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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343417 เคมีทางยาขั้นแนะนา
Introduction to Medicinal Chemistry
2. จานวนหน่วยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามีหลายคน ใส่ให้ครบตามทีเ่ ป็นจริง)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัว ตาแหน่งทางวิชาการ
บัตรประชาชน
1 นางสาว ชนกพร เผ่าศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ผู้สอน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัว ตาแหน่งทางวิชาการ
บัตรประชาชน
1 นางสาว ชนกพร เผ่าศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 นาง ศิริรัตน์ แมคคลอสกี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปีที่
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมาก่อนและต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ)

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

6.2 รายวิชาที่เรียนมาก่อนแต่ไม่จาเป็นต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ ตามด้วยเครื่องหมาย #)
343 311 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง Advanced Organic Chemistry
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
7.2 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(ยกเว้นลงทะเบียนซ้า) ให้ใช้คาว่า "รายวิชาร่วม" หรือ "Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชา
ที่ต้องการ
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8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด
2015-08-05

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียน 1.1. สามารถเสนอวิธีการวิเคราะห์เป้าหมายในการออกแบบยาในรูปแบบต่างๆ เช่น ยาปฏิชีวนะ ยารักษา
โรคมาลาเรีย 1.2. สามารถเข้าใจการออกฤทธิ์ของยาที่ต้องการพัฒนาและเลือกสรรกลไกได้อย่างเหมาะสม 1.3. สามารถ
เลือกวิธีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของยาเพื่อพัฒนาให้มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพิ่มขึ้นและลดผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการได้ 1.4.
สามารถนาเสนอแนวคิดและใช้ข้อมูลทางชีวเคมีเช่น โครงสร้างในสามมิติของเอนไซม์มาช่วยในการออกแบบยาที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ 1.5 มีวินัยในตนเอง และในวิชาชีพ มีความซือ่ สัตย์ทางวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิชาชีพ 1.6 สามารถทาการเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 1.7 สามารถใช้เทคโทโลยี่และสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้า และนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปัญหาทางด้านสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่ได้รับการเน้นหนักในทุกๆ ประเทศทั่วโลก เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในแต่ละประเทศ ทั้งยังส่งผลถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างเหมาะสม
สารเคมีที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์จึงเป็นปัจจัยที่
จาเป็นในการดารงชีพ ในการค้นพบและพัฒนายาจะต้องใช้การ ทางานที่เป็นทีมและอาศัยวิทยาการทีก่ ้าวหน้าเพื่อให้ทัน
ต่อการดื้อต่อยาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว การใช้ความรู้ทางเคมีอินทรีย์เพื่อศึกษาและพัฒนายาซึ่งเป็นสารอินทรียจ์ ึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง การที่นักเคมี มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของยา ในแง่เภสัชวิทยาเพิม่ เติมจากการ
สังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จะเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนายาที่เหมาะสมได้

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาเนินงาน
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฎิชีวนะในกลุ่มของเบตา-แลคแตม ยาซัลฟา ยาในกลุ่มที่ ประกอบด้วยวงแหวนแอโรแมติกหลายวง ยารักษามาลาเรีย
การ ออกแบบยา การออกฤทธิ์ของยา การพัฒนาและการผลิตยา ยา ต้านไวรัส การจาแนกประเภท กลไกการออกทธิ์
การออกแบบ และการปรับปรุงยาบางชนิด และหัวข้อเลือกสรรที่เกีย่ วข้อง
-lactam antibiotics, sulfonamide, chemotherapeutics containing polycyclic aromatic ring, antimalarial agents, drug design, drug action, drug development and production, antiviral agents,
classifications, mechanism of actions, drug design and development, some selected topics regarding
medicinal chemistry.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย30 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน0 ศึกษาด้วยตนเอง0 รวม0
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
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คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ มีสมั มาคารวะ รู้จกั กาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และ ประเทศชาติ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
วิธีการสอน
(1) สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน
(2) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน และจัดให้มีคะแนนในส่วนของการ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์ในการไม่คดั ลอกงาน
หรือแบบฝึกหัด
(3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรม
(2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาในการส่งงาน ที่ได้รับมอบหมาย

2. ความรู้
1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) ความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญในการออกแบบยาเพือ่ ใช้ในการรักษาโรค
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านกลไกในการออกฤทธิ์ของยาและการสังเคราะห์ยา
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ด้านการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างของยาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาและลดผลข้างเคียงของยา
(4) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือใช้ประกอบกับความรู้ในด้านอื่นๆ
(5) มีความรู้ในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
2 วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถถามคาถามได้ทั้งในและนอกชั้นเรียน
(3) แนะนาแหล่งเรียนรู้ทเี่ กี่ยวข้อง
3 วิธีการประเมินผล
(1) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรู้จากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปญ
ั หา
ด้านการพัฒนายาได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปญ
ั หา
ด้านการออกแบบและพัฒนายาได้อย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลจากความถูกต้องในการตอบคาถามในชั้นเรียน ในแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) มีภาวะผู้นา มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(3) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี โดยตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมกลุม่ ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการออกแบบและพัฒนายา
3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชา
(2) ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการอธิบายปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่พบใน
ชีวิตประจาวัน และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้
(2) การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแบบปากเปล่าและแบบเขียนรายงาน รวมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2 วิธีการสอน
(1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสืบค้นข้อมูลจาก web site ที่เกี่ยวข้อง
3

วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาประเมินผลแบบฝึกปฏิบตั ิ
(2) ประเมินผลจากการทาแบบฝึกหัดที่มีการสืบค้นข้อมูลจาก web site ที่เกี่ยวข้อง
6. ทักษะพิสัย
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

ผลการเรียนรู้
สัปดาห์
จานวน
กิจกรรมการ
อาจารย์
หน่วย บทและหัวข้อ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
สื่อการสอน วิธีการประเมิน
ที่
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6
เรียนการสอน
ผู้สอน
1 บทนาและการจาแนกประเภทของยา
2
ทราบถึงที่มาและความสาคัญของ การบรรยาย 1. ตาราหลัก 2. 1. การสอบ ชนกพร
1. บทนา ประวัติความเป็นมา ความสาคัญ
การใช้ยาในชีวิตประจาวัน สามารถ และทากิจกรรม แผ่นทึบสื่อการสอน กลางภาค 2.การ เผ่าศิริ
ที่มาของการใช้ยาในชีวิตประจาวัน การค้นพบ
จาแนกประเภทของยาได้อย่าง กลุ่ม
ถามตอบและ
และการออกแบบยา วิธีการนายาเข้าสู่
เหมาะสม
การสังเกต
ร่างกายและระบบการเคลื่อนย้ายของยา 2.
พฤติกรรม
การจาแนกประเภทของยา 2.1 การจาแนก
ตามโครงสร้างทางเคมี 2.2 การจาแนกตาม
การออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 2.3 การจาแนก
ตามหลักกายวิภาคศาสตร์
2 3. แหล่งกาเนิดของยา
1
สามารถเข้าใจแหล่งที่มาที่
การบรรยาย 1. ตาราหลัก 2. 1. การสอบ ชนกพร
3. แหล่งกาเนิดของยา 3.1 จากสิ่งมีชีวิตตาม
หลากหลายของยาได้
และการทา แผ่นทึบสื่อการสอน กลางภาค 2.การ เผ่าศิริ
ธรรมชาติเช่น พืช 3.2 จากแหล่งกาเนิดทาง
กิจกรรมกลุ่ม
ถามตอบและ
ทะเล 3.3 จากแหล่งกาเนิดประเภทจุลชีพ 3.4
การสังเกต
จากการสังเคราะห์ทางเคมี
พฤติกรรม
2-3 4. หลักการของการพัฒนายาโดยใช้ โปรดรัก 3
สามารถเข้าใจและออกแบบ โปรด การบรรยาย 1. ตาราหลัก 2. 1. การสอบ ชนกพร
4.1 การพัฒนาโปรดรักเพื่อเพิ่มความสามารถ
รักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาตาม และการสุ่ม แผ่นทึบสื่อการสอน กลางภาค 2. เผ่าศิริ
ในการละลาย 4.2 การพัฒนาโปรดรักเพื่อเพิ่ม
ปัจจัยที่ต้องการได้
ตัวอย่างในการ 3. บทความวิจัย การสังเกต
ความสามารถในการถูกดูดซึมผ่านผนังลาไส้
ถามตอบ การ จากวารสาร
พฤติกรรม 3.
เล็ก 4.3 การพัฒนาโปรดรักเพื่อเพิ่มความ
ทาแบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์
การนาเสนองาน
เจาะจงของตาแหน่งที่ยาจะออกฤทธิ์
ต่างประเทศ
และรายงาน
4 5. ยาปฏิชีวนะ
2
สามารถทราบถึงประเภทของยา การบรรยาย 1. ตาราหลัก 2. 1.การสอบกลาง ชนกพร
5.1 เป้าหมายในการออกแบบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ปฏิชีวนะและเข้าใจวิถีชีวะ
และการสุ่ม แผ่นทึบสื่อการสอน ภาค 2.การ เผ่าศิริ
ยาปฏิชีวนะ 5.2 ประเภทของยาปฏิชีวนะ 5.3
สังเคราะห์ของสารที่จาเป็นต่อการ ตัวอย่างในการ
สังเกต
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วิถีชีวะสังเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ยาปฏิชีวนะ

ดารงชีวิตของแบคทีเรียและกลไก ถามตอบ
ในการยับยั้งแบคทีเรียดังกล่าวได้

5-6 6. ยาปฏิชีวนะประเภทเบตา-แลคแทม
4
6.1 กลไกในการออกฤทธิ์ 6.2 โครงสร้างการ
อ่านชื่อ 6.3 ยาเพนนิซิลินและอนุพันธ์ ความ
เสถียรและการสลายตัวในสภาวะที่เป็นกรด
และเบส 6.4 ผลของการปรับเปลีย่ นหมู่แทนที่
ของเพนนิซิลินที่มีต่อความเสถียรและ
ความสามารถในการออกฤทธิ์ยับยัง้ แบคทีเรีย
6.5 ยาเซฟาโรสปอรินและอนุพันธุ์
7-8 7. การออกแบบการสังเคราะห์และการผลิต
3
ยาในระบบอุตสาหกรรม
7.1 การออกแบบการสังเคราะห์อย่างสมบูรณ์
ของเพนนิซิลินและ เซฟาโรสปอริน 7.2 การ
ผลิตเพนนิซิลินและ เซฟาโรสปอรินใน
อุตสาหกรรม
8-9 8. ยาปฏิชีวนะในกลุ่มของยาซัลฟา
2
8.1 กลไกในการออกฤทธิ์ 8.2 การสังเคราะห์

9-11 10. ยาปฏิชีวนะในกลุม่ ของยาในกลุ่มแอโร
มาติกและโพลีไซคลิกแอโรมาติก
10.1 กลไกในการออกฤทธิ์ 10.2 การ
สังเคราะห์
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พฤติกรรม 3.
การนาเสนองาน
และรายงาน
สามารถทราบถึงกลไกในการออก การบรรยาย 1. ตาราหลัก 2. 1. การสอบ ชนกพร
ฤทธิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการสลายตัว และการสุ่ม แผ่นทึบสื่อการสอน กลางภาค 2. เผ่าศิริ
ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนหมู่ ตัวอย่างในการ
การสังเกต
แทนที่ของเพนนิซิลินและเซฟาโรส ถามตอบ การ
พฤติกรรม 3.
ปอริน
ทาแบบฝึกหัด
การนาเสนอและ
รายงาน
สามารถเข้าใจปฏิกริ ิยาในการ
ออกแบบการสังเคราะห์ยาใน
ห้องปฏิบัติการและความแตกต่าง
เมื่อนาไปใช้ในการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมได้

1. การบรรยาย 1. ตาราหลัก 2. 1. การสอบย่อย ชนกพร
2. การสุ่ม
แผ่นทึบสื่อการสอน 2. การบ้าน เผ่าศิริ
ตัวอย่างในการ
ถามตอบ

สามารถทราบถึงกลไกในการออก 1. การบรรยาย
ฤทธิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการสลายตัว 2. การทา
ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนหมู่ แบบฝึกหัด
แทนที่ของเพนนิซิลินและเซฟาโรส
ปอริน
สามารถเข้าใจกลไกในการออกฤทธิ์ 1. การบรรยาย
และการสังเคราะห์ยาในกลุ่มแอโร 2. การทา
มาติกและโพลีไซคลิกแอโรมาติกได้ แบบฝึกหัด

1. ตาราหลัก 2. 1. การบ้าน 2. ศิริรัตน์
แผ่นทึบสื่อการสอน การสอบปลาย แมคคลอ
ภาค
สกี
1. ตาราหลัก 2. 1. การสอบย่อย ศิริรัตน์
บทความวิจัยจาก 2. การสอบ แมคคลอ
วารสาร
ปลายภาค
สกี
วิทยาศาสตร์
ต่างประเทศ
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11-14 สารออกฤทธิ์ทางยาจากธรรมชาติ
1. สารจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางยา
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14-15 การสังเคราะห์ยา แบบ Combinatorial
Chemistry
1. แนวคิดและหลักการของ combinatorial
chemistry 2. ตัวอย่างการสังเคราะห์ในแบบ
ต่างๆ

3

1. ทราบโครงสร้าง แหล่งที่พบ 1. การบรรยาย
กลไกการออกฤทธิ์ การสังเคราะห์ 2. การค้นคว้า
ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในกลุม่ เพิ่มเติมในเรื่อง
ต่างๆ บางชนิดคือ ฤทธิ์ในการต้าน ที่เกี่ยวข้อง
เชื้อรา ลดระดับน้าตาลในเลือด ลด
ไขมัน และ ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเซลล์มะเร็ง
ทราบถึง แนวคิดและหลักการ
1. การบรรยาย
สังเคราะห์ยาโดยใช้วิธีแบบ
2. แบบฝึกหัด
Combinatorial Chemistry

1. ตาราหลัก 2.
บทความวิจัยจาก
วารสาร
วิทยาศาสตร์
ต่างประเทศ

1. รายงาน 2. ศิริรัตน์
การนาเสนองาน แมคคลอ
3. การสอบ สกี
ปลายภาค

1. ตาราหลัก 2. 1. รายงาน 2. ศิริรัตน์
บทความวิจัยจาก การสอบปลาย แมคคลอ
วารสาร
ภาค
สกี
วิทยาศาสตร์
ต่างประเทศ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลักษณะการประเมิน
สัปดาห์ที่ประเมิน
1. แบบฝึกหัดและการบ้าน ทุกสัปดาห์
2. การสอบกลางภาค 8
3. การสอบปลายภาค 15
4. การนาเสนองาน
9
5. การเข้าเรียนและส่งงาน ทุกสัปดาห์
6. รายงาน

สัดส่วนคะแนน

หมายเหตุ

10
20
25
30
5
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1. G. Thomas, Medicinal Chemistry: An Introduction, 4th Edition, John Wiley and Sons, 2003. 1.2. S.
Lee and G. Robinson, Process Development: Fine chemicals from grams to kilograms, 2nd Edition,
Oxford University Press, 1999.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1.1.J. Saunders, Top Drugs: Top synthetic routes, 4th Edition, Oxford University Press, 2004.

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทาการประเมินออนไลน์โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ 2.2. การนาเสนอระดับคะแนนหรือ
เกรดต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและ กรรมการประจาคณะ 2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน
ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 2.4. การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ขอ คาแนะนา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทมี่ ีความรู้ และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียนการ สอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ด้านการสอน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดย ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิค การสอนและ
การผลิตสื่อ เป็นต้น 3.2. การสะท้อนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดย แบ่งเป็น
4 ระดับคือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดให้มี การประชุมพิจารณาระดับ
คะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่น กรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.2. เมื่อประกาศระดับ
คะแนนหรือเกรดแล้ว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับ คะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนาผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงใน รายวิชา โดยอาจจัดเป็นการ
ประชุมสัมมนาในระดับต่างๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณี
นักศึกษา มีระดับคะแนนต่าหรือสูงผิดปกติ เพื่อหา แนวทางการดาเนินการที่เหมาะสม มี มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 5.3.
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พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 5.4. จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือด้าน
การเรียนรู้ของนักศึกษา (โดยสานักนวัตกรรมการเรียน การสอนและคณะ)

