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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343211 เคมีอินทรีย 1
Organic Chemistry I
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิชาบังคับ ในกลุมวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาว พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นาย อารยัน จันศรี
1 นาง พนาวัลย หมูโสภณ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
340040057XXXX ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Organic Polymer Chemistry)
เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
310040011XXXX ผูชวยศาสตราจารย M.Sc.(Organic
Chemistry)
336120034XXXX ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(เคมีอินทรีย)

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจาํ เปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใชวิชาอื่นที่เทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพิ่มขอความ "หรือรายวิชาที่เทียบเทากัน" หรือ "or
equivalent" ตอทายรหัสวิชานัน้ ๆ)

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกันใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite"
ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
343 212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 Organic Chemistry Laboratory I
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2016-07-27

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อเรียนจบแลวนักศึกษาสามารถ 1. อธิบายความหมายและแนวคิดในแตละบทเรียนได 2. เขียนโครงสราง
จําแนกและอานชื่อสารอินทรียไ ด 3. ผูเรียนเขาใจถึงหลักการและรายละเอียดเบื้องตนที่เกีย่ วของกับโครงสรางในแบบ
สามมิติของโมเลกุล ทั้งแบบที่เปนโซเปด และแบบที่เปนโซปด 4. เขียนและประยุกตปฏิกิรยิ าเคมีที่เรียนได 5.
มีพื้นฐานในการเรียนวิชาเคมีอินทรียในระดับสูงได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
พันธะโคเวเลนต การจําแนกประเภทสารประกอบอินทรียและการ เรียกชื่อ สเตอริโอเคมี ไฮโดรคารลฟิ าติก
ไฮโดรคารบอนอะโร มาติก แฮไลดอินทรีย แอลกอฮอลและฟนอล อีเธอร อัลดีไฮด และคีโตน กรดคารบอกซิและ
อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก เอมีน
Covalent bonding, classification and nomenclature, stereochemistry, aliphatic hydrocarbons, aromatic
hydrocarbons, organic halides, alcohols and phenols, ethers, aldehydes and ketones, carboxylic acids
and their derivatives, amines.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย45 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง90 รวม135
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
.

1

ผลการเรียนรูดา นคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสมั มาคารวะ รูจกั กาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และ ประเทศชาติ

2

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สอดแทรกความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน
(2) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน
และจัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา
และความซื่อสัตยในการไมคัดลอกงาน หรือแบบฝกหัด

3

(3) เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินผลจากการสังเกตุพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม
(2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงตอเวลาในการสงงาน ที่ไดรับมอบหมาย

2 ความรู
.
1

ผลการเรียนรูดา นความรู
(1) มีความรูความเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎีสําคัญทีเ่ กี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
สามารถนําไปปฏิบัติงานในสาขาวิชาเคมี
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ

2

(5) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ และการใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
(2) เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน

3

(3) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านความรู
(1) ประเมินผลดานความรูจากแบบฝกหัด และแบบทดสอบ ทั้งในชั้นเรียน
และผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
(2) ประเมินผลดานความรูจากการสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

3 ทักษะทางปญญา

.
1ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญ
 หาที่เกีย่ วของกับเนื้อหารายวิ
(2) สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หาที่เกี่ยวของกับเนื้อหารา
2กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอนโดยบรรยายและใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
3กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลทักษะทางปญญาจากการสามารถคนหา ตีความ คิดวิเคราะห
จากการทําแบบทดสอบผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และผลการสอบกลางและปลายภาค
(2) ประเมินผลทักษะทางปญญาจากการตอบคําถามในชั้นเรียน ในแบบฝกหัด
งานที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
.
1

ผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนํา
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญ
 หาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ดดนตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

2
3

(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมรอบตัวในประเด็นที่เกี่ยวของกับสารประกอบอินทรีย
และปฏิกริ ิยาของสารประกอบอินทรีย
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมกลุม ในการวิเคราะหและแกปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชาทั้งในและนอกหองเรียน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบจากงานที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในชั้นเรียน

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
1ผลการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบในชีวิตประจําวัน
และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได
(2) การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวยตนเอง
การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
2กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา
(2) การเรียนรูดวยตนเองผานการสืบคนขอมูลจาก web site ที่เกี่ยวของ
3กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรูดานสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศรูจากจากแบบฝกหัด และแบบทดสอบ
และการถามตอบในชั้นเรียน
(2) ประเมินผลการเรียนรูดานสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศรูจากการใชระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยชวยในการเรียน
6 ทักษะพิสัย
.

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1. เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยอาจารยผูสอน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1. ตําราอานประกอบ 3.1.1. Carruthers, W., Coldham, I. (2004). Modern Methods of Organic Synthesis. 4th
ed. Cambridge: Cambridge University Press. 3.1.2. Carruthers, W. (1986). Modern Methods of Organic
Synthesis. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press. 3.1.3. Carey, A.F., Sundberg, R.J. (1990).
Advanced Organic Chemisrty. 3rd ed. New York: Pleum Press. 3.1.4. Clayden J., Greeves, N., Warren, S.,
Wothers, P. (2001). Organic Chemistry. New York: Oxford University Press. 3.1.5. Norman, R.O.C., Coxon,

J.M. (1993). Principles of Organic Synthesis. 3rd ed. London: Blackie Academic & Professional. 3.1.6.
Moody, C.J., Whitham, G.H. (1992). Reactive Intermediates. New York: Oxford University Press. 3.1.7.
Donohoe, T.J. (2000). Oxidation and Reduction in Organic Synthesis. New York: Oxford University Press.
3.2. e-Learning - 3.3. เว็ปไซต 3.3.1. แหลงสืบคนตามทีร่ ะบุทายบทในตําราและเอกสารหลัก

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของ มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2.
การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการ ประจําคณะ 2.3.
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตง ตั้ง 2.4.
การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคํา แนะนํา
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการ สอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เปนตน 3.2.
การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญโดย แบงเปน 4 ระดับคือ
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดให มีการ
ประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรอง มาตรฐานระดับคะแนน 4.2.
เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับ คะแนน
หากเห็นวาผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด 4.3 ตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อดําเนินการวิเคราะห มคอ.3
และทวนสอบผล สัมฤทธิ์รายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงใน รายวิชา
โดยอาจจัดเปนการประชุมสัมมนา ในระดับตางๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณากรณี นักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม มี
มาตรฐานทีเ่ ปนที่ยอมรับ 5.3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการ เรียนรู
5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดยสํานักนวัตกรรมการเรียน การ สอนและคณะ)

