มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343412 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
Heterocyclic Chemistry
2. จํานวนหนวยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาเลือกสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นาง พนาวัลย หมูโสภณ
1 นาย มงคล บัวใหญรักษา
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นาง พนาวัลย หมูโสภณ
1 นาย มงคล บัวใหญรักษา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

คุณวุฒิ
ปรด. (เคมีอินทรีย)
ปรด. (เคมีอินทรีย)

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

คุณวุฒิ
ปรด. (เคมีอินทรีย)
ปรด. (เคมีอินทรีย)

6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
343 213 เคมีอินทรีย 2 Organic Chemistry II
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
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2015-11-30

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนรูสมบัตเิ คมีและวิธีการสังเคราะหของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม แบบวงแหวนหาเหลี่ยมและหกเหลี่ยม รวมทั้งแบบทีม่ ีเฮเทอโรอะตอม 2
อะตอม ทั้งชนิดที่อะตอมทั้งสองเปนชนิดเดียวกันและตางชนิดกัน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ความรูเรื่องสมบัติเคมีและวิธีการสังเคราะหของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม แบบวงแหวนหาเหลีย่ มและหกเหลี่ยม รวม ทั้งแบบที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม
และเรียนรูและการเกิดปฎิกิรยิ าเคมีใหเปนปจจุบันมากขึ้นจากผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา

เคมีและวิธีการสังเคราะหแผนใหมของสารประกอบเฮเทอโรไซ คลิกวงหาเหลี่ยมและหกเหลี่ยมที่มเี ฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม รวมทั้งเฮเทอโรไซเคิลที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม ทั้ง
ที่เปนอะตอมชนิดเดียวกัน และตางชนิดกัน
Chemistry and modern synthetic methods of five and six membered heterocyclic compounds containing one heteroatom, including heterocycles possessing two
heteroatoms of the same kind and mixed type
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย30 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง60 รวม100
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

ผลการเรียนรูดา นคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสมั มาคารวะ รูจกั กาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม

2
3

(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม

2. ความรู
1

ผลการเรียนรูดา นความรู
(1) มีความรูความเขาใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
(2) มีความชํานาญและรอบรูที่กี่ยวของกับเนื้อหารายวิชาในระดับแนวหนา

2

(3) มีความรูเ ขาใจเชิงลึกในพัฒนาการใหมๆที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) การบรรยาย อภิปรายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ และการใหศึกษาคนควาดวยตนเอง

3

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านความรู
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
(2) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาจากการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ

3. ทักษะทางปญญา
1

ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูเชิงลึกและการแกปญหาทีซ่ ับซอนที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชาไดอยางสรางสรรค

2

(2) สามารถคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

3

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1

ผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง

2
3

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมรอบตัวในประเด็นที่เกี่ยวของกับสารประกอบเฮเทอโรไซเคิล
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมกลุม ในการวิเคราะหและแกปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการสงเสริมใหเรียนรูรวมกัน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

ผลการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวยตนเอง
การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศได
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา
(2) การเรียนรูดวยตนเองผานการสืบคนขอมูลจาก web site ที่เกี่ยวของ
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา ประเมินผลแบบฝกปฏิบัติ

6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สัป
จํานว
ดา
หนวย บทและหัวขอ
นชั่วโ
หที่
มง
1 1. บทนํา
2
และการเรียกชื่อสารประกอบเฮเ
ทอโรไซคลิก
1.1 บทนํา
กลาวถึงลักษณะทั่วไป
และความสําคัญของสารเฮเทอโร
ไซเคิล 1.2
การเรียกชื่อสารประกอบเฮเทอโ
รไซเคิล - ชื่อสามัญ ชื่อตามหมูแทนที่ - ชื่อตามระบบ
IUPAC

ผลการเรียนรู
1

2

3

4

5

อาจา
กิจกรรมการเรียน สื่อการสอ
วัตถุประสงคการเรียนรู
วิธีการประเมิน รยผูส
การสอน
น
6
อน
ผูเรียนไดเรียนรูถึงความสําคัญของสารเฮเทอ 1 การบรรยาย 2 1.
การทดสอบยอยแ พนาวั
โรไซเคิลทัง้ ชนิดอิ่มตัวและแอโรแมติกเฮเทอโ ถาม
ตําราหลัก ละการสอบกลาง ลย
รไซเคิล และการเรียกชื่อสารเฮเทอโรไซเคิล และตอบปญหาใน 2.
ภาค
หมูโส
หองและนอกชั้นเรี เอกสารปร
ภณ
ยน 3
ะกอบการส
ทําแบบฝกหัด อน 3.
PowerPoi
nt

2-5 บทที่ 2.
7
เฮเทอโรไซเคิลขนาดวงหาเหลี่ยม
และมี 1 เฮเทอโรอะตอม:
ไพรโรล ไทโอฟน และฟวแรน
1.
เฮเทอโรไซคลิกวงขนาดหาเหลีย่
มและมี 1 เฮเทอโรอะตอม:
ไพรโรล ฟวแรน และไทโอฟน
2.1
โครงสรางและสมบัติโดยทั่วไปข
องไพรโรล 2.2
โครงสรางและสมบัติโดยทั่วไปข
องฟวแรน 2.3
โครงสรางและสมบัติโดยทั่วไปข
องไทโอฟน 2.4
การสังเคราะหไพรโรล ฟวแรน
และไทโอฟน ดวยวิธี PaalKnorr Synthesis 2.5
การสังเคราะหไพรโรล ดวยวิธี
Knorr Synthesis 2.6
ปฏิกิริยาการแทนที่ดวยอิเล็กโตร
ไฟลของไพรโรล ฟวแรน
และไทโอฟน 2.7
ปฏิกิริยาและเคมีของแอนไอออน
ของไพรโรล ฟวแรน
และไทโอฟน 2.8
ปฏิกิริยาการปดวง
(Cycloaddition) ของไพรโรล
ฟวแรน และไทโอฟนแรน

ผูเรียนไดเรียนรูการสังเคราะหและปฏิกิริยาต 1 การบรรยาย 2 1.
การสอบกลางภา
างๆ ของไพรโรล ไทโอฟน และฟวแรน
ถาม
ตําราหลัก ค
และตอบปญหาใน 2.
หองและนอกชั้นเรี เอกสารปร
ยน 3
ะกอบการส
ทําแบบฝกหัด อน 3.
PowerPoi
nt

พนาวั
ลย
หมูโส
ภณ

และไทโอฟน 2.8
ปฏิกิริยาการปดวง
(Cycloaddition) ของไพรโรล
ฟวแรน และไทโอฟน
5-7 3.
5
เฮเทอโรไซคลิกวงแหวนหาเหลี่ย
มและ มี 2 เฮเทอโรอะตอม:
ออกซาโซล อิมิดาโซล
และไทเอโซล
3.1
ความสําคัญของสารทีม่ ีโครงสรา
งหลักเปน 1, 3-azole ไดแก
ออกซาโซล อิมิดาโซล
และไทเอโซล 3.2
การสังเคราะหสออกซาโซลดวยวิ
ธี Robinson-Gabriel
synthesis 3.3
การสังเคราะหอมิ ิดาโซล ดวยวิธี
Hantzsch synthesis 3.4
การสังเคราะหไทเอโซล
จากปฏิริยาการควบแนน 3.5
ปฏิกิริยาการแทนที่ดวยอิเล็กโตร
ไฟลของออกซาโซล อิมดิ าโซล
และไทเอโซล 3.6
ปฏิกิริยาการแทนที่ดวยนิวคลีโอไ
ฟลของวงแอโรแมติก
ของออกซาโซล อิมิดาโซล
และไทเอโซล 3.7
สมบัตทางเคมีของแอนไอออนแ

ผูเรียนไดเรียนรูการสังเคราะหและปฏิกิริยาต 1 การบรรยาย 2 1.
การทดสอบยอยแ พนาวั
างๆ
ถาม
ตําราหลัก ละการสอบกลาง ลย
ของเฮเทอโรไซคลิกวงแหวนหาเหลี่ยมและ มี และตอบปญหาใน 2.
ภาค
หมูโส
2 เฮเทอโรอะตอม ไดแก ออกซาโซล
หองและนอกชั้นเรี เอกสารปร
ภณ
อิมิดาโซล และไทเอโซล
ยน 3
ะกอบการส
ทําแบบฝกหัด อน 3.
PowerPoi
nt

ละปฏิกริ ิยาของออกซาโซล
อิมิดาโซล และไทเอโซล
8 4
2
เฮเทอโรไซคลิกวงแหวนหาเหลี่ย
มและมี 2 เฮเทอโรอะตอม:
ไอโซซาโซล ไพราโซล
และไอโซไทอะโซล
4.1
โครงสรางและคุณสมบัติของสาร
ที่มีโครงสรางหลักเปน 1, 2azole ไดแก ไอโซซาโซล
ไพราโซล และไอโซไทอะโซล 4.2
การสังเคราะหไอโซซาโซล
ไพราโซล 4.3
การสังเคราะหไอโซไทอะโซล
4.4
ปฏิกิริยาการแทนที่ดวยอิเล็กโตร
ไฟลของไอโซซาโซล ไพราโซล
และไอโซไทอะโซล
9- 5
4
10 เฮเทอโรไซเคิลขนาดวงหกเหลี่ย
มที่มี 1 ไนโตรเจนอะตอม:
ไพริดีน
5.1
โครงสรางและคุณสมบัติของไพริ
ดีน 5.2
การสังเคราะหของไพริดีน A.
สังเคราะหดวยวิธี Hantzsch

ผูเรียนไดเรียนรูการสังเคราะหและปฏิกิริยาต 1 การบรรยาย 2 1.
การสอบกลางภา
างๆ
ถาม
ตําราหลัก ค
ของเฮเทอโรไซคลิกวงแหวนหาเหลี่ยมและมี และตอบปญหาใน 2.
2 เฮเทอโรอะตอม: ไอโซซาโซล ไพราโซล หองและนอกชั้นเรี เอกสารปร
และไอโซไทอะโซล
ยน 3
ะกอบการส
ทําแบบฝกหัด อน 3.
PowerPoi
nt

พนาวั
ลย
หมูโ ส
ภณ

ผูเรียนไดเรียนรูการสังเคราะหและปฏิกิริยาต 1 การบรรยาย 2 1.
การสอบปลายภา
างๆ
ถาม
ตําราหลัก ค
ของเฮเทอโรไซเคิลขนาดวงหกเหลี่ยมที่มี 1 และตอบปญหาใน 2.
ไนโตรเจนอะตอม: ไพริดีน
หองและนอกชั้นเรี เอกสารปร
ยน 3
ะกอบการส
ทําแบบฝกหัด อน 3.
PowerPoi
nt

มงคล
บัวให
ญรักษ
า

pyridine synthesis B.
สังเคราะหโดยใชสารเชิงซอนขอ
งโลหะเปนตัวเรงปฏิกิริยา จากแอเซทิลีนและไนไตรล โดยมี
cobalt complexes
เปนตัวเรงปฏิกิริยา - จาก
carboxylic
chloroanhydrides
และเอมีนโดยมีกรดลูอีสเปนตัวเ
รงปฏิกิริยา จากปฏิกิริยาการควบแนนระหว
าง แอลดีไอดกับแอมโมเนีย
โดยมีสารเชิงซอนโลหะเปนตัวเร
งปฏิกิริยา 5.3
ปฏิกิริยาการแทนที่ดวยอิเล็กโตร
ไฟลของวงไพริดีน ปฏิกิริยาไนเตรชัน ปฏิกิริยาซัลโฟเนชัน ปฏิกิริยาการแทนที่ดวยอิเล็กโตร
ไฟลของ pyridine-N-oxide 5.4
ปฏิกิริยาการแทนที่ดวยนิวคลีโอไ
ฟลของวงไพริดีน 5.5
ปฏิกิริยาและสมบัติทางเคมีของแ
อนไอออนของไพริดนี
11- 6.
3
12 เฮเทอโรไซเคิลขนาดวงหกเหลี่ย
มที่มีหนึ่งออกซิเจนอะตอม
6.1
โครงสรางและความสําคัญของเฮ

ผูเรียนไดเรียนรูการสังเคราะหและปฏิกิริยาต 1 การบรรยาย 2 1.
การสอบปลายภา
างๆ
ถาม
ตําราหลัก ค
ของเฮเทอโรไซเคิลขนาดวงหกเหลี่ยมที่มีหนึ่ และตอบปญหาใน 2.
งออกซิเจนอะตอม
หองและนอกชั้นเรี เอกสารปร
ะกอบการส

มงคล
บัวให
ญรักษ
า

เทอโรไซเคิลวงหกเหลีย่ มที่มีออก
ซิเจน ไดแก
ไพไรเลียมแคตไอออน 2-ไพโรน
และ 4-ไพโรน 6.2
สมบัติทางเคมีและการสังเคราะ
หไพไรเลียมแคตไอออน 6.3
สมบัติทางเคมีและการสังเคราะ
ห 2-ไพโรน 6.4
สมบัติทางเคมีและการสังเคราะ
ห 4-ไพโรน 6.5
ปฏิกิริยาเคมีของไพไรเลียมแคตไ
อออน 2-ไพโรน และ 4-ไพโรน
กับนิวคลีโอไฟล ปฏิกิริยากับนิวคลีโอไฟล ปฏิกิริยาการเติมดวยนิวคลีโอไฟ
ล(nucleophilic addition)
12- 7.
7
15 เฮเทอโรไซเคิลขนาดวงหกเหลี่ย
มและมี 2 เฮเทอโรอะตอม
7.1
ความสําคัญของเฮเทอโรไซเคิลข
นาดวงหกเหลีย่ มและมี 2
เฮเทอโรอะตอม ไดแก ไพริมิดีน
ไพริดาซีน และไพราซีน 7.2
การสังเคราะหไพริมดิ ีนจากสาร
ประกอบ 1,3-ไดคารบอนิล 7.3
การสังเคราะหไพริมดิ ีนจากปฏิกิ
ริยาคูควบจาก 3 สวนประกอบ ระหวางอีนามีน

ยน 3
ทําแบบฝกหัด

อน 3.
PowerPoi
nt

ผูเรียนไดเรียนรูก ารสังเคราะหและปฏิกิริยาต 1 การบรรยาย 2 1.
การสอบปลายภา
างๆ
ถาม
ตําราหลัก ค
ของเฮเทอโรไซเคิลขนาดวงหกเหลี่ยมและมี และตอบปญหาใน 2.
2 เฮเทอโรอะตอม
หองและนอกชั้นเรี เอกสารปร
ยน 3
ะกอบการส
ทําแบบฝกหัด อน 3.
PowerPoi
nt

มงคล
บัวให
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ไตรเอทิลออรโทฟอรเมท
และแอมโมเนียมแอซิเทต ระหวางคีโตน
ไตรเอทิลออรโทฟอรเมท
และแอมโมเนียมแอซิเทต 7.4
ปฏิกิริยาการแทนที่ดวยอิเล็กโตร
ไฟลของไพริมิโดน 7.5
ปฏิกิริยาการแทนที่ดวยนิวคลีโอไ
ฟลของไพริมิดีน 7.6
ปฏิกิริยาการแทนที่ดวยอิเล็กโตร
ไฟลของไพริมิดีน 7.7 ปฏิกิริยา
cross-coupling ของไพริมิดีน ปฏิกิริยา Pd-catalyzed
Suzuki-Miyoura crosscoupling - ปฏิกิริยา Pdcatalyzed Suzuki crosscoupling - ปฏิกิริยา Stille
cross-coupling 7.8
ปฏิกริ ิยาการเปดวง (ring
opening) ของ ไพริมดิ ีน
2.

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
การสอบกลางภาค
8
การสอบปลายภาค
16
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1-8
แบบฝกหัด หรือการบาน
9-15
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