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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343421 เคมีอนินทรียเชิงชีวภาพ
Bioinorganic Chemistry
2. จํานวนหนวยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาเฉพาะดาน สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาง อัญชุลี ฉวีราช
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นาง อัญชุลี ฉวีราช

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
3309xxxxxxxxx รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
3309xxxxxxxxx รองศาสตราจารย

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

7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชา
ที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2016-07-13

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีความเขาใจความหมายของคําวา เคมีอนินทรียเ ชิงชีวภาพ 1.2 ทราบถึงธาตุที่มีความสําคัญในระบบชีวภาพ 1.3
ทราบถึงองคประกอบ คุณสมบัติ โครงสราง และการทํางาน ของเมทัลโลไบโอโมเลกุลในกลุมเอส พี และดี
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การปรับปรุงรายวิชาครั้งนีไ้ ดปรับหัวขอใหมีความชัดเจน เพื่อ ทําความเขาใจไดงายขึ้น

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
ธาตุที่สําคัญในชีววิทยา องคประกอบของเมทัลโลไบโอโมเลกุล กลมเอส เมทัลโลเอนไซม การจัดการออกซิเจน การถาย
โอนอิเล็กตรอน เมทัลโลเอนไซมเพิ่มเติม (วิตามินบี 12 และไนโตรจีเนส) การจัดการโลหะ (การขนสงและสะสมเหล็ก)
การประยุกตในทางการแพทยและสิ่งแวดลอม
The important elements in biology, the composition of metallobiomolecules, the s-block,
metalloenzymes, dioxygen management, electron transfer, more metalloenzymes (vitamin B12 and
nitrogenases), metal management (iron transport and storage), applications in medicine and
environment
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย2 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง4 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) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

2 1.2. วิธีการสอน
(1) การใหงานที่มีกําหนดสงชัดเจน
(2) การกําหนดใหเขาเรียนตรงเวลา
(3) สอดแทรกจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรที่ดี
3 1.3. วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน และจัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงาน
ที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา และความซื่อสัตยในการไมคัดลอกงาน หรือแบบฝกหัด

2. ความรู
1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการ
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาการ สามารถปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพใน
สถานการณตางๆ ได
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา
(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ
2 วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
(3) มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม และการนําเสนอผลงาน
(4) นักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
3 2.3. วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย และการนําเสนอผลงาน
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญ
 หาทาง
วิชาการไดอยางสรางสรรค
(2) สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หาการ
ทํางานไดอยางเปนระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2 วิธีการสอน
(1) การสอนบรรยาย ยกตัวอยางประกอบ และนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
(2) มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม และการนําเสนอผลงาน
3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย และการนําเสนอผลงาน
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเอง
2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานใหคนควาเพิ่มเติม และการนําเสนอผลงาน

3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย และการนําเสนอผลงาน
(2) พิจารณาจากการความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย โดยวิธีการเขาพบและปรึกษาอาจารยผูสอน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรได
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวย
ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
2 วิธีการสอน
(1) ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
(2) แนะนําแหลง/ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบออนไลนและวิธีการคนควา
3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย
6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน
ผลการเรียนรู
จํานวน
วัตถุประสงคการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6
2
-ทราบชนิดโลหะที่จําเปนในระบบ -การบรรยาย -รูปภาพหรือ -ตําราหลัก สิ่งมีชีวิต -รูจักไอออนโลหะในระบบ แผนผังแสดงตัวอยางในระบบ เอกสาร
ชีวภาพ -รูจักธาตุที่ไมใชโลหะใน
สิ่งมีชีวิต -ถามและตอบปญหา ประกอบการ
ระบบชีวภาพ -ทราบถึงประโยชนและ ในชั้นเรียน -การเช็คชื่อเขาเรียน สอน
โทษของธาตุ
2-3 2.องคประกอบของเมทัลโล 3
-รูจักชนิดลิแกนดทสี่ ําคัญในระบบ -การบรรยาย -รูปภาพหรือ -ตําราหลัก ไบโอโมเลกุล
ชีวภาพ -รูจักตําแหนงโลหะใน
แผนผังแสดงตัวอยางในระบบ เอกสาร
-ลิแกนดที่สําคัญในชีวภาพ เมทัลโลไบโอโมเลกุล -เขาใจหลักการ สิ่งมีชีวิต -ถามและตอบปญหา ประกอบการ
ตําแหนงของโลหะ -ดอเนอร
จับกันระหวางโลหะและลิแกนด -รูจัก ในชั้นเรียน -การเช็คชื่อเขาเรียน สอน
อะตอมที่เหมาะสมสําหรับ
ชนิดพันธะเคมีที่เกิดขึ้น -ทราบ
ไอออนโลหะ -ชนิดพันธะ บทบาทหนาที่ขององคประกอบใน
บทบาทของโปรตีน -บทบาท
เมทัลโลไบโอโมเลกุล
ของโลหะ
3-4 3.กลมเอส
3
-ทราบบทบาทของธาตุแคลเซียมและ -การบรรยาย -รูปภาพหรือ -ตําราหลัก แมกนีเซียมในระบบชีวภาพ
แผนผังแสดงตัวอยางในระบบ เอกสาร
สิ่งมีชีวิต -ถามและตอบปญหา ประกอบการ
ในชั้นเรียน -การเช็คชื่อเขาเรียน สอน
5-6 4.เมทัลโลเอนไซม
3
-ทราบชนิดเมทัลโลเอนไซม
-การบรรยาย -รูปภาพหรือ -ตําราหลัก แผนผังแสดงตัวอยางในระบบ เอกสาร

สัปดาห
หนวย บทและหัวขอ
ที่
1 1.ธาตุที่สําคัญในสิ่งมีชีวิต

อาจารย
ผูสอน
-ถามและตอบ
อัญชุลี
ปญหาในชั้นเรียน - ฉวีราช
สอบ
วิธีการประเมิน

-ถามและตอบ
อัญชุลี
ปญหาในชั้นเรียน - ฉวีราช
สอบ

-ถามและตอบ
อัญชุลี
ปญหาในชั้นเรียน - ฉวีราช
สอบ
-ถามและตอบ
อัญชุลี
ปญหาในชั้นเรียน - ฉวีราช

6-8 5.การจัดการออกซิเจน
-ฮีโมโกลบิน -ฮีมิริทริน -ฮีโม
ไซยานิน

4

8-10 6.การถายโอนอิเล็กตรอน
-บลูคอปเปอรโปรตีน เหล็ก-ซัลเฟอรโปรตีน

4

10-12 7.เมทัลโลเอ็นไซมเพิม่ เติม
-วิตามินบี 12 -ไนโตรจีเนส

4

สิ่งมีชีวิต -ถามและตอบปญหา ประกอบการ
ในชั้นเรียน -การเช็คชื่อเขาเรียน สอน
-ทราบบทบาทหนาที่ของธาตุในกลุม -การบรรยาย -รูปภาพหรือ -ตําราหลัก เอส พี และดี บางชนิด ในระบบ
แผนผังแสดงตัวอยางในระบบ เอกสาร
ชีวภาพ
สิ่งมีชีวิต -ถามและตอบปญหา ประกอบการ
ในชั้นเรียน -การเช็คชื่อเขาเรียน สอน
-มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมและการนําเสนอ ตาม
หัวขอที่กําหนด
-ทราบชนิดของโปรตีนที่เกี่ยวของกับ -การบรรยาย -รูปภาพหรือ -ตําราหลัก ปฏิกิริยาการถายโอนอิเล็กตรอน
แผนผังแสดงตัวอยางในระบบ เอกสาร
สิ่งมีชีวิต -ถามและตอบปญหา ประกอบการ
ในชั้นเรียน -การเช็คชื่อเขาเรียน สอน
-มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมและการนําเสนอ ตาม
หัวขอที่กําหนด
-รูจักการทํางานของวิตามินบี 12 และ -การบรรยาย -รูปภาพหรือ -ตําราหลัก ไนโตรจีเนส
แผนผังแสดงตัวอยางในระบบ เอกสาร
สิ่งมีชีวิต -ถามและตอบปญหา ประกอบการ
ในชั้นเรียน -การเช็คชื่อเขาเรียน สอน
-มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมและการนําเสนอ ตาม
หัวขอที่กําหนด

สอบ
-ถามและตอบ
อัญชุลี
ปญหาในชั้นเรียน - ฉวีราช
งานที่ไดรับ
มอบหมาย -การ
นําเสนองานที่ไดรับ
มอบหมาย
-ถามและตอบ
อัญชุลี
ปญหาในชั้นเรียน - ฉวีราช
งานที่ไดรับ
มอบหมาย -การ
นําเสนองานที่ไดรับ
มอบหมาย
-ถามและตอบ
อัญชุลี
ปญหาในชั้นเรียน - ฉวีราช
งานที่ไดรับ
มอบหมาย -การ
นําเสนองานที่ไดรับ
มอบหมาย

12-14 8.การจัดการโลหะ
-การขนสงและสะสมเหล็ก

4

9. 9.การประยุกตในทางดาน
การแพทยและสิ่งแวดลอม

3

2.

-ทราบชนิดของเมทัลโลโปรตีนที่
-การบรรยาย -รูปภาพหรือ -ตําราหลัก เกี่ยวของกับการขนสงและสะสมเหล็ก แผนผังแสดงตัวอยางในระบบ เอกสาร
สิ่งมีชีวิต -ถามและตอบปญหา ประกอบการ
ในชั้นเรียน -การเช็คชื่อเขาเรียน สอน
-มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมและการนําเสนอ ตาม
หัวขอที่กําหนด
-ทราบประโยชนของเคมีอนินทรย -การบรรยาย -รูปภาพหรือ -ตําราหลัก ชีวภาพในทางการแพทยและ
แผนผังแสดงตัวอยางในระบบ เอกสาร
สิ่งแวดลอม
สิ่งมีชีวิต -ถามและตอบปญหา ประกอบการ
ในชั้นเรียน -การเช็คชื่อเขาเรียน สอน

-ถามและตอบ
อัญชุลี
ปญหาในชั้นเรียน - ฉวีราช
งานที่ไดรับ
มอบหมาย -การ
นําเสนองานที่ไดรับ
มอบหมาย
-ถามและตอบ
อัญชุลี
ปญหาในชั้นเรียน - ฉวีราช
สอบ

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สอบปลายภาค
การนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
การตรงตอเวลาในการเขาเรียนและการสง
งาน
การมีสวนรวมในชั้นเรียน

สัปดาหที่ประเมิน
ตามกําหนดการของมหาวิทยาลัย
6-15
ทุกสัปดาห

สัดสวนคะแนน
45
40
5

ทุกสัปดาห

10

หมายเหตุ
หัวขอที่ 1, 2, 3, 4 และ 9
หัวขอที่ 5, 6, 7 และ 8

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1. P.C. Wilkins, R.G. Wilkins, Inorganic Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1997.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1.1 D.E. Fenton, Biocoordination Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1995. 3.1.2 R.M. RoatMalone, Bioinorganic Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2007. 3.1.3 S.J. Lippard, J.M. Berg,
Principles of Bioinorganic Chemistry, University Science Books, California, 1994.

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการ สอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2. การนําเสนอระดับคะแนนหรือ
เกรดตอที่ประชุม กรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ 2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน
ที่ หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 2.4. การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอ แนะจากอาจารยที่มคี วามรูและประสบการณ หรือเพื่อน รวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนา อาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ
ดานการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอนและการ
ผลิตสื่อ เปนตน 3.2. การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียน การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4
ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และ ระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหมีการประชุมพิจารณา ระดับ
คะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.2. เมื่อประกาศระดับ
คะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามี สิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการ ประเมินอาจมีความผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มา วิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดย อาจจัดเปนการ
ประชุมสัมมนา ในระดับตางๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการ เรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณี
นักศึกษามีระดับ คะแนนต่ําหรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนิน การที่เหมาะสม มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 5.3.
พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัด กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู 5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือ
ดานการเรียนรูของ นักศึกษา (โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนและ คณะ)

