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รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร0 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   :  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ขHอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  :   10-054-209  เคมีอนินทรีย�           
         (Inorganic Chemistry) 
2.  จํานวนหน9วยกิต  :       3 หน2วยกิต  3(3-0-6) 
  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป6นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ2มวิชาบังคับ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
4.  อาจารย0ผูHรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย0ผูHสอน :  
 4.1  อาจารย0ผูHรับผิดชอบรายวิชา 
   1)  อาจารย�โซเฟEย       เมฆารัฐ            

สถานท่ีติดต2ออาจารย�  : หKองสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี                  
  โทร.  0864884388 E-mail.  Chem_mistry@hotmail.com 
 4.2  อาจารย0ผูHสอนรายวิชา  
  1)  อาจารย�โซเฟEย       เมฆารัฐ            

สถานท่ีติดต2ออาจารย�  : หKองสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี                  
  โทร.  0864884388 E-mail.  Chem_mistry@hotmail.com 
  2) อาจารย�นาริสา  บินหะยีดิง           

สถานท่ีติดต2ออาจารย�  : หKองสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี      
  โทร.  0849976264 E-mail.  sa6162_pnu@hotmail.com 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปWท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษาท่ี 2  ช้ันปWท่ี 2   
6.  รายวิชาท่ีตHองเรียนมาก9อน  : 10-054-201    เคมีพ้ืนฐาน 
7.  รายวิชาท่ีตHองเรียนควบคู9กัน  : 10-054-218    ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย�  
                                            (Inorganic Chemistry Laboratory) 
8.   สถานท่ีเรียน   :  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร� 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล9าสุด  :   1  พฤศจิกายน  2556 
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    หมวดที ่2 จุดมุ9งหมายและวัตถุประสงค0 
1.   วัตถุประสงค0ของรายวิชา   :  เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แลKว นักศึกษามีสมรรถนะท่ีตKองการในดKาน
ต2าง ๆ  ดังนี้  

1.1   เพ่ือใหKผูKเรียนมีความรูK เรื่องโครงสรKางอะตอม ทฤษฏีพันธะ โครงสรKางโมเลกุล แรงระหว2าง
โมเลกุล กรด-เบส หมู2ต2างๆของธาตุ และแนวโนKมของสมบัติทางเคมี เคมีโคออร�ดิเนชันเบ้ืองตKน 
สารประกอบโคออร�ดิเนชัน สมบัติทางกายภาพ และเคมีของสารประกอบโคออร�ดิเนชัน กฏ 18 อิเล็กตรอน 
สารประกอบออร�เกโนเมตัลลิกท่ีเป6นตัวเร2งในปฏิกิริยาเคมีและในทางระบบทางชีวภาพ  

 

2.  วัตถุประสงค0ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :   �������	
�ก�ก���	
��	���������	�ก����ก�����������

������� !� ���"��ก���
�
#���$%&	 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
    1.  คําอธิบายรายวิชา   

โครงสรKางอะตอม ทฤษฏีพันธะ โครงสรKางโมเลกุล แรงระหว2างโมเลกุล กรด-เบส หมู2ต2างๆของธาตุ 
และแนวโนKมของสมบัติทางเคมี เคมีโคออร�ดิเนชันเบ้ืองตKน สารประกอบโคออร�ดิเนชัน สมบัติทางกายภาพ 
และเคมีของสารประกอบโคออร�ดิเนชัน กฏ 18 อิเล็กตรอน สารประกอบออร�เกโนเมตัลลิกท่ีเป6นตัวเร2งใน
ปฏิกิริยาเคมีและในทางระบบทางชีวภาพ  
 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชHต9อภาคการศึกษา  : 
บรรยาย สอนเสริม การฝ[กปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม 
การศึกษาดHวยตนเอง 

48 ชั่วโมงต2อภาค
การศึกษา 

ส อน เ ส ริ ม ต ามคว าม
ตKองการของนักศึกษา
เป6นกลุ2มและเฉพาะราย 

ไม2มีการฝeกปฏิบัติ 6 ชั่วโมงต2อสัปดาห� 
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3.  จํานวนช่ัวโมงต9อสัปดาห0ท่ีอาจารย0ใหHคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก9นักศึกษาเป8นรายบุคคล   
อาจารย�จัดเวลาใหKคําแนะนําต2อนักศึกษารายบุคคลหรือรายกลุ2ม 1 ชั่วโมงต2อสัปดาห� 
 3.1 วันพฤหัสบดี  เวลา 13.00 - 16.00 น. หKองสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี     
โทร 0849976264 
 3.2  e-mail;  Chem_mistry@hotmail.com เวลา 20.00 – 22.00 น. ทุกวัน 

 
 
 
 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูHของนักศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรูH 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  คุณธรรม  จริยธรรมท่ีตHองพัฒนา 
1.1 มีวินัย ตรงต2อเวลา รูKจัก

กาลเทศะ มีสัมมาคาราวะ (หลัก) 
1.3 มีความรับผิดชอบต2อตนเองและ

ผูKอ่ืน (หลัก) 
 

 
- ยกตัวอย2างใหKนักศึกษาเห็น
ความสําคัญของเรื่องการตรงต2อ
เวลา ความรับผิดชอบต2องาน 
ต2อตนเอง และต2อหนKาท่ีในกลุ2ม 
การเคารพเชื่อฟiงอาจารย� 
- ใหKความสําคัญในวินัย การตรง
ต2อเวลา การส2งงานภายในเวลา
ท่ีกําหนด 
- รับผิดชอบงานท่ีไดKรับ
มอบหมาย 
  

 
- ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเขKาชั้นเรียน การส2ง
งานตามกําหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย และการเขKาร2วมกิจกรรม  
- ประเมินจากการมีวินัยและการเขKา
ร2วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ประเมินจากการอKางอิงในรายงาน 
 

 

2.  ดHานความรูH (Knowledge)     
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มาตรฐานการเรียนรูH 

และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 2.1 มีความรูKและความเขKาใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฏีดKานวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขKอง 
 (หลัก) 
 2.4 สามารถนําความรูKดKาน
วิทยาศาสตร�ท่ีเก่ียวขKองไปประยุกต�ไดK
อย2างเหมาะสม (รอง) 

 - บรรยาย อภิปราย แกKปiญหา
โจทย� การนําเสนอรายงาน การ
วิเคราะห�กรณีศึกษา และ
มอบหมายใหKคKนควKาโจทย�
ปiญหา ขKอมูลท่ีเก่ียวขKอง โดย
นํามาสรุปและนํามาเสนอดKวย
การเนKนผูKเรียนเป6นศูนย�กลาง 

-  สังเกตพฤติกรรมการเขKาเรียน การ
ต้ังขKอซักถาม การตอบคําถาม การทํา
แบบฝeกหัดรายบุคคล ทดสอบย2อย 
สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

3.  ดHานทักษะทางปbญญา 
(Cognitive Skills) 
3.2 สามารถคิดวิเคราะห� และแปล
ความหมายขKอมูลท่ีไดKจากการศึกษา
คKนควKาไดKอย2างมีระบบ (รอง) 
3.3 ศึกษาปiญหาทางวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี และเสนอแนะแนวทางการ
แกKปiญหาไดKอย2างเหมาะสม (หลัก) 

  
  
- การสอนใหKนักศึกษาบูรณาการ
และการประยุกต�ทฤษฏีความรูK
ต2างๆ ผ2านการทํารายงาน และ
งานท่ีไดKรับมอบหมาย 
 

  
 
-  จากผลงานท่ีไดKมอบหมาย ทดสอบ
ย2อย สอบกลางภาค และสอบปลาย
ภาค 

 

4.  ดHานทักษะความสัมพันธ0ระหว9าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.2 สามารถสื่อสารกับกลุ2มคนท่ี
หลากหลาย โดยเลือกใชKภาษาไดKอย2าง
เหมาะสม (หลัก) 
4.5 มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตัวเองและของกลุ2ม (รอง) 

 
 
 
 
-  ใชKทักษะสื่อสารท้ังภาษาไทย
และภาษาต2างประเทศกับกลุ2ม
คนหลากหลายไดKอย2างมี
ประสิทธิภาพ 
- มอบหมายงานใหKทํางานท้ัง
งานรายบุคคลและงานเป6นกลุ2ม 

 
 
 
 
-ประเมินจากการสังเกต และผลการ
ปฏิบัติงาน 
-คุณภาพรายงานท่ีไดKรับมอบหมาย 

5.  ดHานทักษะการวิเคราะห0เชิง
ตัวเลข  การส่ือสาร และการใชH
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and 
Information Technology Skills) 
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มาตรฐานการเรียนรูH 

และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.4 รูKจักเลือกและใชKรูปแบบการ
นําเสนอโดยใชKคอมพิวเตอร� และ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดKอย2าง
เหมาะสม (หลัก)  

- มอบงานรายกลุ2ม มีการ
นําเสนอและอภิปรายกลุ2ม 
- แสดงตัวอย2างการสืบคKนขKอมูล
จากสื่อสารสนเทศ 
- ใหKสามารถใชKเครื่องคิดเลขไดK
อย2างถูกตKอง  และรายงานผลไดK
ถูกตKองตามหลักของเลข
นัยสําคัญ 
 

-ประเมินจากภาษา  คําพูด  การ
เขียน  การใชKคําถามท่ีนักศึกษาใชKใน
ระหว2างการนําเสนอ  หรือในระหว2าง
การอภิปราย 
 -ประเมินจากความถูกตKองในการคิด
คํานวณเชิงตัวเลขตามหลักเลข
นัยสําคัญ 
 - ตรวจสอบความถูกตKองของ
แหล2งท่ีมาของรายงานรายบุคคล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูH  (Curriculum Mapping)  

�  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    �  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไม2กําหนดผลการเรียนรูK 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรูH 
 

3. ทักษะทางปbญญา 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ0
ระหว9างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห0เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชHเทคโนโลยี 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อ
รายวิชา 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวิชา  

10-054-209 
เคมีอนินทรีย�          
(Inorganic Chemistry) 
 

�  � � �  �    � �    �   �    �  

 
 

 
 
 

 

 
 



 7 มคอ.3  

 

 
 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน   
 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขHอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชH 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูHสอน 

1 ประมวลรายวิชา 
 

1  -  อาจารย�ผูKสอนชี้แจงรายละเอียด ทํา
ความเขKาใจ และแนะนําวิธีเรียน 
ตลอดจนกระบวนการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอนแก2นักศึกษา รวมถึง
ร2วมกันเสนอหัวขKอซึ่งเกี่ยวขKองกับ
รายวิชานี้ที่นักศึกษาควรรูKหรือสนใจเป6น
พิเศษเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรูKกันในชั้น
เรียน 
 

 อ.โซเฟEย 

1 บทที่ 1 โครงสรHางอะตอม 4  - อาจารย�ประจําวิชาบรรยาย โดยใชK - ทดสอบก2อนเรียน อ.โซเฟEย 
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สัปดาห0 

ที่ 
 

หัวขHอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชH 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูHสอน 

  โปรแกรมนําเสนอ 

- นักศึกษาอภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูKแสดงความคิดเห็น
กับเพื่อนร2วมชั้นและอาจารย� 

- ทดสอบหลังเรียน 
 

 

2 บทที่ 2 ตารางธาตุ และ สมบัติตาม
ตาราง 
 

4  - อาจารย�ประจําวิชาบรรยาย โดยใชK
โปรแกรมนําเสนอ 

- นักศึกษาอภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูKแสดงความคิดเห็น
กับเพื่อนร2วมชั้นและอาจารย� 

 

- ทดสอบก2อนเรียน 
- ทดสอบหลังเรียน 
 

อ.นาริสา 

3 บทที่ 3 กรด-เบส 
   
 

6  - อาจารย�ประจําวิชาบรรยาย โดยใชK
โปรแกรมนําเสนอ 

- นักศึกษาอภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูKแสดงความคิดเห็น
กับเพื่อนร2วมชั้นและอาจารย� 

 

- ทดสอบก2อนเรียน 

- ทดสอบหลัง
เรียน 

 

อ.นาริสา 
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สัปดาห0 

ที่ 
 

หัวขHอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชH 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูHสอน 

4 บทที่ 4 ทฤษฏีพันธะเวเลนต0 
 
 
 
 
 

6  - อาจารย�ประจําวิชาบรรยาย โดยใชK
โปรแกรมนําเสนอ 

- นักศึกษาอภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูKแสดงความคิดเห็น
กับเพื่อนร2วมชั้นและอาจารย� 

 

- ทดสอบก2อน
เรียน 

- ทดสอบหลัง
เรียน 

 
 

อ.นาริสา 

5 บทที่ 5 ประวัติและความเป8นมาของ
สารประกอบโคออร0ดิเนชัน  

 
 

4  - อาจารย�ประจําวิชาบรรยาย โดยใชK
โปรแกรมนําเสนอ 

- นักศึกษาอภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูKแสดงความคิดเห็น
กับเพื่อนร2วมชั้นและอาจารย� 

 
 

- ทดสอบก2อน
เรียน 

- ทดสอบหลัง
เรียน 

 
 

อ.นาริสา 

9 สัปดาห0สอบกลางภาค 
10 บทที่ 6 การเรียกชื่อสารประกอบ

โคออร0ดิเนต 
3  - อาจารย�ประจําวิชาบรรยาย โดยใชK

โปรแกรมนําเสนอ 
- ทดสอบก2อน

เรียน 

อ.โซเฟEย 
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สัปดาห0 

ที่ 
 

หัวขHอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชH 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูHสอน 

                                                        - นักศึกษาอภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูKแสดงความคิดเห็น
กับเพื่อนร2วมชั้นและอาจารย� 

 

- ทดสอบหลัง
เรียน 

 

11-13 

 
บทที่ 7 เคมีโคออร0ดิเนชัน 
 

10  - อาจารย�ประจําวิชาบรรยาย โดยใชK
โปรแกรมนําเสนอ 

- นักศึกษาอภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูKแสดงความคิดเห็น
กับเพื่อนร2วมชั้นและอาจารย� 

 

- ทดสอบก2อน
เรียน 

- ทดสอบหลัง
เรียน 

 

อ.โซเฟEย 

13-14 บทที่ 8 สมบัติทางแม9เหล็กของ
สารประกอบโคออร0ดิเนชัน 
 

 

6 
 - อาจารย�ประจําวิชาบรรยาย โดยใชK

โปรแกรมนําเสนอ 
- นักศึกษาอภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูKแสดงความคิดเห็นกับ
เพื่อนร2วมชั้นและอาจารย� 

 

- ทดสอบก2อน
เรียน 

- ทดสอบหลัง
เรียน 

 

อ.ว.อัจฉรา 



 11 มคอ.3  

 
สัปดาห0 

ที่ 
 

หัวขHอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชH 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูHสอน 

14-15 บทที่ 9 อัตราเร็วและกลไกปฏิกิริยาของ
สารประกอบโคออร0ดิเนชัน 
 

6  - อาจารย�ประจําวิชา 
  บรรยาย โดยใชKโปรแกรม      

   นําเสนอ 
- นักศึกษาอภิปราย ซักถาม    

   และแลกเปลี่ยนเรียนรูK      
   แสดงความคิดเห็นกับเพื่อน 
   ร2วมชั้นและอาจารย� 
 - มอบหมายงาน โดยศึกษา   คKนควKา
ดKวยตัวเอง 
นํามาเสนอหนKาชั้นเรียน และส2งรายงาน
สรุป 

- ทดสอบก2อน
เรียน 

- ทดสอบหลัง
เรียน 

- ตรวจรายงาน 
 

อ.โซเฟEย 

18 สัปดาห0สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูH 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรูH วิธีการประเมิน สัปดาห0ท่ี
ประเมิน 

สัดส9วนของการ
ประเมิน 

1  ทดสอบย2อยครั้งท่ี 1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย2อยครั้งท่ี 2 
สอบปลายภาค 

3 
9 
12 
18 

10% 
30% 
10% 
30% 

2  งานรายบุคคล รายงานกลุ2ม  
แบบฝeกหัดรายบุคคล 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

3  พฤติกรรมการเขKาเรียน 
การมีส2วนร2วม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 
5% 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.   เอกสารและตําราหลัก 

      1.1 '��(����$ )��(ก�
�*. (2540). ���������	
� 1. ก�( �#�2 : �����#���������4��� . 

      1.2  ��5�'
$ "6���*���
7($. (2523). ���������	
� . ก�( �#� 2 : ����'��9��
�* . 
2.   เอกสารและขHอมูลสําคัญ 

      2.1 '�
#��� *��� ��. (2523). ���������	
� 1 . ก�( �#�2:*�
����$. 

      2.2  "������: ��%�5�'
$. (2520). ���������	
� . (����$���; #�� 2). ก�( �#�2:��ก����<=��. 

      2.3  Miessler, Gary L., Tarr, Donald A. (2004). Inorganic Chemistry. (3 rd ed.) New        

                       Jersey : Prentice-Hall. 
3.   เอกสารและขHอมูลแนะนํา 
      - 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1.   กลยุทธ0การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- สังเกตพฤติกรรมของผูKเรียน 
- แบบประเมินผูKสอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ผลการสอบ 

2.   กลยุทธ0การประเมินการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย� 

3.   การปรับปรุงการสอน 
      หลังจากมีการประเมินตามขKอ 1 และ 2 สามารถนํามาปรับปรุงการสอน เช2น ยกตัวอย2างโจทย�ใหK
มากข้ึน เพ่ือใหKนักศึกษามีการฝeกฝนในการแกKปiญหาโจทย�ไดKมากข้ึน วิจัยในชั้นเรียน 
4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
     ในระหว2างการจัดการเรียนการสอนไดKจัดใหKมีการทดสอบระหว2างภาคเป6นระยะ ตามเปlาหมายท่ีคาด
ไวK การทวนสอบรายวิชานี้โดยการสุ2มนักศึกษาในการทดสอบตามหัวขKอท่ีคาดหวังในการพัฒนาโดย
อาจารย�ท2านอ่ืน 
5.   การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาจากผลการประเมินและ
การทวนสอบ ไดHมีการวางในการปรับปรุงรายวิชา 
- ปรับปรุงรายละเอียดสื่อการสอน เพ่ือใหKผูKเรียนเขKาใจไดKง2าย 
- เพ่ิมเติมอาจารย�ผูKสอนตามความถนัดในแต2ละหัวขKอ 

 
 
        
       

ลงช่ือ                                       อาจารย0ผูHรับผิดชอบรายวิชา 
 
 
 

ลงช่ือ     อาจารย0ผูHรับผิดชอบหลักสูตร
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