มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343455 เคมีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
Green Chemistry and Its Application in Cosmetic Industry
2. จํานวนหน่วยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เป็นวิชาเลือก สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามีหลายคน ใส่ให้ครบตามที่เป็นจริง)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาว วิจิตรา วิเชียรศรี
1 นางสาว นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์
อาจารย์ผู้สอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นางสาว วิจิตรา วิเชียรศรี
1 นางสาว นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์

เลขประจําตัว ตําแหน่งทางวิชาการ
บัตรประชาชน
3450100550151 อาจารย์
1349900007692 อาจารย์

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหน่งทางวิชาการ
บัตรประชาชน
3450100550151 อาจารย์
1349900007692 อาจารย์

คุณวุฒิ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปีที่
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมาก่อนและต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ)
6.2 รายวิชาที่เรียนมาก่อนแต่ไม่จําเป็นต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ ตามด้วยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใช้วิชาอื่นที่เทียบเท่ากันแทนได้ตาม 6.1 และ 6.2 (*ให้เพิ่มข้อความ "หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากัน" หรือ "or

equivalent" ต่อท้ายรหัสวิชานั้นๆ)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกันให้ใช้คําว่า "รายวิชาร่วม" หรือ "Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชาที่ต้องการ
7.2 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(ยกเว้นลงทะเบียนซ้ํา) ให้ใช้คําว่า "รายวิชาร่วม" หรือ "Corequisite"
ตามด้วยรหัสวิชาที่ต้องการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด
2017-01-01

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษา ๑.๑ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีสีเขียว และเข้าใจถึงความสําคัญของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ๑.๒ เข้าใจหลักการของเคมีสีเขียว และสามารถนําหลักการดังกล่าวไปใช้ ในกระบวนการทางเคมี ๑.๓
สามารถคํานวณตัวชี้วัดพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมของกระบวนการเคมีได้ ๑.๔
มีความรู้พื้นฐานด้านเคมีเครื่องสําอางและวิทยาศาสตร์ทางเคมีที่มผี ล ต่อคุณสมบัตติ ่างๆ ของเครื่องสําอาง ๑.๕
สามารถเตรียมเครื่องสําอางแบบง่ายๆ และปลอดภัยเองได้ ๑.๖
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีสีเขียวในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ๑.๗
พัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเปิดเป็นรายวิชาใหม่เกี่ยวกับเคมีสีเขียวและอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ให้มี เนือ้ หาเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในระดับชั้นปีที่
๓ และ ๔ รายวิชาเน้นความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับเคมีสีเขียว และการนําหลักการของเคมีสี
เขียวมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเคมีทใี่ ช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
ความคิดรวบยอดของเคมีสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักการ 12 ประการของเคมีสีเขียว
การจัดการของเสียและการป้องกันการเกิด ของเสีย การวัดและการควบคุมสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อม การใช้
สารละลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งพลังงานทางเลือก วัตถุดิบ ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ การเร่งปฏิกิริยา
กระบวนการเคมีที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สารตั้งต้นทีใ่ ช้ในการ ผลิตเครื่องสําอาง ได้แก่

สารลดแรงตึงผิว อิมัลชัน ซิลิโคน น้ํามัน จากธรรมชาติ สารคอนดิชันนิง เม็ดสี และน้ําหอม การพัฒนา ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ ป้องกันแสงแดด บรรจุภัณฑ์สําหรับเครื่องสําอาง เคมีสีเขียวใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ส่วนประกอบและสารที่ใช้ในเครื่องสําอางที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Green chemistry concept and definition of sustainable development, the 12 principles of green
chemistry, waste management and waste prevention, measuring and controlling environmental
performance, greener solvents, alternative energy sources, renewable resources, catalysis, greener
chemical processes, cosmetic industry; chemistry of raw materials for cosmetics: surfactant, emulsion,
silicone, natural oil, conditioning agent, pigment, and perfume; product development; hair care product;
skin care product; sun protection product; cosmetic product packaging; green cosmetic chemistry; green
formulation and ingredients.
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย30 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน0 ศึกษาด้วยตนเอง60 รวม90
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

2

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
วิธีการสอน
(1) การให้งานทีม่ ีกําหนดส่งชัดเจน
(2) การกําหนดให้เข้าเรียนตรงเวลา

3

(3) สอดแทรกจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ทดี่ ี
วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัตติ นในชั้นเรียน และจัดให้มคี ะแนนในส่วนของการ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์ในการไม่คดั ลอกงาน
หรือแบบฝึกหัด

2. ความรู้

1

ความรูท้ ี่ต้องได้รบั
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการ
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาการ
สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆ ได้
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา
(4) สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรือใช้ประกอบกับความรูใ้ นด้านอื่นๆ

2

(5) มีความรู้ในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) แนะนําแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) มอบหมายให้ทํา แบบฝึกหัด และ/ หรือ งานค้นคว้าเพิ่มเติม

3

(4) เปิดโอกาสให้นักศึกษาถามคําถามทัง้ ในและนอกชั้นเรียน
วิธีการประเมินผล
(1) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรู้จากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปัญญา
1

2

3

ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์
วิธีการสอน
(1) การสอนบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ให้ทําแบบฝึกหัด
และนักศึกษาสามารถถามคําถามได้ทั้งในและนอกชั้นเรียน
วิธีการประเมินผล
(1) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรู้จากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) มีภาวะผู้นํา
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ สาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

2
3

(3) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี โดยตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
วิธีการสอน
(1) ให้ชิ้นงานเป็นกลุ่มเพื่อไปศึกษาค้นคว้า
วิธีการประเมินผล
(1) ตรวจจากรายงานที่ร่วมกันทํา
(2) พิจารณาจากการแบ่งหน้าที่การทํางาน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการอธิบายปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทพี่ บในชีวิตประจําวัน
และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูด้ ้วยตนเอง
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
2วิธีการสอน
(1) ทําแบบฝึกหัดทีม่ อบหมาย
(2) แนะนําแหล่ง/ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์และวิธีการค้นคว้า
3วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลแบบฝึกหัดที่ส่ง
(2) ประเมินผลจากการรายงานสรุปข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าออนไลน์โดยผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.
สัปดาห์ที่

แผนการสอน
หน่วย
จํานวนชั่วโมง
บทและหัวข้อ

1

2

ผลการเรียนรู้
3

4

5

6

1

Introduction to
green chemistry
1.1. The current
status of
chemistry and
the
environment
1.2. Definition
of green
chemistry and
sustainable
development
1.3. Principles
of green
chemistry
1-3 The 12
principles of
green chemistry
2.1 Waste
prevention 2.2
Atom economy
2.3 Less
Hazardous
Chemical
Syntheses 2.4
Designing safer
chemicals 2.5
Safer Solvents
and Auxiliaries
2.6 Design for
Energy
Efficiency 2.7
Use of
Renewable

1.0

4.0

3

4

Feedstocks 2.8
Reduce
Derivatives 2.9
Catalysis 2.10
Design for
Degradation
2.11 Real-time
analysis for
Pollution
Prevention 2.12
Inherently Safer
Chemistry for
Accident
Prevention
Waste
management
and waste
prevention
3.1 Problems
from waste 3.2
Sources of
waste from the
chemical
industry 3.3
Waste
prevention
Measuring and
controlling
environmental
performance
4.1 Introduction
to life cycle
assessment 4.2
Environmental

1.0

1.0

management
system 4.3
Environmental
legislation
4-5 Environmentally
benign solvents
5.1 Solvent-free
systems 5.2
Supercritical
fluids 5.3 Water
as a reaction
solvent 5.4
Ionic liquids
5 Alternative
energy sources
6.1
Photochemical
reactions 6.2
Microwave
heating and
microwave
assisted
reactions 6.3
Sonochemistry
6.4
Electrochemical
synthesis
6 Renewable
resources
7.1 Biomass as
renewable
resources 7.2
Energy from
biomass 7.3

1.5

1.5

2.0

7

8

8

Chemicals from
renewable
feedstocks 7.4
Biorefinery
Catalysis
8.1
Homogeneous
catalysis 8.2
Heterogeneous
catalysis 8.3
Biocatalysis
Greener
industrial
processes
9.1 comparison
of conventional
industrial
processes and
their more
environmentally
friendly
methods
Introduction to
cosmetic
industry
10.1 Cosmetic
science 10.2
Cosmetic
industry in
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1 Anastas, Paul T. Warner, John C. Green Chemistry: Theory and Practice, New York : Oxford University
Press, 2000 1.2 Lancaster, Mike. Green Chemistry: An introduction text. 2nd ed. Cambridge : The Royal
Society of Chemistry , 2010 1.3 Schueller, Randy. Romanowski, Perry. Beginning Cosmetic Chemistry. 3rded.
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IL USA: Alluredbooks, 2009. 1.4 Sahota, Amarjit. Sustainability: How the cosmetics industry is greening up.
West Sussex: Wiley, 2014.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยอาจารย์ผู้สอน

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลน์โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2.2
การนำเสนอระดับคะแนนหรือเกรดต่อที่ประชุมกรรมการ วิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ 2.3
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือ คณะหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 2.4
การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลก เปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือ เพื่อนร่วมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้าน ต่างๆ เช่น ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สําคัญ
ด้านการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การ สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรม
เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เป็นต้น 3.2 การสะท้อนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และ ระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดให้มีการประชุมพิจารณา
ระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.2
เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแล้ว นักศึกษามีสิทธิในการ ขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่า
ผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เพื่อหา แนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจ
จัดเป็นการประชุมสัมมนา ในระดับต่างๆ 5.2 จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ํา หรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะ สม
มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 5.3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่ง เสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
5.4 จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา (โดย สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

