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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี 

Faculty of  Science  Program in  Chemistry I 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       รหัสวิชา  4022106 ชื่อรายวิชา  เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
2. จ านวนหน่วยกิต        
 

3 หน่วยกิต              3(2-2-5) 
(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 3.1    ส าหรับ     หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  เคมี 
         ส าหรับ      หลายหลักสูตร  
 3.2       ประเภทของรายวิชา   ศึกษาท่ัวไป  
   วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา  แกน   เอกบังคับ   เอกเลือก 
   วิชาเลือกเสรี     
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
   - 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ ดร. สุกัญญา  ทองขัน และ อาจารย์ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
 ภาคการศึกษาที่      1       2 ชั้นปีที่เรียน  2 และ 3  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

         ไม่มี  

8. สถานที่เรียน   อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ภาคการศึกษาที่    1      2 ปีการศึกษา 2562  วันที่  20  พฤษภาคม 2562 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
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จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     1. สามารถจ าแนกประเภท และอธิบายการเกิดพันธะได้ 

2. สามารถอธิบายความหมายของแรงระหว่างโมเลกุล และสามารถจ าแนกประเภทของแรงระหว่างโมเลกุลได้ 
3. สามารถอธิบายความหมายและจ าแนกไฮบริไดเซซันของคาร์บอนแบบต่างๆ ได้ 
4. สามารถอธิบายความหมาย จ าแนกประเภทของสเตอริไอโซเมอร์ และสามารถเขียนไอโซเมอร์ได้ 
5. สามารถอธิบายความหมายของไคแรลลิตี  เขียนโครงสร้างสามมิติของโมเลกุลที่มีไคแรลได้   
6. สามารถอธิบายความหมายของแสงโพลาไรส์  การหมุนระนาบแสงโพลาไรส์ได้ 
7. สามารถเขียนโครงสร้าง อธิบายสมบัติทางกายภาพ บอกคุณสมบัติ การสังเคราะห์และการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ

แอลเคน แอลคีน แอลไคน์และอะโรมาติกได้ 
8. สามารถเรียกชื่อ อธิบายสมบัติ การสังเคราะห์ ปฏิกิริยาเคมี และประโยชน์ของแอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน  

แอลดีไฮด์ คีโทน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
    ไม่มี 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา   (Course  Description) 

     ไฮบริไดเซชนัของคาร์บอน สเตอริโอเคมีชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมและ
ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ทีม่ีหมู่ฟังกช์ัน ชนิดต่างๆ ไดแ้ก่
แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโทน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ และสารอาหาร 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม (ถ้ามี) การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

44  ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

- 
20 ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

 
5  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  1.  อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษา โดยก าหนดไว้  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อ
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3.  ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.  ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
4022106 

เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน                     

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต สอดแทรกในระหว่างการสอนเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรม ความเสียสละและซื่อสัตย์ 

- 

1.2 มีระเบียบวินัย  สอนให้รู้ถึงการตรงต่อเวลา ทั้งด้านการเรียน 
การส่งงาน รวมถึงการนัดพบกับอาจารย์
ผู้สอน และท่ีส าคัญอาจารย์ผู้สอนท าตัวเป็น
แบบอย่างในการเข้าสอนให้ตรงเวลาเพื่อให้
เกิดภาพให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตาม 

- เช็คชื่อเข้าเรียนหรือจากการมา
สอบย่อยตรงเวลาและการส่งงาน 

1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สอดแทรกในระหว่างการสอนเพ่ือให้นักศึกษา
มีจิตส านึกท่ีดีทั้งด้านการเรียน  การท างานใน
อนาคต พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย 
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

- 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

ในการสอนมีการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งนี้
ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม 

- 
 

1.5  มีจิตสาธารณะ  สอดแทรกในระหว่างการสอน - 
2. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
2.1 มีความรู้ ในหลักการและทฤษฎีทางเคมี 1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2.  บรรยาย 
3.  แก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียน 
4.  สนทนาซักถาม 

1.  ประเมินผลจากงานกลุ่ม
นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเกี่ยว
สารอาหารและน าเสนอ 
2.  สอบเก็บคะแนน 
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5.  ท าแบบฝึกหัดตามใบงาน 3.  สอบกลางภาค 
4.  สอบปลายภาค   

2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางเคมีที่จะน ามา
อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  แก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียน 
4.  สนทนาซักถาม 
5.  ท าแบบฝึกหัดตามใบงาน 

- 

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านเคม ี

มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าเกี่ยวกับ
สารอาหาร แล้วน าเสนอผลที่ได้จากการศึกษา 
 

- 

2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าเกี่ยวกับ
สารอาหาร แล้วน าเสนอผลที่ได้จากการศึกษา 
 

- 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี
เหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2.  บรรยาย 
3.  แก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียน 
4.  สนทนาซักถาม 
5.  ท าแบบฝึกหัดตามใบงาน 

1.  ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอน 
2.  บรรยาย 
3.  แก้โจทย์ปัญหาในชั้นเรียน 
4.  สนทนาซักถาม 
5.  ท าแบบฝึกหัดตามใบงาน 
 

3.2 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เคมีไปประยุกต์
กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

1. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าเกี่ยวกับ
สารอาหาร แล้วน าเสนอผลที่ได้จาก
การศึกษา 
2.  อภิปรายภายในชั้นเรียน 
 

- 

3.3 มีความใฝ่รู้สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

1. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าเกี่ยวกับ
สารอาหาร แล้วน าเสนอผลที่ได้จาก
การศึกษา 
2.  อภิปรายภายในชั้นเรียน 

- 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการ
ท างานเป็นทีมได้ดี 

จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้  และข้อมูล
ระหว่างบุคคล 

- 
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4.2 มีความรับผิดชอบในการท างานทั้งที่เป็น
งานอิสระและงานที่ท าร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้  และข้อมูล
ระหว่างบุคคล 
 

สังเกตพฤติกรรมขณะร่วมกัน
ท างาน 

4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี   

จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้  และการ
น าเสนองาน 

- 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

สอนบรรยายและท าแบบฝึกหัดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทฤษฎีที่มีการค านวณ 

- 

5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

มอบหมายงานและให้น าเสนอหน้าชั้นเรียน  
ส่วนการน าเสนอในรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของชิ้นงาน 

- 

5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ าเป็น 

1. มอบหมายงานให้ไปค้นคว้าเกี่ยวกับ
สารอาหารได้จากการศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ  โดยน าข้อมูลมาตรวจสอบกับ
อาจารย์ผู้สอน 
2. ในระหว่างการสอนสอดแทรกศัพท์
ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ 
 

ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน  ทักษะการสื่อสารเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

1.  มอบหมายงานให้ท าโดยการค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลในการสืบค้น  รวมถึงการ
น าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น power 
point  เป็นต้น   
2.  การหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
หรือแบบฝึกหัดโดยใช้การสืบค้นจากหนังสือ
ในห้องสมุด  การใช้อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 

- 

 

 
6. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

6.1 ผลงานวิจัย 
ไม่มี 

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
ไม่มี 
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6.2 งานบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดโครงการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่าน
บทความวิชาการและอ่ืน ๆ 

ไม่มี 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการ ดังนี้         

ไม่มี 
6.3 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การผนวกเอาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในการเรียนการสอน เช่น การสอนโดย

ยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตามวิถีพ้ืนบ้าน การอ้างอิงถึงเครื่องมือพ้ืนบ้าน วั ตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่มีเฉพาะใน
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภาคเหนือ และอ่ืน ๆ 

ไม่มี 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการ

ด าเนินการ ดังนี้ 
ไม่มี 

 
 
 
6.4 ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ตัวอย่างเช่น การใช้ text book การใช้บทความวิจัย/ บทความภาษาอังกฤษ การเข้าถึง website ที่เก่ียวข้อง  เป็นต้น 
ไม่มี 

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการน าทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
ไม่มี 

6.5 การบรรยายโดยมีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก  เรื่องที่บรรยาย/ ชื่อและ
สังกัดของวิทยากร/ วัน/เวลา/สถานที่บรรยาย 

ไม่มี 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการน าการบรรยาย มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

ไม่มี 
6.6 การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา ชื่อของหน่วยงาน /วัน/เวลาดูงาน 

ไม่มี 
มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการดูงาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

ไม่มี 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

1 บทน าเคมีอินทรีย์
พื้นฐาน 
 

4 -ทบทวนพ้ืนฐานเกี่ยวกับชนิดของพันธะ 
ความยาวพันธะ มุมพันธะ  
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์
-นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 

- เพื่อให้เข้าใจชนิดของ
พันธะ ความยาวพันธะ มุม
พันธะ  
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์

โดยการท าแบบฝึกหดัใน
ช้ันเรียน 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์

อ.ดร.สุกญัญา 
ทองขัน 

2 สเตอริโอเคม ี
 

4 -บรรยายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกีย่วกับ
ไอโซเมอร ์และคุณสมบตัิไคแรลลติี 
- นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 

- เพื่อใหเ้ข้าใจไอโซเมอร ์
และคณุสมบัตไิคแรลลติี  

ประเมินจากการสอบย่อย
โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
ในสัปดาห์ต่อไป 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์

อ.ดร.สุกญัญา 
ทองขัน 

3 สเตอริโอเคม ี
 

4 -บรรยายเกี่ยวกับไอโซเมอร์เชิง
เรขาคณิตหรือซิส-ทรานส์ไอโซเมอร์ 
- นักศึกษาท าแบบฝึกหัด  

- เพื่อใหเ้ข้าใจไอโซเมอร์เชิง
เรขาคณิตหรือซิส-ทรานส์ไอ
โซเมอร์อย่างถูกต้อง 

ประเมินจากการสอบย่อย
โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
ในสัปดาห์ต่อไป 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์

อ.ดร.สุกญัญา 
ทองขัน 

4 สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 
 

4 -บรรยายสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
โครงสร้าง การเรียกช่ือและสมบัตขิอง
แอลเคน  แอลคีน แอลไคน์ และอะโร
มาติก    
- นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 

- เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้าง การเรียกช่ือและ
สมบัติของแอลเคน  แอลคีน 
แอลไคน์ และอะโรมาติก    
 

ประเมินจากการสอบย่อย
โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
ในสัปดาห์ต่อไป 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์

อ.ดร.สุกญัญา 
ทองขัน 

5 สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 
 

4 -บรรยายการสังเคราะห์และปฏิกิรยิา
ของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ และอะ
โรมาติก    
-ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดและซักถาม
เพิ่มเตมิ 
-ให้นักศึกษาทบทวนและค้นคว้าหา
แบบฝึกหัดเพิ่มเตมิ 

- เพื่อให้เข้าใจการ
สังเคราะห์และปฏิกริิยาของ
แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ 
และอะโรมาติก    

ประเมินจากการสอบย่อย
โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
ในสัปดาห์ต่อไป 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์

อ.ดร.สุกญัญา 
ทองขัน 
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1. แผนการเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

6 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 

4 บรรยาย อภิปรายกลุ่มย่อย ปฏิบตัิการ
และรายงานผล 

- เพื่อให้เข้าใจปฏิกิริยา
คุณสมบัติของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 

ประเมินจากรายงานการ
ทดลอง 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์

อ.ดร.สุกญัญา 
ทองขัน 

7 สารประกอบท่ีมีหมู่
ฟังก์ชันเดียว 
การเรยีกช่ือ สมบัติ 
การสังเคราะห์และ
ปฏิกิริยาของแอลคลิ
แฮไลด์ และอีเทอร์  
 

4 -บรรยายเกี่ยวกับการเรียกช่ือ สมบัติ 
การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของแอลคิล
แฮไลด์ และอีเทอร์  
-ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ 
-นักศึกษาสรุป ซักถามและท า
แบบฝึกหัดเพิ่มเตมิ 

- เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียกช่ือ สมบตัิ การ
สังเคราะห์และปฏิกริิยาของ
แอลคิลแฮไลด์ และอีเทอร์  
 
 

ประเมินจากการสอบย่อย
โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
ในสัปดาห์ต่อไป 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์

อ.ดร.สุกญัญา 
ทองขัน 

8 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
สมบัติของแอลคลิ
เฮไลด ์

4 บรรยาย อภิปรายกลุ่มย่อย ปฏิบตัิการ
และรายงานผล 

- เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ
สมบัติของแอลคลิเฮไลด ์

ประเมินจากรายงานการ
ทดลอง 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์

อ.ดร.สุกญัญา 
ทองขัน 

9 สอบกลางภาค 2 - - - ข้อสอบ ตามที่
มหาวิทยาลยั
แต่งตั้ง 

10 สารประกอบท่ีมีหมู่
ฟังก์ชันเดียว 
การเรยีกช่ือ สมบัติ 
การสังเคราะห์และ
และปฏิกริิยาขอ
แอลกอฮอล์และเอ
มีน 

4 -บรรยายการเรียกช่ือ สมบัติ การ
สังเคราะห์และและปฏิกริยิาขอ
แอลกอฮอล์และเอมีน 
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 
-ให้นักศึกษาทบทวนและค้นคว้าหา
แบบฝึกหัดเพิ่มเตมิ 

- เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียกช่ือ สมบตัิ การ
สังเคราะห์และและปฏิกิรยิา
ขอแอลกอฮอล์และเอมีน 
 

ประเมินจากการสอบย่อย
โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
ในสัปดาห์ต่อไป 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์

อ.ธัญพรรณ 
ฮ่อบรรทดั 
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1. แผนการเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

11 ปฏิบัติการสมบตัิของ
สารประกอบ
แอลกอฮอล์และเอ
มีน 

4 บรรยาย อภิปรายกลุ่มย่อย ปฏิบตัิการ
และรายงานผล 

- เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับสมบตัิของ
สารประกอบแอลกอฮอล์
และเอมีน 

ประเมินจากรายงานการ
ทดลอง 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์

อ.ธัญพรรณ 
ฮ่อบรรทดั 

12 สารประกอบคาร์บอ
นิล 
การเรยีกช่ือ สมบัติ 
การสังเคราะห์และ
ปฏิกิริยาของแอลดี
ไฮด ์

4 -บรรยายการเรียกช่ือ สมบัติ การ
สังเคราะห์และปฏิกริิยาของแอลดไีฮด ์

- เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียกช่ือ สมบตัิ 
การสังเคราะห์และปฏิกิริยา
ของแอลดีไฮด ์

ประเมินจากการสอบย่อย
โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
ในสัปดาห์ต่อไป 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์

อ.ธัญพรรณ 
ฮ่อบรรทดั 

13 สารประกอบคาร์บอ
นิล 
การเรยีกช่ือ สมบัติ 
การสังเคราะห์และ
ปฏิกิริยาของคีโทน 

4 -บรรยายเกี่ยวกับการเรียกช่ือ สมบัติ 
การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของคโีทน 
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 
 

- เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียกช่ือ สมบตัิ 
การสังเคราะห์และปฏิกิริยา
ของคีโทน 

ประเมินจากการสอบย่อย
โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
ในสัปดาห์ต่อไป 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์

อ.ธัญพรรณ 
ฮ่อบรรทดั 

14 ปฏิบัติการสมบตัิของ
สารประกอบแอลดี
ไฮด์และคีโตน 

4 บรรยาย อภิปรายกลุ่มย่อย ปฏิบตัิการ
และรายงานผล 

- เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับสมบตัิของ
สารประกอบแอลดีไฮด์
และคีโตน 

ประเมินจากรายงานการ
ทดลอง 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์

อ.ธัญพรรณ 
ฮ่อบรรทดั 

15 สารประกอบคาร์บอ
นิล 
การเรยีกช่ือ สมบัติ 
การสังเคราะห์และ
ปฏิกิริยาของกรดคาร์
บอกซิลิกและอนุพันธ ์

4 - บรรยายเกีย่วกับการเรียกช่ือ สมบัติ 
การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของกรดคาร์
บอกซิลิก 
-ให้นักศึกษาทบทวนและหาแบบฝกึหัด
เพิ่มเตมิ 
 

- เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียกช่ือ 
สมบัติ การสังเคราะห์และ
ปฏิกิริยาของกรดคาร์บอกซิ
ลิก 

ประเมินจากการสอบย่อย
โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
ในสัปดาห์ต่อไป 

1. Power  Point 
2.  ตัวอย่างโจทย ์
3.  ตัวอย่างงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

อ.ธัญพรรณ 
ฮ่อบรรทดั 
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1. แผนการเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน สื่อการเรียนรู้ท่ีใช้ ผู้สอน 

16 ปฏิบัติการ สมบตัิ 
ปฏิกิริยาของอนุพันธ์
ของกรดคาร์บอกซลิิ
กและอนุพันธ ์

4 บรรยาย อภิปรายกลุ่มย่อย ปฏิบตัิการ
และรายงานผล 

- เพื่อใหเ้ข้าใจสมบัติ 
ปฏิกิริยาของอนุพันธ์ของ
กรดคารบ์อกซิลิก 

ประเมินจากรายงานการ
ทดลอง 

1. ช้ินงานในการ
น าเสนอของ
นักศึกษา 
2.  ตัวอย่างงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

อ.ธัญพรรณ 
ฮ่อบรรทดั 

17 สารอาหาร 4 - ให้นักศึกษาเสนองานเป็นกลุ่มโดยแต่
ละกลุม่สืบค้นข้อมูลเกีย่วกับสารอาหาร
มาท าความเข้าใจและน าเสนอหนา้ช้ัน
เรียน  
 

- เพื่อให้เกิดเข้าใจเกี่ยวกับ
สารอาหาร 

นักศึกษาสามารถเข้าใจ
จากสิ่งท่ีเพื่อนน าเสนอ
จากการสอบถามและ
อภิปรายกันภายในช้ัน
เรียนร้อยละ 80 

1. ช้ินงานในการ
น าเสนอของ
นักศึกษา 
2.  ตัวอย่างงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

อ.ดร.สุกญัญา 
ทองขัน และ 
อ.ธัญพรรณ 
ฮ่อบรรทดั 

18 สอบปลายภาค 2 - - - ข้อสอบ ตามที่
มหาวิทยาลยั
แต่งตั้ง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

1 1.2  2.1   1. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรียนและการส่งงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมขณะท า
แบบฝึกหัด 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 2.1  3.1  4.2   1. ประเมินจากรายงานผลการ
ทดลอง 
2. ประเมินผลจากแบบฝึกหัดที่ส่ง 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

3 2.1  3.1  4.2   5.3 ประเมินจากการมอบหมายงานให้ไป
ค้นคว้าแล้วน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
และการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ 

สัปดาห์ที่ 17 10% 

4 2.1  3.1   1.  สอบเก็บคะแนน 
 
2.  สอบกลางภาค 
3.  สอบปลายภาค 

ตลอดภาค
การศึกษาสัปดาห์ที่ 

9 
สัปดาห์ที่ 18 

10% 
 

30% 
30% 

 

สรุปแผนประเมินผลการเรียนรู้ 
ล าดับที่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

1 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

9 
18 

30% 
30% 

2 - การเข้าเรียน 
- แบบฝึกหัดและรายงานการทดลอง 
- การน าเสนองานกลุ่ม   
- การทดสอบย่อย   

ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 

17 
ตลอดภาคการศึกษา 

10% 
10% 
10% 
10% 

  รวม 100% 
เกณฑ์การประเมินผล 

80 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A                  55 – 59  % ระดับคะแนน  C 
                 75 – 79  %      ระดับคะแนน  B+               54 – 45  %        ระดับคะแนน  D+ 
                 70 – 74  %      ระดับคะแนน  B               41 – 44  %        ระดับคะแนน  D 
                 60 – 69  %      ระดับคะแนน  C+               ต่ ากว่า 40 %        ระดับคะแนน  F 
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 



 

14 
 

มคอ.3        

1)   ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. (2524). เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
2) ร าไพ สิริมนกุล. (2543). เคมีอินทรีย์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง. 
3) สุนันทา วิบูลย์จันทร์. (2539). เคมีอินทรีย์. พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขและปรับปรุง). นนทบุรี :1 เอ็นดับบลิว มีเดีย. 
4) อุดม ก๊กผล และคณะ. (2545). เคมีอินทรีย์ 1. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
5) Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell and Shawn O. Farrell. (2010). 
INTRODUCTION TO Organic and Biochemistry. 7th edition. USA: Cengage Learning. 
6) Janice Gorzynski Smith. (2010). Organic Chemistry. 3rd edition. McGraw-Hill. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
2.1  www.google.co.th 

         2.2  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ไม่มี 
4. ภารกิจอื่น ๆ ที่น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน   
        ไม่มี 

 4.1 ผลงานวิจัย 
 4.2 งานบริการวิชาการ 

     ไม่มี 
 4.3 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

      ไม่มี  
5. ทรัพยากรหรือวิธีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
           ไม่มี 
6. การบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
           ไม่มี  
7. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 
          ไม่มี 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    ใช้แบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเข้าไปประเมินในระบบ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ใช้แบบประเมินผลการสอนของทางมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเข้าไปประเมินในระบบ 
3. การปรับปรุงการสอน 
      ในการเรียนการสอนบูรณการร่วมกับ learning by doing (เรียนรู้และฝึกปฏิบัติไปด้วย) โดยให้ผู้เรียนพยายาม 
ค้นคว้าแบบฝึกหัดจากแหล่งอ่ืนเพิ่มเติม 

http://www.google.co.th/
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
   มีการวัดผลคะแนนตามที่ระบุไว้ในแผนการประเมินผลการเรียนรู้  และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษามีการประเมินความ
สอดคล้องของเนื้อหาที่สอนกับแบบทดสอบโดยนักศึกษาทุกรายวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
น าข้อเสนอแนะของนักศึกษามาพิจารณาและคิดแนวทางในการปรับปรุงปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 


