มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343415 อินทรียสังเคราะห
Organic Synthesis
2. จํานวนหนวยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาเฉพาะดาน สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ วิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาย วิวัฒน หาญวจนวงศ
1 นางสาว ชนกพร เผาศิริ
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นาย วิวัฒน หาญวจนวงศ
1 นางสาว ชนกพร เผาศิริ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
รองศาสตราจารย
Ph.D.(Organic
Chemistry)
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Medicinal
Chemistry)
เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
รองศาสตราจารย
Ph.D.(Organic
Chemistry)
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Medicinal
Chemistry)

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
7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite"
ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2012-07-26

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษาสามารถ 1.1.
สามารถเสนอวิธสี ังเคราะหสารอินทรียที่มีหมูฟงกชันนัลเพียงหนึ่งหมู อันไดแก แอลกอฮอล โอลีฟน คีโตน
และกรดคารบอกซิลิก สาร อินทรียที่มีหมูฟงกชันนัลสองหมู อันไดแก สารประกอบ -hydroxy carbonyl, ,unsaturated carbonyl , 1,3-dicarbonyl และ 1,5-dicarbonyl
และสารอินทรียทมี่ ีหมูฟงกชันนัลสองหมูที่ไมเปนไปตามแบบปกติ อันไดแก สารประกอบ -hydroxy carbonyl ,
1,2- diol, 1,4-dicarbonyl และ -hydroxy carbonyl โดยพิจารณาแบงโมเลกุลของสารประกอบอิน
ทรียนั้นๆออกเปนสวนยอย และทราบวา สวนยอยที่แบงออกนั้นไดมาจากสารตั้งตน และรีเอเจนตใด 1.2.
สามารถเลือกใชไดอีนและไดอีโนไฟลที่เหมาะสมมาใชเตรียมสารประกอบวงแหวนที่ไมอิ่มตัวโดย ผานปฏิกิริยา DielsAlder ด 1.3. สามารถเลือกใชสารตั้งตนและรีเอเจนตที่เหมาะสม มาใชทําการสังเคราะหสารประกอบที่มีเฮเทโร
อะตอมเปนองคประกอบอยูในสารโซ คารบอน ทั้งพวกที่เปนแบบโซเปด และที่เปนแบบวง
ตลอดจนสารประกอบเปนวงสามเหลี่ยม และวง สี่เหลี่ยม 1.4.
สามารถเสนอวิธีการสังเคราะหสารที่มีโครงสรางซับซอนมากขึ้นไดโดยอาศัยกลวิธีการสังเคราะห แบบตาง ๆ
มาใชประกอบกัน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การสังเคราะหสารเปนเปาหมายทีส่ ําคัญในเคมีอินทรีย กลวิธีในการวางแผนสังเคราะหสารมักเริม่ จากการ
พิจารณาแบงโมเลกุลของสารประกอบ เปาหมายออกเปนสวนยอย ๆ ที่มาเชื่อม ตอกัน
ทําใหสามารถเลือกใชสารตั้งตนและรีเอเจนตทเี่ หมาะสม มาใชทําปฏิกิริยาการสังเคราะห
กระบวนการในการวางแผนการสังเคราะหนเี้ ปนความรูที่พัฒนาและใชงานมานานแลว แตยังเปนองคความ รูที่ทันสมัย

สามารถนําไปปรับใชกับสาร อินทรียที่มีโครงสรางซับซอนได การปรับปรุงรายวิชาครั้งนี้
ไดนํารีเอเจนตและปฏิกิรยิ าใหมๆ ตลอดจน ตัวอยางการสังเคราะหสารอินทรียที่นา สนใจเพิม่ เติมเขาสูเ นื้อหา
เพื่อปรับใหทันกับกาวหนาในการการสังเคราะหสารอินทรีย

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
การออกแบบสังเคราะหสารอินทรียโดยการวิเคราะหแบบยอนกลับ และการสังเคราะหสารอินทรียที่นา สนใจ
Synthesis design of organic compounds using disconnection approach and synthesis of some
interesting compounds.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย30 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง60 รวม90
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) ความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญการออกแบบสังเคราะหสารอินทรียโดยการวิเคราะหแบบยอนกลับ
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูดานการออกแบบสังเคราะห
สามารถสามารถเสนอวิธีสังเคราะหสารอินทรียได
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ดานการออกแบบสังเคราะห รวมถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูด านการออกแบบสังเคราะห
(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ
(5) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
(3) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านความรู
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3 ทักษะทางปญญา
.
1ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
( สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ
1 เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาดานการออกแบบสังเคราะหไดอยางสรางสรรค
)
( สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หาดานการออกแบบสังเ
2 คราะหไดอยางเปนระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
)
2กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอนโดยใหผเู รียนมีสวนรวมในชั้นเรียน
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
3กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลจากความถูกตองในการตอบคําถามในชั้นเรียน ในแบบฝกหัด
งานที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
.

1

2
3

ผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนํา
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญ
 หาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมกลุม ในการวิเคราะหและแกปญหาการออกแบบสังเคราะหสารอินทรีย
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชา
(2) ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในชั้นเรียน

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
1

ผลการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบในชีวิตประจําวัน
และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได

2

(2) การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวยตนเอง
การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา

3

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

6 ทักษะพิสัย
.

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน
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3.1. ตําราอานประกอบ 3.1.1. C. Willis and M. Wills, Organic Synthesis, Oxford University Press, 1995. 3.2.
e-Learning - 3.3. เว็ปไซต 3.3.1. แหลงสืบคนตามที่ระบุทายบทในตําราและเอกสารหลัก
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1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2.
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การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคํา แนะนํา
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3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอน ที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ดานการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เปนตน 3.2.
การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญโดย แบงเปน 4 ระดับคือ
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
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รายวิชาจะเขาสูกระบวนการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา หลังปดภาคการ ศึกษา ปการศึกษา 2557
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงใน รายวิชา
โดยอาจจัดเปนการประชุมสัมมนา ในระดับตางๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณากรณี นักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม มี
มาตรฐานทีเ่ ปนที่ยอมรับ 5.3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู 5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการ สอนและคณะ)

