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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4022311 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry

2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3.2 ประเภทของรายวิชา เฉพาะด้านบังคับ

4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร. วิภา ทัพเชียงใหม่
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผศ.ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่ ดร.วันดี สิริธนา ผศ.ดร.อรพิณ โกมุติบาล
และ ผศ.ดร.วรพจน์ หริตกุลกลุ่มเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
2
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ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรือ่ ง โครงสร้าง สมบัตทิ างกายภาพ และสมบัติทางเคมี
ของสารประกอบอินทรีย์
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกับสารประกอบ
อินทรีย์
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านเคมีอินทรีย์
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ และ
กระบวนการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
“มี ก ารปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนจากวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบร่ ว มมื อ เป็ น
การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning” นอกจากนี้ได้ปรับปรุงการสอนเพิ่มขั้นโดยการนํา
ผลงานวิจัยของอาจารย์ทางด้านเคมีอินทรีย์มาใช้ในการเรียนการสอน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ TQF
บริบทของสังคมปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซซันของพันธะคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ การ
เรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การ
เตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่
ฟังก์ชัน ชนิดต่างๆ ได้แก่ แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีนกรดคาร์บอกซิลิกและอ
นุพันธ์ การเกิดพอลิเมอร์ปฏิกิริยาและวิธีสังเคราะห์ของสารประกอบแอลิแฟติกไนโตรเจน แอลิแฟติก
ซั ล เฟอร์ แ ละสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิ ก การสื บค้ น ข้ อ มู ล ใหม่ ท างเคมี อิ น ทรี ย์ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
An introduction of organic chemistry, hybridization of carbon bond in organic
compounds, nomenclature of organic compounds, stereochemistry, types
3
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and mechanisms of organic reactions, physical properties, preparation and reaction of
hydrocarbon compounds, aromatic compounds and other organic compounds such as
alkyl halides, alcohols, ethers, aldehydes, ketones, amines, carboxylic acids and their
derivatives, polymerization, reaction and synthesis of aliphatic nitrogen, aliphatic sulfur
compounds and heterocyclic compounds, searching for research in organic chemistry
using the information technology

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นกลุ่มและ
เฉพาะราย
1 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การฝึกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
1.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียน
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และแสดงความคิดเห็นร่วมกันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นกรณีๆ ไป
- อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให้เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส
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1.3 วิธกี ารประเมินผล
- การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน การตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียนและการส่งรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินบุคลิกภาพของนักศึกษาที่เข้าเรียน
- นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 2.1.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ ได้ แ ก่ หลั ก การทางสิ่ ง แวดล้ อ ม มลพิษ สิ่ ง แวดล้ อ มและการควบคุ ม การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวิจัยสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม
2.2 วิธีการสอน
- ใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือ active learning โดยให้นักศึกษาได้สืบค้นโปรแกรมที่
สามารถการเรียกชื่อ สารประกอบอินทรีย์ และการมองภาพสามมิติผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปทางเคมี
โดยนํา งานวิจัย และมีก ารนํา งานวิจัย ในชั้น เรีย นเรื่อ ง การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางเคมีเพื่อแสดงภาพสามมิติ วิชาเคมีอินทรีย์ โดยนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อจะทําให้นักศึกษาได้มองภาพสามมิติ และ สเตอริโอเคมี ของ
สารประกอบอินทรีย์ได้ชัดเจนมากขึ้นและส่งเสริมการสร้างจินตนาการให้กับนักศึกษา
- การเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
- มีเ รียนการสอนนอกห้อ งเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงจากผู้มีประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านเคมีอินทรีย์ และนําสารเคมีอินทรีย์ไปประยุกต์ใช้จริง
- มีการนําผลงานวิจัยทางด้านเคมี ของอาจารย์ผู้สอนเผยแพร่แล้วนํามาใช้ในการเรียนการสอน
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- การสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประจําบทเรียน สอบย่อย และสอบปลายภาค
- ทํารายงานกลุ่ม และงานเดีย่ ว
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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3.2 วิธกี ารสอน
- จัด กิจ กรรมให้นัก ศึก ษาโดยมอบโจทย์ห รือ ใบงานตามเนื้อ หารายวิช าเคมีอิน ทรีย์ เพื่อ ให้
นักศึกษาได้วางแผนในการเรียนรู้ ระดมสมองในการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ที่สมาชิก
ในกลุ่มมีความสามารถที่แตกต่างกัน และสมาชิกภายในกลุ่มจะต้องช่วยกันกําหนดแนวทางเพื่อนําไปสู่การ
แก้ปัญหา มีการเสนอแนวทางทีมีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วสามารถ
นําเสนองานตามที่ได้รับมอบหมายได้
- จัดกิจกรรมการให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มตั้งโจทย์ต ามเนื้อ หารายวิช าเคมีอิน ทรีย์ และมีการให้
นักศึกษาฝึกตอบปัญหาร่วมกันในชั้นเรียน
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินการแก้ปัญหาโจทย์ หรือใบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน แบบกลุ่มและรายบุคคล
- รายงานกลุ่ม และรายบุคคล
- การสอบย่อย และสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.2 วิธกี ารสอน
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทํางานเป็นทีมในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองและบุคคลภายนอก
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแบ่งหน้าที่กันทํางานอย่างชัดเจนตามการมอบหมายงานเป็นกลุ่ม และ
ทําการเปลี่ยนกลุ่มการทํางานใหม่ตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการทํางานเป็นทีมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือโจทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากรายงานกลุ่มของนักศึกษาที่ส่งตรงตามเวลาที่กําหนด
- ให้นักศึกษาประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความรับผิดชอบของสมาชิกใน
ภายในกลุ่มในแต่ละกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา

6

มคอ. 3
 5.1.1 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์

แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.2 วิธีการสอน
- ใช้ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน เพื่อนําเสนอบทเรียนตามเนื้อหาวิชาเคมีอินทรีย์
- การสอนโดยมีการนําเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เช่น Youtube และเว็บไซด์ที่
น่าสนใจเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และรูปแบบการนําเสนอที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างชนิดกัน
- การแนะนํ า เทคนิ ค การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และแหล่ ง ข้ อ มู ล และมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบค้นข้อมูล
- การแนะนําการเก็บข้อมูล และทํารายงานด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปชนิดต่างๆ เช่นโปรแกรม
Microsoft office word, Microsoft office Excel และมอบงานให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติจริง
- การแนะนําการโปรแกรมสําเร็จรูปทางเคมี และมอบงานให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติจริง
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินรายงานที่นักศึกษาใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํารายงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินทักษะการใช้สื่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
- ประเมินจากรายงาน โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการเขียนอ้างอิงข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
พื้นฐานเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)
3
- บรรยายเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์
เบื้องต้น
- ทําแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point เรื่อง เคมีอินทรีย์
พื้นฐาน
7

ผู้สอน
ดร.วันดี สิริธนา

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

2

ชนิดและกลไกของปฏิกิริยา
เคมีอินทรีย์

3

3

สเตอริโอเคมี

3

4

แอลเคน
และไซโคลแอลเคน

3

5

แอลคีน และแอลไคน์

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)
- Youtube เรื่องไฮบริไดเซชันชนิด
ต่างๆ
- บรรยายเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์
เบื้องต้น
- ทําแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point ชนิดและกลไกของ
ปฏิกิริยาเคมีอนิ ทรีย์
- Youtube เรื่องฏิกิริยาเคมีอินทรีย์
- บรรยายเกี่ยวกับสเตอริโอเคมี
- ทําแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point สเตอริโอเคมี
- Youtube เกี่ยวกับ สเตอริโอเคมี
- บรรยายเกี่ยวกับ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
-แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
- Youtube เกี่ยวกับการทดสอบ
สมบัตทิ างเคมีของแอลเคน
- บรรยายเกี่ยวกับ แอลคีน
และแอลไคน์
-แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม

8

ผู้สอน

ดร.วันดี สิริธนา

ดร.วันดี สิริธนา

ดร.วันดี สิริธนา

ผศ.ดร.อรพิณ
โกมุติบาล

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

6

สารประกอบอะโรมาติก

3

7

แอลกอฮอล์ และฟีนอล

3

8

แอลดีไฮด์ และคีโตน

3

9

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
- Youtube เกี่ยวกับการทดสอบ
สมบัตทิ างเคมีของแอลคีน
และแอลไคน์
- บรรยายเกี่ยวกับ สารประกอบ
อะโรมาติก
-แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point สารประกอบ
อะโรมาติก และอนุพันธ์
- Youtube เกี่ยวกับปฏิกิริยาของ
เบนซีน
- บรรยายเกี่ยวกับ แอลกอฮอล์
และฟีนอล
-แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point แอลกอฮอล์
และฟีนอล
- Youtube เรื่อง ปฏิกิริยาของ
แอลกอฮอล์และฟีนอล
-บรรยายเกี่ยวกับ แอลดีไฮด์
และคีโตน
-แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม

ผู้สอน

ผศ.ดร.อรพิณ
โกมุติบาล

ผศ.ดร.อรพิณ
โกมุติบาล

ผศ.ดร.อรพิณ
โกมุติบาล

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

9

เอมีน และเอไมด์

3

10

กรดคาร์บอกซิลิก
และอนุพันธ์ของ
กรดคาร์บอกซิลิก

3

11

แอลคิลเฮไลด์
และเอริลเฮไลด์

3

10

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point แอลดีไฮด์ และคีโตน
- Youtube เรื่อง การทดสอบ
แอลดีไฮด์ และคีโตน ด้วยรีเอเจนต์
ชนิดต่างๆ
-บรรยายเกี่ยวกับเอมีน และเอไมด์
-แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point เอมีน
- Youtube เรื่อง เอมีน
บรรยายเกี่ยวกับกรดคาร์บอกซิลิก
และอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
-แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point กรดคาร์บอกซิลิ
กและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
- Youtube เรื่อง กรดคาร์บอกซิลิก
และอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
- บรรยายเกี่ยวกับ แอลคิลเฮไลด์
และแอริลเฮไลด์
-แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point แอลคิลเฮไลด์
และแอริลเฮไลด์

ผู้สอน

ผศ.ดร. วรพจน์
หริตกุล

ผศ.ดร. วรพจน์
หริตกุล

ผศ.ดร. วรพจน์
หริตกุล

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

12

อีเทอร์ อีพอกไซด์
และอะลิฟาติกซัลเฟอร์

3

13

พอลิเมอร์

3

14

สารประกอบ
เฮทเทอโรไซคลิก

3

15

งานวิจัย
ทางด้านเคมีอนิ ทรีย์
-การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ

3

11

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)
- Youtube การทดสอบ
แอลคิลเฮไลด์
-บรรยายเกี่ยวกับ อีเทอร์ อีพอกไซด์
และอะลิฟาติกซัลเฟอร์
-แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point อีเทอร์ อีพอกไซด์
และอะลิฟาติกซัลเฟอร์
- Youtube เรื่องอีเทอร์ อีพอกไซด์
บรรยายเกี่ยวกับพอลิเมอร์
-แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point พอลิเมอร์
- Youtube เรื่อง พอลิเมอร์
-บรรยายเกี่ยวกับ
สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
-แบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม
-สอบย่อย
สื่อการสอน
- Power Point
สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก
- Youtube เรื่องสารประกอบ
เฮเทอโรไซคลิก
-บรรยายเกี่ยวกับ
ค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ
ทางด้านเคมีอนิ ทรีย์

ผู้สอน

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

งานวิจัยทางด้าน
สารประกอบอินทรีย์
-การสร้างชิ้นงานเพื่อ
นําเสนองานทางด้านเคมี
อินทรีย์
16

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ามี)
และการสร้างชิน้ งานเพื่อนําเสนองาน
- นักศึกษานําเสนอชิ้นงานที่สร้างขึ้น
ในห้องเรียน
สื่อการสอน
- Power Point วิธีการสืบค้นข้อมูล
ในฐานข้อมูลออนไลน์
สอบปลายภาค

ผู้สอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม
1.2
2. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1

- การแต่งกาย
- การเข้าห้องเรียน
- การส่งงาน
- การทํารายงาน
กลุ่ม
- การนําเสนองาน
กลุ่ม
-การสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต
-มีความรู้และทักษะ
ในการใช้โปรแกรม
Microsoft office
- มีทักษะการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางเคมี

1-16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ10

1-16

ร้อยละ 20

12

วิธกี ารทวน
สอบ
บันทึกส่งงาน
ของนักศึกษา
สุ่มดูตัวอย่าง
รายงานของ
นักศึกษา

มคอ. 3

3. ความรู้
3.1

-สอบย่อย
-สอบปลายภาค

1-15
16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

4. ปัญญา
4.1

-มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกับอาจารย์และ
เพื่อน
-สอบย่อย
-การเขียนรายงาน
-การสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต
-มีความรู้ในการใช้
โปรแกรมแสดงภาพ
สามมิติของ
สารประกอบอินทรีย์
-การคํานวณที่
เกี่ยวข้องกับ
สารประกอบอินทรีย์
เช่น การหาร้อยละ
จํานวนไอโซเมอร์
จํานวนโมลของสาร
ในปฏิกิริยาเคมี

1-15

ร้อยละ 20

2-15

ร้อยละ 5

3,4,5,7,9

ร้อยละ 5

ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

13

วิธกี ารทวน
สอบ
สุ่มดูคะแนน
สอบและ
สอบถาม
นักศึกษาเรื่อง
คะแนนสอบ
รายงานของ
นักศึกษา

รายงานของ
นักศึกษา

มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ลงทะเบียนถอนรายวิชา
ขาดส่งงาน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
วิภา ทัพเชียงใหม่. (2559). เคมีอินทรีย์. กรุงเทพมหานคร. ศูนย์บริการสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซด์.
358 หน้า.

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
McMurry. J. (2016). Organic Chemistry. 9th ed. Singapore. Cengage Learning Asia Pte
Ltd.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2562). หน้าต่างแสดง เว็ปไซด์
ของสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2562, เข้าถึงได้จาก
http://arit.dusit.ac.th/2019/
Science Direct. (2562). การเติมข้อมูลเพื่อการสืบค้นจากฐานข้อมูล Science Direct. สืบค้นเมื่อ 6
กรกฎาคม 2562, เข้าถึงได้จาก www.sciencedirect.com
การเรียกชือ่ สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก. (2556). Chapter 1 Nomenclature of Heterocyclic
Compounds. สืบค้นเมือ่ 12 กันยายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.Newagepublishers.com /samplechapter/001122.pdf
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มคอ. 3
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาเคมีอินทรีย์นี้ ดําเนินการดังนี้
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนรายวิชาเคมีอินทรีย์
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาเคมีอินทรีย์
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail ของอาจารย์ผู้สอนวิชาเคมีอินทรีย์
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียนในห้องเรียนวิชาเคมีอินทรีย์
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนวิชาเคมีอินทรีย์และผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาเคมีอินทรีย์
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนรายวิชาเคมีอินทรีย์ ร่วมกัน
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
- จัดประชุมผูส้ อนในรายวิชาเคมีอินทรีย์ เพื่อพิจารณาและนําไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเคมีอินทรีย์ ดังนี้
- สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนและระดับคะแนนของ
รายวิชาเคมีอนิ ทรีย์
- สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาเทคโนโลยีเคมี ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 วิชาเคมีอินทรีย์
- สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรู้นักศึกษาหลังจากส่งผลการเรียนแล้ว
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- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบย่อย ปลายภาควิชา
เคมีอินทรีย์
- แบบสอบถามโดยให้นักศึกษาที่เรียนวิชาเคมีอินทรีย์ในประเด็นต่อไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ใน
ชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชาเคมีอินทรีย์
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่ําเสมอ โดยการ
สอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาเคมีอินทรีย์ ร่วมกันประเมินประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนและนําข้อคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเคมีอินทรีย์ ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน นํามา
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนในปี ก ารศึ ก ษาหน้ า ทั้ งนี้ ไ ด้ มี ก ารนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเคมีอินทรีย์ นําผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจําหลักสูตร
เทคโนโลยีเคมีเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น
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