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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/เขต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

4021301 เคมีอินทรีย (Organic chemistry)

2. จํานวนหนวยกิต

3 (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยวันดี สิริธนา
อาจารยผูสอน
จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยวันดี สิริธนา
ดร. ทิวัตถ
กุลชนะภควัต
อาจารยวิภา ทัพเชียงใหม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ธันวาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนัก ศึกษามีความรูความเขาใจความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ เคมีอินทรีย ความสามารถในการวางแผน
ปฏิบัติการและทําปฏิบัติการการทดลองเคมีอินทรียได
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหสาระการเรียนรูทันสมัย และเหมาะสมกับการประยุกตใชในสาขาวิชาชีพการพยาบาล
2.2 เพื่อปรับกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรูเบื้ องตนเกี่ยวกับ เคมีอินทรีย ไฮบริเดชันของคารบ อน พันธะในสารประกอบอินทรีย การ
เรียกชื่อสารประกอบอินทรีย สเตอริโอเคมี ชนิด และกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย สมบัติทางกายภาพ การ
เตรียม และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบอโรมาติก และสารประกอบอินทรียที่มีหมู
ฟงกชันชนิดตางๆ เชน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล อีเทอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธ
เอมีนการเกิดพอลิเมอร รวมทั้งปฏิบัติการในหองทดลองตามเนื้อหาขางตน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง ตามความตองการของนักศึกษา
เปนกลุมและเฉพาะราย

การฝกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)
3.2 นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนาหรือมาพบตามเวลา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.3 เคารพในสิทธิและยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียน การทํางานของตนเองและ
การทํางานรวมกับผูอื่น
4.1.4 มีความระมัดระวังและ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

อาจารยผูสอนมีการอธิบาย สาธิต
และขอควรระมัดระวังพรอมขอ
ควรปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของกับ
หนวยการเรียนรูโดยผานสื่อการ
เรียนรูตางๆ เชน โปรแกรม Power

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน
และการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
2. ประเมินผลจากการฝกปฏิบัติ
และการสอบปฏิบัติ
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ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยใน Point, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ และ
การทําปฏิบัติการเคมีอินทรีย
กระดานเขียนได เปนตน
4.1.5 มีการแตงกายที่เหมาะสม
1. มอบหมายงานรายบุคคล
ตอการทําปฏิบัติการทางเคมีและ และกลุม
ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. แบงกลุมยอยฝกปฏิบัติใน
หองทดลอง
2. ความรู
4.2.1 มีความรู ความเขาใจใน
1. อาจารยผูสอนบรรยายเนื้อหา
เนื้อหาวิชาตามคําอธิบายรายวิชา ผานสื่อการเรียนรูตางๆ เชน
และสามารถอธิบายเนื้อหาวิชาที่ โปรแกรม Power Point, เครื่อง
ทําการศึกษาได
ฉายภาพ 3 มิติ และ กระดานขาว
4.2.1 เขาใจและสามารถทํา
เขียนและลบได เปนตน
ปฏิบัติการเคมีอินทรียได
2. ใหนักศึกษาแตละกลุม
นําทักษะที่เรียนไปประยุกตใชให แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได เกี่ยวกับเนื้อหาในแตละหนวยการ
เรียนรูและมีการวางแผนการ
ปฏิบัติการทดลอง ทําการทดลอง
และสรุปผลการทดลอง
3. ใหนักศึกษาแตละกลุม วิจารณ
ผลการทดลองพรอมขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการทดลองที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาในแตละหนวยการเรียนรู
3. ทักษะทางปญญา
4.3.4 สามารถในการคิดอยางเปน
ระบบ ในการวางแผนปฏิบัติการ
และทําปฏิบัติการ
การทดลองเคมีอินทรียได
4.3.5 สามารถประยุกตความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได

วิธีการประเมินผล

1. สอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค
2. รายงาน
3. รายงานปฏิบัติการ

1. อาจารยผูสอนใหนักศึกษา
1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจ
ไดมีการคนควาเพิ่มเติมจากแหลง ระหวางเรียน และทําปฏิบัติการ
ความรูตางๆ เชน internet เปนตน การตอบคําถามและรวมอภิปราย
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมยอยๆ
จากคุณภาพของผลงาน
ชวยกันทําความเขาใจ ชวยกันคิด
วิเคราะห สังเคราะห และสรุป
เพื่อใหนักศึกษาเชื่อมโยงจาก
ความรูใหมกับความรูเดิมของ
เนื้อหาในแตละหนวยการเรียนรูที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษา
3. ใหนักศึกษาแตละกลุม
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาในแตละหนวยการ
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4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี
สามารถสือ่ สารกับผูอื่นไดเปน
อยางดี
4.4.2 มีภาวะผูนํา สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได

วิธีการสอน
เรียนรูและมีการวางแผนการ
ปฏิบัติการทดลอง ทําการทดลอง
และสรุปผลการทดลอง
4. ใหนักศึกษาแตละกลุม
วิจารณผลการทดลองพรอม
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทดลองที่
เกี่ยวกับเนื้อหาในแตละหนวยการ
เรียนรู
5. ใหนักศึกษาแตละกลุม
นําเสนอผลงานการสรางสรรคของ
ผูเรียนดวยวิธีตางๆ ที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาในแตละหนวยการเรียนรู
หรือนําเสนอผลการทดลอง
การสรุป

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายงานรายบุคคล
และกลุม
2. แบงกลุมยอยฝกปฏิบัติใน
หองทดลอง
3. ใหนักศึกษาแบงกลุมยอยๆ
ชวยกันทําความเขาใจ ชวยกันคิด
วิเคราะห สังเคราะห และสรุป
เพื่อใหนักศึกษาเชื่อมโยงจาก
ความรูใหมกับความรูเดิมของ
เนื้อหาในแตละหนวยการเรียนรูที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษา
4. ใหนักศึกษาแตละกลุม
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาในแตละหนวยการ
เรียนรูและมีการวางแผนการ
ปฏิบัติการทดลอง ทําการทดลอง
และสรุปผลการทดลอง

1. สังเกตจากการมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมและการฝกปฏิบัติ
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วิธีการสอน
5. ใหนักศึกษาแตละกลุม วิจารณ
ผลการทดลองพรอมขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการทดลองที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาในแตละหนวยการเรียนรู
6. ใหนักศึกษาแตละกลุม นําเสนอ
ผลงานการสรางสรรคของผูเรียน
ดวยวิธีตางๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาใน
แตละหนวยการเรียนรู หรือ
นําเสนอผลการทดลอง การสรุป

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.2 สามารถสืบคนขอมูล
วิเคราะห เพื่อนํามาใชใน
ชีวิตประจําวันได

วิธีการประเมินผล

1. อาจารยผูสอนใหนักศึกษาไดมี 1. จากรายงาน ผลการศึกษา
การคนควาเพิ่มเติมจากแหลง
ความรูตางๆ เชน internet เปนตน
2. ใหนักศึกษาแตละกลุม นําเสนอ
ผลงานการสรางสรรคของผูเรียน
ดวยวิธีตางๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาใน
แตละหนวยการเรียนรู หรือ
นําเสนอผลการทดลอง การสรุป

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
กิจกรรม
การเรียนการสอน
1-5 บทที่ 1 พื้นฐานเคมี
1. บรรยายประกอบ สื่อการ
อินทรียเบื้องตน และ
สอน PowerPoint, เครื่องฉาย
และบทที่ 2 การเรียกชื่อ ภาพ 3 มิติ และกระดานเขียน
สารประกอบอินทรียบทที่ 2. อาจารยรวมกับนักศึกษา
3 สเตอริโอเคมี บทที่ 4 อภิปราย ซักถาม เพิ่มความ
ชนิดและกลไกของ
เขาใจ
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัดและ

สัปดาห

เนื้อหา

สื่อการสอน

การวัดผล

1. PowerPoint
กระดานเขียน
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. แบบฝกหัด

1.ตรวจผลงาน
2.สังเกต
พฤติกรรม
ความสนใจ
ระหวางเรียน
การตอบคําถาม
และรวม
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เนื้อหา

6

บทที่ 5 สารประกอบ
ไฮโดรคารบอน
บทที่ 6 สารประกอบ
อะโรเมติก
การทดลองครั้งที่ 1 เรื่อง
โครมาโทกราฟ
การทดลองครั้งที่ 2 เรื่อง
การทดสอบสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน

7

8

กิจกรรม
การเรียนการสอน
อภิปรายรวมกัน

สื่อการสอน

อภิปราย
3. ใช
แบบทดสอบ

1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ
แนวทางการทําปฏิบัติการ
โดยยอ
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย
กลุมหรือรายบุคคล
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
ความเขาใจในเนื้อหา และ
เทคนิควิธีการ
บทที่ 7 อัลคิลแฮไลด
1. บรรยายประกอบ สื่อการ
บทที่ 8 แอลกอฮอลและ สอน PowerPoint , เครื่อง
อีเทอร
ฉายภาพ 3 มิติ และกระดาน
เขียน
2. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพิ่มความ
เขาใจ
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัดและ
อภิปรายรวมกัน

1. กระดานเขียน
2. เอกสาร
ประกอบ การทํา
ปฏิบัติการ
3. อุปกรณการ
ทดลอง

การทดลองครั้งที่ 3 เรื่อง
การทดสอบแอลกอฮอล

1. กระดานเขียน
2. เอกสาร
ประกอบ การทํา
ปฏิบัติการ
3. อุปกรณการ
ทดลอง

1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ
แนวทางการทําปฏิบัติการ
โดยยอ
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย
กลุมหรือรายบุคคล
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
ความเขาใจในเนื้อหา และ
เทคนิควิธีการ

การวัดผล

1. PowerPoint
2. กระดานเขียน
3. เอกสาร
ประกอบการสอน
4. แบบฝกหัด

1.ตรวจผลงาน
2.สังเกต
พฤติกรรม ความ
สนใจระหวาง
เรียน และทํา
ปฏิบัติการ
การตอบคําถาม
และรวมอภิปราย
3. ใช
แบบทดสอบ
1.ตรวจผลงาน
2.สังเกต
พฤติกรรม
ความสนใจ
ระหวางเรียน
การตอบคําถาม
และรวม
อภิปราย
3. ใชแบบ
ทดสอบ
1. ตรวจผลงาน
2. สังเกต
พฤติกรรม
ความสนใจ
ระหวางเรียน
และทํา
ปฏิบัติการ
การตอบคําถาม
และรวม
อภิปราย
3. ใช
แบบทดสอบ
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9
10

เนื้อหา

บทที่ 9 อัลดีไฮดและ
คีโตน

กิจกรรม
การเรียนการสอน
สอบกลางภาค
1. บรรยายประกอบ สื่อการ
สอน PowerPoint, เครื่องฉาย
ภาพ 3 มิติ และกระดานเขียน
2. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพิ่มความ
เขาใจ
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัดและ
อภิปรายรวมกัน

สื่อการสอน

การวัดผล

1. PowerPoint
2. กระดานเขียน
3. เอกสาร
ประกอบการสอน
4.แบบฝกหัด

1. ตรวจผลงาน
2. สังเกต
พฤติกรรม
ความสนใจ
ระหวางเรียน
การตอบคําถาม
และรวม
อภิปราย
3. ใช
แบบทดสอบ
1. ตรวจผลงาน
2. สังเกต
พฤติกรรม
ความสนใจ
ระหวางเรียน
และทํา
ปฏิบัติการ
การตอบคําถาม
และรวม
อภิปราย
3. ใช
แบบทดสอบ
1. ตรวจผลงาน
2. สังเกต
พฤติกรรม
ความสนใจ
ระหวางเรียน
การตอบคําถาม
และรวม
อภิปราย
3. ใช
แบบทดสอบ
1. ตรวจผลงาน
2. สังเกต
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การทดลองครั้งที่ 4
เรื่องการทดสอบแอลดี
ไฮด คีโตน

1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ
แนวทางการทําปฏิบัติการ
โดยยอ
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย
กลุมหรือรายบุคคล
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
ความเขาใจในเนื้อหา และ
เทคนิควิธีการ

1. กระดานเขียน
2. เอกสาร
ประกอบ การทํา
ปฏิบัติการ
3. อุปกรณการ
ทดลอง
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บทที่ 10กรดคารบอกซิลิก 1. บรรยายประกอบ สื่อการ
และอนุพันธ
สอน PowerPoint, เครื่องฉาย
ภาพ
3 มิติ และกระดานเขียน
2. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพิ่มความ
เขาใจ
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัดและ
อภิปรายรวมกัน

1. PowerPoint
2. กระดานเขียน
3. เอกสาร
ประกอบการสอน
4.แบบฝกหัด
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การทดลองครั้งที่ 5
เรื่องการทดสอบกรดคาร

1. กระดานเขียน
2. เอกสาร

1. อาจารยอธิบายเนื้อหาและ
แนวทางการทําปฏิบัติการ
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กิจกรรม
การเรียนการสอน
โดยยอ
2. นักศึกษาทําปฏิบัติการราย
กลุมหรือรายบุคคล
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เพื่ออภิปราย
และสรุปผลการทดลอง และ
ความเขาใจในเนื้อหา และ
เทคนิควิธีการ

เนื้อหา
บอกซิลิก

14- บทที่ 11
15

16

เอมีน

สื่อการสอน

การวัดผล

ประกอบ การทํา
ปฏิบัติการ
3. อุปกรณการ
ทดลอง

พฤติกรรม
ความสนใจ
ระหวางเรียน
และทํา
ปฏิบัติการ
การตอบคําถาม
และรวม
อภิปราย
3. ใช
แบบทดสอบ
1. บรรยายประกอบ สื่อการ
1. PowerPoint 1. ตรวจผลงาน
สอน PowerPoint, เครื่องฉาย 2. กระดานเขียน 2. สังเกต
ภาพ 3 มิติ และกระดานเขียน 3. เอกสาร
พฤติกรรม
2. อาจารยรวมกับนักศึกษา
ประกอบการสอน ความสนใจ
อภิปราย ซักถาม เพิ่มความ
4.แบบฝกหัด
ระหวางเรียน
เขาใจ
การตอบคําถาม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัดและ
และรวม
อภิปรายรวมกัน
อภิปราย
3. ใช
แบบทดสอบ
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
คะแนนภาคทฤษฎี 60 คะแนน (สอบ 40 คะแนน และรายงาน 3 เรื่อง 20 คะแนน)
ภาคปฏิบัติ 40 คะแนน (แผนงาน และรายงาน 35 คะแนน) และ ความสนใจในการเขาเรียน Lab
5 คะแนน)
รวม
คะแนนรอยละ 100
โดยมีรายละเอียดการประเมินผลระหวางภาคและปลายภาค ดังนี้
เนื้อหากิจกรรม
เกณฑ
1. ทําแบบทดสอบ เก็บคะแนนระหวางภาค : บทที่ 1 พื้นฐาน ทําแบบทดสอบไดถูกตอง
เคมีอินทรียเบื้องตน และ และบทที่ 2 การเรียกชื่อ
อยางเขาใจในเนือ้ หา
สารประกอบอินทรียบทที่ 3 สเตอริโอเคมี บทที่ 4 ชนิดและ
กลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย บทที่ 5 สารประกอบ
ไฮโดรคารบอนบทที่ 6 สารประกอบอะโรเมติกบทที่ 7 อัลคิล
แฮไลด บทที่ 8 แอลกอฮอลและอีเทอร

คาคะแนน
20
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เกณฑ
คาคะแนน
2. รายงาน ( 3 เรื่อง)
ความถูกตอง
20
ความสมบูรณของเนื้อหาและ
ความเรียบรอยของรายงาน
การนําเสนอรายงาน
4. เขาทําปฏิบัติการ (ความสนใจในการเขาเรียน Lab 5
การเขาหองและเอาใจใสใน
5
คะแนน)
การทําปฏิบัติการ
5. รายงานปฏิบัติการ (แผนงาน 5 คะแนน และรายงาน 30 ความเขาใจ ความถูกตอง
35
คะแนน จํานวน 5 การทดลอง)
ความเรียบรอย
6. ทําแบบทดสอบ ประเมินผลปลายภาค : บทที่ 9 อัลดีไฮด ทําแบบทดสอบไดถูกตอง
20
และคีโตน บทที่ 10 กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธ บทที่ 11 อยางเขาใจในเนื้อหา
เอมีน
3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 มอบหมายใหมีอาจารยจากคณะพยาบาลศาสตร เป นผูป ระสานรายวิชา ทําหนาที่ป ระสานงาน
ระหวาง อาจารยผูสอนและนักศึกษา
3.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.3 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.4 มีการทบทวน และสอนเสริมในแตละหัวขอใหแกนักศึกษากอนการเรียนปฏิบัติการ การสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค
3.5 มีการสอบซอมนักศึกษาในกรณีคะแนนสอบกลางภาคไมผานตามเกณฑ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เยาวเรศ ทองนอก วรพจน หริตกุล และ อรพิณ โกมุติบาล เคมีอินทรีย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โครงการศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2551.
วารุณี ยงสกุลโรจน เคมีอินทรีย 1. มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพ 2537
นภดล ไชยคํา เคมี. แมคกรอ-ฮิล อินเตอรเนชัลแนล เอ็นเตอรไพรล , อิงค กรุงเทพ
โสภณ เริงสําราญ อรม เพชรสม ศุภศร พัฒนอักษร และสุรชัย พรภคกุล อินทรียเคมี 2.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพ.
รําไพ สิริมลกุล เคมีอินทรียเบื้องตน. มหาวิทยาลัยรามคําแหง พิมพครั้งที่ 13 กรุงเทพ 2543
Graham Solomons, T.W. and Fryhle, C.B. Organic Chemistry, 7 th edition, John
Willey&Sons. 2000.
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2. เอกสารอิเล็กทรอนิกส
http://library.thinkquest.org/3659/orgchem/
3. สื่อการเรียนการสอน
- PowerPoint Slide ประจําบทเรียน
- แบบฝกปฏิบัติประจําบทเรียน
- อุปกรณการทดลองประจําบทปฏิบัติการ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมิน
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 จากจํานวนหรือรอยละของผูเขาเรียนแตละคาบ และการสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
2.2 จากคําถาม หรือแบบทดสอบ ผลการเรียนรูทั้งหาดาน
2.3 แบบประเมินผลการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

