ประมวลการสอน
ภาค ...ปลาย............ ปการศึกษา .....2554.....................
1. คณะ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
2. รหัสวิชา 01403425
จํานวนหนวยกิต 3(3-0)
วิชาพืน้ ฐาน 01403322 (เคมีอินทรีย IV)
หมู …700

ภาควิชา โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี
ชื่อวิชา (ไทย) เคมีอินทรียประยุกต
(อังกฤษ) Applied Organic Chemistry
วัน เวลา และสถานที่สอน อังคาร 14.00-15.30 น. หอง SC 2-304
พฤหัสบดี 14.00-15.30 น. หอง SC 2-304

3. ผูสอน / คณะผูส อน
1. รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ
หองทํางาน Sc 4-110
faaswcp@ku.ac.th
2. อ.ดร.วันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย
หองทํางาน Sc 2-328
faaswal@ku.ac.th
3. อ.ดร.นงพงา จรัสโสภณ
หองทํางาน Sc 5-102
faasngj@ku.ac.th
4. การใหนสิ ติ เขาพบและใหคาํ แนะนํานอกเวลาเรียน
ตามตารางหนาหองทํางานอาจารยผูสอน
5. จุดประสงคของวิชา
- เพื่อใหนิสิตมีความรู และเขาใจกระบวนการผลิตและสังเคราะหสารอินทรียท่นี าํ ไปใชในอุตสาหกรรมยา เครื่องสําอาง และ
สารปรุงแตงในอาหาร
- เพื่อใหนิสิตไดรบั ความรูดานการประยุกตใชสารอินทรียในอุตสาหกรรมตางๆ เชน การใชเปนสารเติมแตงในอาหาร การ
พัฒนาเปนยารักษาโรค การปรับปรุงคุณสมบัตขิ องสารตามความตองการใชงาน เชน สารอินทรียใ นเครื่องสําอางเปนตน
6. คําอธิบายรายวิชา
สารตางๆ ซึ่งเปนผลผลิตทางเคมีอนิ ทรียเพื่อนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน สารอินทรียที่ใชในอุตสาหกรรมยา สาร
ปรุงแตงอาหาร ผงซักฟอก และเครื่องสําอาง
7. เคาโครงรายวิชา
7.1 ยาและการพัฒนายา
15.0 ชั่วโมง
- ยาฆาเชื้อโรค
ยาตานมะเร็ง
- ยาตานไวรัสเอดส
- การพัฒนายาในปจจุบัน
7.2 เครื่องสําอาง
15.0 ชั่วโมง
- นิยามและกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
- ประเภทเครื่องสําอาง
- ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ
- เครื่องสําอางบํารุงผิว
7.3 สารปรุงแตงอาหาร
15.0 ชั่วโมง

- สารเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ: วิตามิน กรดอะมิโนและอนุพันธ
- สารปรุงแตงกลิ่น รส สีสัน: aroma substance, สารหอมระเหย ในอาหารและ
เครื่องดื่ม ผงชูรส เครื่องเทศ สมุนไพร สารใหความหวาน สีผสมอาหาร
- สารถนอมอาหาร: สารเติมแตงเพื่อกันเสีย สารตานอนุมลู อิสระ สารรักษาความ
คงตัว ตัวกระทําอิมัลชัน (Emulsifier) สารเพิ่มความขน
รวม
45.0 ชั่วโมง
8. วิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การบรรยาย การศึกษาคนควาดวยตนเอง ทํารายงาน และอภิปรายในหองเรียน
9. อุปกรณสอ่ื การสอน
สื่อการสอน Power point เครื่องฉายแผนทึบ คอมพิวเตอร ไวทบอรด เอกสารประกอบการสอน
10. การวัดผลสัมฤทธิใ์ นการเรียน
รอยละ
10.1 การศึกษาคนควา / รายงานหนาชัน้
10.0
10.2 การสอบ
การสอบกลางภาคครั้งที่ 1
33.0
- การสอบกลางภาคครั้งที่ 2
28.5
การสอบปลายภาค
28.5
รวม
100.0
11. การประเมินผลการเรียน
ประเมินผลโดยการแบงกลุม การเรียนเปน 8 ระดับ (A, B+, B, C+, C, D+, D, F) โดยการแบงกลุม คะแนนจะพิจารณาโดยอิงเกณฑ
และอิงกลุม จึงจะผานการประเมิน และตองไดรับการประเมินครบทุกหัวขอในขอ 10
12. เอกสารอานประกอบ (โปรดระบุชอ่ื เอกสารตามหลักการอางอิง ควรระบุ บทที่ / หนา / ทั้งเลม)
1. พรทิพย นิมมานนิตย วลัยศิริ มวงศิริ อังคณา ตันติธุวานนท วาสนา ยี่แพร และวรรณภา มหาพสุธานนท. เครื่องสําอางใน
ชีวิตประจําวัน. พิมพครั้งที่ 5. ซาเร็นการพิมพ, กรุงเทพมหานคร.
2. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ. เครื่องสําอางธรรมชาติ ผลิตภัณฑสําหรับผิวหนัง. สํานักพิมพโอเดียนสโตร, กรุงเทพมหานคร
3. วีรชัย พุทธวงศ และวยา เล็งประชา. 2550. เคมีทางยา. สํานักพิมพโอดียนสโตร, กรุงเทพมหานคร
4. วีณา จิรัจฉริยากุล ถนอมศรี วงศรัตนาสถิตย ออมบุญ ลวนรัตน วันดี กฤษณพันธ เอมอร โสมนะพันธ และพรรณิภา ชุมศรี.
2536. ยาและผลิตภัณฑธรรมชาติ. ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร
5. Belitz, H. D., Grosch, W. Ed. 2004. Food Chemistry. 3rd Edition. Springer-Veirg, New York.
6. Bhat, S. V., Nagasahmpagi, B. A. and Hsivakumar, M. 2005. Chemistry of natural Products. Norosa Publishing
House, Kolkata.
13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน (เรียนทุกวันอังคารและพฤหัสบดีเวลา 14.00-15.30 น. หอง Sc 2-304)
วัน เดือน ป
เนื้อหา
กิจกรรม
15, 17, 22, 24, 29 พ.ย. 54
ยาและการพัฒนายา
บรรยาย และอภิปราย
1, 6*, 8*, 13, 15 ธ.ค. 54
ธันวาคม 54 สอบกลางภาคครัง้ ที่ 1 (33%)
20, 22, 27, 29 ธ.ค. 54
สารปรุงแตงอาหาร
บรรยาย คนควา รายงานและ
3*, 5*, 17, 19, 24, 26 ม.ค. 55
อภิปราย

อาจารยผูสอน
อ.วีรชัย

อ.วันเพ็ญ

กุมภาพันธ 2555 สอบกลางภาคครั้งที่ 2 (28.5%)
31 ม.ค. 55
เครื่องสําอาง
บรรยาย คนควา รายงานและ
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 ก.พ. 55
อภิปราย
1 มี.ค. 55
มีนาคม 2555 สอบปลายภาค (28.5%)

อ.นงพงา

หมายเหตุ วันที่ 6 และ 8 ธ.ค. 54 หยุดวันงานเกษตร กําแพงแสน อาจารยผูสอนนัดเรียนชดเชยในหอง
วันที่ 3 ม.ค. 55 หยุดชดเชยวันขึ้นปใหม อาจารยผูสอนนัดเรียนชดเชยในหอง
วันที่ 5 ม.ค. 55 เปนวันสอบกลางภาค อาจารยผูสอนนัดเรียนชดเชยในหอง

14. การทบทวนเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอนและระบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ไมมีการทบทวน เนื่องจากเปนวิชาที่เปดสอนเปนครั้งแรก
√ มีการทบทวนโดย
ไมแกไขปรับปรุง
√ แกไขปรับปรุงดังนี้
- มอบหมายงานใหนิสิตคนควา และนําเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา
- ใหนิสิตมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และอภิปรายในหองเรียน
15. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสติ
ไมมีการประเมินการสอน เนื่องจากเปนวิชาที่เปดสอนเปนครัง้ แรก
√ มีการประเมินการสอนโดย
√ ไมแกไขปรับปรุง
แกไขปรับปรุงดังนี้
........ ผูรายงาน
ลงนาม.......
(นางสาววันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

