มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343323 เคมีอนินทรียขั้นสูง
Advanced Inorganic Chemistry
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาเลือก ในกลุมวิชาเฉพาะดาน สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1
1
1
1

นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพยเจริญ
นาย เจาทรัพย บุญมาก
นางสาว จินดา เข็มประสิทธิ์
นางสาว พูนสุข ภูสมิ มา

อาจารยผูสอน
ที่
1
1
1
1

ชื่อ - นามสกุล

นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพยเจริญ
นาย เจาทรัพย บุญมาก
นางสาว จินดา เข็มประสิทธิ์
นางสาว พูนสุข ภูสมิ มา

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

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
2016-01-14

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1. รูจักชนิดและสมบัติของสารประกอบอนินทรีย 1.2. รูจักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของวัสดุนาโน 1.3.
ทราบถึงการประยุกตของสารประกอบอนินทรียและวัสดุนาโน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การปรับปรุงรายวิชาครั้งนีไ้ ดเพิ่มเติมชนิดและการประยุกตของสารประกอบอนินทรียขั้นสูง
รวมทั้งความรูใหมๆที่เกี่ยวของกับ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของวัสดุนาโน

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
สารประกอบอนินทรียแบบโซ วงแหวน เคจ และคลัสเตอร เคมี ของโลหะกลุมเอฟ เคมีออรแกโนเมทัลลิกขั้นแนะนํา
การเรง ปฏิกริ ิยาและการประยุกตในอุตสาหกรรม เคมีอนินทรียชีวภาพ วัสดุนาโน วิทยาศาสตรนาโน
และเทคโนโลยีนาโน
Inorganic chains, rings, cages, and clusters, chemistry of the f-block metals, introduction to
organometallic chemistry, catalysis and applications in industry, bioinorganic chemistry,
nanomaterials, nanoscience and nanotechnology
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย3 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง6 รวม0
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
.
1

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

2

(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
วิธีการสอน
(1) การใหงานที่มีกําหนดสงชัดเจน
(2) การกําหนดใหเขาเรียนตรงเวลา

3

(3) สอดแทรกจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรที่ดี
วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน
และจัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา
และความซื่อสัตยในการไมคัดลอกงาน หรือแบบฝกหัด

2 ความรู
.
1

ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการ
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาการ
สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณตางๆ ได
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ

2

(5) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
(3) มอบหมายงานใหทําแบบฝกหัดและคนควาเพิ่มเติม

3

(4) นักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
วิธีการประเมินผล

(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3 ทักษะทางปญญา
.
1ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
( สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ
1 เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาทางวิชาการไดอยางสรางสรรค
)
( สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หาการทํางานไดอยางเป
2 นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
)
2วิธีการสอน
(1) การสอนบรรยาย ยกตัวอยางประกอบ ใหทําแบบฝกหัด
และนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
3วิธีการประเมินผล
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
.
1

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีภาวะผูนํา
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญ
 หาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง

2
3

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

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
.

1ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบในชีวิตประจํา
) วัน และในการปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาชีพได
(2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวยตนเอง
) การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
2วิธีการสอน
(1) ทําแบบฝกหัดที่มอบหมาย
(2) แนะนําแหลง/ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบออนไลนและวิธีการคนควา
3วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลแบบฝกหัดที่สง
(2) ประเมินผลจากการรายงานสรุปขอมูลที่ไดจากการคนควาออนไลนโดยผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
6 ทักษะพิสัย
.

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

จําน ผลการเ
อาจา
กิจกรรมการเ สื่อการส
วนชั่ รียนรู วัตถุประสงคการเรียนรู
วิธีการประเมิน รยผูส
รียนการสอน อน
วโมง 1234 5 6
อน
8
-การบรรยาย ผศ.ด
รูจักสารประกอบอนินทรี -ถาม
ตําราหลัก การเขาเรียนตร ร.สม
ยแบบโซ วงแหวน เคจ และตอบปญห งเวลา หญิง
และคลัสเตอร าในชั้นเรียน - สไลดและ ทดสอบยอย - ลีลาท
เขาใจความสัมพันธระหวา ทําแบบฝกหัด รูปภาพป สอบกลางภาค รัพยเ
งโครงสรางและสมบัติของ
ระกอบ
จริญ
สาร
3-6 เคมีออรแกโนเมทัลลิกและก 10
-การบรรยาย ผศ.ด
ารเรงปฏิกริ ิยาและการประยุ
รูจักสารออรแกโนเมทัลลิ -ถาม
ตําราหลัก การเขาเรียนตร ร.สม
กตในอุตสาหกรรม
กและตอบปญห งเวลา หญิง
เคมีออรแกโนเมทัลลิกและก
เขาใจความสัมพันธระหวา าในชั้นเรียน - สไลดและ ทดสอบยอย - ลีลาท
ารเรงปฏิกริ ิยาและการประยุ
งโครงสราง สมบัติ
ทําแบบฝกหัด รูปภาพป รายงานและนําเ รัพยเ
กตในอุตสาหกรรม
และปฏิกริ ิยาของสาร
ระกอบ สนอ จริญ
รวมทั้งการประยุกตในอุต
สอบกลางภาค
สาหกรรม
สัป
ดา หนวย บทและหัวขอ
หที่
1-3 สารประกอบอนินทรียแบบโ
ซ วงแหวน เคจ
และคลัสเตอร
1.สารประกอบอนินทรียแบ
บโซ วงแหวน เคจ
และคลัสเตอร

7-9 เคมีอนินทรียชีวภาพ
9
-บทนํา องคประกอบของสารอนินท
รียในระบบชีวภาพ การศึกษาคุณสมบัติของสาร
อนินทรียในระบบชีวภาพ โครงสรางและหนาที่ สารอนินทรียของโลหะที่เกีย่
วของกับปฏิกิริยารีดอกซ สารอนินทรียของโลหะทีไ่ มเ
กี่ยวของกับปฏิกิริยารีดอกซ

10- -เคมีของโลหะกลุมเอฟ
12 -เคมีของโลหะกลุมเอฟ

8

-การบรรยาย 1.
อ.ดร.
รูจักสารอนินทรียในระบบ -ถาม
ตําราหลัก เช็คชื่อเขาเรียน เจาท
ชีวภาพ และตอบปญห ตรงเวลา (1%) รัพย
รูจักการแบงประเภทของ าทั้งในและนอ เอกสารป 2.
บุญม
สารอนินทรียในระบบชีวภ กชั้นเรียน - ระกอบก แบบทดสอบยอ าก
าพ แบบทดสอบย ารสอน - ยหรือการบาน
เขาใจหนาที่การทํางานขอ อย
PowerP (4%) 3.
งสารอนินทรียในระบบชีว
oint
สอบกลางภาคค
ภาพบางชนิด
รั้งที่ 2 (15%)
การเช็คชื่อเขาเรี
ยน
และการตรงตอเ
วลา
ตามเกณฑที่กํา
หนดดังนี้
เกณฑประเมินก
ารเขาเรียนตรงเ
วลาคิดโดย
เกณฑเขาเรียน
100%
คิดเปนรอยละ
100
หากมาสายเกิน
15 นาที จํานวน
2
ครั้งถือวาขาดเรี
ยน 1 ครั้ง
-การบรรยาย -สอบปลายภาค ผศ.ด
เขาใจสมบัติทางเคมีและก -ถาม
ตําราหลัก 18%
ร.จิน
ายภาพของโลหะและสาร และตอบปญห ดา
ประกอบกลุม เอฟ
าทั้งในและนอ เอกสารป
เข็มป
รวมทั้งการประยุกต
กชั้นเรียน - ระกอบก
ระสิท
การทําแบบฝ ารสอน ธิ๋
กหัด
สไลดและ
รูปภาพป
ระกอบ

12- วัสดุนาโน
15 วิทยาศาสตรนาโน
และเทคโนโลยีนาโน
วัสดุนาโน
วิทยาศาสตรนาโน
และเทคโนโลยีนาโน

2.
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-รูจักวัสดุนาโน -การบรรยาย อ.ดร.
เขาใจความสัมพันธระหวา -ถาม
ตําราหลัก นําเสนอรายงาน พูนสุ
งโครงสรางและสมบัติของ และตอบปญห วิจัยจากวารสาร ข
วัสดุ
าทั้งในและนอ สไลดและ วิจัย 5% ภูสิม
รวมทั้งการประยุกตในอุต กชั้นเรียน รูปภาพป สอบปลายภาค มา
สาหกรรม
ระกอบ - 17%
Power
Point

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
แบบฝกหัด การบาน หรือ แบบทดสอบยอย 1,2,3,4,5,6,9
รายงานและการนําเสนอ
6, 15
การสอบกลางภาค 1
7
การสอบกลางภาค 2
11
การสอบปลายภาค
ตามกําหนดทางมหาวิทยาลัย
การเขาเรียนตรงเวลา
1,2,3,4,5,6,7,8,9

สัดสวนคะแนน หมายเหตุ
10
15
23
15
35
2

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1. D.F. Shriver, P.W. Atkins, T.L. Overton, J.P. Rourke, M.T. Weller, F.A. Armstrong. Inorganic Chemistry.
4thed. Oxford University Press, 2006. 1.2. G.L. Miessler, D.A. Tarr, Inorganic Chemistry. 3rded. New
Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004. 1.3. P.C.Wilkins, R.G. Wilkins, Inorganic Chemistry in Biology. Oxford
University Press, 1997. 1.4. D.Vollath, Nanomaterials : an introduction to synthesis, properties and
application. Weinheim : Wiley-VCH, 2008. 1.5. N. Kaltsoyannis, P. Scott. The f elements. Oxford
University Press., 1999. 1.6. J.D. Lee. Concise Inorganic Chemistry. 4th ed., Chapman and Hall, 1991.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยอาจารยผสู อน

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2.
การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ 2.3.

ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 2.4.
การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะจาก
อาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอนและ
การผลิตสื่อ เปนตน 3.2. การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแบงเปน
4 ระดับคือ ระดับ มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับ
คะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.2.
เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการ
ประเมินอาจมีความผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเปนการ
ประชุมสัมมนา ในระดับตางๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูง ผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม
มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 5.3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู 5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา
(โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

