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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343122 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1
Inorganic Chemistry Laboratory I
2. จํานวนหนวยกิต
1 (0-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาบังคับ สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะ วิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่

ชื่อ - นามสกุล

เลขประจําตัว บัตร
ประชาชน

1 นางสาว พูนสุข ภูสมิ มา
อาจารยผูสอน
ที่
1 นาง สุจิตรา ยังมี

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย
ชื่อ - นามสกุล

เลขประจําตัว บัตร
ประชาชน

ศาสตราจารย

1
1
1
1
1
1
1
1

นางสาว จินดา เข็มประสิทธิ์
นางสาว สุจิตรา กลิ่นศรีสุข
นาย เจาทรัพย บุญมาก
นางสาว นิธิมา เคารพาพงศ
นางสาว พูนสุข ภูสมิ มา
นาง อัญชุลี ฉวีราช
xx ศิรินันท กุลชาติ
นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพยเจริญ

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
รองศาสตราจารย
อาจารย
รองศาสตราจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
343 101 เคมี CHEMISTRY
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" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ

8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2015-12-14

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีเทคนิคพื้นฐานทางเคมีอนินทรียที่ถูกตอง 1.2 มีความเขาใจในภาคทฤษฎีเพิ่มมากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
วิชานี้ปรับปรุงเพื่อใหมีบทปฏิบตั ิการที่สอดคลองกับการเรียนในภาคบรรยายของวิชา 343 121 เคมีอนินทรีย1 ซึ่งเปนปฏิบัติการที่จะชวยเสริมสรางความเขาใจในภาค บรรยายไดดีขึ้น และ
สามารถนําไปประยุกตใชในปฏิบัตกิ ารขั้นสูงตอไป

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
การทดลองที่เกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา **343 121 เคมีอนินทรีย 1
Experiments are related to contents in **343 121 Inorganic Chemistry I
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย0 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง2 รวม0
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสมั มาคารวะ รูจกั กาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ

2

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
วิธีการสอน
(1) การกําหนดใหเขาเรียนตรงเวลา และสงสมุดปฏิบัติการกอนเขาทําปฏิบัติการ
(2) จัดใหทําปฏิบัติการเปนกลุม เพื่อใหแบงงานกันรับผิดชอบ

3

(3) สอดแทรกจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรที่ดี
วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในหองปฏิบตั ิการ และจัดใหมีคะแนนสอบยอยกอนทําปฏิบตั ิการเพื่อใหนักศึกษาตรงตอเวลาและมีการเตรียมตัวมากอน
ปฏิบัติจริง

2. ความรู
1

ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการ
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาการ สามารถปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณตางๆ ได
(3) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ

2

(4) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
วิธีการสอน

(1) อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวของกอนทําปฏิบัติการนั้นๆ
(2) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
(3) ดูแลและอธิบายเพิม่ เติมขณะนักศึกษาทําปฏิบัติการ
3

(4) นักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกหองปฏิบัติการ
วิธีการประเมินผล
(1) รายงานปฏิบตั ิการ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบยอย และการสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
1

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญ
 หาทางวิชาการไดอยางสรางสรรค

2

(2) สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หาการ ทํางานไดอยางเปนระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
วิธีการสอน
(1) ชี้นําการแกไขปญหาที่พบขณะทําปฏิบัติการ

3

(2) กระตุนใหนักศึกษาแกไขปญหาอยางมีหลักการ
วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) รายงานปฏิบตั ิการ
(3) การสอบวัดความรูจากการสอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

1

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง

2

(2) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี โดยตระหนักในความแตกตางหลากหลายทาง สังคมและวัฒนธรรม
วิธีการสอน
(1) จัดใหทําปฏิบัติการเปนกลุม

3

(2) สงเสริมใหนักศึกษาวิเคราะหผลการทดลองภายในกลุม
วิธีการประเมินผล
(1) รายงานปฏิบตั ิการ
(2) พิจารณาจากการแบงหนาที่การทํางาน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2
3

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบ ในชีวิตประจําวัน และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศ
วิธีการสอน
(1) อธิบายหลักการ เทคนิคการวิเคราะห และการใชเครื่องมือที่เกี่ยวของในปฏิบัติการ
วิธีการประเมินผล
(1) การสอบวัดความรูจากการสอบปลายภาค

6. ทักษะพิสัย
1

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล

1.

แผนการสอน

ผลการเรียนรู
สัปดาห
วัตถุประสงคการเรียนรู
หนวย บทและหัวขอ
จํานวนชั่วโมง
ที่
12 3 4 5 6
1 การแนะนําวิชาและหองปฏิบัติการ
0
-เพื่อใหนักศึกษารูจักวิธีการเขาทําปฏิบัติการที่ถูกตองและมีความปลอดภัย -เพื่อ
1.1 แนะนําและชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงระเบียบและวิธีการปฏิบตั ติ นใน
กําหนดการเรียน เกณฑการประเมิน
หองปฏิบัติการ รวมทั้งการสอบและ เกณฑการประเมินผล 1.2 แนะนําอุปกรณเครื่อง
แกวและอื่นๆและการใชงานตางๆ 1.3 แนะนําขอปฏิบัตเิ พื่อความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ
3 การทดลองที่ 1 การศึกษาสเปกตรัมของสสาร
0
-นักศึกษาสามารถสังเกตปรากฏการณเกี่ยวกับแสงของสสาร ซึ่งเปนธรรมชาติขอ
เปนการศึกษาสเปกตรัมเปลงแสงและสเปกตรัมดูดกลืนจากแหลงกําเนิดตางๆ กัน
นักศึกษาสามารถพิสูจนลักษณะของสสารวาเปนอะตอม โมเลกุล หรือมวลกอนไ

4-5 การทดลองที่ 2 การแยกไอออนเชิงซอนโดยการแลกเปลี่ยนไอออน
เปนการใชเทคนิคโครมาโทกราฟแลกเปลีย่ นไอออนแยกโลหะตามขนาดของประจุบน
ไอออน โดยอาศัยสัมพรรคภาพตอตําแหนงของแอนไอออนในเรซินที่แตกตางกัน

0

- นักศึกษาสามารถแยกไอออนเชิงซอนโดยวิธีโครมาโทกราฟแลกเปลี่ยนไอออนไ
สามารถตรวจสอบชนิดของไอออนเชิงซอนโดยวิธีทางสเปกโทรสโกปไดอยางถูกต

6

0

- นักศึกษาสามารถหาสูตรของสารประกอบโคออรดิเนชันโดยใชวิธีวัดการดูดกล
อยางถูกตอง

การทดลองที่ 3 การหาสวนประกอบของไอออนเชิงซอนโดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมทรี
อาศัยวิธีของจอบ (Job's method) ที่กลาววา "สารละลายที่ใหคาการดูดกลืนแสง
สูงสุด จะเปนสารละลายที่มีอัตราสวนระหวางไอออนและลิแกนดเทากับอัตราสวนที่
เกิดในสารเชิงซอน" ในการหาสูตรของสารประกอบโคออรดเิ นชัน

7

การทดลองที่ 4 การจัดเรียงของอะตอมหรือไอออนในของแข็ง
พิจารณาการจัดเรียงตัวรูปแบบตางๆของของแข็งในสามมิติ และศึกษาการจัดเรียงตัว
ของไอออนในสารประกอบตางๆ

0

- นักศึกษาสามารถเขาใจการจัดเรียงของอะตอมในโครงสรางผลึกแบบตางๆ กา
และการทํานายลักษณะโครงสรางไดอยางถูกตอง

8

การทดลองที่ 5 การหาโครงสรางผลึกโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ
รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซใชในการพิสูจนเอกลักษณของสารประกอบชนิด
ตางๆ ได

0

- นักศึกษาเขาใจหลักการและขั้นตอนในการหาโครงสรางของสารโดยเทคนิคกา
อยางถูกตอง

10 การทดลองที่ 6 การหาเลขออกซิเดชันของผลิตภัณฑทไี่ ดจากการรีดวิ ซวาเนเดียม(+5)
โลหะแทรนซิชัน เชน วาเนเดียม มีเลขออกซิเดชันไดหลายคา ทําใหไดสารละลายที่มสี ี
แตกตางกันออกไป

0

-นักศึกษาสามารถหาเลขออกซิเดชันของวาเนเดียมบางตัว ที่เปนผลิตผลจากการ
อยางถูกตอง- - นักศึกษาสามารถพิจารณาความเสถียรของวาเนเดียมที่มีออกซิเ
หลักการ

11 การทดลองที่ 7 สมมาตรและกลุมจุด
โมเลกุลอนินทรียม ีสมมาตรแตกตางกันออกไป ซึ่งสงผลตอระดับพลังงานตางๆ ไมวา
จะเปน electronic และ vibrational energy level และการสลายหรือสรางพันธะใน
ปฏิกิริยาเคมี

0

-นักศึกษาสามารถพิจารณาสมมาตรของโมเลกุลไดอยางถูกตอง

13 การทดลองที่ 8 การเตรียมและศึกษาสมบัติของสารประกอบโคออรดิเนชัน
โลหะแทรนซิชันสามารถเกิดเปนสารประกอบโคออรดเิ นชัน ที่มีไอออนโลหะอะตอม

0

-นักศึกษาสามารถเตรียมสารประกอบโคออรดิเนชันของโลหะแทรนซิชันบางตัวไ
วิเคราะหหาสวนประกอบและสูตรทางเคมีของสารประกอบโคออรดิเนชันที่เตรีย

กลางและลิแกนดเปนสวนประกอบ โดยมีเลขโคออรดิเนชันไดตั้งแต 2 ถึง 12

2.

14 การทดลองที่ 9 การเตรียมและศึกษาสมบัติของสารประกอบเฮโลเจนผสม
สารประกอบเฮโลเจนผสมเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุเฮโลเจนตางชนิดกัน และมี
สมบัตเิ ปนตัวออกซิไดส

0

-นักศึกษาสามารถเขาใจสมบัติของสารประกอบเฮโลเจนผสมบางชนิดไดอยางถูก
ทํานายรูปทรงทางเรขาคณิตของสารประกอบเฮโลเจนผสมไดอยางมีหลักการ

15 การสรุปผลการทําปฏิบัติการ

0

-เพื่อสรุปและเสนอแนะในการทําปฏิบัติการ

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
แบบทดสอบกอนเริม่ ทํา
ปฏิบัติการ
รายงานปฏิบตั ิการ
สอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน
2-11
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
คูมือปฏิบัติการเคมี 343 122 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

สัดสวนคะแนน

หมายเหตุ

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. Angelici, R.J., Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry, Saunders, London, 1977. 2. Basalo, F. and Pearson, R.G., Mechanisms of Inorganic Reactions, 2nd
ed., John Willey & Sons, New York, 1967. 3. Bassett, J., Denne, R.C., Jeffrey, G.H. and Mendham, J., Vogel’s Text-book of Quantitative Inorganic Analysis, 4th ed.,
Longman, New York, 1978. 4. Christiansen, J. A., Manual of Physico-Chemical Symbols and Terminology, J. Amer. Chem. Soc., 82, 5517-5522(1960). 5. Cotton, F.A.
and Wilkinson, Advanced Inorganic Chemistry, 4th ed., John Willey & Sons, New York, 1980. 6. Harrison. W.A., Electronic Structure and the Properties of Solids,
W.H. Freeman, San Francisco, 1980. 7. Huheey, J.E., Inorganic Chemistry, 3rd ed., Harper & Row, New York, 1983. 8. Girolami, G.S., Rauchfuss, T.B. and Angelici,
R.J., Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry: A Laboratory Manual, 3rd ed., University Science Books, 1999. 9. Pass, G. and Sutchiffe, Practical Inorganic
Chemistry, 2nd ed., Chapman and Hall, New York, 1974. 10. Skoog, D.A. and West, D.M., Fundamentals of Analytical Chemistry, 3rd ed., Holt Rinehart and
Winston, New York, 1976. 11. Tanaka, J. and Suib, S.L., Experimental Methods in Inorganic Chemistry, Prentice Hall, New Jersey, 1999.

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2. การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ
2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 2.4. การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอ
คําแนะนํา ขอเสนอแนะจากอาจารย ที่ มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการ สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เปนตน 3.2. การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ
ระดับ มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา

4.1. รายวิชาจะเขาสูกระบวนการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา หลังปดภาคการศึกษา ปการศึกษา 2557 4.2. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนน หรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.3. เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือ
เกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการประเมินอาจ มีความผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเปนการประชุม สัมมนา ในระดับตางๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์
การจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 5.3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู 5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

