มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา….....CHE๓๓๐๙........รายวิชา.............เคมีอินทรี ย ์ ๒.............
สาขาวิชา..........เคมี..........คณะ/วิทยาลัย…........วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี............... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ภาคการศึกษา...๒....ปี การศึกษา.…...๒๕๖๔.........
หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่ อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

…..............เคมีอินทรี ย ์ ๒...............................
…........... Organic chemistry ๒.....................

๒. จานวนหน่ วยกิต

…..................๓ หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖).......................

๓. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสู ตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

….............วิทยาศาสตรบัณฑิต ..................................
…................วิชาเฉพาะ ภาควิชาเคมี...............................................

๔. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
๔.๑ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา
…........ผศ. ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุ วรรณ.....................
๔.๒ อาจารย์ผสู ้ อน
….......ผศ. ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุ วรรณ......
๕. สถานทีต่ ิดต่ อ

….....๒๖/๒๖๓๑๗..../ E – Mail chanyapat.sa@ssru.ac.th

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จานวนผูเ้ รี ยนที่รับได้

.....๒........ / ชั้นปี ที่ ..๒.......
ประมาณ.........๑๘..........คน

๗. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี).เคมีอินทรี ย ์ ๑(CHE๒๓๑๐),ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ ๑ (CHE๒๓๑๓)
๘. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
๙. สถานทีเ่ รียน
๑๐.วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ ง

…..ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย ์ ๒ (CHE๓๓๑๐).....

…........๒๖๓๐๒......
วันที่...๔ มกราคม ๒๕๖๔.....

รายวิชา .......เคมีอน
ิ ทรีย์ 2.... สาขาวิชา .....เคมี....... คณะ/วิทยาลัย.......วิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี.......
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อศึกษาการสังเคราะห์สารและการเตรี ยม ชนิดของปฏิกิริยา พลังงานของปฏิกิริยาในสารประกอบที่ มี
ไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบ กามะถันและฟอสฟอรัสเป็ นองค์ประ กอบ สารประกอบโพลินิวเคลียร์ อะโรเมติก สารเฮท
เทอโรไซคลิกชนิดต่างๆ สารอินทรี ยท์ ี่มีในธรรมชาติ สารออร์ การ์ โนเททัลลิก ซึ่ งเป็ นการศึกษาเคมีอินทรี ยข์ องสารใน
ระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้สามารถนาความรู ้ไปใช้ อธิ บายสารอินทรี ยท์ ี่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ในอุตสาหกรรม
การใช้
สารเคมีอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และรักษาสิ่ งแวดล้อม
๒. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
มีการเพิ่มเติมเนื้ อหาและตัวอย่างของรายวิชาให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
เคมีอินทรี ยท์ ี่ใช้กนั อย่างหลากหลายในปั จจุบนั มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มความเข้าใจโดยมีภาพและ
ตัวอย่างต่างๆประกอบเนื้ อหา
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ การเตรี ยมและชนิ ดของปฏิกิริยา การอ่านชื่อ พลังงาน ของปฏิกิริยา
และกลไกของปฏิกิริยาพลังงานของปฏิกิริยาของสารประกอบที่มีไนโตรเจน เป็ นองค์ประกอบ กามะถันและฟอสฟอรัส
เป็ นองค์ประกอบ สารประกอบโพลิ นิวเคลี ยร์ อะโรเมติก สารเฮทเทอโรไซคลิ กชนิ ดต่างๆ สารอินทรี ยท์ ี่มีในธรรมชาติ
สารออร์การ์โนเททัลลิก
(ภาษาอังกฤษ) Study of the structure physical properties preparation and mechanism of reaction, were concerned
with the functional group of nitrogen sulfur compounds 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. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๔๕

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน (ชั่วโมง)
-

การศึกษาด้ วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๙๐

๓. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
๓.๑ ปรึ กษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผสู ้ อน ห้อง ..๓๑๗....... ชั้น ...๓... อาคาร ...๒๖....... คณะ/วิทยาลัย
รายวิชา .......เคมีอน
ิ ทรีย์ 2.... สาขาวิชา .....เคมี....... คณะ/วิทยาลัย.......วิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี.......
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา

มคอ. ๓
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๓.๒ ปรึ กษาผ่านโทรศัพท์ที่ทางาน / มือถือ หมายเลข ....................0897659857............................................
๓.๓ ปรึ กษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)........chanyapat.sa@ssru.ac.th.........

๓.๔ ปรึ กษาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)........... 0897659857.........................................
๓.๕ ปรึ กษาผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet / Webboard).......................................................

รายวิชา

เคมีอินทรี ย ์ 2
CHE ๓๓๐๙

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
คุณธรรม
ความรู ้
ทักษะทาง
ลักษณะ
จริ ยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลลและ
ความรับผิดชอบ
๑ ๒ ๓๔๕๑ ๒ ๓๔๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
 
 
   


ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑

๒

๓ ๔


๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
 (๑) เข้าสอบตรงเวลา ไม่ทุจริ ต
 (๒) เข้าขั้นเรี ยนตรงเวลา……………………………………………………………………..…
 (๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
 (๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
 (๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๑.๒ วิธีการสอน
 (๑) ตรวจสอบการเข้าชั้นเรี ยนและให้คะแนนการเข้าชั้นเรี ยน
 (๒) ให้คะแนนการส่ งแบบทดสอบ เพื่อให้รู้จกั การศึกษาด้วยตนเอง ให้มีกิจกรรมทางานกลุ่ม
(๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) มีขอ้ มมูลการเช็คชื่อในการเข้าเรี ยน การสอบ……………
(๒) จานวนรายงานส่ งตรงเวลา รายงานมีแหล่งความรู ้ที่ต่างกัน
(๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ ทตี่ ้ องพัฒนา
รายวิชา .......เคมีอน
ิ ทรีย์ 2.... สาขาวิชา .....เคมี....... คณะ/วิทยาลัย.......วิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี.......
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา
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 (๑) มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องศึกษาโครงสร้าง สมบัติ การเตรี ยมและชนิ ดของปฏิกิริยา การอ่านชื่ อ
พลังงาน ของปฏิ กิริยาและกลไกของปฏิ กิริยาพลังงานของปฏิ กิริยาของสารประกอบที่ มีไนโตรเจน เป็ นองค์ประกอบ
ก ามะถันและฟอสฟอรั สเป็ นองค์ป ระกอบ สารประกอบโพลิ นิวเคลี ยร์ อะโรเมติ ก สารเฮทเทอโรไซคลิ ก ชนิ ดต่างๆ
สารอินทรี ยท์ ี่มีในธรรมชาติ สารออร์การ์โนเททัลลิก
 (๒) ค้นคว้าหาความรู ้เพิม่ เติมจากเอกสารอื่นๆ………..…………………………………
(๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
 (๔) …มีความเข้าใจในเนื้อหาเพื่อ เรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้น…………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจชัดเจน การทดสอบย่อยหลังการบรรยาย
การถาม-ตอบปั ญหาเป็ นรายบุคคลในชัง่ โมงการบรรยาย
(๒) แนะนาช่องทางความรู ้ทาง webside จัดทารายงานเป็ นกลุ่ม
(๓) …แนะนาช่องทางความรู ้เพิม่ เติมทาง webside …………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) …ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
(๒) …ให้คะแนนรายงานกลุ่ม……………………………
(๓) …ให้คะแนนการเข้าชั้นเรี ยน……………………………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก / สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง / เว้นว่าง
หมายถึงไม่ได้รบั ผิดชอบ
ใ่ นแผนทีแ
่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
๓. ทัจะปรากฎอยู
กษะทางปัญญา
(Curriculum
Mapping)
๓.๑ ทักษะทางปั
ญญาทีต่ ้ องพัฒนา

(๑) การเรี ยนมีลาดับเนื้อหาจากง่ายไปยากและมีความต่อเนื่อง……..…………………
(๒) ความเข้าใจเชื่อมโยงในแต่ละบทเรี ยน
(๓) นาความรู ้ที่เข้าใจ เรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้น
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) อธิ บายทฤษฎี คานิยาม ยกตัวอย่างประกอบชี้
(๒) ชี้ประเด็นเนื้ อหาที่ต่อเนื่ องกันในแต่ละสัปดาห์……
(๓) การทาเป็ นงานเป็ นกลุ่มเพื่อให้วเิ คราะห์โจทย์และแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๓.๓ วิธีการประเมินผล




รายวิชา .......เคมีอน
ิ ทรีย์ 2.... สาขาวิชา .....เคมี....... คณะ/วิทยาลัย.......วิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี.......
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา
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(๑) สอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค โดยได้คะแนนเกิน 50%
(๒) ให้คะแนนการตอบคาถามในชั้นเรี ยน
(๓) ระดับคะแนนรายงานกลุ่ม ที่มีความแตกต่างกัน……………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๔. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
(๑) ……………………………………………………………………..……………..…………………
(๒) ……………………………………………………………………..…………………………………
 (๓) นาเนื้อหาความรู ้ไปถ่ายทอด นาไปประยุกต์ใช้ในระดับที่สูงขึ้น
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) ถาม-ตอบระหว่างอาจารย์ผสู ้ อน หรื อผูเ้ รี ยนด้วยกัน ……………………
(๒) การนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรี ยน และมีการซักถามระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ผสู ้ อน
(๓)
……………………………………………………………………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ให้คะแนนเพิ่มเติมสาหรับผูต้ อบคาถามได้
(๒) ให้คะแนนการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
(๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๕. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
(๑) ……………………………………………………………………..……………..…………………
(๒) ……………………………………………………………………..…………………………………
 (๓) ใช้ทฤษฎีเคมีอินทรี ย ์ อธิ บายเกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่เกี่ยวข้องในชีวติ ประจาวัน
การใช้ในอุตสาหกรรม โทษ ประโยชน์ และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) การสอนโดยมีการนาเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษา
เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและสื บค้นข้อมูล
(๒)
……………………………………………………………………..…………………………………

รายวิชา .......เคมีอน
ิ ทรีย์ 2.... สาขาวิชา .....เคมี....... คณะ/วิทยาลัย.......วิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี.......
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

(๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินรายงานการสื บค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน ผู้สอน ผศ.ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุ วรรณ
จานวน
กิจกรรมการเรียน
สั ปดาห์ ที่
หัวข้ อ/รายละเอียด
(ชม.)
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
๑
แนะน ารายวิช า และข้อ ตกลง
๓ นัดหมายการประชุมเพื่อทดสอบการใช้เครื่ องมือโดย
เรื่ องการเรี ยนการสอน
ใช้ E-mail ของอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าห้องเรี ยน
บทนาเคมีอินทรี ย๒
์
ออนไลน์ผา่ นโปรแกรม Google Meet
- อธิบายแผนบริ หารการสอนแนะนาวิธีการเรี ยน
-ทดสอบความรู ้เรื่ องเคมี
การศึกษาค้นคว้า การวัดและการประเมินผล
อินทรี ย ์ 1
- อธิ บายช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผสู ้ อนทาง
เว็บไซต์
http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat
- เช็คชื่อและตอบคาถามผ่าน Google Classroom และ
- ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน
แบบปรนัย ๔ ตัวเลือกผ่านทาง Google Form ใน
สัปดาห์ที่ ๑
สื่ อการสอน
๑. http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีอินทรี ย ์ 2
๓. Google Meet, Google Classroom, Google Form
๒
ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ และ
๓ สอนออนไลน์ผา่ น google meet
ชนิดของปฏิกิริยาพลังงานของ
- เช็คชื่อและตอบคาถามผ่าน Google meet และ
Classroom

รายวิชา .......เคมีอน
ิ ทรีย์ 2.... สาขาวิชา .....เคมี....... คณะ/วิทยาลัย.......วิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี.......
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา
ของสารประกอบที่มีเอมีน

๓

ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ และ
ชนิดของปฏิกิริยา พลังงานของ
ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา
พลังงานของปฏิกิริยาของ
สารประกอบกามะถัน

๓

๔

ศึ ก ษาโครงสร้ า ง สมบัติ และ
ชนิดของปฏิกิริยา พลังงานของ
ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา
า ก า ร เ ต รี ย ม พ ลั ง ง า น ของ
ปฏิ กิ ริ ยาของสารประกอบ
ฟอสฟอรัส

๓

๕

ศึ ก ษาโครงสร้ า ง สมบัติ และ
ชนิดของปฏิกิริยา พลังงานของ
ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา
การเตรี ยมพลัง พลัง งานของ

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
- ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย
๔ ตัวเลือกผ่านทาง Google Form
สื่ อการสอน
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีอินทรี ย ์ 1
๓. Google Meet, Google Classroom, Google Form
สอนออนไลน์ผา่ น google meet
- เช็คชื่อและตอบคาถามผ่าน Google meet และ
Classroom
- ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย
๔ ตัวเลือกผ่านทาง Google Form
สื่ อการสอน
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีอินทรี ย ์ 1
๓. Google Meet, Google Classroom, Google Form
สอนออนไลน์ผา่ น google meet
- เช็คชื่อและตอบคาถามผ่าน Google meet และ
Classroom
- ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย
๔ ตัวเลือกผ่านทาง Google Form
สื่ อการสอน
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีอินทรี ย ์ 1
๓. Google Meet, Google Classroom, Google Form
สอนออนไลน์ผา่ น google meet
- เช็คชื่อและตอบคาถามผ่าน Google meet และ
Classroom
- ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย
๔ ตัวเลือกผ่านทาง Google Form

รายวิชา .......เคมีอน
ิ ทรีย์ 2.... สาขาวิชา .....เคมี....... คณะ/วิทยาลัย.......วิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี.......
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

ปฏิ กิริยาของสารประกอบโพลิ
นิวเคลียร์อะโรเมติก

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้

๖

ศึ ก ษาโครงสร้ า ง สมบัติ และ
ชนิ ดของปฏิ กิริยาพลังงานของ
ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา
ของสารประกอบที่เป็ นวงของ
ไนโตรเจน

๓

๗

ศึ ก ษาโครงสร้ า ง สมบัติ และ
ชนิ ดของปฏิ กิริยาพลังงานของ
ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา
ของสารประกอบที่เป็ นวงของ
ออกซิ เจนและกามะถัน
สอบกลางภาค

๓

สื่ อการสอน
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีอินทรี ย ์ 1
๓. Google Meet, Google Classroom, Google Form
สอนออนไลน์ผา่ น google meet
- เช็คชื่อและตอบคาถามผ่าน Google meet และ
Classroom
- ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย
๔ ตัวเลือกผ่านทาง Google Form
สื่ อการสอน
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีอินทรี ย ์ 1
๓. Google Meet, Google Classroom, Google Form
เอกสารคาสอนเคมีอินทรี ย ์ 2 และpower point

อีนอลและอีนอลเลทนิวคลีโอ
ไฟล์
ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ และ
ชนิดของปฏิกิริยา พลังงานของ
ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา
การเตรี ยมพลังพลังงานของ
ปฏิกิริยาของสารออร์ การ์ โน
เททัลลิก ของ ลิเทียม คอปเปอร์

๓

เอกสารคาสอนเคมีอินทรี ย ์ 2 และpower point

๓

สอนออนไลน์ผา่ น google meet
- เช็คชื่อและตอบคาถามผ่าน Google meet และ
Classroom
- ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย
๔ ตัวเลือกผ่านทาง Google Form
สื่ อการสอน
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa

๘
๙
๑๐

รายวิชา .......เคมีอน
ิ ทรีย์ 2.... สาขาวิชา .....เคมี....... คณะ/วิทยาลัย.......วิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี.......
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

๑๑

ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ และ
ชนิดของปฏิกิริยา พลังงานของ
ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา
การเตรี ยมพลังพลังงานของ
ปฏิกิริยาของสารออร์ การ์ โน
เททัลลิก ของ แมกนีเซียม และ
สังกะสี

๓

๑๒

ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ และ
ชนิดของปฏิกิริยา พลังงานของ
ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา
การเตรี ยมพลังพลังงานของ
ปฏิกิริยาของสารออร์ การ์ โน
เททัลลิก ของ โลหะไฮไดร์ด
ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ และ
ชนิดของปฏิกิริยา พลังงานของ
ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา
ของโปรตีน
ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ และ
ชนิดของปฏิกิริยา พลังงานของ
ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา
คาร์โบไฮเดรต
ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ และ
ชนิดของปฏิกิริยา พลังงานของ
ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา
ไขมัน

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีอินทรี ย ์ 1
๓. Google Meet, Google Classroom, Google Form
สอนออนไลน์ผา่ น google meet
- เช็คชื่อและตอบคาถามผ่าน Google meet และ
Classroom
- ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย
๔ ตัวเลือกผ่านทาง Google Form
สื่ อการสอน
๑.http://www.elsci.ssru.ac.th/chanyapat.sa
๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีอินทรี ย ์ 1
๓. Google Meet, Google Classroom, Google Form
เอกสารคาสอนเคมีอินทรี ย ์ 2 และpower point

๓

เอกสารคาสอนเคมีอินทรี ย ์ 2 และpower point

๓

”

๓

”

๑๓

๑๔

๑๕

จานวน
(ชม.)

รายวิชา .......เคมีอน
ิ ทรีย์ 2.... สาขาวิชา .....เคมี....... คณะ/วิทยาลัย.......วิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี.......
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สั ปดาห์ ที่
๑๖
๑๗

หัวข้ อ/รายละเอียด
ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ และ
ชนิดของกรดนิวคลีอิก
สอบปลายภาค

จานวน
(ชม.)
๓ ”

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้

๒. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ หัวข้ อย่ อยแต่ ละหัวข้ อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบของ
รายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ ที่ประเมิน และสัดส่ วนของการประเมิน)
สั ปดาห์ ที่
สั ดส่ วน
ผลการเรียนรู้
วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมิน
ของการประเมินผล
๑
ทดสอบย่อย
๒, ๔, ๖, ๙
๖๐%
๒
สอบกลางภาค
๘
๒๐%
๓
สอบกลางภาค
๑๗
๒๐%
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) ………เอกสารประกอบการสอนเคมีอินทรี ย ์ 2……………..
๒)
เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
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) พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา.(2542).เคมีอินทรี ย ์ 3.ประชาชน จากัด.กรุ งเทพฯ
๔) มยุรี ชวนกาเนิดการ.(2542).เคมีอินทรี ยข์ ้ นั สู ง 2.ประชาชน จากัด.กรุ งเทพฯ
๓. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
๑) http://education.jlab.org/itselemental/index.html
๒) http://education.jlab.org/itselemental/index.html …
๓) http://organic.chemistry
๔) Solomons . T.W.G(1994). Fundumentals of Organic Chemistry. Wiley.J.&Sons,inc . New york
รายวิชา .......เคมีอน
ิ ทรีย์ 2.... สาขาวิชา .....เคมี....... คณะ/วิทยาลัย.......วิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี.......
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๕) Mcmurry. J. (2000).Organic Chemistry.USA.
๖) Morrison R.T. & Boyd R.N.(1987).Organic Chemistry.Allyn and Bacon.Massachusetts
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
สร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรี ยน ในเรื่ องของการวิเคราะห์โจทย์
โดยให้นกั ศึกษาตอบแบบสอบถามในรายวิชานั้นๆ หลังการประเมินผลการเรี ยน
๒. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ ข้อมูลการสอน เช่ น จากผู้สังเกตการณ์ หรื อทีมผู้สอน หรื อผลการเรี ยนของนักศึกษา เป็ น
ต้ น)
-ผลการสอบของนักศึกษา
-จดบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน
๓. การปรับปรุ งการสอน
(อธิ บายกลไกและวิธีการปรั บปรุ งการสอน เช่ น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรั บปรุ งการสอนไว้
อย่ างไรบ้ าง
การวิจัยในชั้นเรี ยน การประชุมเชิ งปฏิ บัติการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน เป็ นต้ น )
จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอนโดยสร้างสื่ อการสอนให้ทนั สมัยเห็นภาพชัดเจน
การยกยกตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจ มีการฝึ กฝนในการแก้ปัญหาโจทย์ได้มากขึ้น การทางานกลุ่มเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความ
ตั้งใจเรี ยน มีการให้คาปรึ กษาสาหรับนักศึกษาที่มีความต้องการหรื อมีผลการเรี ยนที่อ่อน และมีการวิจยั ในชั้นเรี ยน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิ บายกระบวนการที่ใช้ ในการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของรายวิชา
เช่ น
ทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบ หรื องานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่ างกันไปสาหรั บรายวิชาที่แตกต่ างกัน หรื อ
สาหรั บมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ แต่ ละด้ าน)
-ตรวจสอบเนื้ อหาและคาอธิ บายรายวิชา จากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีมาตรฐาน
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
(อธิ บายกระบวนการในการนาข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินจากข้ อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรั บปรุ งคุณภาพ)
จากผลการประเมินข้อ 1 และข้อ 2 ได้มีการวางแผนเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น ดังนี้
-สร้างสื่ อการสอนให้ทนั สมัย ชัดเจน
-ปรับปรุ งเอกสารประกอบการสอน
รายวิชา .......เคมีอน
ิ ทรีย์ 2.... สาขาวิชา .....เคมี....... คณะ/วิทยาลัย.......วิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี.......
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

-ปรับปรุ งรายวิชาสาหรับการใช้รอบปี การศึกษาถัดไป

รายวิชา .......เคมีอน
ิ ทรีย์ 2.... สาขาวิชา .....เคมี....... คณะ/วิทยาลัย.......วิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี.......
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายวิชา

เคมีอินทรี ย ์ ๒
CHE ๓๓๐๙

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามทีป่ รากฏในรายละเอียดของหลักสู ตร (Programme Specification) มคอ. ๒
คุณธรรม
ความรู ้
ทักษะทาง
ลักษณะ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
จริ ยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ตัวเลขการสื่ อสารและ
ระหว่างบุคลลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
๒ ๓๔๕๑ ๒ ๓๔๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑
๒ ๓ ๔
 
 
   



ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ

แบบ มคอ.๓ ปริ ญญาตรี ฉบับ มม. ปรับปรุ ง พ.ย. ๕๓

รายวิชา .เคมีอน
ิ ทรีย์2... สาขาวิชา ....เคมี........ คณะ/วิทยาลัย.วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี.... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา

