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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-601  เทคนิคการพิสูจนเ์อกลักษณส์ารประกอบเคม ี

               (Technique in the Characterization of Chemical Compound) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 1 หน่วยวิชา (3-3-8)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาเลือก ในกลุ่มวิชาบังคับ ของ  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเคมี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
อาจารย์ผู้สอน  

ผศ. ดร. พิมผกา ฮาร์ดิง 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ผ่านรายวิชา 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 18/05/2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบลิอินฟาเรด นิวเคลียร์แมก

เนติกเรโซแนนซ์ และอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี เอกซ์เรยด์ิฟเฟรคชัน และแมสสเปกโทรเมทรี และสามารถ
ใช้เครื่องมือพร้อมแปลผลได้จากถกูต้องและเชี่ยวชาญ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ปรับปรุงหัวข้อให้เหมาะสมต่อช่ัวโมงสอน และปรับรายละเอียดของเนื้อหารายวิชานี้ให้เหมาะสมตอ่ระดับการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้เนื้อหาหลักของรายวิชาเป็นวิชาบังคับ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 การพิสูจน์เอกลักษณส์ารประกอบเคมีโดยอาศัยเทคนคิอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลอินฟาเรด นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ ์

และอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซส์เปกโทรสโกปี เอกซ์เรยด์ิฟเฟรคชนั และแมสสเปกโทรเมทรี การฝกึใช้เครื่องมือทางสเปก
โทรสโกปีให้เชี่ยวชาญ การแปลขอ้มูลที่ไดจ้ากสเปกโทรสโกปตี่างๆ เอกซ์เรยด์ิฟเฟรคชัน และแมสสเปกโทรเมทรี 
Characterization of chemical compounds using Ultraviolet-Visible, Infrared, Nuclear Magnetic 
Resonance and Electron Spin Resonance spectroscopy; X-ray diffraction and mass spectrometry; 
training in the competent use of spectroscopic instruments; interpretation of spectroscopic, X-ray 
diffraction and mass spectrometric data. 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

36 ช่ัวโมง ไม่ม ี
 

36 ช่ัวโมง 96 ช่ัวโมง 

 
 
3. 

 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 

 3 ช่ัวโมง 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 

2) ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มีดลุยพินิจอย่างผู้รู้และยตุิธรรม  
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  
 1) สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งด้านการด ารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบในการเรียนและการท างานวิจยั 
3) ฝึกให้ยอมรับฟังและเคารพในความเห็นของผู้อื่น 
4) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล  

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการปฏบิัติงานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหลักสตูรหรือส านักวิชา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท างานวิจัย ความซื่อสตัย์ในการท างานวิจัย การเคารพต่องานวิจัยผู้อื่น 
 

2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และเช่ียวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านเคมี  

2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างลุม่ลึก 

 2.2 วิธีการสอน  
 1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฏีผสมผสานการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู ้
2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาสู่รายวิชา 
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การตอบค าถาม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดการท าวิจัย ผ่านกระบวนการสืบค้น และน าเสนอ 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน และการน าเสนอผลงาน 

 
3. ทักษะทางปัญญา  
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 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวจิัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา การ
เรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
 3.2 วิธีการสอน  
 1) ใช้การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคดิและการแกไ้ขปัญหา โดยน าผลงานวิจัยมาวิเคราะห์และ

อภิปรายกัน 
2) ใช้ผลงานวิจัย จากวารสารช้ันน า เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พฒันางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์

และมีประสิทธิภาพ 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน และการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจาก การน าเสนอ การอธิบาย และการตอบค าถาม 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถสรา้งปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรคร์ะหว่างบุคคล 

2) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกตา่งได้ 
 4.2 วิธีการสอน  
 1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การปฏิบตัิงานเป็นทีม รวมถึงความรับผิดชอบต่อบทบาท

และหน้าท่ีของตนเองโดยการน ากจิกรรมมาใช้ในการเรยีนการสอน 
2) จัดการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย การสัมมนา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา 

และอาจารย ์
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมและการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 1) สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการเรยีน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
4) สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค ์เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธกีารสอน  
 1) อธิบาย ยกตัวอย่าง ฝึกฝนทักษะการวิเคราะหผ์ลของการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการท างานวิจัย  

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการ
น าเสนอ 

3) สอนและแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงานใน
รายวิชาต่างๆ รวมทั้งการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

 5.3 วิธีการประเมินผล  
 ประเมินทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
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 ตารางที่ 1   เนื้อหาวิชาบรรยาย 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ / รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1-2 UV-Vis spectroscopy 
- Instrumentation 
- Transitions of organic and inorganic 

compounds 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- อภิปรายในห้องเรียน 
- ใช้บทความวิจัยในการ

วิเคราะหร์่วมกัน 

พิมผกา 

3 IR spectroscopy  
- Instrumentation 
- Vibrational modes and symmetry 
- Functional group identifications 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- อภิปรายในห้องเรียน 
- ใช้บทความวิจัยในการ

วิเคราะหร์่วมกัน 

พิมผกา 

4 Raman spectroscopy  
- Instrumentation 
- Data analysis 
- Applications 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- อภิปรายในห้องเรียน 
- ใช้บทความวิจัยในการ

วิเคราะหร์่วมกัน 

พิมผกา 

5-7 NMR spectroscopy  
- Instrumentation 
- Chemical shift, chemical 

environment 
- Coupling 
- NOE 
- 2D NMR 

6 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- อภิปรายในห้องเรียน 
- ใช้บทความวิจัยในการ

วิเคราะหร์่วมกัน 

พิมผกา 

8-9 EPR spectroscopy  
- Instrumentation 
- Electron-electron coupling 
- Hyperfine coupling 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- อภิปรายในห้องเรียน 
- ใช้บทความวิจัยในการ

วิเคราะหร์่วมกัน 

พิมผกา 

10-11 X-ray diffraction 
- Introduction to crystallography and 

structural chemistry 
- How to describe structure in 

crystals: lattice, unit cell, symmetry, 
fractional coordinates. Lattice 
symmetry 

- Diffraction theory: crystals as 
diffraction gratings, Bragg 
construction; Bragg equation, 
reciprocal lattice 

- Experimental methods and crystal 
structure determination. Structure 
factors and their relationship to the 
structure 

- The results: crystal and molecular 

6 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- อภิปรายในห้องเรียน 
- ใช้บทความวิจยัในการ

วิเคราะหร์่วมกัน 

พิมผกา 
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structure, application to chemistry 
12 Mass spectrometry 

- Instrumentation 
- Data and analysis 
- Applications 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- อภิปรายในห้องเรียน 
- ใช้บทความวิจัยในการ

วิเคราะหร์่วมกัน 

พิมผกา 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ / รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ที่ใช้ 

1 การใช้เครื่อง UV-Vis spectrometer 3 อบรมการใช้เครื่องทั้งแบบ double 
beams และ แบบ Fiber optic single 
beam 

2-3 การเตรียมสารละลายที่เหมาะสมกับการใช้
เทคนิค UV-Vis spectroscopy 

6 นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทดลอง
ปฏิบัติ โดยน าสารที่จะใช้ศึกษาใน
วิทยานิพนธ์มาใช้ในการทดลอง 

4 การวิเคราะห์ข้อมลูจาก UV-Vis spectra 3 Presentation and group 
discussion 

5 การใช้เครื่อง Infrared spectrometer 3 อบรมการใช้เครื่อง 
6 การเตรียมสารที่เหมาะสมกับการใช้เทคนิค IR 

spectroscopy 
6 นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทดลอง

ปฏิบัติ โดยน าสารที่จะใช้ศึกษาใน
วิทยานิพนธ์มาใช้ในการทดลอง 

7 การวิเคราะห์ข้อมลูจาก IR spectra 3 Presentation and group 
discussion 

8 การใช้เครื่อง NMR spectrometer 3 อบรมการใช้เครื่อง 
9 การเตรียมสารที่เหมาะสมกับการใช้เทคนิค 

NMR spectroscopy 
6 นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทดลอง

ปฏิบัติ โดยน าสารที่จะใช้ศึกษาใน
วิทยานิพนธ์มาใช้ในการทดลอง 

10 การวิเคราะห์ข้อมลูจาก NMR spectra 3 Presentation and group 
discussion 

11 การใช้โปรแกรม Mercury ในการศึกษา
โครงสร้างทาง X-ray 

3 นักศึกษาหา inter- และ intra-
molecular force โดยใช้โปรแกรม 
Mercury 

12 Put things together 3 พิสูจน์เอกลักษณ์ ของ unknown โดย
ใช้ข้อมูลจากสเปกโทรสโกปีต่าง ๆ 

 
 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 การ
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 Paper examination 5, 9, 12 90 % 
2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4 
Evaluation of 
presentation and 
abstract or report 

12 10 % 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
 1) P.M. Dewick. Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach, 2nd ed., John Willey & Sons, 

2002 
2) International publications on natural product chemistry and marine natural product chemistry 

topic 
3) รัตนา อินทรานุปกรณ์ การตรวจสอบและการสกัดแยกสาระส าคัญจากสมุนไพร ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 2547 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน (ใช้แบบสอบถามออนไลนข์องหลักสูตรฯ) 

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน (ใช้แบบสอบถามออนไลน์ของหลักสูตรฯ) 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  
 - ในระหว่างการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสมุสอบถามนักศึกษา 

- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยให้คะแนนจากการสุ่ม
ตรวจผลงานของนักศกึษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให
คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ

สอนทุก 1 ป ีหรือตามขอเสนอแนะ หรืออาจเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนตามความเหมาะสม 
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มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-631  เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง 1  

(Advanced Physical Chemistry I) 

2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8) 

3. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) 

 ประเภทของรายวิชา เปนรายวิชาในกลุมวิชาบังคับ 

4. อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา  อาจารย ดร.สุภาภรณ   ดอกไมศรีจันทร 

 อาจารยผูสอน อาจารย ดร.สุภาภรณ   ดอกไมศรีจันทร 

อาจารย ดร.อภิรักษ พยัคฆา 

5. ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2  

 ชั้นปที่เรียน ช้ันปท่ี 1 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

8. สถานที่เรียน หองบรรยายบัณฑิตศึกษา ช้ัน 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

9. วันที่จัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 1 พฤศจิกายน 2558 

 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  

 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเชิงลึกและเขาใจถองแทเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร การนําไฟฟาของสารละลายอิเล็กโทรไลต 

สมดุลวัฏภาค และจลนพลศาสตร 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา  

 สอนเปนครั้งแรก 

 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

 การประยุกตกฎทางอุณหพลศาสตรกับแกส สารละลายอุดมคติและสารละลายจริง สารละลายอิเล็กโทรไลต และ

ของผสม สมดุลวัฏภาคและเสถียรภาพสัมพัทธของของแข็ง ของเหลว และแกส สมการสภาวะของแกสอุดมคติและแกส

จริง การประยุกตจลนพลศาสตรกับแกส และการพิสูจนกลไกของปฏิกิริยาท่ีซับซอน 

 Applications of the laws of thermodynamics in gases, ideal and real solutions, electrolyte solution 

and mixtures; phase diagram and relative stability of solid, liquid and gases; equations of state for ideal 

and real gases, applications of kinetics in gases and proof of complex reaction mechanisms. 
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  

 
บรรยาย สอนเสริม 

การฝกปฏบิัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 48 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

หากสอนไมทันตามแผนการสอน 

จะนัดนักศึกษาเรียนเพิ่มเติม 

- ไมมีการปฏิบัติการ  

- ไมมีการฝกงานภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง  

8 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล  

 ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียนตามความตองการ 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห และใชการ

ส่ือสารตางๆ เชน การนัดพบ หรือ E-mail หรือโทรศัพท  

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่องพัฒนา  

 1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.2 วิธีการสอน  

 1) จัดใหมีการปฏิบัติงานเปนทีม ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอื่น 

 1.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

2. ความรู  

 2.1 ความรูที่ตองไดรับ  

 1) มีความรู ความเขาใจ และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางดานเคมี 

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรียนรูดวยตนเอง 

3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

 2.2 วิธีการสอน  

 1) จัดการเรียนการสอนที่เนนหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติการในเชิงลึก และผสมผสานการเรียนการสอนโดย

เนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู 

2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูที่ไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา 

3) จัดการเรียนการสอนที่เนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตัดสินใจ การตอบคําถาม 

 2.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาตางๆ โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด 

การทํารายงาน และการนําเสนอผลงาน 

3. ทักษะทางปญญา  

 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา  

 1) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎทีี่เกี่ยวของในการอภิปรายผล  

 3.2 วิธีการสอน  

 1) ใชการเรียนการสอนที่ฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา โดยบูรณาการองคความรูจาก

แหลงตางๆ เขาดวยกัน 
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 3.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาตางๆ โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด 

การทํารายงาน และการนําเสนอผลงาน 

4. ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ  

 4.1 ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา  

 1) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตนเอง 
 4.2 วิธีการสอน  

 1) ความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตนเองโดยการนํากิจกรรมกลุมมาใชในการเรียนการสอน 

 4.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของนักศึกษา  
5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพัฒนา  

 1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

 5.2 วิธีการสอน  

 1) สอน แนะนําและกําหนดใหนักศึกษาฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการ

ทํางานวิจัย  

 5.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

ตารางเน้ือหาในการบรรยายในแตละหัวขอ  

สัปดาห

ที ่
หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนและส่ือที่ใช 
ผูสอน 

1-4 Applications of the laws of thermodynamics in 

gases, ideal and real solutions, electrolyte 

solution and mixtures 

12 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 

- ใชเอกสารคําสอน และ 

PowerPoint 

อภิรักษ 

5-6 phase diagram and relative stability of solid, 

liquid and gases 

12 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 

- ใชเอกสารคําสอน และ 

PowerPoint 

อภิรักษ 

7-12 Equations of state for ideal and real gases, 

applications of kinetics in gases and proof of 

complex reaction mechanisms. 

24 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 

- ใชเอกสารคําสอน และ 

PowerPoint 

สุภาภรณ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู  

การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 1.3, 2.1-2.3, 3.1, 4.4, 5.1,5.3 ขอสอบอัตนัย 4 25% 

2 1.3, 2.1-2.3, 3.1, 4.4, 5.1,5.3 ขอสอบอัตนัย 7 25% 

3 1.3, 2.1-2.3, 3.1, 4.4, 5.1,5.3 ขอสอบอัตนัย 13 50% 

 

หมวดที่ 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก  

 1) Keith J. Laidler, John H. Meiser, Bryan C. Sanctuary. (2013). Physical Chemistry. 6th ed. USA: 

Benjamin-Cummings. 

2) Thomas Engel and Philip Reid. (2012). Physical Chemistry. USA: Pearson. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ  

 1) Robert G. Mortimer. (2013). Physical Chemistry. USA: Academic Press. 

2) Peter Atkins and Julio De Paula (2012). Physical Chemistry. England: Oxford University Press. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา  

 All available documents and web sites involved in Physical Chemistry. 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 - การประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  

 - การประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

3. การปรบัปรุงการสอน  

 - นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

 - คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ วิธีการสอน การสอบและการใหคะแนนสอบ และการตัดเกรด 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 - นําผลการประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผล มาวางแผนการปรับปรุงการสอนตามขออเสนอแนะ หรือ

อาจเปลี่ยนอาจารยผูสอน 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
   

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-640  เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง  

Advanced Analytical Chemistry 
2. จ านวนหน่วยวชิา 1 หน่วยวิชา (4-0-8) 
3. หลักสูตร 

ประเภทของรายวิชา 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเคมี 
เป็นรายวิชาในกลุม่วิชาบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา* 1) อาจารย์ ดร.ภารวี   รัตนกิจ*   
2) อาจารย์ ดร.ภมรรัตน์   เกื้อเส้ง 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีท่ี 1 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  ไม่ม ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน ห้องบรรยาย 7 อาคารวิชาการ 5 

 
หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเชิงลึกและเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของเคมีวิเคราะห ์ ปริมาตรวิเคราะห์ การ

ตกตะกอนและการวเิคราะห์โดยการช่ังน้ าหนัก รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้หลักสถติิได้อย่างถูกต้อง 
 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
          ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของสมดลุเคมีที่เกีย่วข้องกับปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน การเกิดสาร

เชิงซ้อนและรีดอกซ์ในตัวท าละลายน้ าและไม่ใช่น้ า การจัดการด้านคุณภาพ เบ็ดเสร็จ รวมทั้งการประยุกต์วิชาสถิตมิาใช้ในเคมี
วิเคราะห์และเคโมเมทริกส ์ 
         Advanced treatments of the principles and theories of chemical equilibria for acid-base, 
precipitation, complexation and redox reactions in aqueous and nonaqueous solvents; quality assurance 
and control of analytical process; application of mathematics, statistics and chemometrics in analytical 
chemistry. 

 
2. จ านวนชั่วมมงที่ชช้ต่อภาคการศึกษา 

  บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
48 ช่ัวโมง 96 ช่ัวโมง (8 ช่ัวโมงต่อสัปดาห)์ 

 

 
3. 

 
จ านวนชั่วมมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ชห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 

 ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียนตามความต้องการ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ และใช้การสื่อสารต่างๆ 
เช่น การนัดพบ E-mail หรือโทรศพัท์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 - พัฒนาให้นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ และตรงเวลา มคีวามรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 
 1.2 วิธีการสอน  
 - ฝึกให้นักศึกษาเป็นผูม้ีความรับผดิชอบและตรงเวลาจากการมอบหมายงาน การเข้าห้องเรยีน ฝึกให้ยอมรับฟังและ

เคราพในความคดิเห็นของผู้อื่น 
 1.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน ความซื่อสตัย์และความรับผดิชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 - มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกของหลกัการทางทฤษฎี 

- มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
- มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

 2.2 วิธีการสอน  
 - จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบรรยายทางทฤษฎี มอบหมายให้น าเสนอข้อมูล โดยจัดกระบวนการเรยีนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
- ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ และประมวลความรู้ที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ มาสู่รายวิชา 
- จัดการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ การตอบค าถาม 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฎี การท าแบบฝึกหัด การท ารายงานและการน าเสนอผลงาน  
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 - พัฒนาความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ สามารถคิดวิเคราะห ์อย่างมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
 3.2 วิธีการสอน  
 - มอบหมายงานการค้นคว้าและอภปิรายเพื่อฝึกกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  
 3.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฎี การท าแบบฝึกหัด การท ารายงานและการน าเสนอผลงาน  
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 - มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 
 4.2 วิธีการสอน  
 - มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีของตนเองโดยมอบหมายงานค้นคว้าด้วยตนเอง 
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 - สังเกตพฤติกรรมการท างาน ความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการชช้เทคมนมลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการชช้เทคมนมลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 - พัฒนาทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลขมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได ้

- พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  
 5.2 วิธีการสอน  
 - ให้นักศึกษาฝึกอ่านพิกัดจากแบบงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข และมอบหมายรายงานเพื่อให้พัฒนา

ทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รวมถึงการน าเสนองานโดยใช้รูปแบบ/เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 5.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินจากผลการสอบ และการท างานท้ังในรูปแบบของรายงาน (report) และการสอบ 



 CHM-640 
2/2558 

 3/4 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  
 ตารางที่ 1   เนื้อหาในภาคบรรยายในแต่ละหัวข้อ  

หัวข้อ 
สัปดาห์ รายละเอียด จ านวน

ชั่วมมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ชช ้

ผู้สอน 

1  1-2 General 
Concept/Statistics in 
Analytical Chemistry  , 
Analytical Process                            

8 Powerpoint, Text book, 
assignment 

ภมรรัตน ์   

2 3-4 Acid-Base Equilibria, 
Acid-Base Titration                

9 Powerpoint, Text book, 
assignment 

ภมรรัตน์    

3 5-6 Solubility, 
Precipitation Titration  

7 Powerpoint, Text book, 
assignment 

ภมรรัตน์    

4 7-8 Complexometric 
Titration                 

8 Powerpoint, Text book, 
assignment 

ภารว ี  

5 9-11 Electrochemical 
Analysis and  
Redox Titration 

11 Powerpoint, Text book, 
assignment 

ภารว ี  

6 12 Gravimetric analysis 5  Powerpoint, Text book, 
assignment 

ภารว ี   

 

  
   
 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
การประเมิน ผลการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
สัดส่วนการ
ประเมิน 

1 1.3, 2.1-2.3, 3.1,4.1,5.1,5.3 สอบปลายภาค,น าเสนองาน, 
กิจกรรมในคาบและการอภิปราย 

6 50% 

2 1.3, 2.1-2.3, 3.1,4.1,5.1,5.3 สอบปลายภาค,น าเสนองาน, 
กิจกรรมในคาบและการอภิปราย 

12 50% 

 
 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก  
 
 

1) D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, and S.R.Crouch, Analytical Chemistry: An Introduction, 7 th Ed., 
Saunders College Publishing, USA., 2000. 

2) G.D. Christian, Analytical Chemistry, 6 th Ed., John Wiley&Sons, New York, 2003. 
3) F.W. Fifield and D. Kealey, Principles & Practice of Analytical Chemistry, 5 th Ed., Blackwell Science 

Ltd., USA, 2000. 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชามดยนักศึกษา  
 - การประเมินการสอน โดยนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - การประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน  
 - น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาชนรายวิชา  
 - คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ วิธีการสอน การสอบและการใหค้ะแนนสอบ และการตัดเกรด  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 - น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการสอน

ทุก 1 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ  
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-733  ปญหาพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส 1 

(Special Problems in Physical Chemistry I) 

2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8) 

3. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) 

 ประเภทของรายวิชา เปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส 

4. อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา  อาจารย ดร.สุภาภรณ   ดอกไมศรีจันทร 

 อาจารยผูสอน อาจารย ดร.สุภาภรณ   ดอกไมศรีจันทร 

5. ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2  

 ชั้นปที่เรียน ช้ันปท่ี 1 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

8. สถานที่เรียน หองบรรยายบัณฑิตศึกษา ช้ัน 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

9. วันที่จัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 1 พฤศจิกายน 2558 

 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  

 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเชิงลึกและเขาใจถองแทเกี่ยวกับงานวิจัยดานเคมีเชิงคํานวณ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา  

 สอนเปนครั้งแรก 

 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

 การบรรยายและอภิปรายในหัวขอเรื่องที่นาสนใจและทันสมัยทางเคมีเชิงฟสิกส 

 Presentation and discussion of current interesting topics in physical chemistry. 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  

 
บรรยาย สอนเสริม 

การฝกปฏบิัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 48 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

หากสอนไมทันตามแผนการสอน 

จะนัดนักศึกษาเรียนเพิ่มเติม 

- ไมมีการปฏิบัติการ  

- ไมมีการฝกงานภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง  

8 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

 ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียนตามความตองการ 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห และใชการ

ส่ือสารตางๆ เชน การนัดพบ หรือ E-mail หรือโทรศัพท  

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา  

 1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  

 1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนในแตละรายวิชา ทั้งดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 

2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบในการเรียนและการทํางานวิจัย 

3) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล 

 1.3 วิธีการประเมนิผล  

 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสัตยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอื่น 

2. ความรู  

 2.1 ความรูที่ตองไดรับ  

 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสัตยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอื่น 

 2.2 วิธีการสอน  

 1) จัดการเรียนการสอนที่เนนหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติการในเชิงลึก และผสมผสานการเรียนการสอนโดย

เนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู 

2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูที่ไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา 

3) จัดการเรียนการสอนที่เนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตัดสินใจ การตอบคําถาม 

4) มีการทําวิทยานิพนธ ที่สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตรอยางลุมลึกในการทําวิจัย 

 2.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาตางๆ โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด 

การทํารายงาน และการนําเสนอผลงาน 

3. ทักษะทางปญญา  

 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา  

 1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

2) สามารถบูรณาการความรูที่ไดรับทั้งจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา การ

เรียนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎทีี่เกี่ยวของในการอภิปรายผล  
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 3.2 วิธีการสอน  

 1) ใชการเรียนการสอนที่ฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา โดยบูรณาการองคความรูจาก

แหลงตางๆ เขาดวยกัน 

 3.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาตางๆ โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด 

การทํารายงาน และการนําเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากรายงานผลงานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย การอธิบาย และการตอบคําถามที่ เกี่ยวของกับ

ผลงานวิจัย 

4. ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ  

 4.1 ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา  

 1) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นที่แตกตางได 

2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตนเอง 
 4.2 วิธีการสอน  

 1) ความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตนเองโดยการนํากิจกรรมกลุมมาใชในการเรียนการสอน 

 4.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของนักศึกษา  
5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพัฒนา  

 1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางด ี

 5.2 วิธีการสอน  

 1) สอน แนะนําและกําหนดใหนักศึกษาฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการ

ทํางานวิจัย  

 5.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

ตารางเน้ือหาในการบรรยายในแตละหัวขอ  

สัปดาห

ที ่
หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนและส่ือที่ใช 
ผูสอน 

1-2 Literature review 8 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 

- ใชเอกสารคําสอน และ 

PowerPoint 

สุภาภรณ 

3-12 Do simulations, analysis and presentation 40 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 

- ใชเอกสารคําสอน และ 

PowerPoint 

สุภาภรณ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู  

การ

ประเมนิ 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 1.1,1.3-1.4,2.1-2.4,3.1,3.3,4.3,5.1,5.2 ขอสอบอัตนัย 4 25% 

2 1.1,1.3-1.4,2.1-2.4,3.1,3.3,4.3,5.1,5.2 ขอสอบอัตนัย 7 25% 

3 1.1,1.3-1.4,2.1-2.4,3.1,3.3,4.3,5.1,5.2 ขอสอบอัตนัย 13 50% 

 

หมวดที่ 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก  

 1) บทความวิจัยเกี่ยวกับ Tamarind seed xyloglucan  

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ  

 1) บทความวิจัยเกี่ยวกับ Tamarind seed xyloglucan และ Simulations 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา  

 All available documents and web sites involved in Tamarind seed xyloglucan และ Simulations 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 - การประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  

 - การประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

3. การปรบัปรุงการสอน  

 - นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

 - คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ วิธีการสอน การสอบและการใหคะแนนสอบ และการตัดเกรด 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 - นําผลการประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผล มาวางแผนการปรับปรุงการสอนตามขออเสนอแนะ หรือ

อาจเปลี่ยนอาจารยผูสอน 
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มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-632  เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง 2  

(Advanced Physical Chemistry II) 

2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8) 

3. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) 

 ประเภทของรายวิชา เปนรายวิชาในกลุมวิชาบังคับ 

4. อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา  อาจารย ดร.สุภาภรณ   ดอกไมศรีจันทร 

 อาจารยผูสอน อาจารย ดร.สุภาภรณ   ดอกไมศรีจันทร 

5. ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 3 

 ชั้นปที่เรียน ช้ันปท่ี 1 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

8. สถานที่เรียน หองบรรยายบัณฑิตศึกษา ช้ัน 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

9. วันที่จัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 1 มีนาคม 2559 

 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  

 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเชิงลึกและเขาใจถองแทเกี่ยวกับกลศาสตรควอนตัมดั้งเดิม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา  

 สอนเปนครั้งแรก 

 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

 ฟงกชันคลื่น สมการของชเรอดิงเงอร ตัวดําเนินการฮารมิลโทเนียน สัจพจนของกลศาสตรควอนตัม หลักความไม

แนนอนของไฮนเซนแบรก การตีความโคเปนเฮเกน การเคลื่อนที่เชิงเสนและตัวสั่นแบบฮารมอนิก การเคลื่อนที่แบบ

หมุนและอะตอมไฮโดรเจน โมเมนตัมเชิงมุม สเปกตรัมของอะตอมและโครงสรางอะตอม 

 Wave function; Schrödinger’s equation; Hamiltonian operator; the postulates of quantum 

mechanics; Heisenberg’s uncertainty principle; Copenhagen interpretation; linear motion and 

harmonic oscillator; rotational motion and the Hydrogen atom; angular momentum; atomic spectra 

and atomic structure. 
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  

 
บรรยาย สอนเสริม 

การฝกปฏบิัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 48 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศกึษา 

หากสอนไมทันตามแผนการสอน 

จะนัดนักศึกษาเรียนเพิ่มเติม 

- ไมมีการปฏิบัติการ  

- ไมมีการฝกงานภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง  

8 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

 ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียนตามความตองการ 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห และใชการ

ส่ือสารตางๆ เชน การนัดพบ หรือ E-mail หรือโทรศัพท  

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรยีนรูของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา  

 1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.2 วิธีการสอน  

 1) จัดใหมีการปฏิบัติงานเปนทีม ฝกใหยอมรับฟงและเคารพในความเห็นของผูอื่น 

 1.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

2. ความรู  

 2.1 ความรูที่ตองไดรับ  

 1) มีความรู ความเขาใจ และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางดานเคมี 

2) มีความรู ความเขาใจจากการเรียนรูดวยตนเอง 

3) มีความรู ความเขาใจจากการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

 2.2 วิธีการสอน  

 1) จัดการเรียนการสอนที่เนนหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติการในเชิงลึก และผสมผสานการเรียนการสอนโดย

เนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู 

2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูที่ไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา 

3) จัดการเรียนการสอนที่เนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตัดสินใจ การตอบคําถาม 

 2.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาตางๆ โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด 

การทํารายงาน และการนําเสนอผลงาน 

3. ทักษะทางปญญา  

 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา  

 1) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎทีี่เกี่ยวของในการอภิปรายผล  

 3.2 วิธีการสอน  

 1) ใชการเรียนการสอนที่ฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา โดยบูรณาการองคความรูจาก

แหลงตางๆ เขาดวยกัน 
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 3.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาตางๆ โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด 

การทํารายงาน และการนําเสนอผลงาน 

4. ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ  

 4.1 ทกัษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา  

 1) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตนเอง 
 4.2 วิธีการสอน  

 1) ความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตนเองโดยการนํากิจกรรมกลุมมาใชในการเรียนการสอน 

 4.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของนักศึกษา  
5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพัฒนา  

 1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางด ี

 5.2 วิธีการสอน  

 1) สอน แนะนําและกําหนดใหนักศึกษาฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ  

 5.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

ตารางเน้ือหาในการบรรยายในแตละหัวขอ  

สัปดาห

ที ่
หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนและส่ือที่ใช 
ผูสอน 

1-3 Wave function; Schrödinger’s equation; 

Hamiltonian operator; the postulates of 

quantum mechanics; Heisenberg’s uncertainty 

principle; Copenhagen interpretation; 

9 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 

- ใชเอกสารคําสอน และ 

PowerPoint 

สุภาภรณ 

4-6 linear motion and harmonic oscillator; 

rotational motion  

9 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 

- ใชเอกสารคําสอน และ 

PowerPoint 

สุภาภรณ 

7-9 Hydrogen atom, angular momentum; 9 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 

- ใชเอกสารคําสอน และ 

PowerPoint 

สุภาภรณ 

10-12 Atomic spectra and atomic structure. 

 

9 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 

- ใชเอกสารคําสอน และ 

PowerPoint 

สุภาภรณ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู  

การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 1.3, 2.1-2.3, 3.1, 4.4, 5.1,5.3 ขอสอบอัตนัย 4 25% 

2 1.3, 2.1-2.3, 3.1, 4.4, 5.1,5.3 ขอสอบอัตนัย 7 25% 

3 1.3, 2.1-2.3, 3.1, 4.4, 5.1,5.3 ขอสอบอัตนัย 13 50% 

 

หมวดที่ 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก  

 1) Keith J. Laidler, John H. Meiser, Bryan C. Sanctuary. (2013). Physical Chemistry. 6th ed. USA: 

Benjamin-Cummings. 

2) Thomas Engel and Philip Reid. (2012). Physical Chemistry. USA: Pearson. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ  

 1) Robert G. Mortimer. (2013). Physical Chemistry. USA: Academic Press. 

2) Peter Atkins and Julio De Paula (2012). Physical Chemistry. England: Oxford University Press. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา  

 All available documents and web sites involved in Physical Chemistry. 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 - การประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  

 - การประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

3. การปรบัปรุงการสอน  

 - นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

 - คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ วิธีการสอน การสอบและการใหคะแนนสอบ และการตัดเกรด 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 - นําผลการประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผล มาวางแผนการปรับปรุงการสอนตามขออเสนอแนะ หรือ

อาจเปลี่ยนอาจารยผูสอน 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
   

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา การอุปกรณเ์ชิงเคมี 1 

Chemical Instrumentations I 
2. จ านวนหน่วยวชิา 1 หน่วยวิชา (3-3-8) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเคมี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา* ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ  

อาจารย์ ดร.ภารวี   รัตนกิจ* 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3 / ช้ันปีท่ี 1  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  ไม่ม ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน ภาคทฤษฎี  

วันอังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องบรรยาย 7 อาคารวิชาการ 5 
ภาคปฏิบตัิการ  
วันพุธเวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องปฏิบัติการเคมี 7   
อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรฯ์ 5 และ 7 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเชิงลึกและเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ ท้ังเนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการและทฤษฎีของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานความรู้ทางอปุกรณ์และวงจร แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ วงจร

ดิจิทัลและวงจรไฟฟ้าอื่น ๆ ไมโครคอมพิวเตอร์ การประยุกตเ์ทคนิคการวิเคราะหต์่าง ๆ โดยอาศัยอุปกรณต์่าง ๆ ทาง
ทางสเปคโทรสโคปีและไฟฟ้าเคม ี

 Principles and theories of electronic instrumentation. Basic electronics analog circuits and 
devices; digital electronics, data-domain conversions, microcomputers; applications of spectrochemical 
and electrochemical instrumentation.
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษา 
ด้วยตนเอง 

36 ช่ัวโมง ไม่มีการสอนเสรมิ 36 ช่ัวโมง 96ช่ัวโมง 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 อาจารย์จดัเวลาใหค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียน เป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ตามความต้องการ 

3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายทีต่้องการ) และใช้การสื่อสารต่างๆ เช่น การนัดพบ E-mail หรือโทรศพัท์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 - พัฒนาให้นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ และตรงเวลา มคีวามรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 

- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพสทิธิของบุคคล รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนและสามารถท างานเป็นทีมได้ 
 1.2 วิธีการสอน  
 - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนและเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ 

หลักการ ทฤษฎี และการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางสเปคโทรสโคปีและเคมีไฟฟ้า รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์
สมัยใหม่ สอนให้นักศึกษาเป็นผู้มคีวามรับผิดชอบและตรงเวลาจากการมอบหมายงาน การเข้าห้องเรยีน 

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 - สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน การท างานร่วมกับผู้อืน่ 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 - มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคญัด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์และมีความรั  ้ความเข้าใจ

ในหลักการ ทฤษฎี และการใช้เครือ่งมือการวิเคราะห์ทางสเปคโทรสโคปีและเคมไีฟฟ้า การใช้เครื่องมอืวิเคราะห ์
 2.2 วิธีการสอน  
 - สอนบรรยายและสาธิตการใช้การใช้เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ ถาม-ตอบในห้องเรียน ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติมในช่ัวโมง

ปฏิบัติการ ทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน น าเสนอรายงานการทดลอง โดยจดักระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินผลจากรายงานผลการทดลอง การสอบ โดยเน้นการวดัความรู้ในกระบวนการวิเคราะห์ทางเคมี และประเมิน

ความรู้ทั้งหมดจากการท าการทดลองและการน าเสนอผลการทดลอง 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 - พัฒนาความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ สามารถคิดวิเคราะห ์อย่างมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
 3.2 วิธีการสอน  
 - มอบหมายงานการค้นคว้าเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีวเิคราะห์ หลักการ ทฤษฎี และการใช้เครื่องมอืการวิเคราะห์

ทางสเปคโทรสโคปีและไฟฟ้าเคมแีละเทคนิคการวิเคราะหส์มัยใหม่ และวิธีการประยุกต์น าวิชาคณติศาสตรแ์ละสถิติ
มาใช้ในการค านวณ และอภิปรายขั้นตอน/กระบวนการต่างๆ ร่วมกบัอาจารยผ์ู้สอน 

 3.3 วิธีการประเมินผล  
 - รายงานผลการทดลอง สอบกลางภาค สอบปลายภาค ท าการค้นควา้กระบวนการวเิคราะห์ทางเคมี 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมคีวามรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.2 วิธีการสอน  
 - มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษามีการค้นคว้าด้วยตนเอง 
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 - สังเกตพฤติกรรมการท างาน ความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 - พัฒนาทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน 
 5.2 วิธีการสอน  
 - ให้นักศึกษาฝึกอ่านพิกัดจากแบบงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข และมอบหมายรายงานเพื่อให้พัฒนา
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ทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รวมถึงการน าเสนองานโดยใช้รูปแบบ/เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 5.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินจากผลการสอบ และการท างานท้ังในรูปแบบของรายงาน (report) และการสอบ 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  
 ตารางที่ 1   เนื้อหาในภาคบรรยายในแต่ละหัวข้อ  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ที่ใช้ 

1 - 2  Spectroscopy (Molecular) 6 PowerPoint, Text book, Assignment 

3 - 4  Spectroscopy (Atomic) 6 PowerPoint, Text book, Assignment 

5 - 6  Fluorescence, 
Phosphorescence, ICP 

6 PowerPoint, Text book, Assignment 

7 - 8  Potentiometry 6 PowerPoint, Text book, Assignment 

9  Electrogravimetry/Coulometry 3 PowerPoint, Text book, Assignment 

10 - 12  Voltammetry 9 PowerPoint, Text book, Assignment  
 

  
 ตารางที่ 2   เนื้อหาในภาคปฏิบัตกิาร 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ / รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

1 - แนะน ารายวิชา 
- ช้ีแจงเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ  
- แนะน าเครื่องมือและอุปกรณ์และตรวจรับตะกร้าเครื่อง
แก้วที่จะใช้ในการทดลอง 

3 บรรยาย 

2 ปฏิบัติการที่ 1  
การวิเคราะหส์ารด้วยเทคนิค UV-Vis 
Spectrophotometry 

3 บรรยาย/สาธิตการทดลอง
และท าการทดลองจริง 

3 ปฏิบัติการที่ 2  
UV-Vis Spectrophotometer/Mole ratio method 

3 บรรยาย/สาธิตการทดลอง
และท าการทดลองจริง 

4 ปฏิบัติการที่ 3  
UV-Vis Spectrophotometer/Job method 

3 บรรยาย/สาธิตการทดลอง
และท าการทดลองจริง 

5 ปฏิบัติการที่ 4  
UV-Vis Spectrophotometer/Slope method 

3 บรรยาย/สาธิตการทดลอง
และท าการทดลองจริง 

6 ปฏิบัติการที่ 5  
การวิเคราะหส์ารด้วยเทคนิค AAS 

3 บรรยาย/สาธิตการทดลอง
และท าการทดลองจริง 

7 ปฏิบัติการที่ 6  
การวิเคราะหส์ารอินทรียด์้วยเทคนิค ICP 

3 บรรยาย/สาธิตการทดลอง
และท าการทดลองจริง 

8 ปฏิบัติการที่ 7  
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Potentiometry 

3 บรรยาย/สาธิตการทดลอง
และท าการทดลองจริง 
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9 ปฏิบัติการที่ 8  
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Voltammetry 

3 บรรยาย/สาธิตการทดลอง
และท าการทดลองจริง 

10 ตรวจเช็คและคืนตะกร้าอุปกรณ ์ 3 เช็คอุปกรณ ์
11 นักศึกษารวบรวมข้อมลูและผลการทดลองมาจาก

ปฏิบัติการทั้งหมดมาอภิปรายร่วมกันกับอาจารย์ /
น าเสนอผลการทดลอง 

3  อภิปรายกลุม่ 

12 สอบ 3 น าเสนอผลงาน 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมิน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

ภาคบรรยาย 70% แบ่งเป็น 
1 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 

3.3 
การน าเสนอผลงานท่ี
เกี่ยวข้องและส่งรายงาน 

2-11 30% 

2 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 สอบวัดผลปลายภาค 13 40% 
ภาคปฎิบตัิการ 30% แบ่งเป็น 

3 1.2, 2.2, 3.1, 3.3, 
4.2, 4.3, 5.2, 5.3 

รายงานผลปฏิบตัิการต่างๆ 3-10 10% 

4 1.1, 1.2, 4.3 น าเสนอและอภิปรายผล 1-11 10% 
5 1.1, 2.1, 2.3, 5.3 สอบปฎิบัติการข้อเขียน 12 10% 

 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยาการประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 

1) D.A. Skoog, et. al., Principles of Instrumental Analysis, 6th Ed., Saunders College Publishing,  
USA, 2006.  

2) D. A. Skoog, D. M. West, J. F. Holler, S. R. Crouch, Fundamental of Analytical Chemistry, Thomson 
Brook/Cole, USA,,2004 

3) Fifield, F. W. and Kealey, D. 2000. Principles & Practice of Analytical Chemistry. 5 th edition,  
Blackwell Science Ltd., USA. 

 
2. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
เอกสารและบทความหรือแบบฝึกหัดต่าง ๆ จากวารสารทางวิชาการ ข้อมูลที่มีอยู่บนสื่อออนไลน ์

 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน 

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
 - การประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

http://www.goodreads.com/author/show/441857.Douglas_A_Skoog
http://www.goodreads.com/author/show/441854.Donald_M_West
http://www.goodreads.com/author/show/4064830.James_F_Holler
http://www.goodreads.com/author/show/441856.Stanley_R_Crouch
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3. การปรับปรุงการสอน  
 น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  
 - ในระหว่างการสอน มีการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มสอบถามนักศึกษา  

- หลังการออกผลการเรียน คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ โดยให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงาน
ของนักศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และ
การให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 - น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการสอน

ทุก 1 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ หรอือาจเปลี่ยนอาจารยผ์ู้สอน 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
   

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา การอุปกรณเ์ชิงเคมี 2  
(Chemical Instrumentation II) 

2. จ านวนหน่วยวชิา 1 หน่วยวิชา (3-3-8) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี

เป็นรายวิชาในกลุม่วิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

และอาจารย์ผู้สอน 
ภาคทฤษฎ ี  
อาจารย์ ดร.ภมรรตัน์   เกื้อเส้ง 

  ภาคปฏิบตัิการ   
อาจารย์ ดร.ภมรรตัน์   เกื้อเส้ง 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3 / ช้ันปีท่ี 1 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  

(Pre-requisites) 
ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน ภาคทฤษฎี  
วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ห้องบรรยาย 7 อาคารวิชาการ 5 
ภาคปฏิบตัิการ  
วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรฯ์ 5  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 ภาคทฤษฎี มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษา 

1) มีความรู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี รายละเอียดเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ทางโครมาโท- 
กราฟีของเหลว เช่น เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว (Liquid chromatography) ได้แก่ paper chromatography, 
thin layer chromatography และ column chromatography  ตลอดจนการทราบถึงการประยุกต์ใช้งานเทคนิค
การวิเคราะห์เหล่านี ้
2) มีความรู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี รายละเอียดเครื่องมือส าหรับการวิเคราะหด์้วยเทคนิคโครมาก
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ราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High performance liquid chromatography; HPLC) และเทคนิค ultra- 
performance liquid chromatography (UPLC) ตลอดจนการทราบถึงการประยุกต์ใช้งานเทคนิคการวิเคราะห ์
เหล่านี ้
3) มีความรู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี รายละเอียดเครื่องมือส าหรับการการวเิคราะห์ด้วยเทคนิคแกส๊
โครมาโทกราฟี (Gas chromatography; GC) ตลอดจนการทราบถงึการประยุกต์ใช้ งานเทคนิคการวเิคราะห์นี ้
4) มีความรู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ เทคนิคการเตรยีมตัวอย่าง (sample  
preparation) ก่อนการวิเคราะหโ์ดยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี เช่น HPLC และ GC โดยเทคนิคการเตรียมตัวอย่างท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ เทคนิคการสกัดในตัวอย่างชนิดต่าง ๆ ได้แก่ การสกัดด้วยตัวท าละลาย การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง 
(sold phase extraction; SPE) การสกัดด้วยตัวดดูซับของแข็งปริมาณน้อย (solid phase microextraction; 
SPME) และเทคนิคการสกัดใหม่ๆ ในปัจจุบัน ตลอดจนการทราบถึงการประยุกต์ใช้งานเทคนิคการวิเคราะห์เหล่านี้ 
 
ภาคปฏิบตัิการ มีจดุมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษา 
1) มีระเบยีบวินัย ตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบตัิตามกฎ กติกาในการท าปฏิบัติการ 
2) สามารถเขียนแผนผังการทดลองจากความเข้าใจของตนเองในวิธีการทดลองของบทปฏิบัติการ ก่อนเขา้ท า    
ปฏิบัติการในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างถูกต้อง 
3) สามารถเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เครื่องแก้ว อุปกรณ์ในห้องปฏิบตัิการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
ท าการทดลองได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามหลักการ/วิธีการที่ก าหนดใว้ได้  
4) เกิดทักษะในการท าปฏิบตัิการที่ถูกต้องและมีความช านาญในการท าการทดลองทางเคมีวเิคราะห์และ      
สามารถท าการทดลองให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
5) แสดงผลการทดลองที่ได้จากการทดลองโดยไม่สร้างหรือเปลี่ยนแปลงผลการทดลองแสดงข้ันตอนวิธีการ 
ค านวณโดยอาศัยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิตไิด ้
6) สามารถสืบค้นข้อมูลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ผลและมีการอ้างอิงแหล่งที่มา และการใช้คอมพิวเตอร์    
ในการแสดงผลการทดลองในรูปกราฟและสมการเชิงเส้นได้  
7) จัดท าท ารายงาน โดยการน าความรู้/หลักการ/ทฤษฎีที่ส าคญัมาวิเคราะห์ แสดงเหตผุลและอภิปรายผลการ  
ทดลองได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการ ทฤษฎี รายละเอียดเครื่องมือ พื้นฐานความรู้ทางอิเลคทรอนิกส์  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวงจรอะนาล็อก วงจรดิจิตอล 

และวงจรไฟฟ้าอื่น ๆ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะหต์่างๆ โดยอาศัยอุปกรณต์่างๆ ทางโครมาโทกราฟี  
เทอร์โมเคมี และเรดิโอเคม ี
Principles and theories of electronic instrumentation for chromatographic, thermochemical and  
radiochemical measurements; analog circuits and devices; digital electronics, data-domain  
conversions, microcomputers; applications of chromatographic, thermochemical and radiochemical 
instrumentation. 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษา 
ด้วยตนเอง 

36 ช่ัวโมง ไม่มีการสอนเสรมิ 36 ช่ัวโมง 96 ช่ัวโมง 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 อาจารย์จดัเวลาใหค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียนตามความต้องการ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์และ

ใช้การสื่อสารต่างๆ เช่น การนดัพบ E-mail หรือโทรศัพท์ 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 - พัฒนาให้นักศึกษามีวินัย ซื่อสัตย์ และตรงเวลา มคีวามรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 

- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพสทิธิของบุคคล รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนและสามารถท างานเป็นทีมได้ 
 1.2 วิธีการสอน  
 - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนและเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ 

หลักการ ทฤษฎี และการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางโครมาโทรกราฟี และเทคนิคการวเิคราะห์สมยัใหม่ และ
วิธีการประยุกต์น าวิชาคณติศาสตร์และสถิติมาใช้ในการค านวณ สอนให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบและตรง
เวลาจากการมอบหมายงาน การเข้าห้องเรียน  

 1.3 วิธีการประเมินผล  
 - สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าเรียน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 - มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคญัด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์และมีความร   ้ความ

เข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และการใช้เครื่องมือการวเิคราะห์ทางโครมาโทรกราฟี และเทคนิคการวิเคราะห์
สมัยใหม่ แนวโน้มของการ วิเคราะห์ และวิธีการประยุกต์น าวิชาคณิตศาสตร์และสถิตมิาใช้ในการค านวณ การใช้
เครื่องมือวิเคราะห ์

 2.2 วิธีการสอน  
 - สอนบรรยายและสาธิตการใช้การใช้เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ ถาม-ตอบในห้องเรียน ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติมใน 

ทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน น าเสนอรายงานการทดลอง โดยจดักระบวนการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ศูนย์กลาง 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินผลจาก การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค รายงานผลการทดลอง โดยเน้นการวดัความรูใ้น

กระบวนการวิเคราะห์ทางเคมี และประเมินความรู้ทั้งหมดจากการท าการทดลองและการน าเสนอผลการทดลอง 
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3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 - พัฒนาความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ สามารถคิดวิเคราะห ์อย่างมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
 3.2 วิธีการสอน  
      -  มอบหมายงานการค้นคว้าเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี และการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์  

        ทางโครมาโทรกราฟี และเทคนิคการวิเคราะหส์มัยใหม่ และวิธีการประยุกต์น าวิชาคณติศาสตร์และสถิติมาใช้ในการ 
        ค านวณและอภิปรายขั้นตอน/กระบวนการต่างๆ ร่วมกับอาจารย์ผูส้อน 

 3.3 วิธีการประเมินผล  
 - รายงานผลการทดลอง การน าเสนอผลงาน สอบกลางภาค สอบปลายภาค ท าการค้นคว้ากระบวนการวิเคราะห์ทาง

เคม ี
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมคีวามรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.2 วิธีการสอน  
 - ความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินพฤติกรรมการท างาน การน าเสนอผลงาน ความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 - พัฒนาทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน 
 5.2 วิธีการสอน  
 - ให้นักศึกษาฝึกทักษะการคดิค านวณเชิงตัวเลข และมอบหมายรายงานเพื่อให้พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและ

การเขียน รวมถึงการน าเสนองานโดยใช้รูปแบบ/เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 5.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินจากผลการสอบ และการท างานท้ังในรูปแบบของรายงาน การน าเสนอผลงานและการสอบ 

 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

   1. แผนการสอน  
 ตารางที่ 1   เนื้อหาในภาคบรรยายในแต่ละหัวข้อ  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 - 3 - Introduction  
- Principle and theory of 
chromatography 

9 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- เอกสารประกอบการสอน 
และ Power point 

 ดร.ภมรรตัน ์   
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- Principle and theory of liquid 
chromatography (LC) 
- LC instrumentations 

4 - 6 - Principle and theory of 
chromatography high 
performance liquid 
chromatography (HPLC)    
- HPLC instrumentation   
- Principle and theory of ultra-
performance liquid 
chromatography (UPLC)     
- UPLC instrumentation               

9 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- เอกสารประกอบการสอน 
และ Power point 

ดร.ภมรรัตน์    

7 - 9 - Principle and theory of gas 
chromatography (GC) 
- Gas chromatography 
instrumentation 

9 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- เอกสารประกอบการสอน 
และ Power point 

ดร.ภมรรัตน์    

10 - 13 Sample preparation techniques 
and applications 
- Solvent extraction 
- Solid phase extraction 
- Solid phase microextraction 

9 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- เอกสารประกอบการสอน 
และ Power point 

ดร.ภมรรัตน์    

 

  

       ตารางท่ี 2 เนื้อหาในภาคปฏิบัติการ 

          
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ / รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 
 

- แนะน ารายวิชา 
- ช้ีแจงเกณฑ์และระเบยีบต่าง ๆ  
- แนะน าเครื่องมือและอุปกรณ์และตรวจรับ
ตะกร้าเครื่องแก้วที่จะใช้ในการทดลอง 

3 บรรยาย ดร.ภมรรัตน ์

2 
 

การเตรียมสารมาตรฐานและสารละลาย
ส าหรับการวิเคราะหด์้วยเทคนิคโครมาโท 
กราฟ ี

3 สาธิตการทดลองและ
ท าการทดลองจริง 

ดร.ภมรรัตน ์

3 
 

การวิเคราะหส์ารสารอินทรยี์ด้วยเทคนิค 
High performance liquid 
chromatography (HPLC) ตอน 1 

3
  

สาธิตการทดลองและ
ท าการทดลองจริง 

ดร.ภมรรัตน ์

4 การวิเคราะหส์ารสารอินทรยี์ด้วยเทคนิค 3 สาธิตการทดลองและ ดร.ภมรรัตน ์
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 High performance liquid 
chromatography (HPLC) ตอน 2 

ท าการทดลองจริง 

5 การแปลผลและอภิปรายผลจากการ
วิเคราะหด์้วยเทคนิค HPLC 

3 อภิปรายร่วมกัน ดร.ภมรรัตน ์

6 
 

การวิเคราะหส์ารสารอินทรยี์ด้วยเทคนิค 
Gas chromatography (GC) ตอน 1 

3 สาธิตการทดลองและ
ท าการทดลองจริง 

ดร.ภมรรัตน ์

7 
 

การวิเคราะหส์ารสารอินทรยี์ด้วยเทคนิค 
Gas chromatography (GC) ตอน 2 

3 สาธิตการทดลองและ
ท าการทดลองจริง 

ดร.ภมรรัตน ์

8 การแปลผลและอภิปรายผลจากการ
วิเคราะหด์้วยเทคนิค  GC  

3 อภิปรายร่วมกัน ดร.ภมรรัตน ์

9 
 

การสกัดด้วยเทคนิค solid phase 
extraction (SPE) 

3 สาธิตการทดลองและ
ท าการทดลองจริง 

ดร.ภมรรัตน ์

10 
 

การสกัดด้วยเทคนิค solid phase 
microextraction (SPME) 

3 สาธิตการทดลองและ
ท าการทดลองจริง 

ดร.ภมรรัตน ์

11 การแปลผลและอภิปรายผลจากการ
วิเคราะหด์้วยเทคนิคการสกัด SPE และ 
SPME 

3 อภิปรายร่วมกัน ดร.ภมรรัตน ์

12 น าเสนอผลการทดลองทั้งหมดหนา้ช้ันเรียน 3 น าเสนอผลงาน ดร.ภมรรัตน ์
 

        
      2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
     

การประเมิน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 
1 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 

5.3 
การน าเสนอผลงาน
และส่งรายงาน 

3-10 30% 

2 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 สอบวัดผลปลายภาค 
(ทฤษฎี) 

13 40% 

3 1.2, 2.2, 3.1, 3.3, 
4.2, 4.3, 5.2, 5.3 

รายงานผล
ปฏิบัติการต่างๆ 

3-11 10% 

4 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 
5.3 

น าเสนอผล
ภาคปฏิบตัิการ 

12 5% 

5 1.1, 2.1, 2.3, 5.3 สอบวัดผลปลายภาค  
(ปฎิบัติการ) 

12 15% 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและต าราหลัก 
1) แม้น อมรสิทธ์ิ และคณะ, หลักการและเทคนิคการวเิคราะห์เชิงเครือ่งมือ (Principles and  techniques of  

instrumental analysis part II  chromatography and others), โรงพิมพ์ชวนพิมพ,์ 2553. 
2) C.E. Meloan, Chemical separations: principles, techniques, and experiments, Wiley-Interscience,  
New York, 1999. 
3) D.A. Skoog, et. al., Principles of Instrumental Analysis, 6th Ed., Saunders College Publishing,  
USA, 2006.  
4) Fifield, F. W. and Kealey, D. 2000. Principles & Practice of Analytical Chemistry. 5 th edition,  
Blackwell Science Ltd., USA. 
5) Mitra, S. 2003. Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry. Hoboken, New Jersey,  
John Wiley & Sons, Inc. 
6) Snyder, L.R. and Kirkland,  J.J. Introduction to Modern Liquid Chromatography, second ed.,  
John Wiley & Sons, New York, 1979. 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน 
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน 
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
- การประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 
- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
- คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ วิธีการสอน การสอบ การให้คะแนนและการตัดเกรด 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุง
การสอนตามข้อเสนอแนะ 



CHM-734 
3/2558 

 1/4

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-734  ปญหาพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส 2 

(Special Problems in Physical Chemistry II) 

2. จํานวนหนวยวิชา 1 หนวยวิชา (4-0-8) 

3. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) 

 ประเภทของรายวิชา เปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส 

4. อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา  อาจารย ดร.สุภาภรณ   ดอกไมศรีจันทร 

 อาจารยผูสอน อาจารย ดร.สุภาภรณ   ดอกไมศรีจันทร 

อาจารย ดร.นมนต หิรัญ 

5. ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 3 

 ชั้นปที่เรียน ช้ันปท่ี 1 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

8. สถานที่เรียน หองบรรยายบัณฑิตศึกษา ช้ัน 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

9. วันที่จัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 1 มีนาคม 2559 

 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  

 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเชิงลึกและเขาใจถองแทเกี่ยวกับงานวิจัยดานเคมีเชิงคํานวณ 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา  

 สอนเปนครั้งแรก 

 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

 การบรรยายและอภิปรายในหัวขอเรื่องที่นาสนใจและทันสมัยทางเคมีเชิงฟสิกสโดยมีเน้ือหาไมซ้ําซอนกันกับ

รายวิชา CHM-733 ปญหาพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส 1 

 The same description as CHM-733 Special Problems in Physical Chemistry I but the topics must 

be different. 
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  

 
บรรยาย สอนเสริม 

การฝกปฏบิัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 48 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

หากสอนไมทันตามแผนการสอน 

จะนัดนักศึกษาเรียนเพิ่มเติม 

- ไมมีการปฏิบัติการ  

- ไมมีการฝกงานภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง  

8 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

 ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียนตามความตองการ 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห และใชการ

ส่ือสารตางๆ เชน การนัดพบ หรือ E-mail หรือโทรศัพท  

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา  

 1) มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน  

 1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนในแตละรายวิชา ทั้งดานการดํารงชีวิต และการประกอบ

วิชาชีพ 

2) ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบในการเรียนและการทํางานวิจัย 

3) สอนแนวการคิดและแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักการและเหตุผล 

 1.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสัตยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอื่น 

2. ความรู  

 2.1 ความรูที่ตองไดรับ  

 1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

2) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานวิจัย ความซื่อสัตยในการทํางานวิจัย การเคารพตองานวิจัยผูอื่น 

 2.2 วิธีการสอน  

 1) จัดการเรียนการสอนที่เนนหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติการในเชิงลึก และผสมผสานการเรียนการสอนโดย

เนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู 

2) สงเสริมใหนักศึกษามีการแสวงหาความรูอยางอิสระ และประมวลความรูที่ไดจากแหลงตางๆ มาสูรายวิชา 

3) จัดการเรียนการสอนที่เนนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห การตัดสินใจ การตอบคําถาม 

4) มีการทําวิทยานิพนธ ที่สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตรอยางลุมลึกในการทําวิจัย 

 2.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาตางๆ โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด 

การทํารายงาน และการนําเสนอผลงาน 

3. ทักษะทางปญญา  
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 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา  

 1) สามารถใชวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

2) สามารถบูรณาการความรูที่ไดรับทั้งจากการเรียน การวิจัย และประสบการณจริง มาใชในการแกไขปญหา การ

เรียนรู การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและใชทฤษฎทีี่เกี่ยวของในการอภิปรายผล  

 3.2 วิธีการสอน  

 1) ใชการเรียนการสอนที่ฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา โดยบูรณาการองคความรูจาก

แหลงตางๆ เขาดวยกัน 

 3.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาตางๆ โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด 

การทํารายงาน และการนําเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากรายงานผลงานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย การอธบิาย และการตอบคําถามที่ เกี่ยวของกับ

ผลงานวิจัย 

4. ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ  

 4.1 ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา  

 1) สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นที่แตกตางได 

2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตนเอง 
 4.2 วิธีการสอน  

 1) ความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตนเองโดยการนํากิจกรรมกลุมมาใชในการเรียนการสอน 

 4.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินจากความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของนักศึกษา  
5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพัฒนา  

 1) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มาประยุกตใชในการเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางด ี

 5.2 วิธีการสอน  

 1) สอน แนะนําและกําหนดใหนักศึกษาฝกฝนทักษะการวิเคราะหผลโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการ

ทํางานวิจัย  

 5.3 วิธีการประเมินผล  

 1) ประเมินทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจากการนําเสนอในรูปแบบตางๆ 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

ตารางเน้ือหาในการบรรยายในแตละหัวขอ  

สัปดาห

ที ่
หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนและส่ือที่ใช 
ผูสอน 

1-2 Literature review 8 - บรรยาย/ยกตัวอยาง สุภาภรณ 
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- ใชเอกสารคําสอน และ 

PowerPoint 

นมนต 

3-12 Do simulations, analysis and presentation 40 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 

- ใชเอกสารคําสอน และ 

PowerPoint 

สุภาภรณ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู  

การ

ประเมิน 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 1.1,1.3-1.4,2.1-2.4,3.1,3.3,4.3,5.1,5.2 ขอสอบอัตนัย 4 25% 

2 1.1,1.3-1.4,2.1-2.4,3.1,3.3,4.3,5.1,5.2 ขอสอบอัตนัย 7 25% 

3 1.1,1.3-1.4,2.1-2.4,3.1,3.3,4.3,5.1,5.2 ขอสอบอัตนัย 13 50% 

 

หมวดที่ 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก  

 1) บทความวิจัยเกี่ยวกับ Tamarind seed xyloglucan  

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ  

 1) บทความวิจัยเกี่ยวกับ Tamarind seed xyloglucan และ Simulations 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา  

 All available documents and web sites involved in Tamarind seed xyloglucan และ Simulations 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 - การประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  

 - การประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 

3. การปรบัปรุงการสอน  

 - นําผลการประเมิน จากขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

 - คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ วิธีการสอน การสอบและการใหคะแนนสอบ และการตัดเกรด 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 - นําผลการประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผล มาวางแผนการปรับปรุงการสอนตามขออเสนอแนะ หรือ

อาจเปลี่ยนอาจารยผูสอน 
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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
   

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา ปัญหาพิเศษทางเคมีวเิคราะห์ 1 
(Special Problems in Analytical Chemistry I) 

2. จ านวนหน่วยวชิา 1 หน่วยวิชา (4-0-8) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี

เป็นรายวิชาในกลุม่วิชาเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

และอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ 
อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3 / ช้ันปีท่ี 1 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  ไม่ม ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน ห้องบรรยาย 8 อาคารวิชาการ 5 

 
หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านเคมีวิเคราะห์ที่ทันสมยั 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 การบรรยายและอภิปรายในหัวเรื่องที่น่าสนใจและทันสมัยทางเคมีวิเคราะห ์

Presentation and discussion of current interesting topics in analytical chemistry. 
 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษา 
ด้วยตนเอง 

48 ช่ัวโมง ไม่มีการสอนเสรมิ ไม่มีการปฏิบตัิการ 96 ช่ัวโมง 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 อาจารย์จดัเวลาใหค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียนตามความต้องการ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์และ

ใช้การสื่อสารต่างๆ เช่น การนดัพบ E-mail หรือโทรศัพท์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 - มีวินัย ซื่อสัตย์ และตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.2 วิธีการสอน  
 - สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอน 

- ปลูกฝังความมีวินัย ความรับผดิชอบ ในการเรียนและการท าวิจยั 
 1.3 วิธีการประเมินผล  
 - สังเกตจากวินัยในการเรยีน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

- สังเกตจากวินัยในการวิจัย การเคารพต่องานวิจัยผู้อื่น 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 - มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีทางเคมีวิเคราะห์ทีเ่ป็นเทคนิคสมัยใหม่  
 2.2 วิธีการสอน  
 - จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง  

- มอบหมายให้ค้นคว้าอย่างอิสระ และประมวลความรูม้าสูร่ายวิชา 
- กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจและการตอบค าถาม 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินผลจากการสอบ การท ารายงาน แบบฝึกหัดและการน าเสนอผลงาน 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 - พัฒนาความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ สามารถคิดวิเคราะห ์อย่างมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 

- สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวิจัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหา การเรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 3.2 วิธีการสอน  
      -  มอบหมายงานการค้นคว้า หาความรูเ้พื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะการคิดและการแก้ไขปญัหาโดยบูรณาการองค์

ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกนั 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
 - รายงานผลการทดลอง การน าเสนอผลงาน การสอบ ท าการค้นคว้า การอธิบายและตอบค าถามทีเ่กี่ยวข้องกับ

งานวิจัยทีทั่นสมัย 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมคีวามรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

- สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการทีเ่หมาะสมและยอมรับความเหน็ทีแ่ตกตา่งได ้
 4.2 วิธีการสอน  
 - ความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินพฤติกรรมการท างาน การน าเสนอผลงาน ความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 - พัฒนาทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน 
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 5.2 วิธีการสอน  
 - ให้นักศึกษาฝึกทักษะการคดิค านวณเชิงตัวเลข และมอบหมายรายงานเพื่อให้พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและ

การเขียน รวมถึงการน าเสนองานโดยใช้รูปแบบ/เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 5.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินจากผลการสอบ และการท างานท้ังในรูปแบบของรายงาน การน าเสนอผลงานและการสอบ 

 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

   1. แผนการสอน  
 ตารางที่ 1   เนื้อหาในภาคบรรยายในแต่ละหัวข้อ  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 – 3 - Literature review 
 

12 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- เอกสารประกอบการสอน 
และ Power point 

 ภารวี    

5 -12 Experimental design, discussion 
and presentation 

36 - Assignment ภารวี   

 

  
      2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
     

การประเมิน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 1.1,1.3, 2.1-2.3, 3.3, 4.3, 5.3 Assignment  3-10 20% 
2 1.1,1.3, 2.1-2.3, 3.3, 4.3, 5.3 Experimental design 13 20% 
3 1.1,1.3, 2.1-2.3, 3.3, 4.3, 5.3 Report 3-11 30% 
4 1.1,1.3, 2.1-2.3, 3.3, 4.3, 5.3 Presentation 12 30% 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 

บทความวิจัยเกีย่วกับ Paper based analytical device 
2. เอกสารและขอ้มลูทีส่ าคัญ 

บทความวิจัยเกีย่วกับ Paper based analytical device 
3. เอกสารและขอ้มลูแนะน า 

All available documents and websites involved in paper based analytical device 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน 
- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน 
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
- การประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกคน 
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3. การปรับปรุงการสอน 
น าผลการประเมิน จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
- คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ วิธีการสอน การสอบ การให้คะแนนและการตัดเกรด 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - น าผลการประเมินต่างๆ และการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลของนักศึกษาในรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุง
การสอนตามข้อเสนอแนะ 
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