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

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4022312

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic Chemistry Laboratory

2. จํานวนหน่วยกิต
1(0-3-2)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3.2 ประเภทของรายวิชา เฉพาะด้ าน

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. รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาทีต่ ้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
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8. สถานที่เรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1 เพื่อให้นักศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําทฤษฎีทางด้านเคมีอินทรีย์มาใช้อธิบายผลการทดลองได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้าน การสังเคราะห์ และการทดสอบสารประกอบอินทรีย์ และการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานทางด้านเคมีอินทรีย์
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีผ่านบทปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
สารประกอบอินทรีย์
5. เพื่อศึกษาสมุนไพรที่พบในโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) และ
นําข้อมูลสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชาย

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” และการนําวิจัยของอาจารย์ผู้สอน มาใช้เป็นกรณีศึกษา
ให้กับนักศึกษา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับ TQF บริบทของสังคมปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การทดลองเรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกสารประกอบอินทรีย์
ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆได้แก่ แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตนเอมีนกรดคาร์บอกซิลิ
กและอนุพันธ์สารประกอบแอลิแฟติกไนโตรเจน สารประกอบแอลิแฟติกซัลเฟอร์และสารประกอบเฮทเทอโร
ไซคลิก
An experiment of hydrocarbon compounds, aromatic compounds other
organic compounds such as alkyl halides, alcohols, ethers, aldehydes, ketones, amines,
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carboxylic acids and their derivatives, aliphatic nitrogen, aliphatic sulfur compounds and
heterocyclic compounds

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ไม่มี

ตามความต้องการของนักศึกษาเป็น
กลุ่มและเฉพาะราย 15 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

การฝึกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
45 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1-2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (นักศึกษานัดพบอาจารย์ในวันและเวลาที่ว่างพร้อมกัน)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ผลการเรียนรู้ในตารางในแต่ละรายวิชาของสาขาวิชามีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
 (2) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในห้องปฏิบัติการ
เคมี
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และแสดงความคิดเห็นร่วมกันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นกรณีๆ ไป
- อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการแสดง
ความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในการเรียนและนําเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน การตรงต่อเวลาในการ
เข้าเรียนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และการส่งรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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- ประเมินบุคลิกภาพของนักศึกษาที่เข้าเรียนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
- นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ตี ้ องพัฒนา
 (1) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและ
เป็นระบบ ได้แก่ หลักการทางสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การวิจัยสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม
2.2 วิธกี ารสอน
- ใช้การเรียนการสอนแบบ active learning
- การเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
- มีเรียนการสอนนอกห้องเรียน ให้นักศึกษาโดยให้สํารวจพืชสมุนไพรในชุมชน และบอกชนิด
ของสารประกอบอินทรีย์ที่พบในพืชสมุนไพรไทย
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- การสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประจําบทเรียน สอบย่อย และสอบปลายภาค
- ทํารายงานกลุ่ม และงานเดีย่ ว
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
  (1) มีสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาโดยมอบโจทย์หรือใบงานตามเนื้อหารายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ช่วยกันกําหนดแนวทางเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วสามารถ
นําเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียนได้
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินการแก้ปัญหาเรือ่ งการทดลองตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
แบบกลุ่มและรายบุคคล
- รายงานกลุ่ม และรายบุคคลในแต่ละบทปฏิบัติการ
- การสอบย่อย และสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
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 (1) มีความรับผิดชอบต่อทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความ

คิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.2 วิธกี ารสอน
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทํางานเป็นทีมในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองและบุคคลภายนอก
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแบ่งหน้าที่กันทํางานอย่างชัดเจนตามการมอบหมายงานเป็นกลุ่มในการ
ทดลอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการทํางานเป็นทีมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือโจทย์ที่ให้ตามบทปฏิบัติการ
- ประเมินจากรายงานกลุ่มของนักศึกษาที่ส่งตรงตามเวลาที่กําหนด
- ให้นักศึกษาประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความรับผิดชอบของสมาชิกใน
ภายในกลุ่มในแต่ละบทปฏิบัตกิ าร
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
   (1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์
แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.2 วิธีการสอน
- การแนะนําเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล และมอบหมายการทํางานให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบค้นข้อมูล
- นักศึกษาสืบค้นข้อมูลพืชสมุนไพรจากโครงการอนุรักษ์พันธ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อ
ศึกษาข้อมูลและการประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นข้อมูลมาต่อยอดในการทําผลิตภัณฑ์ชะลอวัยสําหรับผู้ชาย โดยนํา
ความรู้มาทดลองทําต้นแบบในห้องปฏิบัติการ
- การแนะนําการเก็บข้อมูล และทํารายงานด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปชนิดต่างๆ เช่น โปรแกรม
Microsoft office word, Microsoft office Excel และมอบงานให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติจริง
- การแนะนําการโปรแกรมสําเร็จรูปทางเคมี และมอบงานให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติจริง
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินรายงานที่นักศึกษาใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํารายงานตามบทปฏิบัติการที่ได้รับ
มอบหมาย
- ประเมินทักษะการใช้สื่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

6

มคอ. 3
- ประเมินจากรายงาน โดยพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการเขียนอ้างอิงข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
-ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ส มุ น ไ พ ร ที่
นํ า ไปใช้ สํ า หรั บ โครงการ
อ นุ รั ก ษ์ พั น ธ์ พื ช อั น
เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ
(อ พ . ส ธ . )แ ล ะ นํ า ข้ อ มู ล
สมุ น ไพรมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ า หรั บ
ผู้ชาย
การแยกสีผสมอาหารโดยใช้
วิธีเปเปอร์โครมาโทกราฟี

2

3

การแยกกรดอะมิโน
โดยวิธีเปเปอร์
โครมาโทกราฟี

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อทีใ่ ช้
ดร.วันดี สิริธนา
- บรรยาย และให้
นักศึกษาตรวจสอบ
อุปกรณ์และสารเคมีที่
ต้องใช้ในแต่ละบท
ปฏิบัติการ
สื่อการสอน
-กระดานขาว

3

- บรรยายการทดลอง ดร.วันดี สิริธนา
เกี่ยวกับสีผสมอาหาร
และโครมาโทรกราฟี
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน
-กระดานขาว
- บรรยายการทดลอง ดร.วันดี สิริธนา
เกี่ยวกับกรดอะมิโน
และโครมาโทรกราฟี
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา

3

7

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อทีใ่ ช้
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน
-กระดานขาว
- บรรยายการทดลอง
เกี่ยวกับการหาจุด
หลอมเหลว และการ
ประยุกต์ใช้
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน
-กระดานขาว
- บรรยายการทดลอง
การสกัดสารจากพืช
การระเหยสารสกัด
ด้วยเครื่องระเหยสาร
แบบสุญญากาศ
การวิเคราะห์สารสกัด
หยาบด้วยเทคนิค
TLC และการ
ประยุกต์ใช้
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน
-กระดานขาว
-บรรยายการทดลอง
เกี่ยวกับการสกัดสาร
จากพืช

4

การหาจุดหลอมเหลว
และการประยุกต์ใช้

3

5

การสกัดสารจากพืช
การระเหยสารสกัดด้วย
เครื่องระเหยสาร
แบบสุญญากาศ
การวิเคราะห์สารสกัดหยาบ
ด้วยเทคนิค TLC และการ
ประยุกต์ใช้

3

6

การสกัดสารจากพืช
การระเหยสารสกั ด ด้ ว ย
เ ค รื่ อ ง ร ะ เ ห ย ส า ร แ บ บ

3

8

ผู้สอน

ดร.วันดี สิริธนา

ผศ.ดร.วรพจน์
หริตกุล

ผศ.ดร.วรพจน์
หริตกุล

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

จํานวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด
สุญญากาศ การวิเคราะห์สาร
สกั ด หยาบด้ วยเทคนิ ค TLC
และการประยุกต์ใช้ (ต่อ)

7

สารสกัดคาแฟอีนจากชาและ
การประยุกต์ใช้

3

8

การหาตกผลึ ก สารอิ น ทรี ย์
การตกผลึกสารสกัดจากพืช
และการประยุกต์ใช้

3

9

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อทีใ่ ช้
การระเหยสารสกั ด
ด้วยเครื่องระเหยสาร
แบบสุญญากาศ
การวิเคราะห์สารสกัด
หยาบด้วยเทคนิค
TLC และการ
ประยุกต์ใช้
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน
-กระดานขาว
-บรรยายการทดลอง
เกี่ยวกับสารสกัด
คาแฟอีนจากชา
และการประยุกต์ใช้
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน
-กระดานขาว
-บรรยายการทดลอง
เกี่ยวกับการตกผลึก
สารอินทรีย์
การตกผลึกสารสกัด
จากพืช
และการประยุกต์ใช้
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน

ผู้สอน

ผศ.ดร.อรพิณ
โกมุติบาล

ผศ.ดร.อรพิณ
โกมุติบาล

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

9

แอลกอฮอล์
และฟีนอล
และการประยุกต์ใช้

3

10

แอลดีไฮด์ และคีโตน และ
การประยุกต์ใช้

3

11

กรดคาร์บอกซิลิก
และการประยุกต์ใช้

3

12

แอลคิลเฮไลด์
และแอริลเฮไลด์

3

10

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อทีใ่ ช้
-กระดานขาว
-บรรยายการทดลอง
เกี่ยวกับแอลกอฮอล์
และฟีนอล
และการประยุกต์ใช้
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน
-กระดานขาว
-บรรยายการทดลอง
เกี่ยวกับแอลดีไฮด์
และคีโตน และการ
ประยุกต์ใช้
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน
-กระดานขาว
- บรรยายการทดลอง
เกี่ยวกับกรด
คาร์บอกซิลิก
และการประยุกต์ใช้
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน
-กระดานขาว
-บรรยายการทดลอง
เกี่ยวกับแอลคิลเฮไลด์
และแอริลเฮไลด์

ผู้สอน
ผศ.ดร.อรพิณ
โกมุติบาล

ผศ.ดร.อรพิณ
โกมุติบาล

ผศ.ดร.วรพจน์
หริตกุล

ผศ.ดร.วรพจน์
หริตกุล

มคอ. 3
จํานวน
ชั่วโมง

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

13

อีเทอร์
การกลั่ น น้ํ า มั น หอมระเหย
และการประยุกต์ใช้

3

14

สารประกอบเอมีน
พอลิเมอร์ และ
การประยุกต์ใช้

3

15

เอสเทอร์ ไขมัน
และการประยุกต์ใช้

3

11

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อทีใ่ ช้
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน
-กระดานขาว
บรรยายการทดลอง
เกี่ยวกับสารประกอบ
อีเทอร์
การกลั่นน้ํามันหอม
ระเหยและการ
ประยุกต์ใช้
- การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางเคมี
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน
-กระดานขาว
-บรรยายการทดลอง
เกี่ยวกับสารประกอบ
เอมีน
พอลิเมอร์
และการประยุกต์ใช้
-แบ่ ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษา
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน
-กระดานขาว
-บรรยายเกี่ยวกับ
เอสเทอร์ ไขมัน
และการประยุกต์ใช้

ผู้สอน

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่

ผศ.ดร.วิภา
ทัพเชียงใหม่

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อทีใ่ ช้
-แบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพื่อทําการทดลอง
สื่อการสอน
-กระดานขาว
สอบปลายภาค

16

ผู้สอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
ร้อยละ10
คุณธรรมและ
- แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 1-16
ของมหาวิทยาลัยและ
จริยธรรม
ห้องปฏิบัติการ
1.2
- การเข้าร่วมทําการทดลอง
และส่งงานตรงตามเวลา
ทุกครั้ง
2. ทักษะ
- การทํารายงาน และการ
1-16
ร้อยละ 20
ความสัมพันธ์
นําเสนองานกลุ่ม
ระหว่างบุคคลและ -การสืบค้นข้อมูลทาง
ความรับผิดชอบ อินเตอร์เน็ต
2.1
-มีความรู้และ
การใช้โปรแกรม Microsoft
office
- มีทักษะการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางเคมี
3. ความรู้
-สอบย่อย
1-15
ร้อยละ 15
3.1
-สอบปลายภาค
16
ร้อยละ 15
ผลการเรียนรู้

4. ปัญญา

วิธกี ารประเมิน

-มีส่วนร่วมในการแสดงความ

2-15
12

ร้อยละ 30

วิธกี ารทวน
สอบ
บันทึกการส่ง
งานของ
นักศึกษา

มอบหมายงาน
ให้นักศึกษา
และตรวจสอบ
ชิ้นงาน

ข้อสอบคูข่ นาน

ตัวอย่างบท

มคอ. 3
ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

คิดเห็นในขณะส่งผลการ
ทดลองในห้องเรียน
-การเตรียมสารสําหรับการ
ทดลอง
-สอบย่อย
-การเขียนแผนปฏิบัติการ
อย่างย่อ
-การเขียนสรุปผลการทดลอง
5.ทักษะการ
-การสืบค้นข้อมูลทาง
วิเคราะห์เชิง
อินเตอร์เน็ต
ตัวเลข การสื่อสาร -มีความรู้ในการใช้โปรแกรม
และการใช้
แสดงภาพสามมิติ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

วิธกี ารทวน
สอบ
ปฏิบัติการที่มี
เนื้อหาคู่ขนาน
กับที่เรียน และ
ให้นักศึกษา
ทดลองแก้ไข
ปัญหา

2-15

ร้อยละ 10

มอบหมายงาน
ให้นักศึกษา
และตรวจสอบ
ชิ้นงาน

4.1

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
13

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
วิภา ทัพเชียงใหม่. 2562. เอกสารประกอบการสอนวิชา ปฏิบัติการเคมีอินทรีย.์ กรุงเทพ.ศูนย์บริการ
กราฟฟิกไซด์.

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
Donald L., Pavia Gary M., George S., Kriz Randall G”Engle. (2016). A small Scale
approach to organic laboratory techniques. Cengage Learning; Nelson
Education LTd. Cannada.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
โปรแกรม ChemDraw, Hyperchem และ Gview

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและ
เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย / โดย
การเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียนรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการ
เคมีอินทรีย์
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
ร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

14

มคอ. 3

3. การปรับปรุงการสอน
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการในแต่ละสัปดาห์ เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
- ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมายในรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา ตรวจสอบวิธีการให้คะแนน
ความเที่ยง และการตัดเกรดรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย ทําหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ดังนี้
- สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดบและระดับคะแนนของ
รายวิชารายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
- สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
- สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ เพือ่ ตรวจสอบความรู้นักศึกษาหลังจากส่งผล
การเรียนแล้ว
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบย่อย ข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
สอบถามนักศึกษาที่เรียนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ในประเด็นต่อไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ในชั่วโมง
แรกของการเรียนรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่าง
สม่ําเสมอ โดยการสอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-ปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ สรุปผลการดําเนินงานการ
จัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ร่วมกันประเมินประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอนและนําข้อคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า
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- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาปฏิบัติการเคมี
อินทรีย์ โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วม
สอน นํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้าทั้งนี้ได้มีการนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ นําผลการประเมินประสิทธิผล
ของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจําหลักสูตรเทคโนโลยี
เคมี เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น

16

