มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343361 วัสดุศาสตร และนาโนเทคโนโลยี
Materials and Nanotechnology
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาเลือกเสรี สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาว นนทิภา สุพรรณไชยมาตย
1 นางสาว วิจิตรา วิเชียรศรี
อาจารยผูสอน
ที่
1
1
1
1
1

ชื่อ - นามสกุล

นาย สุวัตร นานันท
นางสาว นนทิภา สุพรรณไชยมาตย
นางสาว สุจิตรา กลิ่นศรีสุข
นางสาว วิจิตรา วิเชียรศรี
นางสาว จินดา เข็มประสิทธิ์

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
อาจารย
อาจารย

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย

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" ตามดวยรหัสวิชาที่
ตองการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2015-08-03

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1. สามารถอธิบายโครงสรางอะตอมของวัสดุ 1.2. มีความเขาใจการเปลีย่ นแปลงเฟสของวัสดุประเภทตางๆ 1.3. สามารถ
จําแนกประเภทของวัสดุ และวัสดุนาโนได 1.4. มีความเขาใจสมบัติเชิงกลของวัสดุ 1.5. มีความเขาใจสมบัตเิ ชิงความรอน
ของวัสดุ 1.6. มีความเขาใจสมบัตพิ ลวัตของวัสดุ 1.7. มีความเขาใจสมบัติทางไฟฟาของวัสดุ 1.8. มีความเขาใจสมบัติ
แมเหล็กของวัสดุ 1.9. สามารถอธิบายการขึ้นรูปและการทดสอบวัสดุประเภทตางๆ ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื้อหาในรายวิชานี้เปนเคมีพื้นฐานที่จําเปนตอการเขาใจในศาสตรของเคมีวัสดุ และเคมีประยุกต ทําใหนักศึกษาไดมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้นและสามารถนําความรูที่ได รับนีไ้ ปประกอบวิชาชีพในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดมากขึ้น
และนอกจากนี้ยังสามารถนําไปบูรณาการรวมกับแขนงวิชาตาง ๆ ได

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
โครงสรางอะตอมของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงเฟส ประเภทของ วัสดุ วัสดุนาโน สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติเชิง
ความรอน สมบัติพลวัต สมบัติทางไฟฟา สมบัติทางแมเหล็ก การขึ้นรูปและการทดสอบ

Atomic structure of materials, phase transition, type of materials, nanomaterials, physical property,
mechanical property, thermal property, dynamic property, electrical property, magnetic property,
fabrication and testing
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย3 ปฏิบัติการ6 สอนเสริม6 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง0 รวม0
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติวิชาชีพตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสมั มาคารวะ รูจกั กาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม

2

(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
วิธีการสอน
(1) สอดแทรกจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรที่ดี

3

(2) กําหนดใหเขาเรียนตรงเวลา ใหงานที่มีกําหนดสงชัดเจน
วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน และจัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบ
งานที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา และความซื่อสัตยในการไมคัดลอกงาน หรือแบบฝกหัด

2. ความรู
1

ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการ
(2) สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

2

(3) มี ีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
(3) มอบหมายงานใหทําแบบฝกหัดและคนควาเพิ่มเติม
(4) เปดโอกาสใหนักศึกษาถามคําถามทั้งใน/นอกชั้นเรียน

3

วิธีการประเมินผล
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
1

2

3

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนควา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและแกปญหาทาง
วิชาการไดอยางสรางสรรค
(2) สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หาการ
ทํางานไดอยางเปนระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
วิธีการสอน
(1) การสอนบรรยาย ยกตัวอยางประกอบ ใหทําแบบฝกหัด และนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งใน
และนอกชั้นเรียน
วิธีการประเมินผล
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(2) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี โดยตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

2
3

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
วิธีการสอน
(1) ใหชิ้นงานเปนกลุมเพื่อไปศึกษาคนควา
วิธีการประเมินผล
(1) ตรวจจากรายงานที่รวมกันทํา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบในชีวิตประจําวัน และ
การปฏิบัติงานในสาขาวิชาเคมี
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางดี
วิธีการสอน

(1) ทําแบบฝกหัดที่มอบหมาย
3

(2) แนะนําแหลง/ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบออนไลนและวิธีการคนควา
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมาย

6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

จํานว ผลการเรียนรู
กิจกรรม
สัปดา
วัตถุประสงคการ
วิธีการ
หนวย บทและหัวขอ น
การเรียน สื่อการสอน
หที่
เรียนรู
ประเมิน
12 3 4 5 6
ชั่วโมง
การสอน
1 บทที่ 1 บทนํา
1
- เขาใจที่มาและ -การ
1. ตําราหลัก - สอบ
1.1 ศาสตรของวัสดุ
ศาสตรของวัสดุนาโน บรรยาย - 2. เอกสาร กลางภาค
นาโนและเทคโลยีนา
- จําแนกวัสดุนาโน ถาม และ ประกอบการ
โน 1.2 ประวัติวัสดุ
จากวัสดุชนิดอื่น - ตอบ
สอน 3.
นาโน 1.3 วัสดุ
ทราบเทคนิค
ปญหาใน PowerPoin
ทันสมัย 1.4 เทคนิค
วิเคราะหที่จาํ เปน และนอก t
วิเคราะห
สําหรับวัสดุนาโน ชั้นเรียน
1-2 บทที่ 2 เคมี
3
- เขาใจและอธิบาย -การ
1. ตําราหลัก - สอบ
โครงสรางของวัสดุนา
โครงสรางพื้นฐาน บรรยาย - 2. เอกสาร กลางภาค
โน
ของวัสดุนาโนได - ถาม และ ประกอบการ
2.1 พันธะของวัสดุ
เขาใจและจําแนก ตอบ
สอน 3.
ขนาดนาโน 2.2
ความแตกตางของ ปญหาใน PowerPoin
อันตรกิริยาเชิง
พันธะเคมีชนิดตางๆ หองและ t
อิเล็กตรอน 2.3 พัน
ได - เปรียบเทียบ นอกชัน้
ไฮโดรเจน 2.4 แรง
ความแรงของพันธะ เรียน
ดึงดูดแบบแวนเดอร
เคมีชนิดตางๆ ได
วาล 2.5 ผลของ
ไฮโดรโฟบิก
2-4 บทที่ 3 การ
8
- มีความเขาใจ
-การ
1. ตําราหลัก - การเขา
เปลี่ยนแปลงวัฏภาค
เบื้องตนเกี่ยวกับอุณ บรรยาย - 2. เอกสาร เรียนและ
ของวัสดุนาโน
หพลศาสตรเคมี - มี ถาม และ ประกอบการ สอบยอย
3.1 อุณหพลศาสตร
ความเขาใจและ
ตอบ
สอน 3.
เพื่อ

อาจารย
ผูสอน
ผศ.ดร.
สุจิตรา
กลิ่นศรี
สุข

ผศ.ดร.
สุจิตรา
กลิ่นศรี
สุข

อ.ดร. สุ
วัตร
นานันท

เคมีเบื้องตน 3.2
ความจุความรอน 3.3
การเปลีย่ นแปลงวัฏ
ภาค 3.4 การแข็งตัว
และการหลอมเหลว
ของอนุภาคระดับนา
โน 3.5 โครงสราง
ของอนุภาคระดับนา
โน 3.6 การผันผวน
ของโครงสราง

5-7 บทที่ 4 สมบัติทาง
กายภาพและการ
พิสูจนเอกลักษณของ
วัสดุ
4.1 สมบัตกิ ารนํา
ไฟฟา 4.2 สมบัติ
แมเหล็ก 4.3 พื้นผิว
และปริมาตร 4.4
การพิสูจนเอกลักษณ
ทางโครงสราง 4.5
การพิสูจนสมบัติทาง
กายภาพ
8-10 บทที่ 4 สมบัติทาง
กายภาพและการ
พิสูจนเอกลักษณของ

9

9

อธิบายความจุความ ปญหาใน
รอน ทั้งสามรูปแบบ หองและ
คือ ตามแบบดั้งเดิม นอกชั้น
ตามแบบจําลองของ เรียน ไอนสไตนและตาม คนควา
แบบจําลองของเด ขอมูล
อบาย - มีความเขาใจ เพิ่มเติมที่
การเปลีย่ นแปลงวัฏ ทันสมัย
ภาคของวัสดุ - มี และทํา
ความเขาใจการ
รายงาน
เปลี่ยนวัฏภาคทั้งการ
แข็งตัวและการ
หลอมเหลวของ
อนุภาคระดับนาโน อธิบายโครงสราง
อนุภาคระดับนาโนได
- อธิบายการผันผวน
ของโครงสรางของ
อนุภาคระดับนาโนได
-มีความเขาใจและ - การ
สามารถอธิบาย
บรรยาย สมบัติการนําไฟฟา ถามและ
สมบัติแมเหล็ก
ตอบ
พื้นผิวและปริมาตร ปญหาใน
ของวัสดุ -มีความ ชั้นเรียน
เขาใจและสามารถ
พิสูจนเอกลักษณทาง
โครงสรางและทาง
กายภาพของวัสดุได

PowerPoin ติดตาม
t
การมีสวน
รวม การบาน สอบกลาง
ภาค

1. ตําราหลัก - สอบ
2. เอกสาร กลางภาค
ประกอบการ
สอน 3.
PowerPoin
t

ผศ.ดร.
จินดา
เข็ม
ประสิท
ธิ์

- เขาใจและสามารถ -การ
1. ตําราหลัก อ.ดร.
อธิบายสมบัติเชิงกล บรรยาย - 2. เอกสาร แบบฝกหั นนทิภา
เชิงความรอน และ ถาม และ ประกอบการ
สุพรรณ

วัสดุ (ตอ)
4.6 สมบัติเชิงกล 4.7
สมบัตเิ ชิงความรอน
4.8 สมบัติพลวัต 4.9
การพิสูจนเอกลักษณ
ทางเคมี
11-12 บทที่ 5 ประเภทของ
วัสดุนาโน
5.1 โครงสราง 0 มิติ
5.2 โครงสราง 1 มิติ
5.3 โครงสราง 2 มิติ
5.4 วัสดุนาโนชนิด
พิเศษ
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13-14 บทที่ 6 การขึ้นรูป
วัสดุนาโน
6.1 Lithography
6.2
Nanomanipulatio
n and
nanolithography
6.3 Soft
lithography 6.4
Assembly
nanoparticle and
nanowires
15 บทที่ 7 การประยุกต
7.1 นาโน
อิเล็กทรอนิกส 7.2
นาโนบอทส 7.3 การ
ประยุกตทางชีวภาพ

6

3

พลวัตของวัสดุได - ตอบ
สอน 3.
ด - สอบ ไชย
เขาใจและสามารถ ปญหาใน PowerPoin ปลายภาค มาตย
พิสูจนเอกลักษณทาง หองและ t
เคมีของวัสดุได
นอกชั้น
เรียน -ทํา
แบบฝกหั
ด
- มีความเขาใจและ -การ
1. ตําราหลัก - การบาน อ. วิจิ
สามารถจําแนก
บรรยาย - 2. เอกสาร - สอบ ตรา
โครงสรางของวัสดุนา ถาม และ ประกอบการ ปลายภาค เจน
โนแบบ 0 มิติ 1 มิติ ตอบ
สอน 3.
วิริยะกุล
และ 2 มิติ ได ปญหาใน PowerPoin
เขาใจและสามารถ หองและ t
จําแนกโครงสราง นอกชั้น
วัสดุนาโนชนิดพิเศษ เรียน -ทํา
ได
แบบฝกหั
ด
-มีความเขาใจและ - การ 1. ตําราหลัก - การบาน อ. วิจิ
สามารถอธิบายการ บรรยาย - 2. เอกสาร - สอบ ตรา
ขึ้นรูปแบบ
ถาม และ ประกอบการ ปลายภาค เจน
Lithography,
ตอบ
สอน 3.
วิริยะกุล
Nanomanipulatio ปญหาใน PowerPoin
n and
หองและ t
nanolithography, นอกชั้น
Soft lithography เรียน - ทํา
และ Assembly แบบฝกหั
nanoparticle and ดและ
nanowires
การบาน
- มีความเขาใจและ
สามารถอธิบายการ
ประยุกตของวัสดุนา
โน ดาน นาโน
อิเล็กทรอนิกส นาโน

-การ
บรรยาย ถาม และ
ตอบ
ปญหาใน

1. ตําราหลัก - การบาน อ. วิจิ
2. เอกสาร - สอบ ตรา
ประกอบการ ปลายภาค เจน
สอน 3.
วิริยะกุล

7.4 การเรงปฏิกิรยิ า
7.5 แหลงพลังงานนา
โน

2.

บอทส การประยุกต
ทางชีวภาพ การเรง
ปฏิกิริยา และแหลง
พลังงานนาโน

หองและ PowerPoin
นอกชั้น t
เรียน -ทํา
แบบฝกหั
ดและ
การบาน

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
การสอบกลางภาค
8
การสอบปลายภาค
15
คะแนนการบาน และคะแนนแบบฝกหัด 1-15
การเขาเรียน
8-15
การนําเสนอรายงานเปนกลุม
13-15

สัดสวนคะแนน
44
40
8
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หมายเหตุ
อ.สุจิตรา อ.สุวัตร อ.จินดา
อ.นนทิภา อ.วิจิตรา
อ.จินดา, อ.นนทิภา อ.วิจิตรา
อ.นนทิภา อ.วิจิตรา
อ.วิจิตรา

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1 D.R. Askeland, F. Haddleton, P. Green and H. Robertson. The Science ans Engineering of Materials. 3rd
ed. Chapman & Hall. 1990. 1.2 W.F. Smith. 3rd ed. Principles of Materials Science and Engineering.
McGraw-Hill. 1996. 1.3 D. Vollath, Nanomaterials: An Introduction to Synthesis, Properties and
Applications. Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA. 2008. 1.4 ดร. ธีระพงษ พวงมะลิ, นาโนฟสิกส, McGraw-Hill
Education. 2014
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารประกอบการสอน

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2. การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรด
ตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ 2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่

หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 2.4. การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพือ่ แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะจาก อาจารยที่ มีความรูและ ประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดาน
การสอนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ
เปนตน 3.2. การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ
ระดับ มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับ หลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับ
คะแนน หรือเกรด ในระดับ หลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.2. เมื่อประกาศระดับคะแนน
หรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการ ประเมินอาจมี ความผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัด เปนการประชุม
สัมมนา ในระดับตางๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับ
คะแนนต่ําหรือ สูงผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการ ดําเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 5.3. พัฒนาทักษะการ
เรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู 5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของ
นักศึกษา (โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

