มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343121 เคมีอนินทรีย 1
Inorganic Chemistry I
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน

1 นางสาว จินดา เข็มประสิทธิ์
อาจารยผูสอน
ที่
1
1
1
1
1

ชื่อ - นามสกุล

นางสาว นิธิมา เคารพาพงศ
นางสาว จินดา เข็มประสิทธิ์
นางสาว ศิรินุช ลอยหา
นางสาว สุจิตรา กลิ่นศรีสุข
นาง อัญชุลี ฉวีราช

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารย
เลขประจําตัว
บัตรประชาชน

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

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
2016-01-19

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจความหมายและหลักการของแตละบทเรียนเพือ่ นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและประกอบกับ
ความรูในสาขาอื่นๆ ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ยังไมมีการปรับปรุง

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอมและสัญลักษณของเทอม โครงสรางโมเลกุลและทฤษฎีพันธะ สมมาตรและทฤษฎีกลุม
สถานะของแข็งและเคมีวัสดุ เคมีกรดและเบส ปฏิกิรยิ าออกซิเดชันและรีดักชัน เคมีของธาตุเรพริเซนเททิฟ
Atomic structure and term symbol, molecular structure and bonding theory, symmetry and group theory,
solid state and material chemistry, acid-base chemistry, oxidation and reduction reaction, chemistry of
representative elements.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย45 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง90 รวม135
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสมั มาคารวะ รูจกั กาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม

2

3

(3) เคารพสิทธิและฟงความคิดเห็นของผูอื่น
วิธีการสอน
(1) มีการชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงกําหนดการสอน เกณฑการวัดผล และวิธีปฏิบัติตนในชั้นเรียน เชน
การเขาหองเรียนอยางสม่าํ เสมอ เปนตน
(2) อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
วิธีการประเมินผล
(1) การเช็คชื่อเขาหองเรียน

2. ความรู
1

ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาการ สามารถปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพใน
สถานการณตางๆ ได
(3) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ

2

(4) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
วิธีการสอน
(1) เปนการสอนแบบบรรยายนําเสนอโดยคอมพิวเตอร และ หรือ เอกสารประกอบการสอน
(2) นักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน

3

(3) ใหการบานและทําทดสอบยอยในหองเรียน
วิธีการประเมินผล
(1) สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
(2) แบบทดสอบยอย และแบบฝกหัด

3. ทักษะทางปญญา

1

2

3

ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนควา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและแกปญหาทาง
วิชาการไดอยางสรางสรรค
(2) สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หาการ
ทํางานไดอยางเปนระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
วิธีการสอน
(1) การสอนบรรยายโดยนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
(2) ใหการบานและทําแบบทดสอบยอยในชั้นเรียน
วิธีการประเมินผล
(1) สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค
(2) แบบทดสอบยอย และแบบฝกหัด

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1
2
3

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง
วิธีการสอน
(1) ใหทําการบาน
วิธีการประเมินผล
(1) คะแนนจากการบานที่ใหทํา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ตองพัฒนา
(1) นักศึกษาสามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบใน
ชีวิตประจําวันได
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการเรียนรูได
วิธีการสอน
(1) ใหทําการบานหรือแบบฝกหัด
(2) กระตุนใหเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูลชวยในการ
เรียนรู
วิธีการประเมินผล
(1) สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
(2) แบบฝกหัด

6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

ผลการเรียนรู
กิจกรรม
สัปดาห หนวย บทและ จํานวน
วัตถุประสงค
วิธีการ อาจารย
การเรียน สื่อการสอน
ที่
หัวขอ
ชัว่ โมง 1 2 3 4 5 6 การเรียนรู
ประเมิน ผูสอน
การสอน
1-2 1 โครงสราง
6
1. เขาใจถึงเลข - บรรยาย - - Power
- สอบ รศ.ดร.
อิเล็กตรอนของ
ควอนตัมของ ถามและ Point
กลางภาค นิธิมา
อะตอมและ
อะตอมที่มี ตอบปญหา presentation - ทํา
เคารพา
สัญลักษณของ
อิเล็กตรอน ในและนอก - เอกสาร
แบบฝกหัด พงศ
เทอม
เดี่ยวและหลาย ชั้นเรียน - ประกอบการ
1.1 เลขควอนตัม
อิเล็กตรอน 2. ทํา
สอน - Home
ของอะตอมที่มี
สามารถหา แบบฝกหัด page รายวิชา
อิเล็กตรอนเดี่ยว
สัญลักษณของ
1.2 เลขควอนตัม
เทอมได 3.
ของอะตอมที่มี
เขาใจกฏการ
หลายอิเล็กตรอน
แยกของระดับ
1.3 สัญลักษณ
พลังงานของ
ของเทอม 1.3.1
อะตอม
การคูควบรัสเซสซอนเดอรส 1.3.2
การหาเทอม และ
ไมโครสเตท 1.4
กฏการแยกของ
ระดับพลังงาน
ของอะตอมที่
เปนไปตามเทอม
และไมโครสเตท
3-5 2 โครงสราง
9
1. สามารถ - บรรยาย - - Power
- ทํา
รศ.ดร.
โมเลกุลและ
อธิบายพันธะ ถามและ Point
แบบฝกหัด นิธิมา
ทฤษฎีพันธะ
เคมีชนิดตาง ๆ ตอบปญหา presentation - สอบ เคารพา
2.1 ทบทวนชนิด
ได 2. เขาใจ ในและนอก - เอกสาร
กลางภาค พงศ
ของพันธะเคมี
ทฤษฏีพันธะ ชั้นเรียน - ประกอบการ
2.2 โครงสราง
ตาง ๆ เชน ทํา
สอน - Home

โมเลกุลโคเวเลนต
และทฤษฎีพันธะ
2.2.1 ทฤษฎี
พันธะเวเลนต
และออร
บิทัลไฮบริ-ไดเซ
ชัน 2.2.2 ทฤษฎี
การผลักคู
อิเล็กตรอน และ
โครงสรางโมเลกุล
โคเวเลนต 2.2.3
ทฤษฎีโมเลกุลาร
ออรบิทัล สมบัติ
ทางแมเหล็ก และ
ความแข็งแรงของ
พันธะ

6-8 3. สถานะ
9
ของแข็งและเคมี
วัสดุ
3.1 ทบทวน
โครงสรางของแข็ง
ไดแก ชนิด
ของแข็ง หนวย
เซลลและ
โครงสรางผลึก
การจัดเรียง
อะตอมในผลึก
อัตราสวนรัศมี
3.2 ผลึกไอออนิก
3.2.1 โครงสราง
ผลึกของผลึกไอ

ทฤษฎีพันธะเว แบบฝกหัด page รายวิชา
เลนต และออร
บิทัลไฮบริ-ไดเซ
ชัน ทฤษฎีการ
ผลักคู
อิเล็กตรอน
ของโครงสราง
โมเลกุลโคเว
เลนต และ
ทฤษฎีโมเล
กุลารออรบิทลั
3. สามารถใช
ทฤษฎีโมเล
กุลารออรบิทลั
อธิบายสมบัติ
ทางแมเหล็ก
และความ
แข็งแรงของ
พันธะได
1. รูจักชนิด - บรรยาย - - Power
- สอบ
ของแข็ง 2. ถามและ Point
กลางภาค
สามารถอธิบาย ตอบปญหา presentation
การจัดเรียง ในและนอก - เอกสาร
อะตอม ไอออน ชั้นเรียน ประกอบการ
และโมเลกุลใน
สอน
โครงผลึกได 3.
เขาใจถึงโครง
ผลึกไอออนิก
และพลังงาน
แลตทิซ รวมถึง
เสถียรภาพทาง
ความรอนและ
การละลาย 4.
รูจักผลึกโลหะ

ผศ.ดร.
จินดา
เข็ม
ประสิทธิ์

ออนิก 3.2.2
พลังงานแลตทิซ
3.2.3 เสถียรภาพ
ทางความรอน
และการละลาย
3.3 ผลึกโลหะ
และโลหะผสม
3.3.1 ทฤษฎีแถบ
3.3.2 สารกึ่ง
ตัวนํา สารตัวนํา
ยวดยิ่ง และการ
ประยุกต 3.3.3
โลหะผสม 3.4
เทคนิคการ
เลี้ยวเบนของรังสี
เอ็กซ 3.5 เคมี
วัสดุ 3.5.1 โลหะ
ออกไซด ไนไตรด
และฟลูออไรด
3.5.2 ชาลโคจี
ไนด และเคมีอิน
เทอรคาเลชัน
3.5.3 วัสดุเชิง
โมเลกุลและฟูล
เลอไรด
9-10 4 สมมาตรและ
6
ทฤษฎีกลุม
4.1 การหา
สมมาตร 4.2
ตารางแสดง
ลักษณะ 4.3 กลุม
จุด 4.4 การ
ประยุกต

และโลหะผสม
และสามารถ
อธิบายการนํา
ไฟฟาของผลึก
ชนิดนี้ได 5.
เขาใจเทคนิค
การเลีย้ วเบน
ของรังสีเอ็กซ
6. รูจักเคมีวัสดุ
บางชนิด

1. เขาใจทฤษฎี - บรรยาย - - Power
- เขาเรียน รศ.ดร.
กลุม และ
ถามและ Point
ตรงเวลา - อัญชุลี
สามารถนํา ตอบปญหา presentation สอบปลาย ฉวีราช
ความรูที่ไดไป ในและนอก - เอกสาร
ภาค
หากลุมจุดของ ชั้นเรียน - ประกอบการ
โมเลกุลชนิด เช็คชื่อเขา สอน
ตาง ๆ ได 2. เรียน
ทราบถึงการนํา
ทฤษฎีกลุมไป

11-12 5. เคมีกรด-เบส
5
5.1 นิยามกรดเบส 5.2 กรด-เบส
แบบฮารดและ
ซอฟต 5.2.1
ทฤษฎีกรด-เบส
แบบฮารดและ
ซอฟต 5.2.2 การ
วัดเชิงปริมาณ
5.3 ความแรงของ
กรด-เบส 5.3.1
การวัดอันตรกิริยา
ของกรด-เบส
5.3.2 สัมพรรค
ภาพโปรตอน
5.3.3 ความแรง
กรด-เบสของ
สารประกอบ
ไฮโดรเจนโมเลกุล
คู 5.3.4 ผลการ
เหนี่ยวนํา 5.3.5
ความแรงกรดเบสของ
สารประกอบออก
โซแอซิด 5.3.6
ความแรงกรดของ
แคทไอออนใน
สารละลายที่มีน้ํา
เปนตัวทําละลาย
5.3.7 ผลการกีด
ขวาง 5.3.8
ปฏิกิริยาโซลเวชัน
และความแรง

ประยุกตใช
1. สามารถ - บรรยาย - - Power
- เขาเรียน ผศ.ดร.
อธิบายนิยาม ถามและ Point
ตรงเวลา - สุจิตรา
กรดเบสชนิด ตอบปญหา presentation ทํา
กลิ่นศรี
ตาง ๆ ได 2. ในและนอก - เอกสาร
แบบฝกหัด สุข
สามารถ
ชั้นเรียน - ประกอบการ - สอบ
เปรียบเทียบ ทํา
สอน
ปลายภาค
ความแรงของ แบบฝกหัด
กรดและเบส - เช็คชื่อ
ชนิดตาง ๆ ได เขาเรียน
3. อธิบาย
ปฏิกิริยาโซลเว
ชันและความ
แรงกรด-เบสได
4. เขาใจถึง
ปฏิกิริยากรด
เบสในระบบตัว
ทําละลายเปน
น้ําและไมใชน้ํา
5. รูจักกรดยวด
ยิ่ง

กรด-เบส 5.3.9
ตัวทําละลายที่
ไมใชน้ําและความ
แรงกรด-เบส
5.3.10 กรดยวด
ยิ่ง
12-14 6. ปฏิกิริยา
5
ออกซิเดชันและ
รีดักชัน
6.1 การสกัดแร
ธาตุ 6.2 ศักย
รีดักชัน 6.2.1
ปฏิกิริยาครึ่งเซลล
6.2.2 ศักย
มาตรฐาน 6.2.3
สมการเนินสต
6.2.4 ปจจัยทาง
จลนพลศาสตร
6.3 เสถียรภาพรี
ดอกซ 6.3.1
ปฏิกิริยากับน้ํา
6.3.2 ปฏิกิริยา
ออกซิเดชันดวย
ออกซิเจนใน
บรรยากาศ 6.3.3
ดิสพรอพอร
ชันเนชัน
14-15 7 เคมีของธาตุ
5
เรพริเซนเททิฟ
7.1 เคมีของธาตุ
กลุมเอส และ
สมบัติบางอยาง
7.2 เคมีของธาตุ
กลุมพี และสมบัติ

1. เขาใจถึงศักย - บรรยาย - - Power
- เขาเรียน ผศ.ดร.
รีดักชันและ ถามและ Point
ตรงเวลา - สุจิตรา
สมการเนินสต ตอบปญหา presentation ทํา
กลิ่นศรี
และสามารถใช ในและนอก - เอกสาร
แบบฝกหัด สุข
สมการเนินสต ชั้นเรียน - ประกอบการ - สอบ
ในการคํานวณ ทํา
สอน
ปลายภาค
คาศักยของ แบบฝกหัด
ปฏิกิริยาได 2. - เช็คชื่อ
สามารถอธิบาย เขาเรียน
เสถียรภาพรี
ดอกซในแบบ
ตาง ๆ ได

เขาใจถึงสมบัติ
ทางเคมีของ
ธาตุกลุมเอส
และพี

- บรรยาย - - Power
- เขาเรียน อ.ดร.ศิริ
ถามและ Point
ตรงเวลา - นุช ลอย
ตอบปญหา presentation ทํา
หา
ในและนอก - เอกสาร
แบบฝกหัด
ชั้นเรียน - ประกอบการ และ
ทํา
สอน
ทดสอบ
แบบฝกหัด
ยอย -

บางอยาง

2.

และสอบ
ยอยในชั้น
เรียน - เช็ค
ชื่อเขาเรียน

สอบปลาย
ภาค

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
คะแนนการบาน และแบบทดสอบยอย 1-15
การสอบกลางภาค
9
การสอบปลายภาค
16
เขาเรียนตรงเวลา
1-15

สัดสวนคะแนน

หมายเหตุ

9
47
41
3

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยอาจารยผสู อน 2. D.F. Shriver & P.W. Atkins, Inorganic Chemistry, 4th Ed.,
Oxford University Press, 2006. 3. G.L. Miessler, D.A. Tarr, Inorganic Chemistry, 3rd Ed., Pearson Prentice Hall,
2004.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Home page ของอาจารยผสู อนในบางหัวขอ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Home page ใน Website อื่นๆ ที่แนะนําใหเขาไปศึกษา

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรู ที่ไดรับและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวย
ระบบ คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย และการตอบแบบสอบถาม
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยภาควิชา
3. การปรับปรุงการสอน
ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
แลว จัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุมประเมินขอสอบ

และความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิด
ชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการประชุมของทีมอาจารยผูสอนทุกภาคการศึกษา โดยใชผลจากแบบประเมินมาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาทําการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

