มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343141 เคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาบังคับ สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาง ศุภลักษณ ศรีจารนัย
1 นาย วิทยา เงินแท
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นาง ศุภลักษณ ศรีจารนัย
1 นาย วิทยา เงินแท

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
3410101820080 รองศาสตราจารย
5570400070339 รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
3410101820080 รองศาสตราจารย
5570400070339 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"
ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2016-01-11

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษาสามารถ 1.1. มีความเขาใจและเห็นความสําคัญของวิชาเคมีวิเคราะห 1.2.
มีความเขาใจหลักการทําปริมาณวิเคราะห 1.3. มีความเขาใจขั้นตอนในการทําปริมาณวิเคราะหแบบดั้งเดิม 1.4.
มีความเขาใจการประเมินผลการวิเคราะห
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การวิเคราะหเชิงปริมาณแบบดั้งเดิม เปนพื้นฐานที่สําคัญของการวิเคราะหขั้นสูง
ดังนั้นรายวิชานี้จึงไดรวบรวมหัวขอที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห เชิงปริมาณแบบดั้งเดิมที่สําคัญ
และเปนที่นิยมในปจจุบัน ไดแก เทคนิคการวิเคราะหโดยการวัดปริมาตร เทคนิคการวิเคราะหโดยการชั่งน้ําหนัก
การสกัด ตลอดจนการนําสถิติมาใชในการประเมินผลการวิเคราะห

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
บทนําที่เกี่ยวกับเคมีวิเคราะห หลักการวิเคราะหเชิงปริมาณ การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ทฤษฎี
และการประยุกตการวิเคราะหเชิงปริมาณขั้นพื้นฐานของการวิเคราะห โดยปริมาตรและการชั่งน้ําหนัก
การวิเคราะหโดยปริมาตรจะเนนเกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบสในสารละลายน้ําและไมใชน้ํา การไทเทรตแบบตกตะกอน
การไทเทรต แบบรีดอกซ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอน การวิเคราะหโดยการสกัด
การตกตะกอนและการระเหย
Introduction to analytical chemistry, principles of analytical chemistry concerning quantitative
analysis, statistical evaluation of analytical data, theories and applications of quantitative analysis
concerning volumetry and gravimetry, acid-base and ionic equilibrium, volumetric methods
emphasized on aqueous and non-aqueous acid-base titration, precipitation titration, redox titration
and complexometric titration, extraction, precipitation and volatilization.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย45 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง0 รวม0

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

4.1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) 4.1.1.1. การตรงตอเวลา
(2) 4.1.1.2. ความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย

2

(3) 4.1.1.3. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร
4.1.2. วิธีการสอน
(1) 4.1.2.1. การใหงานที่มีกําหนดสงชัดเจน
(2) 4.1.2.2. การกําหนดใหเขาเรียนตรงเวลา

3

(3) 4.1.2.3. สอดแทรกจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรที่ดี
4.1.3. วิธีการประเมินผล
(1) 4.1.3.1. สังเกตพฤติกรรม
(2) 4.1.3.2. ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน
และจัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา
และความซื่อสัตยในการไมคัดลอกงาน หรือแบบฝกหัด

2. ความรู
1

2

4.2.1. ความรูที่ตองไดรบั
(1) 4.2.1.1.
ความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญของเทคนิคการวิเคราะหเชิงปริมาณแบบดั้งเดิม
สามารถนําไปประยุกตใชและนําไปเปนพื้นฐานสําหรับความรูในระดับสูงขึ้นได
4.2.2. วิธีการสอน
(1) 4.2.2.1. บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) 4.2.2.2. ยกตัวอยางกรณีศึกษาปญหาการวิเคราะหตัวอยางตางๆ ดวยเทคนิคที่เรียน

3

(3) 2.2.3. แนะนําแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ
4.2.3. วิธีการประเมินผล
(1) 4.2.3.1. แบบฝกหัดและการสอบยอย
(2) 4.2.3.2. การสอบวัดความรูจ ากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
1
2

4.3.1. ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) 4.3.1.1. ทักษะในการเลือกใชเทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะหตัวอยาง
4.3.2. วิธีการสอน

(1) 4.3.2.1. ใหทําแบบฝกหัด
3

(2) 4.3.2.2. ใหเสนอแนวคิดการแกปญ
 หาโดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะหที่เรียน
4.3.3. วิธีการประเมินผล
(1) 4.3.3.1. การตรวจใหคะแนนชิ้นงาน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1

2
3

4.4.1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) 4.4.1.1. ทักษะการทํางานเปนทีม
(2) 4.4.1.2. ทักษะการเปนผูนําและผูต ามที่ดี
4.4.2. วิธีการสอน
(1) 4.4.2.1. จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหและแกปญ
 หาดานการวิเคราะหเชิงปริมาณแบบดั้งเดิม
4.4.3. วิธีการประเมินผล
(1) 4.4.3.1. สังเกตพฤติกรรม
(2) 4.4.3.2. ตรวจจากรายงานที่รวมกันทํา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

4.5.1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) 4.5.1.1. สามารถคํานวณความเขมขนในหนวยตางๆ ได

2

(2) 4.5.1.2. การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.2. วิธีการสอน
(1) 4.5.2.1. ทําแบบฝกหัดที่มอบหมาย

3

(2) 4.5.2.2. แนะนําแหลงขอ/ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบออนไลนและวิธีการคนควา
4.5.3. วิธีการประเมินผล
(1) 4.5.3.1. ประเมินผลแบบฝกหัดทีส่ ง
(2) 4.5.3.2.
ประเมินผลจากการรายงานสรุปขอมูลที่ไดจากการคนควาออนไลนโดยผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส

6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

จําน ผลการเรี
วิธีก อาจ
สัป
สื่อการ ารป ารย
วนชั่ ยนรู
ดา หนวย บทและหัวขอ
วัตถุประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน
สอน ระเมิ ผูสอ
วโม
หที่
123 4 5 6
ง
น น
1 1.
1.5
-
- การบรรยาย  - การถาม-  - สอบ รศ.
บทนําเกี่ยวกับเคมีวเิ ค
เขาใจหลักการและขั้นตอนใ ตอบ
ตํารา กลาง ดร.
ราะห
นการวิเคราะหเชิงปริมาณแ
 - ภาค ศุภลั
1.1หลักการวิเคราะหเ
บบดั้งเดิม
เอกสาร
กษ
ชิงปริมาณ 1.2
ประกอ
ณ
การแบงวิธีการวิเคราะ
บคําสอ
ศรีจ
หเชิงปริมาณ 1.3
น ารนั
ขั้นตอนการวิเคราะหตั
Power
ย
วอยาง
Point
1- 2.
6.0

 การบรรยาย  การถาม- ตํารา สอบ รศ.
2 ความเขมขนของสารล
รูจักชนิดของสารเคมีที่ใชใน ตอบ  สอบยอย

กลาง ดร.
ะลายและสารละลายม
งานวิเคราะหเชิงปริมาณ 
เอกสาร ภาค ศุภลั
าตรฐาน
สามารถคํานวณความเขมข
ประกอ
กษ
2.1
นของสารมาตรฐานได
บคําสอ
ณ
ความบริสุทธิ์ของสาร
น
ศรีจ
2.2
Power
ารนั
สารละลายมาตรฐานป
Point
ย
ฐมภูมิ 2.3
สารละลายมาตรฐานทุ
ติยภูมิและการหาควา
มเขมขนที่แนนอน 2.4
หนวยของความเขมขน
2.5
การเตรียมสารละลาย
มาตรฐาน
3- 3.
3.0
- การบรรยาย  -การถาม- - สอบ รศ.
4 การประเมินผลการวิเ
เขาใจลักษณะของขอมูลที่ได ตอบ  -ทําแบบฝกหัด
ตํารา - ยอย ดร.
คราะห
จากการวิเคราะห  
สอบ ศุภลั
3.1
สามารถจัดการขอมูลทีไ่ ดจา
เอกสาร กลาง กษ
ความผิดพลาดในการวิ
กการวิเคราะหโดยใชวิธีทาง
ประกอ ภาค ณ
เคราะห 3.2
สถิติที่เหมาะสม
บคําสอ
ศรีจ
สถิติและการประเมินผ
นารนั
ลการวิเคราะห 3.3
ย

การตัดขอมูล 3.4
การทดสอบนัยสําคัญ
4 4.
1.5
การวิเคราะหโดยการวั
ดปริมาตร
4.1 การไทเทรต 4.2
ประเภทของการไทเท
รต 4.3
เทคนิคและอุปกรณกา
รไทเทรต 4.4
อินดิเคเตอร และ
กราฟการไทเทรต 4.5
ทบทวนการคํานวณเกี่
ยวกับความเขมขน
4.6
การคํานวณเกี่ยวกับก
ารไทเทรต
5- 5.
6.0
6 การไทเทรตโดยอาศัย
ปฏิกิริยากรด-เบส
5.1 สมดุลกรด-เบส
5.2 ปฏิกิริยากรด-เบส
5.3
สารละลายมาตรฐานแ
ละการหาความเขมขน
ที่แนนอน 5.4
อินดิเคเตอรสําหรับกา
รไทเทรตปฏิกริ ิยากรด
-เบส 5.5
การคํานวณเพื่อสรางก
ราฟของการไทเทรตก
รด-เบสประเภทตางๆ
5.6
การไทเทรตปฏิกริ ิยาก
รดเบสในสารละลายที่ไมใ
ชน้ํา 5.7 การประยุกต

Power
Point
-
 -การบรรยาย  -การถาม-  - สอบ รศ.
เขาใจทฤษฎีพื้นฐานและองค ตอบ  -ทําแบบฝกหัด
ตํารา กลาง ดร.
ประกอบพื้นฐานในการวิเคร
 - ภาค ศุภลั
าะหโดยการวัดปริมาตร เอกสาร
กษ

ประกอ
ณ
สามารถคํานวณความเขมข
บคําสอ
ศรีจ
นของสารที่ไดจากการไทเทร
นารนั
ต
Power
ย
Point

-
 -การบรรยาย  -การถาม- - ตํารา - สอบ รศ.
เขาใจทฤษฎีพื้นฐานของกรด ตอบ -ทําแบบฝกหัด
เอกสาร ยอย ดร.
เบสและการไทเทรตโดยอาศั
ประกอ สอบ ศุภลั
ยปฏิกิริยากรด-เบส  บคําสอ กลาง กษ
สามารถคํานวณการเปลี่ยนแ
น - ภาค ณ
ปลงความเขมขนของสาร ณ
Power
ศรีจ
จุดตางๆ ของการไทเทรต
Point
ารนั
ย
สามารถสรางกราฟการไทเท
รตปฏิกริ ิยากรด-เบส  สามารถเลือกอินดิเคเตอรที่เ
หมาะสม
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น 6.3
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ละการหาความเขมขน
ที่แนนอน 7.4
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ตํารา ประกอบพื้นฐานในการไทเท
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แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนคะแนน
หมายเหตุ
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สอบกลางภาค
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
(1) D.A. Skoog, F.J. Holler, D.M. West, Analytical Chemistry, 6th ed., Saunders College Publishing, USA,
1992. หรือฉบับปรับปรุง ลาสุด (2) D.C. Harris,” Quantitative Chemical Analysis”, 5 th edition, W.H.
Freeman and company, New York, 1998 หรือฉบับปรับปรุง ลาสุด
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารประกอบการสอนที่อาจารยผูสอนจัดเตรียมขึ้น

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1.ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2.
การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ 2.3.
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 2.4.
การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่ มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน

3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการ สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เปนตน 3.2.
การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนน หรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.2. เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว
นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการประเมินอาจมี ความผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา
โดยอาจจัดเปนการประชุม สัมมนา ในระดับตางๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม
มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 5.3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู 5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา
(โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

