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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343214 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
Organic Chemistry Laboratory II
2. จํานวนหนวยกิต
1 (0-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาบังคับ ในกลุมวิชาเฉพาะดาน สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาง ศิริรัตน แมคคลอสกี
อาจารยผูสอน
ที่
1
2
3
4

ชื่อ - นามสกุล

นาย สมเดช กนกเมธากุล
นาง พนาวัลย หมูโสภณ
นางสาว พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์
นาง ศิริรัตน แมคคลอสกี

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
ศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ

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" ตอทายรหัสวิชานั้นๆ)

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกันใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
343 213 เคมีอินทรีย 2 Organic Chemistry II
7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite"
ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2014-07-07

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษามีทักษะ
1.1. มีทักษะในการแยกสารอินทรียโดยการกลั่นดวยไอน้ําและการสกัด และรูจ ักใชเทคนิค TLC
ในการตรวจสอบจํานวนชนิดสารอินทรียใน ของผสม และในการติดตามปฏิกริ ิยาเคมี
1.2. มีทกั ษะในการทําปฏิกิริยาแบบตาง ๆ เชน ออกซิเดชัน การเปลีย่ นแปลงระหวางซิส-ไอโซเมอรกับทรานส-ไอโซเมอร
การเติม การกําจัด การแทนที่ การจัดเรียงตัวใหม การรวมตัวกันของสารประกอบคารบอนิล 2 ชนิด
และการเกิดพอลิเมอร
1.3. รูจักวิธีพิสูจนเอกลักษณของสารประกอบฟนอล โดยการเปลีย่ นสารประกอบฟนอลใหเปนอนุพนั ธที่เหมาะสม
และตรวจสอบคุณสมบัติ ของอนุพันธนั้น และไดทบทวนเทคนิคการตกผลึก
1.4. มีทักษะในการเตรียมสบูจากน้ํามันพืช
1.5. มีทักษะในการเตรียมสียอมประเภทสีเอโซซึ่งสามารถใชเปนอินดิเคเตอร
1.6. ทราบถึงเทคนิคการรีฟลักซ การดูดความชื้นจากสารละลายอินทรีย การกลั่น
การคํานวณผลผลิตรอยละของผลิตภัณฑ ไดเห็นตัวอยาง
การนําสารเคมีที่ใชในบานในชีวิตประจําวันมาเปนรีเอเจนตในหองทดลองเคมี
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ทักษะในการทําปฏิกิริยาเคมีอินทรียเปนทักษะที่สาํ คัญสําหรับนักเคมี
การทดลองตลอดจนเทคนิคตางๆในรายวิชานี้เปนความรูที่พัฒนาและใชงาน มานานแลว แตยังเปนองคความรูที่ทันสมัย
สามารถนําไปปรับใชกับสารอินทรียที่มีโครงสรางในลักษณะเดียวกันได การปรับปรุงรายวิชาครั้งนี้ ได
นําแนวความคิดที่เกี่ยวของกับ green chemistry เพิ่มเติมเขาสูเ นือ้ หา
เพื่อปรับใหการทดลองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา

การทดลองที่เกี่ยวกับวิธีการแยกและการทําใหบริสุทธิ์
การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติกรวมไปถึงสียอมและพอลิเมอร
Laboratory experiments on methods of separation and purification , preparations and reactions of
typical aliphatic and aromatic compounds including dyes and polymers.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย0 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง2 รวม0
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
.
1

1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสมั มาคารวะ รูจกั กาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ

2

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.2. วิธีการสอน
(1) สอดแทรกความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน
(2) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน
และจัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา
และความซื่อสัตยในการไมคัดลอกงาน

3

(3) เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
1.3. วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม
(2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงตอเวลาในการสงงาน ที่ไดรับมอบหมาย

2 ความรู
.
1

2.1. ความรูที่ตองไดรับ
(1) ความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญที่เกีย่ วของกับเนื้อหารายวิชา
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
(3) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอืน่ ๆ

2

(4) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
2.2. วิธีการสอน

(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ และทําการทดลอง
(2) เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
3

(3) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
2.3. วิธีการประเมินผล
(1) ตรวจสอบบันทึกการทดลอง และรายงานการทดลอง
(2) การสอบวัดความรูจากการตอบคําถามกอนและหลังทําการทดลอง และการสอบปลายภาค

3 ทักษะทางปญญา
.

13.1. ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญ
 หาที่เกีย่ วของกับเนื้อหารายวิชาไดอยางสรางสรรค

(2) สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หาที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชาไดอยางเปนระ
23.2. วิธีการสอน
(1) การสอนโดยใหผเู รียนมีสวนรวมในชั้นเรียน
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
33.3. วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลจากความถูกตองในการตอบคําถามในชั้นเรียน ในแบบฝกหัด
งานที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
.
1

4.1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีภาวะผูนํา
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญ
 หาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง

2
3

(3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีโดยตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
4.2. วิธีการสอน
(1) จัดใหนักศึกษาทําการทดลองเปนกลุมยอย
4.3. วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชา
(2) ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในชั้นเรียน

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
.

1

5.1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบในชีวิตประจําวัน
และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได

2

(2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งแบบปากเปลาและแบบเขียนรายงาน
5.2. วิธีการสอน
(1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา

3

(2) การเรียนรูดวยตนเองผานการสืบคนขอมูลจาก web site ที่เกี่ยวของ
5.3. วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาโดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ

6 ทักษะพิสัย
.

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

จ ผลการ
สื่อ
กิจกรรมการเรียน การ วิธีการ อาจารยผู
ำนว เรียนรู
หนวย บทและหัวขอ
วัตถุประสงคการเรียนรู
การสอน
นชั่ว
สอ ประเมิน สอน
123456
โมง
น
1 ระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิตนใ
ทราบถึงระเบียบและวิธีการป 1.บรรยายแนะนํา 1. ความตรง อาจารยป
นหองปฏิบัติการ
ฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยใน ระเบียบและวิธีการ วีดี เวลาในการ ระจําภาค
รวมทั้งการสอบและ
หองปฏิบัติการ
ปฏิบัติตนในหอง ทัศ เขาเรียน วิชาเคมี
เกณฑการประเมินผล
รวมทั้งการสอบและ
ปฏิบัติการ
น การปฏิบัติ
1.1
เกณฑการประเมินผล
รวมทั้งการสอบ 2. ตนในหอง
แนะนําและชี้แจงใหนักศึกษาท
และรูจักกับอุปกรณเครื่องแก และ
ตําร ปฏิบัติการ
ราบถึงระเบียบและวิธีการปฏิ
วและอื่นๆและการใชงานตาง เกณฑการประเมิน าหลั
บัติตนในหองปฏิบัติการ
ๆ
ผล
ก
รวมทั้งการสอบและ
2. บรรยายแนะนํา
เกณฑการประเมินผล
อุปกรณเครื่อง
1.2 แนะนําอุปกรณเครื่องแกว
แกว
และอื่นๆและการใชงานตางๆ
และอื่นๆและ
1.3 แนะนําขอปฏิบัติเพื่อ
การ
ความปลอดภัยในหอง
ใชงานตางๆ
ปฏิบัติการ
3. บรรยายแนะนํา
1.4รับมอบอุปกรณประจํากลุม
ขอปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยในห

สัป
ดา
หที่

2 การทดลองที่ 1
การสกัดน้าํ มันหอมจากพืช
การสกัดน้าํ มันหอมจากพืช

3 การทดลองที่ 2
การติดตามผลออกซิเดชันของ
แอลกอฮอลดวยโครมาโทรกรา
ฟแบบแผนบาง
การติดตามผลออกซิเดชันของ
แอลกอฮอลดวยโครมาโทรกรา
ฟแบบแผนบาง
4 การทดลองที่ 3
ไอโซเมอไรเซชันของกรดมาลีอิ
กไปเปนกรดฟูมาริก
ไอโซเมอไรเซชันของกรดมาลีอิ
กไปเปนกรดฟูมาริก

5 การทดลองที่ 4
การขจัดน้ําของแอลกอฮอล
การขจัดน้ําของแอลกอฮอล

6 การทดลองที่ 5

องปฏิบัติการ 4.
รับมอบอุปกรณปร
ะจํากลุม
มีทักษะในการแยกสารอินทรี 1.
1. 1
อาจารยป
ยที่มีความดันไอสูง
บรรยายหลักการที่ ตําร สอบยอยก ระจําภาค
โดยการกลั่นดวยไอน้ําและได เกี่ยวของ
าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี
ทบทวนวิธีการใชกรวยแยกใน ขอควรระวังและอื่ ก ติการ 2
การสกัดสารผสม
นๆ 2.
รายงานปฏิ
ทําการทดลอง 3.
บัติการ 3
ตอบคําถามกอนแ
สอบปลาย
ละหลังการทดลอง
ภาค
รูจักปฏิกิรยิ าออกซิเดชันของ 1.
1. 1
อาจารยป
แอลกอฮอล
บรรยายหลักการที่ ตําร สอบยอยก ระจําภาค
และการติดตามปฏิกิริยาดวยเ เกี่ยวของ
าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี
ทคนิค TLC
ขอควรระวังและอื่ ก ติการ 2
นๆ 2.
รายงานปฏิ
ทําการทดลอง 3.
บัติการ 3
ตอบคําถามกอนแ
สอบปลาย
ละหลังการทดลอง
ภาค
ทราบถึงปฏิกิริยาการเปลี่ยนแ 1.
1. 1
อาจารยป
ปลงระหวางซิสบรรยายหลักการที่ ตําร สอบยอยก ระจําภาค
ไอโซเมอรกับทรานสเกี่ยวของ
าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี
ไอโซเมอร
ขอควรระวังและอื่ ก ติการ 2
และทราบวาสมบัติทางเคมีแล นๆ 2.
รายงานปฏิ
ะทางกายภาพของไอโซเมอร ทําการทดลอง 3.
บัติการ 3
ทั้ง 2 แบบนี้แตกตางกัน
ตอบคําถามกอนแ
สอบปลาย
ละหลังการทดลอง
ภาค
มีทักษะในการนําปฏิกริ ิยากา 1.
1. 1
อาจารยป
รกําจัดแบบ E1
บรรยายหลักการที่ ตําร สอบยอยก ระจําภาค
มาใชเตรียมอัลคีน
เกี่ยวของ
าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี
จากแอลกอฮอล
ขอควรระวังและอื่ ก ติการ 2
ทราบถึงเทคนิคการ รีฟลักซ นๆ 2.
รายงานปฏิ
การดูดความชื้นจากสารละลา ทําการทดลอง 3.
บัติการ 3
ยอินทรีย การกลั่น
ตอบคําถามกอนแ
สอบปลาย
การคํานวณผลผลิตรอยละขอ ละหลังการทดลอง
ภาค
งผลิตภัณฑ
ไดเรียนรูวิธีการทําโคเลสเตอร 1.
1. 1
อาจารยป

ปฏิกิริยาการเติมโบรมีน
และการขจัดโบรมีน
ปฏิกิริยาการเติมโบรมีน
และการขจัดโบรมีน

7 การทดลองที่ 6
ปฏิกิริยาแทนที่แบบนิว
คลีโอฟลิก I
ปฏิกิริยาแทนที่แบบนิว
คลีโอฟลิก I

8 การทดลองที่ 7
ปฏิกิริยาแทนที่แบบนิวคลีโอฟ
ลิก II
ปฏิกิริยาแทนที่แบบนิวคลีโอฟ
ลิก II

9 การทดลองที่ 8
การพิสูจนเอกลักษณของสารป
ระกอบฟนอล
การพิสูจนเอกลักษณของสารป
ระกอบฟนอล

10 การทดลองที่ 9
ปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวใหมแบ
บฮอฟมานน
ปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวใหมแบ
บฮอฟมานน

อลใหบริสุทธิ์อาศัยปฏิกิรยิ าก บรรยายหลักการที่ ตําร สอบยอยก ระจําภาค
ารเติมโบรมีน
เกี่ยวของ
าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี
และการขจัดโบรมีนดวยผงสัง ขอควรระวังและอื่ ก ติการ 2
กะสี
นๆ 2.
รายงานปฏิ
ทําการทดลอง 3.
บัติการ 3
ตอบคําถามกอนแ
สอบปลาย
ละหลังการทดลอง
ภาค
มีทักษะในการนําปฏิกริ ิยากา 1.
1. 1
อาจารยป
รแทนที่แบบ SN 1
บรรยายหลักการที่ ตําร สอบยอยก ระจําภาค
มาใชเตรียมแอลกอฮอลตติยะ เกี่ยวของ
าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี
ภูมิ
ขอควรระวังและอื่ ก ติการ 2
และไดทบทวนเทคนิคการการ นๆ 2.
รายงานปฏิ
สกัด และการกลั่น
ทําการทดลอง 3.
บัติการ 3
ตอบคําถามกอนแ
สอบปลาย
ละหลังการทดลอง
ภาค
มีทักษะในการนําปฏิกริ ิยากา 1.
1. 1
อาจารยป
รแทนที่แบบ SN 2
บรรยายหลักการที่ ตําร สอบยอยก ระจําภาค
มาใชเตรียมอีเทอร
เกี่ยวของ
าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี
และไดทบทวนเทคนิคการตก ขอควรระวังและอื่ ก ติการ 2
ผลึก
นๆ 2.
รายงานปฏิ
ทําการทดลอง 3.
บัติการ 3
ตอบคําถามกอนแ
สอบปลาย
ละหลังการทดลอง
ภาค
ทราบถึงวิธีการพิสูจนเอกลักษ 1.
1. 1
อาจารยป
ณของสารประกอบฟนอลโดย บรรยายหลักการที่ ตําร สอบยอยก ระจําภาค
การเปลีย่ นใหเปนอนุพันธที่เห เกี่ยวของ
าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี
มาะสม
ขอควรระวังและอื่ ก ติการ 2
นๆ 2.
รายงานปฏิ
ทําการทดลอง 3.
บัติการ 3
ตอบคําถามกอนแ
สอบปลาย
ละหลังการทดลอง
ภาค
ไดเห็นตัวอยางการนําสารเคมี 1.
1. 1
อาจารยป
ที่ใชในบานในชีวิตประจําวันม บรรยายหลักการที่ ตําร สอบยอยก ระจําภาค
าเปนรีเอเจนตในหองทดลองเ เกี่ยวของ
าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี
คมี
ขอควรระวังและอื่ ก ติการ 2
โดยผานการทําปฏิกิริยาการจั นๆ 2.
รายงานปฏิ
ดเรียงตัวใหมฮอฟมัน
ทําการทดลอง 3.
บัติการ 3

11 การทดลองที่ 10
การควบแนนแบบอัลดอล
การควบแนนแบบอัลดอล

12 การทดลองที่ 11
กรดคารบอกซิลิกและศาสตรก
ารทําสบู
กรดคารบอกซิลิกและศาสตรก
ารทําสบู

13 การทดลองที่ 12
สียอมและอินดิเคเตอร
สียอมและอินดิเคเตอร

14 การทดลองที่ 13
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร

15 ภาพรวมของการทดลอง
สัมฤทธิผล ปญหา อุปสรรค
แนวทางการปรับปรุง

ตอบคําถามกอนแ
สอบปลาย
ละหลังการทดลอง
ภาค
รูจักปฏิกิรยิ าการรวมตัวกันข 1.
1. 1
อาจารยป
องสารประกอบคารบอนิล 2 บรรยายหลักการที่ ตําร สอบยอยก ระจําภาค
ชนิด
เกี่ยวของ
าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี
ภายใตสภาวะปฏิกิริยาที่เปนเ ขอควรระวังและอื่ ก ติการ 2
บส
นๆ 2.
รายงานปฏิ
และไดเห็นตัวอยางสารอินทรี ทําการทดลอง 3.
บัติการ 3
ยที่มีสีมวงเขม
ตอบคําถามกอนแ
สอบปลาย
เนื่องจากมีคอนจูเกชันมาก ละหลังการทดลอง
ภาค
มีทักษะในการเตรียมสบูจาก 1.
1. 1
อาจารยป
น้ํามันพืช
บรรยายหลักการที่ ตําร สอบยอยก ระจําภาค
เกี่ยวของ
าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี
ขอควรระวังและอื่ ก ติการ 2
นๆ 2.
รายงานปฏิ
ทําการทดลอง 3.
บัติการ 3
ตอบคําถามกอนแ
สอบปลาย
ละหลังการทดลอง
ภาค
ไดเรียนรูปฏิกิริยาไดเอโซไทเซ 1.
1. 1
อาจารยป
ชันมาใชในการเตรียมสียอม บรรยายหลักการที่ ตําร สอบยอยก ระจําภาค
และไดเห็นตัวอยางการเปนอิ เกี่ยวของ
าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี
นดิเคเตอรของสารประกอบเอ ขอควรระวังและอื่ ก ติการ 2
โซ
นๆ 2.
รายงานปฏิ
ทําการทดลอง 3.
บัติการ 3
ตอบคําถามกอนแ
สอบปลาย
ละหลังการทดลอง
ภาค
ไดเรียนรูปฏิกิริยาการเตรียมไ 1.
1. 1
อาจารยป
นลอน และพอลิเอสเทอร บรรยายหลักการที่ ตําร สอบยอยก ระจําภาค
เกี่ยวของ
าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี
ขอควรระวังและอื่ ก ติการ 2
นๆ 2.
รายงานปฏิ
ทําการทดลอง 3.
บัติการ 3
ตอบคําถามกอนแ
สอบปลาย
ละหลังการทดลอง
ภาค
1.รับทราบภาพรวมของการท 1.อภิปรายภาพรว 1. 1
อาจารยป
ดลอง สัมฤทธิผล ปญหา
มของการทดลอง ตําร สอบยอยก ระจําภาค
อุปสรรค
สัมฤทธิผล ปญหา าหลั อนทําปฏิบั วิชาเคมี

1.1
สรุปภาพรวมของการทดลอง
สัมฤทธิผล ปญหา อุปสรรค
แนวทางการปรับปรุง 1.2
สงคืนอุปกรณประจํากลุม
และตรวจสอบความเสียหาย
2.

แนวทางการปรับปรุง 2.
อุปสรรค
ก
สงคืนอุปกรณประจํากลุม แนวทางการปรับป
และตรวจสอบความเสียหาย รุง 2.
สงคืนอุปกรณประ
จํากลุม
และตรวจสอบควา
มเสียหาย

ติการ 2
รายงานปฏิ
บัติการ 3
สอบปลาย
ภาค

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
รายงานกอนทําการทดลอง ทุกสัปดาห
รายงานหลังการทดลอง ทุกสัปดาห
สอบปลายภาค
ตามตารางมข
การเขาเรียน
ทุกสัปดาห

สัดสวนคะแนน

หมายเหตุ

10
45
40
5

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1. คูมือปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1. ตําราอานประกอบ 3.1.1 Pavia, D. L.; Lampman, G. M.; Kriz, G. S. Organic Laboratory Techniques : A
Microscale Approach, Sauaders College Publishing, Orland, 1995, p 504-511 3.1.2 นิจศิริ เรืองรังษี
“เครื่องเทศ”, โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534 3.1.3 ลัดดาวัลย ชุนชาติประเสริฐ ‘’ คูมือปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
‘’ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2536 3.1.4 Roberts, R.M., Gilbert, J.C., Rodewald, L.B.,
Wingrove, A.S. Modern Experimental Organic Chemistry, 4 th Ed. CBS College Publishing, Japan, 1985.
3.1.5 Wilcox. C.F.Jr. Wilcox, M.F. Experimental Organic Chemistry :A Small-Scale Approach, 2 nd,
Prentice-Hall, Newjersey, 1995. 3.1.6 Pavia, D.L., Lampman, G. M., .Kriz Jr. G. S.; “Introduction to Organic
Laboratory techniques” a contemporary approach, 2nd edition, Saunders College Publishing, 1982 p
3.17 Irgolic, K., Peck, L., O’Connor, R. Fundamentals of Chemistry in the Laboratory, 2 nd Ed. Harper
and Row Publishers, New York, 1977. 3.2 e-Learning - 3.3 เว็ปไซต 3.3.1
แหลงสืบคนตามที่ระบุทายบทในตําราและเอกสารหลัก

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน

2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
2.2. การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ
2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
2.4. การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ขอคําแนะนํา
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่ มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการ สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เปนตน
3.2. การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือ เกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน
4.2. เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน
หากเห็นวาผลการประเมินอาจมี ความผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา
โดยอาจจัดเปนการประชุม สัมมนา ในระดับตางๆ
5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม
มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
5.3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู
5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

