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รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 
รหัสวชิา…...........CHE๒๓๑๔........รายวชิา.............เคมีอินทรีย ์๑......................... 
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หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑.  รหัสและช่ือรายวชิา    
ภาษาไทย  …..............เคมีอินทรีย ์๑............................... 
ภาษาองักฤษ  …........... Organic chemistry ๑..................... 
 

๒.  จ านวนหน่วยกติ        …..................๓ หน่วยกิต  ๓(๓-๐-๖).......................       
        
๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา     
      ๓.๑  หลกัสูตร       ….............วทิยาศาสตรบณัฑิต  ..................................   
      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา    …................วชิาเฉพาะ ภาควิชาเคมี...............................................    
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา     …........ผศ. ดร.จรรยพฒัน์ แสงสุวรรณ.....................   
      ๔.๒ อาจารยผ์ูส้อน   ….......ผศ. ดร.จรรยพฒัน์ แสงสุวรรณ......    
 
 
๕.  สถานทีต่ิดต่อ   ๒๖/๒๖๓๑๔..../..../ E – Mail chanyapat.sa@ssru.ac.th 
 
๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   .....๑........  /  ชั้นปีท่ี ....๑....... 
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๗.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี)เคมีทัว่ไป ๑( CHE๑๑๐๓), ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป ๑(CHE ๑๑๐๔) 
        
๘.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้มี) …..ปฏบติัการเคมีอินทรีย ์๑ (CHE๒๓๑๑).....     
                       
๙.  สถานทีเ่รียน     …........๒๖๓๐๒.......................... 
 
๑๐.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุง   วนัท่ี.. ๒๗ พฤษจิกายน ๒๕๖๓.... 
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     รายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด   
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 
๑.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เป็นวชิาท่ีจะศึกษา เก่ียวกบัหมู่ฟังกช์นัของสารประกอบอินทรีย ์    ในเร่ืองของอลัเคน อลัคีน อลัไคน์ อะโรเมติก 
อลักอฮอล ์ฟีนอล อลัคิลเฮไลด ์อลัดีไฮด์-คีโตน คาร์บอกซิลิกและอนุพนัธ์  เอมีนและเอไมด ์โดยศึกษาเก่ียวกบั การอ่านช่ือ 
การเตรียมและกลไกของปฏิกิริยา ซ่ึงสามารถจะน าไปใชใ้นรายวชิาระดบัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในหลกัสูตรของวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยกีารอาหารและในระดบัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีสามารถน าความรู้ไปใช ้ อธิบายสารอินทรียท่ี์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
การใชส้ารเคมีอยา่งเหมาะสม  ปลอดภยั  และรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
 
๒.   วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
           ความรู้เก่ียวกบัเก่ียวกบัหมู่ฟังกช์นัของสารประกอบอินทรีย ์   ในเร่ืองของอลัเคน อลัคีน  อลัไคน์     อะโรเมติก 
อลักอฮอล ์ฟีนอล อลัคิลเฮไลด ์อลัดีไฮด์-คีโตน คาร์บอกซิลิกและอนุพนัธ์  เอมีนและเอไมด ์โดยศึกษาเก่ียวกบั การอ่านช่ือ 
การเตรียมและกลไกของปฏิกิริยา   

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวชิา 
   (ภาษาไทย) ศึกษาเก่ียวกบัหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย ์    ในเร่ืองของอลัเคน อลัคีน อลัไคน์            
อะโรเมติก อลักอฮอล ์ฟีนอล อลัคิลเฮไลด ์อลัดีไฮด์-คีโตน คาร์บอกซิลิกและอนุพนัธ์  เอมีนและเอไมด ์โดยศึกษาเก่ียวกบั 
การอ่านช่ือ การเตรียมและกลไกของปฏิกิริยา   
  (ภาษาอังกฤษ) Study of the theory in the organic compounds, were concerned in the functional group of alkane 
alkene, alkyne, oramatic compounds, alcohol, phenol, alkylhalide, aldehyde-ketone, carboxylic acid and derivative, amine 
and amide in IUPAC name, the physical properties and preparation, mechanism reaction. 
      
๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕ -  - ๙๐ 
 
๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาดว้ยตนเองท่ีห้องพกัอาจารยผ์ูส้อน  หอ้ง ..๓๑๗....... ชั้น ...๓... อาคาร ...๒๖...... คณะ/วทิยาลยั 
 ๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศพัทท่ี์ท างาน / มือถือ  หมายเลข ....................0897659857............................................ 
 ๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)........chanyapat.sa@ssru.ac.th......... 
 ๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)........... 0897659857......................................... 
 ๓.๕ ปรึกษาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)... www.teacher.ssru.ac.th/chanyapat_sa................. 
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หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

รายวชิา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทาง
ปัญญา 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคลลและ 
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
เคมีอินทรีย ์๑ 
CHE ๒๓๑๐ 

                   

 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
  (๑) เขา้สอบตรงเวลา ไม่ทุจริต 
 (๒)  เขา้ขั้นเรียนตรงเวลา……………………………………………………………………..… 
  (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
  (๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๑.๒   วธีิการสอน 
 (๑)  ตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียน มีแบบทดสอบในแต่ละบท เพื่อใหรู้้จกัการศึกษาดว้ยตนเอง ท างานกลุ่ม 
 (๒) อาจารยผ์ูส้อนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย ์ความตรงต่อเวลาและมีการ

มอบหมายงานเพื่อฝึกในนกัศึกษามีคุณธรรมดา้นต่างๆ ผา่นระบบออนไลน์ 
๑.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  การสอบ รายงานส่งตรงเวลา รายงานมีแหล่งความรู้ท่ีต่างกนั 
(๒)  สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน และการส่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย ผา่นระบบออนไลน์ 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ทีต้่องพฒันา 
        (๑)  มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง หมู่ฟังกช์นัของสารประกอบอินทรีย ์   ในเร่ืองของอลัเคน อลัคีน อลั
ไคน์    อะโรเมติก อลักอฮอล์ ฟีนอล อลัคิลเฮไลด ์อลัดีไฮด์-คีโตน คาร์บอกซิลิกและอนุพนัธ์  เอมีนและเอไมด ์
โดยศึกษาเก่ียวกบั การอ่านช่ือ การเตรียมและกลไกของปฏิกิริยา   
         (๒)  คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารอ่ืนๆ………..………………………………… 
 (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
        (๔)  …มีความเขา้ใจในเน้ือหาเพื่อ เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน………… 

(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๒.๒   วธีิการสอน 

(๑)  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบใหเ้ขา้ใจชดัเจน การทดสอบยอ่ยหลงัการบรรยาย 
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    การถาม-ตอบปัญหาเป็นรายบุคคลในชัง่โมงการบรรยาย  
(๒)  แนะน าช่องทางความรู้ทาง webside จดัท ารายงานเป็นกลุ่ม 
(๓) ผูส้อนจดัการเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน์ 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๒.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  …ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
(๒)  …ใหค้ะแนนรายงานกลุ่ม…………………………… 
(๓)  …ใหค้ะแนนการเขา้ชั้นเรียน……………………………..………………………………… 
(๔) ผูเ้รียนตอบประเด็นค าถามของผูส้อนผา่นกระดานสนทนา 
(๕) ประเมินผลจากภาระงานประจ าสัปดาห์ โดยผูเ้รียนสรุปค าตอบน าส่งในระบบ 
 

 
 
 
 
๓. ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
  (๑)  การเรียนมีล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปยากและมีความต่อเน่ือง……..………………… 
 (๒)  ความเขา้ใจเช่ือมโยงในแต่ละบทเรียน 
  (๓)  น าความรู้ท่ีเขา้ใจ เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
  (๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๓.๒   วธีิการสอน 

 (๑) อธิบายทฤษฎี  ค  านิยาม ยกตวัอยา่งประกอบช้ี 
 (๒) ช้ีประเด็นเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกนัในแต่ละสัปดาห์…… 
 (๓) การท าเป็นงานเป็นกลุ่มเพื่อใหว้เิคราะห์โจทยแ์ละแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
(๔) ผูเ้รียนตอบประเด็นค าถามของผูส้อนผา่นกระดานสนทนา 
(๕) ประเมินผลจากภาระงานประจ าสัปดาห์ โดยผูเ้รียนสรุปค าตอบน าส่งในระบบ 
 

๓.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  สอบยอ่ย สอบกลางภาค และปลายภาค โดยไดค้ะแนนเกิน 50% 
(๒)  ใหค้ะแนนการตอบค าถามในชั้นเรียน 
(๓)  ระดบัคะแนนรายงานกลุ่ม ท่ีมีความแตกต่างกนั…………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั / สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง /  เวน้วา่ง
หมายถงึไมไ่ดร้บัผดิชอบ 
จะปรากฎอยูใ่นแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสูร่ายวชิา 
(Curriculum Mapping) 
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 (๑)  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนกบัอาจารยผ์ูส้อน และผูเ้รียนดว้ยกนั 
 (๒)   พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและ

ชัว่โมงการสอนแบบออนไลน์ 
 
 (๓)  น าเน้ือหาความรู้ไปถ่ายทอด น าไปประยกุตใ์ชใ้นระดบัท่ีสูงข้ึน 
 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
 (๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๔.๒   วธีิการสอน 

(๑)  ถาม-ตอบระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน หรือผูเ้รียนดว้ยกนั …………………… 
(๒) การน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน และมีการซกัถามระหวา่งนกัศึกษา และอาจารยผ์ูส้อน 
 (๓)  

……………………………………………………………………..………………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๔.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  สอบกลางภาค ปลายภาค ตอบค าถามในชั้นเรียน น าเสนอหนา้ชั้นเรียน ทดสอบยอ่ย 
(๒)  ถาม-ตอบ ออนไลน์ และแบบทดสอบออนไลน์ 

๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
  (๑)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 
  (๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
 (๓)  ใชท้ฤษฎีเคมีอินทรีย ์อธิบายเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนั  
การใชใ้นอุตสาหกรรม โทษ ประโยชน์ และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
 (๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๔.๒   วธีิการสอน 

(๑) การสอนโดยมีการน าเสนอขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษา 
เห็นถึงความส าคญัและประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอและสืบคน้ขอ้มูล 

   (๒)  ใชเ้คร่ืองมือโดย ใช ้E-mail ของอาจารย ์เพื่อเขา้หอ้งเรียนออนไลน์ผา่นโปรแกรม Google Meet 
(๓)  เช็คช่ือและตอบค าถามผา่น Google Classroom 

๔.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑) ผูเ้รียนท าแบบทดสอบแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียนแบบปรนยั ๔ ตวัเลือกผา่นทาง Google Form 

 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน ผู้สอน ผศ.ดร.จรรยพฒัน์ แสงสุวรรณ สาขาเคมี องัคาร 11.00-14.00 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตรี   โท  เอก 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านว
น

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

๑-๒ 
 

แนะน ารายวิชา และข้อตกลงเร่ือง
การเรียนการสอน 
บทน าเคมีอนิทรีย์1  
-การจ าแนกสารประกอบอินทรียม์ 
หมู่ฟังกช์นั 
-บทน าเคมีอินทรีย1์(ต่อ) 
โครงสร้างของคาร์บอน อะตอมมิ
กออร์บิทลัชนิด s, p, d 
-พนัธะโควาเลนซ์  
-การสร้างพนัธะของคาร์บอน ไฮบริ
ไดเซชนั sp sp2 sp3 

๖ นัดหมายการประชุมเพื่อทดสอบการใช้
เ ค ร่ื อ ง มื อ โดย  ใ ช้  E-mail ของอ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลยั เพื่อเขา้ห้องเรียนออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Google Meet 
-  อธิบายแผนบริหารการสอนแนะน าวิธีการ
เ รียน การศึกษาค้นคว้า  การวัดและการ
ประเมินผล 
-  อธิบายช่องทางการติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน
ทาง เวบ็ไซต ์
http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat 
- เช็คช่ือและตอบค าถามผา่น Google 
Classroom และ  
- ผูเ้รียนท าแบบทดสอบแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ก่อนเรียนแบบปรนยั ๔ ตวัเลือกผา่นทาง 
Google Form ในสัปดาห์ท่ี ๑ 
ส่ือการสอน 
๑. http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa 
๒. เอกสารประกอบการสอนวชิาเคมีอินทรีย ์
1 
๓. Google Meet, Google Classroom, Google 
Form  

๓-๔ 
 

บทน าเคมีอินทรีย1์(ต่อ) 
-พนัธะไฮโดรเจน  
-ไอโซเมอร์  
-การเขียนสูตรโครงสรางของ
สารอินทรีย ์
-การเรียกช่ือสารอินทรีย ์

๖ สอนออนไลน์ผา่น google meet  
- เช็คช่ือและตอบค าถามผา่น Google meet 
และ Classroom  
- ผูเ้รียนท าแบบทดสอบแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
แบบปรนยั ๔ ตวัเลือกผา่นทาง Google Form  
ส่ือการสอน 
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa 

http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านว
น

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

- ชนิดของคาร์บอนและไฮโดรเจน
อะตอมในสารอินทรีย ์
-ปฏิกิริยาเคมีอินทรียแ์ละกลไก
เบ้ืองตน้ 
อินเตอร์มิเดียตในเคมีอินทรีย ์ 
-ประเภของปฏิกิริยาเคมี  
 

๒. เอกสารประกอบการสอนวชิาเคมีอินทรีย ์
1 
๓. Google Meet, Google Classroom, Google 
Form 

๕ 
  

-เรโซแนนซ์  
-ไฮเปอร์คอนจุเกชนั  
-ทอโทเมอร์ริซึม  
-อะโรเมติดซิต้ี  
-ประเภทของตวัเขา้ท าปฏิกิริยา  
-ประเภทของตวัท าละลาย  
-แผนภาพพลงังาน อนัดบัของ
ปฏิกิริยา  
-ผลของอินดกัทีฟเอฟเฟคและเมโซ
เมอริกเอฟเฟค 

๓ สอนออนไลน์ผา่น google meet  
- เช็คช่ือและตอบค าถามผา่น Google meet 
และ Classroom  
- ผูเ้รียนท าแบบทดสอบแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
แบบปรนยั ๔ ตวัเลือกผา่นทาง Google Form  
ส่ือการสอน 
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa 
๒. เอกสารประกอบการสอนวชิาเคมีอินทรีย ์
1 
๓. Google Meet, Google Classroom, Google 
Form 

๖ 
 

สเตอริโอเคมี 
กฎซีเควนซ์  จีโอเมตริกไอโซเมอร์ 

๓ สอนออนไลน์ผา่น google meet  
- เช็คช่ือและตอบค าถามผา่น Google meet 
และ Classroom  
- ผูเ้รียนท าแบบทดสอบแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
แบบปรนยั ๔ ตวัเลือกผา่นทาง Google Form  
ส่ือการสอน 
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa 
๒. เอกสารประกอบการสอนวชิาเคมีอินทรีย ์
1 
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จ านว
น
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กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

๓. Google Meet, Google Classroom, Google 
Form 

๗ 
 

สเตอริโอเคมี(ต่อ) 
ซีส-ทรานส์ไอโซเมอร์ ออปติคลัไอ
โซเมอร์ –ราซิเมต โพรเจกชนั –คอน
ฟิกุเรชนั คอนฟอร์เมชนั 

๓ สอนออนไลน์ผา่น google meet  
- เช็คช่ือและตอบค าถามผา่น Google meet 
และ Classroom  
- ผูเ้รียนท าแบบทดสอบแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
แบบปรนยั ๔ ตวัเลือกผา่นทาง Google Form  
ส่ือการสอน 
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa 
๒. เอกสารประกอบการสอนวชิาเคมีอินทรีย ์
1 
๓. Google Meet, Google Classroom, Google 
Form 

๘ 
 

สอบกลางภาค   

๙ 

 

อลัเคน-อลัคีน-อลัไคน์-และ
สารประกอบท่ีเป็นวง 
โครงสร้างอลัเคน-ไซโคลอลัเคน 
การเรียกช่ือ-สมบติัทางกายภาพ 
การเตรียม ปฏิกิริยา 

๓ สอนออนไลน์ผา่น google meet  
- เช็คช่ือและตอบค าถามผา่น Google meet 
และ Classroom  
- ผูเ้รียนท าแบบทดสอบแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
แบบปรนยั ๔ ตวัเลือกผา่นทาง Google Form  
ส่ือการสอน 
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa 
๒. เอกสารประกอบการสอนวชิาเคมีอินทรีย ์
1 
๓. Google Meet, Google Classroom, Google 
Form 

๑๐ 
 

อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน ๓ Power point และแบบทดสอบ 
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มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านว
น

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

โครงสร้าง, การเรียกช่ือ สมบติัทาง
กายภาพ การเตรียม ปฏิกิริยา 

๑๑ 
 

สารประกอบเฮไลด์ 
โครงสร้าง, การเรียกช่ือ สมบติัทาง
กายภาพ การเตรียม ปฏิกิริยา 

๓ Power point และแบบทดสอบ 

๑๒ 
 

 

แอลกอฮอลแ์ละฟีนอล 
โครงสร้าง,การเรียกช่ือสมบติัทาง
กายภาพ   การเตรียม ปฏิกิริยา” 

๓ Power point และแบบทดสอบ 

๑๓ 
 

 

สารประกอบอีเทอร์ โครงสร้าง,การ
เรียกช่ือสมบติัทางกายภาพ  การ
เตรียม ปฏิกิริยา 

๓ สอนออนไลน์ผา่น google meet  
- เช็คช่ือและตอบค าถามผา่น Google meet 
และ Classroom  
- ผูเ้รียนท าแบบทดสอบแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
แบบปรนยั ๔ ตวัเลือกผา่นทาง Google Form  
ส่ือการสอน 
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa 
๒. เอกสารประกอบการสอนวชิาเคมีอินทรีย ์
1 
๓. Google Meet, Google Classroom, Google 
Form 

๑๔ 
 

สารประกอบอลัดีไฮดแ์ละคีโตน 
โครงสร้าง,การเรียกช่ือสมบติัทาง
กายภาพ  การเตรียม ปฏิกิริยา 

๓ Power point และแบบทดสอบ 

๑๕ 
 

คาร์บอกซิลิกและอนุพนัธ์ของกรด
คาร์บอกซิลิก 
โครงสร้าง,การเรียกช่ือสมบติัทาง
กายภาพ  การเตรียม ปฏิกิริยา 

๓ Power point และแบบทดสอบ 

๑๖ 
 

สารประกอบเอมีน ๓ Power point และแบบทดสอบ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านว
น

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

 โครงสร้าง,การเรียกช่ือสมบติัทาง
กายภาพ  การเตรียม ปฏิกิริยา 

๑๗ สอบปลายภาค   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ท่ีประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วธีีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล  

๑.๑ ๑.การเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปราย 
และน าเสนอขอ้คิดเห็นในชั้นเรียน ความมี
วนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

๒.๑,๒.๔,๓.๑,๓.๒,๔.๑,๕.๑ ๒.สอบกลางภาค 8 20% 
๒.๑,๒.๔,๓.๑,๓.๒,๕.๑ ๓.กิจกรรมกลุ่มยอ่ย รายงาน ใบงาน การ

ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
ตลอดภาค
การศึกษา 

60% 

๒.๑,๒.๔,๓.๑,๓.๒,๕.๑ ๔.สอบปลายภาค 17 20% 
 
 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 

๑)  ………เอกสารประกอบการสอนเคมีอินทรีย ์๑…………….. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

๑)  Pine H. Stanley  Organic Chemistry McGraw-Hill Book company  1987 
๒)  Morrison R.T. and Boyd R.N. Organic Chemistry fifth Edi Allyn and Bacon, Inc. 

        ๓)  ร าไพ  สิริมนกุล.(2542).เคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้.มหาวทิยาลยัรามค าแหง.กรุงเทพฯ 
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๔)  McMurry J. Organic Chemistry fifth Edi.Brooks/cole,inc.2000 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        ๑)  http://education.jlab.org/itselemental/index.html 
        ๒)  http://education.jlab.org/itselemental/index.html … 
        ๓)  http://organic.chemistry  
         
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
  สร้างแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาในบทเรียน ในเร่ืองของการวเิคราะห์โจทย ์
โดยใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถามในรายวชิานั้นๆ หลงัการประเมินผลการเรียน 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมลูการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็น
ต้น) 

-จดบนัทึกพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน 
   - ประเมินจากผลสอบและแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 
  - ประเมินจากขอ้เสนอแนะในแบบประเมินการเรียนการสอนของทางมหาวทิยาลยั 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามกีารก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้
อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

จากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยสร้างส่ือการสอนใหท้นัสมยัเห็นภาพชดัเจน  
การยกยกตวัอยา่งใหเ้กิดความเขา้ใจ มีการฝึกฝนในการแกปั้ญหาโจทยไ์ดม้ากข้ึน การท างานกลุ่มเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความ
ตั้งใจเรียน มีการใหค้  าปรึกษาส าหรับนกัศึกษาท่ีมีความตอ้งการหรือมีผลการเรียนท่ีอ่อน และมีการวจิยัในชั้นเรียน 

 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
เช่น 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตรี   โท  เอก 

รายวชิา .......เคมีอนิทรีย์ 1..... สาขาวชิา ...เคมี....... คณะ/วทิยาลยั.......วทินาศาสตร์และเทคโนโลยี......... 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

 

             ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาท่ีแตกต่างกัน 
หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
            - ท าการทวนสอบสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ โดยการทดสอบผลการเรียนรู้ การใหแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหารายวชิาและการประยกุตใ์ช ้
    - ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
              -ตรวจสอบเน้ือหาและค าอธิบายรายวชิา จากอาจารยม์หาวทิยาลยัอ่ืนๆท่ีมีมาตรฐาน 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมลูท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 
        จากผลการประเมินขอ้ 1 และขอ้ 2 ไดมี้การวางแผนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
           -สร้างส่ือการสอนใหท้นัสมยั ชดัเจน 
           -ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน      
            -ปรับปรุงรายวชิาส าหรับการใชร้อบปีการศึกษาถดัไป 

 



มคอ. ๓ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญา   ตรี   โท  เอก   
 

รายวชิา ..เคมีอนิทรีย์ ๑... สาขาวชิา .เคมี.......... คณะ/วทิยาลยั..วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี...... มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทกัษะทาง
ปัญญา 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคลลและ 
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
เคมีอินทรีย ์๑ 
CHE ๒๓๑๔ 

                   

 

ความรับผดิชอบในแต่ละดา้นสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 
 

แบบ มคอ.๓ ปริญญาตรี 


