มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343451 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรม
Chemical Processes in Industry
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาย ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นาย ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
1 นางสาว วิจิตรา วิเชียรศรี
1 นางสาว นนทิภา สุพรรณไชยมาตย

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก
เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก
อาจารย
ปริญญาโท
อาจารย

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
343 233 เคมีเชิงฟสกิ ส 2 Physical Chemistry II
343 233 เคมีเชิงฟสิกส 2 Physical Chemistry II
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
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2012-07-30

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจถึงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เชน อุตสาหกรรมคารบอนแบลค เซรามิกส
ยาง ซีเมนต แกว น้ําตาลและแปง สบูและผงซักฟอก น้ําหอม สารเติมแตงอาหาร ไขมันและน้ํามัน เยือ่ และกระดาษ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมคารบอนแบลค เซรามิกส ยาง
ซีเมนต แกว น้ําตาลและแปง สบูและผงซักฟอก น้ําหอม สารเติมแตงอาหาร เยื่อและกระดาษ
Basic knowledge on processes in industries i.e., Carbon black, Ceramics, Rubber, Cement, Glass,
Sugar and starch, Soup and detergent, Fragrance, Food additive, Pulp and paper
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย45 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง0 รวม45
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1

ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) การตรงตอเวลา
(2) ความรับผิดชอบและมีระเบียบวินยั

2

(3) การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร
วิธีการสอน
(1) การใหงานที่มีกําหนดสงชัดเจน

3

(2) การกําหนดใหเขาเรียนตรงเวลา
วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) จัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย

2. ความรู
1

2

ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ
และในระดับสูงขึ้นได
วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ

3

(3) มอบหมายใหทําแบบฝกหัด และ/ หรือ งานคนควาเพิ่มเติม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) สอบกลางภาคและปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
1
2
3

ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
วิธีการสอน
(1) การสอนบรรยาย ยกตัวอยางประกอบ ใหทําแบบฝกหัด
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) สอบกลางภาคและปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

1
2
3

ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) ทักษะการทํางานเปนทีม
วิธีการสอน
(1) ใหนักศึกษาทําปฏิบัติการเปนกลุม โดยแบงการรับผิดชอบกัน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ตรวจจากรายงานที่รวมกันทํา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) นักศึกษาสามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร
หรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติการในสาขาวิชาชีพได
(2) การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 วิธีการสอน
(1) แนะนําแหลง/ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบออนไลนและวิธีการคนควา
(2) ใช PowerPoint เปนตัวอยางสื่อที่นาสนใจ ชัดเจนงายตอการติดตามทําความเขาใจ
3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลแบบฝกหัดที่สง
6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.
สัป
ดา
หที่

แผนการสอน
หนวย บทและหัวขอ

ผลการเรี
จําน
ยนรู
วัตถุประสงคการเรียนรู
วนชั่
วโมง 1 234 5 6

1 อุตสาหกรรมเซรามิกสและแกว 3
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวน
การทางเคมีในอุตสาหกรรมเซร
ามิกสและการผลิตแกว

อาจ
กิจกรรมการเ สื่อการส วิธีการปร ารย
รียนการสอน อน
ะเมิน ผูสอ
น
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงกระ -การบรรยาย 1.
อภิปรายใ วิจิต
บวนการผลิตเซรามิกสและแก -ถาม
ตําราหลั นชั้นเรียน รา
ว
และตอบปญห ก 2. และสอบ
รวมทั้งวัตถุดิบที่ใชและคุณสม าในหองและน เอกสาร
บัติตางๆ
อกชั้นเรียน - ประกอบ
ของผลิตภัณฑทผี่ ลิตได
ทําแบบฝกหัด การสอน
3.
PowerP
oint

2 อุตสาหกรรมน้ําตาลและแปง 3
คุณสมบัติทางเคมีของน้ําตาลแ
ละปง วัตถุดิบและคุณสมบัติทางเคมี กระบวนการผลิตน้ําตาลและแ
ปงประเภทตางๆ

3 อุตสาหกรรมสบูและผงซักฟอก 3
วัตถุดิบในการผลิตสบูและผงซั
กฟอก กระบวนการผลิตสบูและผงซัก
ฟอก คุณสมบัติทางเคมีของสบูและผ
งซักฟอก
4 อุตสาหกรรมน้ําหอม
1.5
คุณสมบัติทางเคมีของวัตถุดิบที่
ใช -กระบวนการผลิตน้ําหอม ชนิดและการจําแนกประเภทข
องน้ําหอม

4 สารเติมแตงในอาหาร
1.5
ชนิดและประเภทของสารเติมเเ
ตง -คุณสมบัติของสารเติมแตง
-กระบวนการผลิต ความสําคัญและความเปนพิษข
องสารเติมแตงในอาหาร

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงกระ -การบรรยาย 1.
อภิปรายใ วิจิต
บวนการผลิตน้ําตาลและแปง -ถาม
ตําราหลั นชั้นเรียน รา
และตอบปญห ก 2. และสอบ
าในหองและน เอกสาร
อกชั้นเรียน - ประกอบ
ทําแบบฝกหัด การสอน
3.
PowerP
oint
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงกระ -การบรรยาย 1.
อภิปรายใ วิจิต
บวนการผลิตสบูและผงซักฟอ -ถาม
ตําราหลั นชั้นเรียน รา
ก
และตอบปญห ก 2. และสอบ
าในหองและน เอกสาร
อกชั้นเรียน - ประกอบ
ทําแบบฝกหัด การสอน
3.
PowerP
oint
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงกระ -การบรรยาย 1.
อภิปรายใ วิจิต
บวนการผลิตน้ําหอม
-ถาม
ตําราหลั นชั้นเรียน รา
และตอบปญห ก 2. และสอบ
าในหองและน เอกสาร
อกชั้นเรียน - ประกอบ
ทําแบบฝกหัด การสอน
3.
PowerP
oint
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงกระ -การบรรยาย 1.
อภิปรายใ วิจิต
บวนการผลิตสารเติมแตงและ -ถาม
ตําราหลั นชั้นเรียน รา
การเลือกใชสารเติมแตง
และตอบปญห ก 2. และสอบ
าในหองและน เอกสาร
อกชั้นเรียน - ประกอบ
ทําแบบฝกหัด การสอน
3.
PowerP
oint

5 อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 3
วัตภุดิบและองคประกอบทางเ
คมีของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตเยื่อและกระด
าษ คุณสมบัติของเยื่อและกระดาษ
ที่ผลิตได
6- อุตสาหกรรมยาง
8
8ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับยางธรร
มชาติ อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ อุตสาหกรรมยางสังเคราะห

8- อุตสากรรมสิ่งทอ
7
10 - การผลิตเสนใย การผลิตเสนดาย การทอผาและการถักผา การเตรียมวัสดุเพื่อการพิมพยอ
ม - การยอมสีและการพิมพผา
- การตกแตงสําเร็จ การตัดเย็บ
2.

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงกระ -การบรรยาย 1.
อภิปรายใ วิจิต
บวนการผลิตเยื่อและกระดาษ -ถาม
ตําราหลั นชั้นเรียน รา
และตอบปญห ก 2. และสอบ
าในหองและน เอกสาร
อกชั้นเรียน - ประกอบ
ทําแบบฝกหัด การสอน
3.
PowerP
oint
มีความรูเ กี่ยวกับอุตสาหกรรม -การบรรยาย 1.
อภิปรายใ นนทิ
ยางธรรมชาติและอุตสาหกรร -ถาม
ตําราหลั นชั้นเรียน ภา
มยางสังเคราะห
และตอบปญห ก 2. และสอบ
าในหองและน เอกสาร
อกชั้นเรียน - ประกอบ
ทําแบบฝกหัด การสอน
3.
PowerP
oint
มีความรูเ กี่ยวกับขั้นตอนตางๆ -การบรรยาย 1.
อภิปรายใ นนทิ
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
-ถาม
ตําราหลั นชั้นเรียน ภา
และตอบปญห ก 2. และสอบ
าในหองและน เอกสาร
อกชั้นเรียน - ประกอบ
ทําแบบฝกหัด การสอน
3.
PowerP
oint

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
สอบยอยครั้งที่ 1
6
สอบยอยครั้งที่ 2
11
สอบปลายภาค
15
เขาเรียน
1-15
แบบฝกหัด การบาน นําเสนอ งานกลุม 1-15

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

สัดสวนคะแนน
25
25
34
6
10

หมายเหตุ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 343451
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. คารบอนแบลค available from
http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/ceri/nanodatabase/info_index.php?cat_id=13 2. อุตสาหกรรมยางพารา
available from http://rubber.oie.go.th/ 3. เซรามิกส available from
http://www.coe.or.th/_coe/_download/training/P_Materials.pdf 4. อุตสาหกรรมน้ําตาล Available from
http://www.ocsb.go.th/th/home/index.php 5. อุตสาหกรรมแปงมัน Available from
http://www.thailandtapiocastarch.net/technology-detail/4/2/
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. อุตสาหกรรมสบู Available from
http://www.clinictech.most.go.th/online/techlist/attachFile/20122141554151.pdf 2. มาตรฐานผงซักฟอก
Available from http://app.tisi.go.th/standard/fulltext/TIS-78-2549m.pdf 3.
สารปรุงแตงในอาหารและสารเจือปน Available from http://mk-science.blogspot.com/2009/12/blogpost_9486.html

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2.
การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและ กรรมการประจําคณะ 2.3.
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 2.4.
การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอ คําแนะนํา
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
ยังไมมีการปรับปรุง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ยังไมมีการทวนสอบ

