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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory I
2. จานวนหน่วยกิต
1 (0-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เป็นวิชาบังคับ ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามีหลายคน ใส่ให้ครบตามทีเ่ ป็นจริง)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัว ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
1 นาง ศิริรัตน์ แมคคลอสกี
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ผู้สอน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัว ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
1 นาย สมเดช กนกเมธากุล
ศาสตราจารย์
1 นาง ศิริรัตน์ แมคคลอสกี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 นาง พนาวัลย์ หมู่โสภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 นาง ขวัญใจ กนกเมธากุล
รองศาสตราจารย์
1 นาย พิทักษ์ นาสมใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปีที่
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมาก่อนและต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ)
6.2 รายวิชาที่เรียนมาก่อนแต่ไม่จาเป็นต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ ตามด้วยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใช้วิชาอื่นที่เทียบเท่ากันแทนได้ตาม 6.1 และ 6.2 (*ให้เพิ่มข้อความ "หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากัน" หรือ "or
equivalent" ต่อท้ายรหัสวิชานั้นๆ)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกันให้ใช้คาว่า "รายวิชาร่วม" หรือ "Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชาที่ต้องการ
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7.2 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(ยกเว้นลงทะเบียนซ้า) ให้ใช้คาว่า "รายวิชาร่วม" หรือ "Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชา
ที่ต้องการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด
2015-08-05

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียน 1. สามารถอธิบายความหมาย มีแนวคิด และมีทักษะในการทาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน และรู้จัก
เทคนิคพื้นฐาน รวมทั้งนาความรู้และทักษะไปใช้ในปฏิบัติการในระดับที่สูงขึ้นได้ 2. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และ วิชาชีพ 3. สามารถทางานเป็นทีม ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง 4. สามารถใช้เทคโทโลยีและสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้า และทารายงานการทดลองได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ทักษะในการทาปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เป็นทักษะที่สาคัญสาหรับนักเคมี การทดลองตลอดจนเทคนิคต่างๆในรายวิชานี้เป็น
ความรู้ที่พัฒนาและใช้งาน มานานแล้ว แต่ยังเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถนาไปปรับใช้กับสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้าง
ในลักษณะเดียวกันได้ การปรับปรุงรายวิชาครั้งนี้ ได้ นาแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับ green chemistry เพิ่มเติมเข้าสู่
เนื้อหา เพื่อปรับให้การทดลองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาเนินงาน
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการทีเ่ กี่ยวกับเนื้อหาวิชา 343 211 เคมีอินทรีย์ 1
The laboratory experiments related to contents in 343 211 Organic Chemistry I
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย0 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน0 ศึกษาด้วยตนเอง2 รวม0
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1 1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ มีสมั มาคารวะ รู้จกั กาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2 1.2. วิธีการสอน
(1) สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน
(2) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน และจัดให้มีคะแนนในส่วนของการ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์ในการไม่คดั ลอกงาน
หรือแบบฝึกหัด
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(3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
3

1.3. วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรม
(2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาในการส่งงาน ที่ได้รับมอบหมาย

2. ความรู้
1 2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) ความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญที่เกีย่ วข้องกับเนื้อหารายวิชา
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา
(3) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือใช้ประกอบกับความรู้ในด้านอื่นๆ
(4) มีความรู้ในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
(5) มีความรู้ในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
2 2.2. วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง และทาการทดลอง
(2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถถามคาถามได้ทั้งในและนอกชั้นเรียน
(3) แนะนาแหล่งเรียนรู้ทเี่ กี่ยวข้อง
3 2.3. วิธีการประเมินผล
(1) ตรวจสอบบันทึกการทดลอง และรายงานการทดลอง
(2) การสอบวัดความรู้จากการตอบคาถามก่อนและหลังทาการทดลอง และการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
1 3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปญ
ั หาที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปญ
ั หา
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาได้อย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2 3.2. วิธีการสอน
(1) การสอนโดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3 3.3. วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลจากความถูกต้องในการตอบคาถามในชั้นเรียน ในแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) มีภาวะผู้นา มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(3) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีโดยตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2. วิธีการสอน
(1) จัดให้นักศึกษาทาการทดลองเป็นกลุ่มย่อย
4.3. วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชา
(2) ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการอธิบายปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่พบใน
ชีวิตประจาวัน และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแบบปากเปล่าและแบบเขียนรายงาน รวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2 5.2. วิธีการสอน
(1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสืบค้นข้อมูลจาก web site ที่เกี่ยวข้อง
3 5.3. วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาโดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ
6. ทักษะพิสัย
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สัปดาห์
ที่

หน่วย บทและหัวข้อ

1 ระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิตนใน
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการสอบและ
เกณฑ์การประเมินผล
1.1 แนะนาและชี้แจงให้นักศึกษาทราบ
ถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัตติ นใน
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการสอบและ
เกณฑ์การประเมินผล 1.2 แนะนา
อุปกรณ์เครื่องแก้วและอื่นๆและการใช้
งานต่างๆ 1.3 แนะนาข้อปฏิบัติเพือ่
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 1.4
รับมอบอุปกรณ์ประจากลุม่
2 การทดลองที่ 1
การตกผลึก

3 การทดลองที่ 2
การหาจุดหลอมเหลว

ผลการเรียนรู้
จานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6

สื่อ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
การ
สอน
ทราบถึงระเบียบและวิธีการ 1. บรรยายแนะนาระเบียบและวิธกี าร 1. วีดี
ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย ปฏิบัติตนในห้องปฏิบตั ิการ รวมทัง้ ทัศน์
ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการ การสอบและ เกณฑ์การประเมินผล 2. 2.
สอบและ เกณฑ์การ
บรรยายแนะนาอุปกรณ์เครื่องแก้ว ตารา
ประเมินผล และรู้จักกับ
และอื่นๆและการใช้งานต่างๆ 3.
หลัก
อุปกรณ์เครื่องแก้วและอื่นๆ บรรยายแนะนาข้อปฏิบตั ิเพื่อความ
และการใช้งานต่างๆ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 4. รับมอบ
อุปกรณ์ประจากลุ่ม

วิธีการประเมิน
พฤติกรรมใน
ห้องปฏิบัติการ
และสอบย่อย

อาจารย์
ผู้สอน
อาจารย์
ประจา
ภาควิชา
เคมี

มีทักษะในการเลือกแยกตัวทา 1. บรรยายหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อ 1. สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
ละลายที่เหมาะสมในการตก ควรระวังและอื่นๆ 2. ทาการทดลอง ตารา ทดลองและ
ประจา
ผลึก ตลอดจนทักษะในการ 3. ตอบคาถามก่อนและหลังการ
หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ตกผลึก
ทดลอง 4. ทารายงานสรุปผลการ
ทดลอง
เคมี
ทดลองส่งในอาทิตย์ถัดไป
มีทักษะในการหาจุด
หลอมเหลว และรู้จักการหา
จุดหลอมเหลวผสมที่ใช้ระบุ
สาร

1. บรรยายหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อ 1. สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
ควรระวังและอื่นๆ 2. ทาการทดลอง ตารา ทดลองและ
ประจา
3. ตอบคาถามก่อนและหลังการ
หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ทดลอง 4. ทารายงานสรุปผลการ
ทดลอง
เคมี
ทดลองส่งในอาทิตย์ถัดไป
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4 การทดลองที่ 3
การหาจุดเดือดและการกลั่น

5 การทดลองที่ 4
การสกัดด้วยตัวทาละลาย

6 การทดลองที่ 5
โครมาโตรกราฟี

7 การทดลองที่ 6
การวิเคราะห์ธาตุในสารประกอบ
อินทรีย์
8 การทดลองที่ 7
สเตอริโอเคมี : การศึกษารูปลักษณะ
ของโมเลกุลจากแบบจาลองโมเลกุล
9 การทดลองที่ 8

มีทักษะในการกลั่นและการ
หาจุดเดือด และรู้จักใช้โนโม
กราฟในการหาจุดเดือดที่
ความดันใดๆ

1. บรรยายหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อ
ควรระวังและอื่นๆ 2. ทาการทดลอง
3. ตอบคาถามก่อนและหลังการ
ทดลอง 4. ทารายงานสรุปผลการ
ทดลองส่งในอาทิตย์ถัดไป
มีทักษะในการแยกสารที่มี 1. บรรยายหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อ
ฤทธิ์เป็นกรด เบส และกลาง ควรระวังและอื่นๆ 2. ทาการทดลอง
ออกจากกันโดยการสกัดด้วย 3. ตอบคาถามก่อนและหลังการ
ตัวทาละลาย ทราบถึงเทคนิค ทดลอง 4. ทารายงานสรุปผลการ
การดูดความชื้นจาก
ทดลองส่งในอาทิตย์ถัดไป
สารละลายอินทรีย์
มีทักษะในการแยกสารโดย 1. บรรยายหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อ
โครมาโตรกราฟีคอลัมน์ และ ควรระวังและอื่นๆ 2. ทาการทดลอง
การหาตัวชะที่เหมาะสมโดย 3. ตอบคาถามก่อนและหลังการ
โครมาโตรกราฟีเยื่อบาง
ทดลอง 4. ทารายงานสรุปผลการ
ทดลองส่งในอาทิตย์ถัดไป
มีทักษะในการวิเคราะห์ธาตุ 1. บรรยายหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อ
ในสารประกอบอินทรีย์ โดย ควรระวังและอื่นๆ 2. ทาการทดลอง
การหลอมกับโลหะโซเดียม 3. ตอบคาถามก่อนและหลังการ
ทดลอง 4. ทารายงานสรุปผลการ
ทดลองส่งในอาทิตย์ถัดไป
รู้จักกับแบบจาลองโมเลกุล 1. บรรยายหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อ
และใช้แบบจาลองโมเลกุลมา ควรระวังและอื่นๆ 2. ทาการทดลอง
ประกอบเป็นสารประกอบ 3. ตอบคาถามก่อนและหลังการ
ชนิดต่าง ๆ เพื่อได้เห็นรูปร่าง ทดลอง 4. ทารายงานสรุปผลการ
ในแบบ 3 มิติ
ทดลองส่งในอาทิตย์ถัดไป
รู้จักปฏิกิรยิ าพื้นฐานของ 1. บรรยายหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อ

1. สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
ตารา ทดลองและ
ประจา
หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ทดลอง
เคมี
1. สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
ตารา ทดลองและ
ประจา
หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ทดลอง
เคมี
1. สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
ตารา ทดลองและ
ประจา
หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ทดลอง
เคมี
1. สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
ตารา ทดลองและ
ประจา
หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ทดลอง
เคมี
1. สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
ตารา ทดลองและ
ประจา
หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ทดลอง
เคมี
1.

สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
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ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว

10 การทดลองที่ 9
ไฮโดรคาร์บอนแอโรแมติก

11 การทดลองที่ 10
แอกอฮอล์และฟีนอล

12 การทดลองที่ 11
อัลดีไฮด์และคีโตน

13 การทดลองที่ 12
กรดคาร์บอกซิลิก

14 การทดลองที่ 13
เอมีน

ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่
อิ่มตัวและสามารถบอกความ
แตกต่างระหว่าง
ไฮโดรคาร์บอนทั้งสอง
ประเภทได้
รู้จักปฏิกิรยิ าพื้นฐานของ
ไฮโดรคาร์บอนแอโรแมติก

ควรระวังและอื่นๆ 2. ทาการทดลอง ตารา ทดลองและ
ประจา
3. ตอบคาถามก่อนและหลังการ
หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ทดลอง 4. ทารายงานสรุปผลการ
ทดลอง
เคมี
ทดลองส่งในอาทิตย์ถัดไป

1. บรรยายหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อ
ควรระวังและอื่นๆ 2. ทาการทดลอง
3. ตอบคาถามก่อนและหลังการ
ทดลอง 4. ทารายงานสรุปผลการ
ทดลองส่งในอาทิตย์ถัดไป
รู้จักปฏิกิรยิ าพื้นฐานของแอ 1. บรรยายหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อ
กอฮอล์และฟีนอล และ
ควรระวังและอื่นๆ 2. ทาการทดลอง
สามารถบอกความแตกต่าง 3. ตอบคาถามก่อนและหลังการ
ระหว่างแอกอฮอล์และฟีนอล ทดลอง 4. ทารายงานสรุปผลการ
ได้
ทดลองส่งในอาทิตย์ถัดไป
รู้จักปฏิกิรยิ าพื้นฐานของอัลดี 1. บรรยายหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อ
ไฮด์และคีโตน และสามารถ ควรระวังและอื่นๆ 2. ทาการทดลอง
บอกความแตกต่างระหว่างอัล 3. ตอบคาถามก่อนและหลังการ
ดีไฮด์และคีโตนได้
ทดลอง 4. ทารายงานสรุปผลการ
ทดลองส่งในอาทิตย์ถัดไป
รู้จักปฏิกิรยิ าพื้นฐานของกรด 1. บรรยายหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อ
คาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ ควรระวังและอื่นๆ 2. ทาการทดลอง
ของกรดคาร์บอกซิลิก
3. ตอบคาถามก่อนและหลังการ
ทดลอง 4. ทารายงานสรุปผลการ
ทดลองส่งในอาทิตย์ถัดไป
รู้จักปฏิกิรยิ าพื้นฐานของเอ 1. บรรยายหลักการทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อ
มีนและสามารถบอกความ ควรระวังและอื่นๆ 2. ทาการทดลอง

1. สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
ตารา ทดลองและ
ประจา
หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ทดลอง
เคมี
1. สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
ตารา ทดลองและ
ประจา
หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ทดลอง
เคมี
1. สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
ตารา ทดลองและ
ประจา
หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ทดลอง
เคมี
1. สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
ตารา ทดลองและ
ประจา
หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ทดลอง
เคมี
1. สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
ตารา ทดลองและ
ประจา
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แตกต่างระหว่างเอมีน
ประเภทต่างๆได้
15 ภาพรวมของการทดลอง สัมฤทธิผล
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุง
1.1 สรุปภาพรวมของการทดลอง
สัมฤทธิผล ปัญหา อุปสรรค แนว
ทางการปรับปรุง 1.2 ส่งคืนอุปกรณ์
ประจากลุ่ม และตรวจสอบความ
เสียหาย

3. ตอบคาถามก่อนและหลังการ
ทดลอง 4. ทารายงานสรุปผลการ
ทดลองส่งในอาทิตย์ถัดไป
1.รับทราบภาพรวมของการ 1.อภิปรายภาพรวมของการทดลอง
ทดลอง สัมฤทธิผล ปัญหา สัมฤทธิผล ปัญหา อุปสรรค แนว
อุปสรรค แนวทางการ
ทางการปรับปรุง 2. ส่งคืนอุปกรณ์
ปรับปรุง 2. ส่งคืนอุปกรณ์ ประจากลุ่ม และตรวจสอบความ
ประจากลุ่ม และตรวจสอบ เสียหาย
ความเสียหาย

หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ทดลอง
เคมี
1. สอบย่อยก่อนการ อาจารย์
ตารา ทดลองและ
ประจา
หลัก รายงานหลังการ ภาควิชา
ทดลอง
เคมี
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลักษณะการประเมิน
สัปดาห์ที่ประเมิน
รายงานย่อยก่อนทาการทดลอง ทุกสัปดาห์
รายงานหลังการทดลอง
ทุกสัปดาห์
การสอบปลายภาค
ตามตารางสอบ มข

สัดส่วนคะแนน

หมายเหตุ

10
45
45

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1. คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3.1. ตาราอ่านประกอบ 3.1.1 Roberts, R.M., Gilbert, J.C., Martin, S.F. Experimental Organic Chemistry,
Student College 1994. 3.1.2 Schoffstall, A.M., Gaddis, B.A., Druelinger, M.L. Microscale Organic Chemistry
Laboratory Experiment, McGraw-Hill Companies,Inc 2000. 3.1.3 Pasto, D.J., Johnson, C.R., Miller, M.J.
Experiments and Techniques in Organic Chemistry, Prentice-Hill International, Inc., New Jersey, 1992.
3.1.4 Williamson, K.L., Macroscale and Microscale Organic Experiments, 3 rd Ed. Houhton Mifflin Co.,
Boston,1999. 3.1.5 Mohrig, J.R., Neckers, D.C., Laboratory Experiment in Organic Chemistry, 3 rd Ed.
D.Van Nostrand Co., New york, 1979. 3.1.6 Vogel, A., Textbook of Practical Organic Chemistry, 4th ed.,
Longman, Inc., New York, 1978. 3.1.7 วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์ และขวัญใจ ตันสุวรรณ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2534 3.1.8 Linstromberg, W.H., Baumgarten, H.E. Organic
Experiments 6 th Ed. D.C. Heath and Company, Lexigton, Massachusetts, 1987. 3.1.9 Lehman, L.H.,
Multiscale Operational Organic Chemistry, Prentice-Hall, New Jersey, 2002. 3.2 e-Learning - 3.3 เว็ปไซต์
3.3.1 แหล่งสืบค้นตามทีร่ ะบุท้ายบทในตาราและเอกสารหลัก
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทาการประเมินออนไลน์โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ 2.2. การนาเสนอระดับคะแนนหรือ
เกรดต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจาคณะ 2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน
ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 2.4. การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ขอคาแนะนา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการ สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอนและการ
ผลิตสื่อ เป็นต้น 3.2. การสะท้อนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญโดยแบ่งเป็น 4
ระดับคือ ระดับ มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดให้มีการประชุมพิจารณาระดับ
คะแนน หรือ เกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.2. เมื่อประกาศระดับ
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คะแนนหรือเกรดแล้ว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจ มี ความผิดพลาด
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนาผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเป็นการ
ประชุม สัมมนา ในระดับต่างๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณี
นักศึกษามีระดับคะแนนต่าหรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 5.3.
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 5.4. จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือด้าน
การเรียนรู้ของนักศึกษา (โดยสานักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

