยละ 80 

ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

 

-ไม่เกิน 1 กลุ่ม 

 

 

-อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

สังเกตพฤติกรรม 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การทำปฏิบัติการแบบกลุ่ม 

 

-จำนวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วม 

 

-มากกว่าร้อยละ 80 

ของจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

 

 

 



 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 มีการประชุมกลุ่มวชิาเพื่อทบทวน และวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ตลอดจนเนื้อหาวิชา รูปแบบกจิกรรมการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนการ
พัฒนาการเรียนสอนต่อไป 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา วัน/เดือน/ปี 
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