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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343213 เคมีอินทรีย 2
Organic Chemistry II
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 วิวัฒน หาญวจนวงศ
1 นาย สมเดช กนกเมธากุล

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Organic -Polymer
Chemistry)
เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
รองศาสตราจารย
Ph.D.(Organic
Chemistry)
ศาสตราจารย
Ph.D.(Organic
Chemistry)

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
343 211 เคมีอินทรีย 1 Organic Chemistry I
6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจาํ เปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใชวิชาอื่นที่เทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพิ่มขอความ "หรือรายวิชาที่เทียบเทากัน" หรือ "or
equivalent" ตอทายรหัสวิชานั้นๆ)

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกันใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite"
ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
343 214 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 Organic Chemistry Laboratory II
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2012-07-26

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษา เรียนรูเ กี่ยวกับทษฎีเบื้องตนของสเปกโทรสโกป วิธพี ิจารณากลไกปฏิกิริยา และการเขียน
กลไลปฏิกิรยิ าแบบตางๆ ไดแก การแทนที่แบบแอลิฟาติกนิวคลีโอฟลิก ปฏิกิริยาการเติม ปฏิกริ ิยา การกําจัด
การจัดตัวใหมเชิงโมเลกุล ปฏิกิริยาเพริไซคลิก สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก และเรียนรูเบื้องตนเกี่ยวกับ โครงสราง
การสังเคราะหสารชีวโมเลกุลในทางเคมีอินทรียของ คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน เพปไทด โปรตีน และพอลิเมอร
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนเคมีอนิ ทรียขั้นสูงตอไป

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
สเปกโทรสโกป วิธีพิจารณากลไกปฏิกิริยา การแทนที่แบบแอลิฟาติกนิวคลีโอฟลิก ปฏิกริ ิยาการเติม ปฏิกิริยา การกําจัด
การจัดตัวใหมเชิงโมเลกุล ปฏิกิริยาเพริไซคลิก สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก คารโบไฮเดรต ลิ พิด กรดอะมิโน เพปไทด
โปรตีน พอลิเมอร
Spectroscopy, methods of determining reaction mechanisms, aliphatic nucleophilic substitution,
addition reaction, elimination reactions, molecular rearrangments, pericyclic reactions, heterocyclic
compounds, carbohydrates, lipids, amino acids, peptides, proteins, polymers.
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

2

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

3

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

2 ความรู
.
1

ผลการเรียนรูดา นความรู
(1) ความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญที่เกีย่ วของกับเนื้อหารายวิชา
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ

2

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

3

(3) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านความรู
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

3 ทักษะทางปญญา
.

1ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญ
 หาที่เกีย่ วของกับเนื้อหารายวิชาไดอยางสรางสรรค

(2) สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หาที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชาไดอยางเปนระ
2กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอนโดยใหผเู รียนมีสวนรวมในชั้นเรียน
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
3กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลจากความถูกตองในการตอบคําถามในชั้นเรียน ในแบบฝกหัด
งานที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
.
1

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

2
3

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมรอบตัวในประเด็นที่เกี่ยวของกับสารประกอบอินทรีย
และปฏิกริ ิยาของสารประกอบอินทรีย
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมกลุม ในการวิเคราะหและแกปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชา
(2) ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในชั้นเรียน

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
1

2

ผลการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบในชีวิตประจําวัน
และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได
(2) การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวยตนเอง
การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา

3

(2) การเรียนรูดวยตนเองผานการสืบคนขอมูลจาก web site ที่เกี่ยวของ
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา ประเมินผลแบบฝกปฏิบัติ
(2) ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดที่มีการสืบคนขอมูลจาก web site ที่เกี่ยวของ

6 ทักษะพิสัย
.

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

จําน ผลการเรี
อาจ
สัป
วนชั่ ยนรู
กิจกรรมการเ สื่อการส
ารย
ดา หนวย บทและหัวขอ
วัตถุประสงคการเรียนรู
วิธีการประเมิน
วโม
รียนการสอน อน
ผูสอ
หที่
1 23 4 5 6
ง
น
1- 1.
15
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
1.
1.
1. การบาน 2. รศ.ด
5 วิธีการทั่วไปในการตรวจ
วิธีการหากลไกปฏิกริ ิยา
บรรยายหลัก ตําราหลั การสอบวัดความ ร.วิวั
หากลไกปฏิกิริยา และ
และปฏิกริ ิยาในแบบตางๆ ไดแก การที่สําคัญ กรูจากการสอบกล ฒน
1.1 ศึกษาเกี่ยวกับ
การแทนที่แบบอะลิฟาติกนิวคลี โดยใช
เอกสาร างภาค
หาญ
วิธีการทั่วไปในการตรวจ
โอฟลิก การกําจัด การเติม
PowerPoint ประกอบ
วจน
หากลไกปฏิกิริยา 1.2
การจัดเรียงตัวใหมของโมเลกุล presentatio การสอน
วงศ
การแทนที่แบบอะลิฟาติ
n และ/หรือ
กนิวคลีโอฟลิก กลไก,
เอกสารประก
ความวองไวในการทําป
อบการสอน
ฏิกิริยา 1.3
2. ถาม
ปฏิกิริยาการเติม
และตอบปญ
กลไก,ความวองไวในกา
หา
รทําปฏิกิรยิ า, 1.4
ในหองและนอ
ปฏิกิริยาการกําจัด
กชั้นเรียน 3.
กลไก,
ใหฝกฝนทํากา
ความวองไวในการทําป
รบานที่ไดรับ
ฏิกิริยา 1.5
มอบหมาย
การจัดเรียงตัวใหมของโ
มเลกุล กลไก,
ความวองไวในกาปฏิกิริ
ยา,
6- 2.ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก 4.5
เขาใจลักษณะเฉพาะและสkมาร 1.
1.
1.
ศ.ดร

7 2.1
ปฏิกิริยาอิเล็กโทรไซคลิ
ก 2.2
ปฏิกิริยาไซโคลแอดดิชัน
2.3
การจัดเรียงตัวใหมแบบ
ซิกมาโทรปก

7- 3. สเปกโทรสโกป
6
9 3.1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
อัลตราไวโอเลตสเปกโท
สโกป 3.2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
อินฟราเรดสเปกโทรสโก
ป 3.3
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
นิวเคลียรแมกเนติกเรโซ
แนนซสเปกโทรสโกป

9- 4.
4.5
11 สารประกอบเฮเทอโรไซ
คลิก
4.1

ถแยกประเภทของปฏิกิริยาเพอ บรรยายหลัก ตําราหลั การสอบวัดความ .สมเ
ริไซคลิกในแตละประเภทได การที่สําคัญ ก 2. รูจากการสอบกล ดช
โดยใช
PowerP างภาคครั้งที่2 กนก
PowerPoint oint
เมธา
presentatio present
กุล
n และ
ation
เอกสารประก
อบการสอน
2. ถาม
และตอบปญ
หา
ในหองและนอ
กชั้นเรียน 3.
ใหฝกฝนทําแ
บบฝกหัดทีไ่ ด
รับมอบหมาย
เขาใจทฤษฎีและการเกิดสเปกโ 1.
1.
1.
ศ.ดร
ทรสโกปได
บรรยายหลัก ตําราหลั แบบฝกหัดและแ .สมเ
การที่สําคัญ ก 2. บบทดสอบ 2. ดช
โดยใช
PowerP การสอบวัดความ กนก
PowerPoint oint รูจากการสอบกล เมธา
presentatio present างภาคครั้งที่2 กุล
n และ
ation
เอกสารประก
อบการสอน
2. ถาม
และตอบปญ
หา
ในหองและนอ
กชั้นเรียน 3.
ใหฝกฝนทําแ
บบฝกหัดทีไ่ ด
รับมอบหมาย
เขาใจลักษณะเฉพาะและสามาร 1.
1.
1. แบบฝกหัด 2. ผศ.ด
ถแยกประเภทของสารประกอบเ บรรยายหลัก ตําราหลั การสอบวัดความ ร.
ฮเทอโรไซคลิก
การที่สําคัญ ก 2. รูจากการสอบป พัฒ
และอธิบายปฏิกิริยาของสารปร โดยใช
PowerP ลายภาค
นา

สารประกอบเฮเทอโรไซ
คลิกจําพวกวงหาสมาชิกและวงหกสมาชิก
ที่มีเฮเทอโรอะตอมเดีย่ ว
(ไนโตรเจน
ซัลเฟอรหรือออกซิเจน)
4.2
สารประกอบเฮเทอโรไซ
คลิกจํานวนวงหาสมาชิกและวงหกสมาชิกที่มีเฮเทอโรอะต
อมเดี่ยวเชื่อมกับวงเบน
ซิน
11 5. คารโบไฮเดรต
5
- 5.1
12 การจําแนกประเภทของ
คารโบไฮเดรต 5.2
โครงแบบของมอโนแซ็ก
คาไรด :
ฟสเชอรโพรเจกชัน 5.3
โครงสรางแบบวงของม
อโนแซ็กคาไรด :
การเกิดเฮมิแอซิทลั 5.4
มิวตาโรเทชัน 5.5
ปฏิกิริยาของมอโนแซ็ก
คาไรด 5.6
ไดแซ็กคาไรด 5.7
พอลิแซ็กคาไรด

13 6.กรดอะมิโน
3
เพปไทดและโปรตีน
6.1 กรดอะมิโน 6.2
สมบัติกรดเบสของกรดอะมิโน 6.3
การสังเคราะหกรดอะมิโ

ะกอบเฮเทอโรไซคลิกแตละประ PowerPoint oint
เภทได
presentatio present
n และ/หรือ ation
เอกสารประก
อบการสอน
2. ถาม
และตอบปญ
หา
ในหองและนอ
กชั้นเรียน 3.
ใหฝกฝนทําแ
บบฝกหัดทีไ่ ด
รับมอบหมาย

ธีรพ
รชัย
สิทธิ์

สามารถอธิบาย
1.
1.
1.
ผศ.ด
สมบัติทางกายภาพและทางเคมี บรรยายหลัก ตําราหลั แบบฝกหัดและแ ร.พั
ของคารโบไฮเดรต
การทีส่ ําคัญ ก 2. บบทดสอบ 2. ฒนา
โดยใช
PowerP การสอบวัดความ ธีรพ
PowerPoint oint รูจากการสอบป รชัย
presentatio present ลายภาค
สิทธิ์
n และ/หรือ ation
เอกสารประก
อบการสอน
2. ถาม
และตอบปญ
หา
ในหองและนอ
กชั้นเรียน 3.
ใหฝกฝนทําแ
บบฝกหัดทีไ่ ด
รับมอบหมาย
สามารถอธิบาย
1.
1.
1.
ผศ.ด
สมบัติทางกายภาพ
บรรยายหลัก ตําราหลั แบบฝกหัดและแ ร.พั
และทางเคมีของกรดอะมิโน การที่สําคัญ ก 2. บบทดสอบ 2. ฒนา
เพปไทดและโปรตีน
โดยใช
PowerP การสอบวัดความ ธีรพ
PowerPoint oint รูจากการสอบป รชัย
presentatio present ลายภาค
สิทธิ์

น 6.4
พันธะโคเวเลนตในเพปไ
ทด 6.5
การสังเคราะหเพปไทด
6.6
โครงสรางของเพปไทดแ
ละโปรตีน

14 7. ลิพิด
2
7.1
กรดไขมันและไตรเอซิล
กลีเซอรอล 7.2
เทอรพีนและเทอรพีนอ
ยด 73 สเตอรอยด 7.4
พรอสตาแกลนดิน 7.5
ฟอสโฟลิพิด

14 8.พอลิเมอร
4
- 8.1
15 การแบงประเภทของพอ
ลิเมอร 8.2
โครงสรางและสมบัติ
8.3
การเตรียมพอลิเมอรสังเ
คราะห

n และ/หรือ ation
เอกสารประก
อบการสอน
2. ถาม
และตอบปญ
หา
ในหองและนอ
กชั้นเรียน 3.
ใหฝกฝนทําแ
บบฝกหัดทีไ่ ด
รับมอบหมาย
สามารถอธิบาย
1.
1.
1.
ผศ.ด
สมบัตทิ างกายภาพ
บรรยายหลัก ตําราหลั การสอบวัดความ ร.พั
และทางเคมีของ ลิพิด
การที่สําคัญ ก 2. รูจากการสอบป ฒนา
และแยกชนิดของลิปด ชนิดตางๆ โดยใช
PowerP ลายภาค
ธีรพ
ได
PowerPoint oint
รชัย
presentatio present
สิทธิ์
n และ/หรือ ation
เอกสารประก
อบการสอน
2. ถาม
และตอบปญ
หา
ในหองและนอ
กชั้นเรียน 3.
ใหฝกฝนทําแ
บบฝกหัดทีไ่ ด
รับมอบหมาย
สามารถอธิบาย
1.
1.
1.
ผศ.ด
สมบัติทางกายภาพ
บรรยายหลัก ตําราหลั แบบฝกหัดและร ร.พั
และทางเคมีของพอลิเมอร
การที่สําคัญ ก 2. ายงาน 2.
ฒนา
แตละประเภท
โดยใช
PowerP การสอบวัดความ ธีรพ
อธิบายการเตรียมพอลิเมอรแตล PowerPoint oint รูจากการสอบป รชัย
ะวิธีได
presentatio present ลายภาค
สิทธิ์
n และ/หรือ ation
เอกสารประก
อบการสอน

2. ถาม
และตอบปญ
หา
ในหองและนอ
กชั้นเรียน 3.
ใหฝกฝนทําแ
บบฝกหัดทีไ่ ด
รับมอบหมาย
2.

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
แบบฝกหัด/แบบทดสอบ/การบาน/เขาชั้นเรียน 4, 6, 11, 9-15
การสอบกลางภาคครั้งที่1
9
การสอบกลางภาคครั้งที่2
11
การสอบปลายภาค
18

สัดสวนคะแนน
หมายเหตุ
3.5 / 3 / 13.5
รวม 20 %
29.5
20
30.5

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1. พอลิเมอรและชีวโมเลกุลในสารประกอบอินทรีย โดย ผศ.ดร. พัฒนาธีรพรชัยสิทธิ์ /โครงการตํารา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ISBN 978-616-7183-57-2
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 กําหนด ใหมีการ
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 โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะ การ
เรียนรู 5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดยสํานักนวัตกรรมการเรียน การ สอนและคณะ)

