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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932  วิทยานิพนธ ์

               (Thesis) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 12 หน่วยวิชา  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเคม ี

วิทยานิพนธ ์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้สอน 

 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / นักศึกษาทุกช้ันปีของหลักสูตรฯ  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน ห้องวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 13 พฤษภาคม 2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า และวจิัยในหวัข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาเคมีตามหลักการรูปแบบ

ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาสามารถที่จะ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถท าวิจัยไดด้้วยตนเองได ้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 มีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการให้คะแนนรายงานความก้าวหน้าและการสัมมนารายงานความก้าวหน้าตอ่กรรมการ

ประจ าหลักสตูรอย่างชัดเจน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาเคมีตามหลกัการรูปแบบระเบยีบวิธีการวิจัยทีถู่กต้องภายใต้การ

ดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์โดยวิทยานิพนธ์จะต้องบ่งถึงองค์ความรู้ใหม่และแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการท าวิจยัได้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
The students are required to undertake a prescribed program of research under the direct 
supervision of a member of the academic staff. The thesis should be a significant contribution to 
knowledge in the discipline concerned and demonstrate the student’s capacity to carry out 
independent research. 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 8 ช่ัวโมง/สัปดาห/์1 หน่วยวิชา 8 ช่ัวโมง/สัปดาห/์1 หน่วยวิชา  
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 มีตามความเหมาะสมและต้องการของนักศึกษา โดยจะต้องมีจ านวนช่ัวโมงอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรับผดิชอบ การตรงต่อเวลา มีความซื่อสตัย์ เคาพและปฏิบตัิตามกฎ กติกาและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มดีลุย
พินิจอย่างผู้รู้และยุติธรรม 

 1.2 วิธีการสอน  
 - ช้ีแจงกฎเกณฑ์ของการเข้าห้องปฏิบัติการวิจยั โดยให้เป็นไปตามแต่ละห้องวิจัย 

- อบรมความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการและการจัดเก็บสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบตัิการให้แกน่ักศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาน้ัน ๆ  

- ก าหนดวันและเวลาส าหรับการสง่รายงานความก้าวหน้า และการน าเสนอผลงานแบบบรรยายในการสัมมนา
รายงานความก้าวหน้าประจ าภาคการศึกษา 

- ก าหนดให้มีรูปแบบของรายงานความก้าวหน้าให้ถูกต้องตามหลักสากล และจรรยาบรรณการอ้างอิงเอกสาร 
 1.3 วิธีการประเมินผล  
 - การเข้าห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างตรงต่อเวลา และการให้ความร่วมมือในการจัดเก็บของเสียและปฏิบตัิตามกฎของ

ห้องวิจัยที่น้กศึกษาท าวิจัย 
- ผ่านการอบรมและการสอบ Safety card จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
- ความถูกต้องตามหลักการอ้างอิงเอกสารแบบ American Chemical Society (ACS) ในรายงานความก้าวหน้า 
- ความตรงต่อเวลาและความรับผดิชอบต่องานท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีได้รับมอบหมาย 
- ความตรงต่อเวลาในการส่งรายงานความก้าวหน้า โดยหากส่งรายงานล่าช้าจะมีการหักคะแนน ซึ่งจะมีผลต่อการ

ประเมินจ านวนหน่วยวิชาที่ผ่านในแต่ละภาคการศึกษา 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 - มีความรู้ ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้และลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยวิทยานิพนธ ์
- มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
- มีความรู้ ความเข้าใจจากการคดิวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอย่างเปน็ระบบ 
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 2.2 วิธีการสอน  
 - นักศึกษาอภิปรายผลการวจิัยที่ได้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละที่ปรึกษาร่วมอย่างสม่ าเสมอ และ หรือ มี

การอภิปรายร่วมกับนักศึกษาอื่น ๆ ในห้องวิจัยหรือหน่วยวิจัย (Group meeting) 
- นักศึกษาซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจเกี่ยวเกี่ยวกับงานวิจัยและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับผู้รู้หรือผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขา 
- มีการซักถามความรู้ความเข้าใจในหัวข้อท่ีนักศึกษาท าวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการประจ าหลักสูตร 

ระหว่างการบรรยายความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าให้นักศกึษาอ่านและแปลผลการทดลองอย่างถูกต้องตามหลักการ 
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 2.3 วิธีการประเมินผล  
 - คุณภาพของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจ าภาคการศึกษา 

- ความสามารถในการตอบค าถาม และตั้งค าถามระหว่างการสมัมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์
- ความร่วมมือ และความตั้งใจในการอภิปรายงานวิจัยกับอาจารย์ทีป่รึกษาและสมาชิกในกลุม่วิจัย 

3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 - สามารถใช้วิจารณญาณในการคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสรา้งสรรคโ์ดยใช้องค์ความรู้ทั้ง 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
- สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รบัท้ังจากการเรียน การวิจยั และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา การ

เรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยัและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภิปรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่
- สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรูใ้หม่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3.2 วิธีการสอน  
 - ให้นักศึกษาได้มีโอกาสออกแบบการทดลองวิจัยด้วยตนเอง โดยมอีาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า  

- นักศึกษาวิเคราะหผ์ลการทดลองที่ได้และรายงานต่ออาจารย์ที่ปรกึษาและเพื่อนร่วมกลุ่ม 
- นักศึกษารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ท้ังในรูปแบบของรายงานและการบรรยาย 

 3.3 วิธีการประเมินผล  
 - ความรัดกุมและถูกต้องตามหลักการวิจัยของการทดลอง 

- ความสามารถในการวิเคราะห์และถ่ายทอดผลการทดลองต่อกรรมการประจ าหลักสตูร 
- ความถูกต้องของรายงานและความลุ่มลึกของเนื้อหาท่ีอภิปรายในรายงาน 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 - สามารถสร้างปฏสิัมพันธ์อย่างสรา้งสรรคร์ะหว่างบุคคล 

- สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นที่แตกต่างได ้
- มีความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 

 4.2 วิธีการสอน  
 - การปรึกษาหารือร่วมกันเป็นกลุม่เพื่อแกป้ัญหาระหว่างการวิจยัร่วมกับเพื่อนร่วมห้องปฏิบตัิการวิจยั 

- มีการอภิปรายความก้าวหน้างานวิจัยร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นและกรรมการประจ าหลักสูตร 
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 - การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

- ความก้าวหน้าของผลงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับระยะเวลาในการท าวจิัย 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 - สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถติิ มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
- สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด ี
- สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
 - เน้นให้นักศึกษาใช้ความรู้เกี่ยวกบัการค านวน การวิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่าง

ถูกต้อง 
- มีการมอบหมายให้ค้นคว้าเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและข้อมลูเพิ่มเติมด้วยตัวเอง 
- จัดการรายงานผลการค้นคว้าท้ังในรูปแบบการเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานด้วยวาจา  
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 5.3 วิธีการประเมินผล  
 - ความถูกต้องของการค านวณทีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

- ความสามารถในการน าใช้เทคโนโลยสีารสารเทศในการเขียนรายงานและการรายงานผลด้วยวาจา   
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
 นักศึกษาท าการค้นคว้าเอกสารอ้างอิง ท าการทดลอง วิเคราะหผ์ลการทดลอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็น

ผู้ดูแลและให้ค าปรึกษา และเขียนรายงานความก้าวหน้าส่งต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรภายในสปัดาห์สดุท้ายของ
ภาคการศึกษา และน าเสนอผลงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในงานสัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ท่ีทางหลักสูตร
ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

การประเมิน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.3, 4.4 ความสม่ าเสมอในการเข้าห้อง
วิจัย (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 

1-12 10 % 

2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 

ความสามารถในการศึกษาด้วย
ตนเอง (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 

1-12 10 % 

3 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3 

ความสามารถในการท าวิจยัและ
การท างานร่วมกับผู้อื่น (โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา) 

1-12 10 % 

4 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

รายงานความก้าวหน้า (โดย
คณะกรรมการประจ าหลักสตูร) 

12 35 % 

5 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

การบรรยายในการสัมมนา
ความก้าวหน้า (โดย
คณะกรรมการประจ าหลักสตูร) 

13 15 % 

6 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

ความสามารถในการตอบค าถาม
ในการสัมมนาความก้าวหน้า 
(โดยคณะกรรมการประจ า
หลักสตูร) 

13 15 % 

7 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

ความสามารถในการตั้งค าถามใน
การสัมมนาความก้าวหน้า (โดย
คณะกรรมการประจ าหลักสตูร) 

13 5 % 

 
เกณฑ์การพิจารณาเกรด 

จ านวนภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน (ครั้ง) 

จ านวนหน่วยวิชาที่ผ่าน/ระดบัคะแนนรวม 
ผ่านท้ังหมด ผ่านบางส่วน  

(คิดตามสัดส่วน และความ
เห็นชอบของกรรมการ

ประจ าหลักสตูร) 

ไม่ผา่นท้ังหมด 

ภาคการศึกษาที่ 1-3 70% 51-69% ต่ ากว่า 50% 
ภาคการศึกษาที่ 4 เป็นต้นไป 80% 51-79% ต่ ากว่า 50% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
 เอกสาร ต ารา และฐานข้อมลูต่าง ๆ ในห้องสมุด 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมวิทยานินพธ์) โดยนักศกึษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
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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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  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 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 ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ

ทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 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 
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3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
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 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
 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 

6 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- อภิปรายในห้องเรียน 
- ใช้บทความวิจยัในการ

วิเคราะหร์่วมกัน 

พิมผกา 
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structure 
- The results: crystal and molecular 

structure, application to chemistry 
12 Mass spectrometry 

- Instrumentation 
- Data and analysis 
- Applications 

3 - บรรยาย/ยกตัวอย่าง 
- อภิปรายในห้องเรียน 
- ใช้บทความวิจัยในการ

วิเคราะหร์่วมกัน 

พิมผกา 

 
ตารางที่ 2   เนื้อหาวิชาปฏิบัติการ 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

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 และทดลองปฏิบัติ 
โดยน าสารที่จะใช้ศึกษาในวิทยานิพนธ์มาใช้ใน
การทดลอง 

4 การวิเคราะห์ข้อมลูจาก UV-Vis spectra 3 Presentation and group discussion 
5 การใช้เครื่อง Infrared spectrometer 3 อบรมการใช้เครื่อง 
6 การเตรียมสารที่เหมาะสมกับการใช้เทคนิค 

IR spectroscopy 
6 นักศกึษาค้นคว้าข้อมูล และทดลองปฏิบัติ 

โดยน าสารที่จะใช้ศึกษาในวิทยานิพนธ์มาใช้ใน
การทดลอง 

7 การวิเคราะห์ข้อมลูจาก IR spectra 3 Presentation and group discussion 
8 การใช้เครื่อง NMR spectrometer 3 อบรมการใช้เครื่อง 
9 การเตรียมสารที่เหมาะสมกับการใช้เทคนิค 

NMR spectroscopy 
6 นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทดลองปฏิบัติ 

โดยน าสารที่จะใช้ศึกษาในวิทยานิพนธ์มาใช้ใน
การทดลอง 

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 โดยใช้

ข้อมูลจากสเปกโทรสโกปตี่าง 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) http://www.rsc.org/learn-chemistry/collections/spectroscopy?e=1 
2) http://www.rsc.org/learn-chemistry/collections/spectroscopy/introduction 

 
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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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-620  เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 1 

               (Advanced Inorganic Chemistry I) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 4 หน่วยวิชา (4-0-8) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาเลือก ในกลุ่มวิชาทางเคมอีนินทรีย์ ของ  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
 อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / ช้ันปีท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน หน่วยวิจัยเทคโนโลยโีมเลกลุ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 16 พฤษภาคม 2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูค้วามเข้าใจในเกี่ยวกับเคมีอนินทรีย์ โดยเมื่อจบภาคการศึกษานักศึกษาจะมคีวามเข้าใจอย่าง

ลุ่มลึกและลึกซึ้งในหัวข้อ สมบัติ พันธะและความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาของธาตตุ่าง ๆ  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เป็นรายวิชาเปดิใหม่ เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหัวข้อท่ีสนใจ หรือที่

เกี่ยวข้องเฉพาะทางกับวิทยานิพนธ์ได้อย่างลุม่ลึก โดยในแตล่ะภาคการศึกษาท่ีเปิดเนื้อหาไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนเดิม 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 โครงสร้างทางอิเล็กตรอน หลักของอัฟเบา กฎของฮุนด์ พันธะเคมี การไฮบรไิดซ์ของออร์บิทัล ทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกลุ 

ทฤษฎีวีเอสอีพีอาร์ เคมีของธาตุในเอส-บล็อคและพ-ีบล็อค 
Electronic structure, Aufbau principle, Hund’s rule; chemical bonding, orbital hybridization, 
molecular orbital theory; VSEPR theory; s-block chemistry and p-block chemistry 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

4 ไม่ม ี ไม่ม ี 8 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 มีตามความเหมาะสมและต้องการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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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 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ

ทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 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  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
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
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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 วิธีการสอน  
 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  
 ตารางที่ 1   เนื้อหาวิชาบรรยาย 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

1 Atomic Structure: Quantum theory, 
atomic orbitals, electronic structure 
and electronegativity. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

1-3 Molecular bonding: Ionic bonding, 
covalent bonding, basic MO theory, -
bonding, -bonding and -bonding. 
 

8 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 
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3 Molecular Interactions: dispersion 
forces, dipole interactions and 
hydrogen bonding. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

4 Molecular Shape: VSEPR theory and 
isomerism in simple chemical 
compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

5 Acids and Bases: Brønsted acids and 
bases, Lewis acids and bases and 
ligands. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

6-7 Coordination Chemistry: Coordination 
bonds, compounds and number, 
denticity, ligand types, chelate effect, 
hard and soft acid base theory. 

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

7-8 Group 1 Chemistry: Physical properties 
of elements, basic compounds formed 
and reactions, coordination and 
organometallic compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

8-9 Group 2 Chemistry: Physical properties 
of elements, basic compounds formed 
and reactions, coordination and 
organometallic compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

9 Group 13 Chemistry: Physical 
properties of elements, boron hydrides 
and halides, aluminium compounds. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

10 Group 14 Chemistry: Physical 
properties of elements, carbon and 
silicon compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

11 Group 15 Chemistry: Physical 
properties of elements, nitrogen and 
phosphorous compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

12 Group 16 Chemistry: Physical 
properties of elements, oxygen and 
sulfur compounds. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

13 Group 17 Chemistry: Physical 
properties of elements, halide 
compounds and their reactions. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

13 Group 18 Chemistry: Physical 
properties of elements, xenon 
fluorides and oxides. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 การ
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.4 Quizes 2-10 20 % 
2 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.4 Report 6, 9 20 % 
3 1.1, 1.2, 2.1, 2.3,3.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 

5.4 
Final exam 13 60 % 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
 1) Inorganic Chemistry, Sharpe and Housecroft, Prentice Hall, 3rd Ed., 2008. 
2) Inorganic Chemistry, Shriver and Atkins, OUP, 4th Ed., 2006. 
3) Metal-Ligand Bonding, R. Janes and E. Moore, RSC and OUP publishing, 2004. 
4) Organotransition Metal Chemistry, A. F. Hill, RSC Publishing, 2002. 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน (ใช้แบบสอบถามออนไลนข์องหลักสูตรฯ) 

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

- 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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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932  วิทยานิพนธ ์

               (Thesis) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 12 หน่วยวิชา  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเคม ี

วิทยานิพนธ ์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้สอน 

 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / นักศึกษาทุกช้ันปีของหลักสูตรฯ  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน ห้องวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 13 พฤษภาคม 2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า และวจิัยในหวัข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาเคมีตามหลักการรูปแบบ

ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาสามารถที่จะ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถท าวิจัยไดด้้วยตนเองได ้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 มีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการให้คะแนนรายงานความก้าวหน้าและการสัมมนารายงานความก้าวหน้าตอ่กรรมการ

ประจ าหลักสตูรอย่างชัดเจน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาเคมีตามหลกัการรูปแบบระเบยีบวิธีการวิจัยทีถู่กต้องภายใต้การ

ดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์โดยวิทยานิพนธ์จะต้องบ่งถึงองค์ความรู้ใหม่และแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการท าวิจยัได้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
The students are required to undertake a prescribed program of research under the direct 
supervision of a member of the academic staff. The thesis should be a significant contribution to 
knowledge in the discipline concerned and demonstrate the student’s capacity to carry out 
independent research. 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 8 ช่ัวโมง/สัปดาห/์1 หน่วยวิชา 8 ช่ัวโมง/สัปดาห/์1 หน่วยวิชา  
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 มีตามความเหมาะสมและต้องการของนักศึกษา โดยจะต้องมีจ านวนช่ัวโมงอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรับผดิชอบ การตรงต่อเวลา มีความซื่อสตัย์ เคาพและปฏิบตัิตามกฎ กติกาและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มดีลุย
พินิจอย่างผู้รู้และยุติธรรม 

 1.2 วิธีการสอน  
 - ช้ีแจงกฎเกณฑ์ของการเข้าห้องปฏิบัติการวิจยั โดยให้เป็นไปตามแต่ละห้องวิจัย 

- อบรมความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการและการจัดเก็บสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบตัิการให้แกน่ักศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาน้ัน ๆ  

- ก าหนดวันและเวลาส าหรับการสง่รายงานความก้าวหน้า และการน าเสนอผลงานแบบบรรยายในการสัมมนา
รายงานความก้าวหน้าประจ าภาคการศึกษา 

- ก าหนดให้มีรูปแบบของรายงานความก้าวหน้าให้ถูกต้องตามหลักสากล และจรรยาบรรณการอ้างอิงเอกสาร 
 1.3 วิธีการประเมินผล  
 - การเข้าห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างตรงต่อเวลา และการให้ความร่วมมือในการจัดเก็บของเสียและปฏิบตัิตามกฎของ

ห้องวิจัยที่น้กศึกษาท าวิจัย 
- ผ่านการอบรมและการสอบ Safety card จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
- ความถูกต้องตามหลักการอ้างอิงเอกสารแบบ American Chemical Society (ACS) ในรายงานความก้าวหน้า 
- ความตรงต่อเวลาและความรับผดิชอบต่องานท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีได้รับมอบหมาย 
- ความตรงต่อเวลาในการส่งรายงานความก้าวหน้า โดยหากส่งรายงานล่าช้าจะมีการหักคะแนน ซึ่งจะมีผลต่อการ

ประเมินจ านวนหน่วยวิชาที่ผ่านในแต่ละภาคการศึกษา 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 - มีความรู้ ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้และลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยวิทยานิพนธ ์
- มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
- มีความรู้ ความเข้าใจจากการคดิวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอย่างเปน็ระบบ 
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 2.2 วิธีการสอน  
 - นักศึกษาอภิปรายผลการวจิัยที่ได้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละที่ปรึกษาร่วมอย่างสม่ าเสมอ และ หรือ มี

การอภิปรายร่วมกับนักศึกษาอื่น ๆ ในห้องวิจัยหรือหน่วยวิจัย (Group meeting) 
- นักศึกษาซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจเกี่ยวเกี่ยวกับงานวิจัยและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับผู้รู้หรือผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขา 
- มีการซักถามความรู้ความเข้าใจในหัวข้อท่ีนักศึกษาท าวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการประจ าหลักสูตร 

ระหว่างการบรรยายความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าให้นักศกึษาอ่านและแปลผลการทดลองอย่างถูกต้องตามหลักการ 
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 2.3 วิธีการประเมินผล  
 - คุณภาพของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจ าภาคการศึกษา 

- ความสามารถในการตอบค าถาม และตั้งค าถามระหว่างการสมัมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์
- ความร่วมมือ และความตั้งใจในการอภิปรายงานวิจัยกับอาจารย์ทีป่รึกษาและสมาชิกในกลุม่วิจัย 

3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 - สามารถใช้วิจารณญาณในการคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสรา้งสรรคโ์ดยใช้องค์ความรู้ทั้ง 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
- สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รบัท้ังจากการเรียน การวิจยั และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา การ

เรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยัและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภิปรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่
- สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรูใ้หม่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3.2 วิธีการสอน  
 - ให้นักศึกษาได้มีโอกาสออกแบบการทดลองวิจัยด้วยตนเอง โดยมอีาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า  

- นักศึกษาวิเคราะหผ์ลการทดลองที่ได้และรายงานต่ออาจารย์ที่ปรกึษาและเพื่อนร่วมกลุ่ม 
- นักศึกษารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ท้ังในรูปแบบของรายงานและการบรรยาย 

 3.3 วิธีการประเมินผล  
 - ความรัดกุมและถูกต้องตามหลักการวิจัยของการทดลอง 

- ความสามารถในการวิเคราะห์และถ่ายทอดผลการทดลองต่อกรรมการประจ าหลักสตูร 
- ความถูกต้องของรายงานและความลุ่มลึกของเนื้อหาท่ีอภิปรายในรายงาน 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 - สามารถสร้างปฏสิัมพันธ์อย่างสรา้งสรรคร์ะหว่างบุคคล 

- สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นที่แตกต่างได ้
- มีความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 

 4.2 วิธีการสอน  
 - การปรึกษาหารือร่วมกันเป็นกลุม่เพื่อแกป้ัญหาระหว่างการวิจยัร่วมกับเพื่อนร่วมห้องปฏิบตัิการวิจยั 

- มีการอภิปรายความก้าวหน้างานวิจัยร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นและกรรมการประจ าหลักสูตร 
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 - การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

- ความก้าวหน้าของผลงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับระยะเวลาในการท าวจิัย 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 - สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถติิ มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
- สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด ี
- สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
 - เน้นให้นักศึกษาใช้ความรู้เกี่ยวกบัการค านวน การวิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่าง

ถูกต้อง 
- มีการมอบหมายให้ค้นคว้าเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและข้อมลูเพิ่มเติมด้วยตัวเอง 
- จัดการรายงานผลการค้นคว้าท้ังในรูปแบบการเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานด้วยวาจา  
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 5.3 วิธีการประเมินผล  
 - ความถูกต้องของการค านวณทีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

- ความสามารถในการน าใช้เทคโนโลยสีารสารเทศในการเขียนรายงานและการรายงานผลด้วยวาจา   
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
 นักศึกษาท าการค้นคว้าเอกสารอ้างอิง ท าการทดลอง วิเคราะหผ์ลการทดลอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็น

ผู้ดูแลและให้ค าปรึกษา และเขียนรายงานความก้าวหน้าส่งต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรภายในสปัดาห์สดุท้ายของ
ภาคการศึกษา และน าเสนอผลงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในงานสัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ท่ีทางหลักสูตร
ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

การประเมิน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.3, 4.4 ความสม่ าเสมอในการเข้าห้อง
วิจัย (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 

1-12 10 % 

2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 

ความสามารถในการศึกษาด้วย
ตนเอง (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 

1-12 10 % 

3 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3 

ความสามารถในการท าวิจยัและ
การท างานร่วมกับผู้อื่น (โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา) 

1-12 10 % 

4 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

รายงานความก้าวหน้า (โดย
คณะกรรมการประจ าหลักสตูร) 

12 35 % 

5 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

การบรรยายในการสัมมนา
ความก้าวหน้า (โดย
คณะกรรมการประจ าหลักสตูร) 

13 15 % 

6 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

ความสามารถในการตอบค าถาม
ในการสัมมนาความก้าวหน้า 
(โดยคณะกรรมการประจ า
หลักสตูร) 

13 15 % 

7 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

ความสามารถในการตั้งค าถามใน
การสัมมนาความก้าวหน้า (โดย
คณะกรรมการประจ าหลักสตูร) 

13 5 % 

 
เกณฑ์การพิจารณาเกรด 

จ านวนภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน (ครั้ง) 

จ านวนหน่วยวิชาที่ผ่าน/ระดบัคะแนนรวม 
ผ่านท้ังหมด ผ่านบางส่วน  

(คิดตามสัดส่วน และความ
เห็นชอบของกรรมการ

ประจ าหลักสตูร) 

ไม่ผา่นท้ังหมด 

ภาคการศึกษาที่ 1-3 70% 51-69% ต่ ากว่า 50% 
ภาคการศึกษาที่ 4 เป็นต้นไป 80% 51-79% ต่ ากว่า 50% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
 เอกสาร ต ารา และฐานข้อมลูต่าง ๆ ในห้องสมุด 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมวิทยานินพธ์) โดยนักศกึษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
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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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-621  เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 2 

               (Advanced Inorganic Chemistry II) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 4 หน่วยวิชา (4-0-8) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาเลือก ในกลุ่มวิชาทางเคมอีนินทรีย์ ของ  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
 อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / ช้ันปีท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน หน่วยวิจัยเทคโนโลยโีมเลกลุ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 16 พฤษภาคม 2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูค้วามเข้าใจในเกี่ยวกับเคมีอนินทรีย์ โดยเมื่อจบภาคการศึกษานักศึกษาจะมคีวามเข้าใจอย่าง

ลุ่มลึกและลึกซึ้งในหัวข้อ สมบัติ พันธะและความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาของธาตตุ่าง ๆ  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เป็นรายวิชาเปดิใหม่ เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหัวข้อท่ีสนใจ หรือที่

เกี่ยวข้องเฉพาะทางกับวิทยานิพนธ์ได้อย่างลุม่ลึก โดยในแตล่ะภาคการศึกษาท่ีเปิดเนื้อหาไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนเดิม 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ทฤษฎีกลุ่ม โครงแบบของ dn สถานะทางออกซิเดชันของโลหะแทรนสิชัน ชนิดของ 

ลิแกนด์โคออร์ดิเนชันเชิงเรขาคณติ การเกิดไอโซเมอร์ ทฤษฎีคริสตลัฟิลด์ ทฤษฎีบทของจาฮ์น-เทเลอร์ อ านาจทาง
แม่เหล็กของสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะแทรนสิชัน กลไกของปฏกิิริยาของสารประกอบเชิงซ้อน สารประกอบออร์
กาโนเมทัลลิกเบื้องต้น และสารชีวอนินทรีย์เคมีเบื้องต้น 
Group theory; dn configuration and oxidation state of transition metals; types of ligand, 
coordination geometries; isomerization; crystal field theory; Jahn-Tellar theorem; magnetism of 
transition metal complexes; reaction mechanisms of complexesand introduction to organometallic 
and bioinorganic chemistry. 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

4 ไม่ม ี ไม่ม ี 8 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ 



CHM-621 
3/2558 

2/5 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 มีตามความเหมาะสมและต้องการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 
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 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
 1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ

ทางด้านเคม ี
2) มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งไมส่ิ้นสดุ 
3) มีความรู้ ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 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  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 1) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตั ิ
2) สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รับท้ังจากการเรียน การวจิัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา การ

เรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสังเคราะหผ์ลงานการวิจัยและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภปิรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
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 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 วิธีการสอน  
 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  
 ตารางที่ 1   เนื้อหาวิชาบรรยาย 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

1-2 Group Theory: Symmetry operations, 
point groups, character tables. 

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 
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2-3 Crystal field theory: Octahedral and 
tetrahedral fields, spectrochemical 
series, Jahn Tellar theory. 

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

4 Ligand Field theory: -donors, -
donors/-donors and -donors/-
acceptors. 

2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

4-5 Electronic Spectra: ‘d-d’ transitions, 
charge transfer bands, selection rules, 
term symbols, Orgel diagrams, Racah 
parameters. 

6 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

6 Magnetism and application of LFT: 
Ferromagnetism, antiferromagnetism, 
ferrimagnetism, Irving-Williams series. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

7 Reaction mechanisms: Associative and 
dissociative reactions, trans-effect, 
Eigen-Wilkins mechanism. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

8 s-block Organometallics: 
Organolithiums, Grignard reagents, 
aluminium alkyls and organotin 
reagents. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

9-10 d-block Organometallics: Carbonyls, 
alkyl and aryl ligands, alkene and 
alkyne complexes, allyl ligands, 
carbene and carbynes, metallocenes, 
arene complexes, catalytic reactions. 

8 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

11 Metal storage and O2 transport: 
Ferritin, transferrin, metallothioneins, 
haemoglobin, myoglobin and 
haemocyanin. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

12 Redox and non-redox enzymes: 
Copper blue proteins, rubredoxins, 
ferrodoxins, nitrogenase, carbonic 
anhydrase, carboxypeptidase A. 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

เดวิด 

 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 การ
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.4 Quizes 2-10 20 % 
2 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.4 Report 6, 9 20 % 
3 1.1, 1.2, 2.1, 2.3,3.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 

5.4 
Final exam 13 60 % 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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1. เอกสารและต าราหลัก  
 1) Inorganic Chemistry, Sharpe and Housecroft, Prentice Hall, 3rd Ed., 2008. 
2) Inorganic Chemistry, Shriver and Atkins, OUP, 4th Ed., 2006. 
3) Metal-Ligand Bonding, R. Janes and E. Moore, RSC and OUP publishing, 2004. 
4) Organotransition Metal Chemistry, A. F. Hill, RSC Publishing, 2002. 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน (ใช้แบบสอบถามออนไลนข์องหลักสูตรฯ) 

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

- 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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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-728  ปัญหาพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 1 

               (Special Problems in Advanced Inorganic Chemistry I) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 4 หน่วยวิชา (4-0-8) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา เป็นวิชาเลือก ในกลุ่มวิชาทางเคมอีนินทรีย์ ของ  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 

ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3 / ช้ันปีท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน หน่วยวิจัยเทคโนโลยโีมเลกลุ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 16 พฤษภาคม 2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูค้วามเข้าใจในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจและตอ้งการศึกษาเพิ่มเตมิ ที่เกี่ยวข้องกบัเคมีอนินทรีย์ขั้น

สูงและ/หรือท่ีหัวข้อเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ โดยนักศกึษาจะต้องท าการเรียนและอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ 
อย่างลุ่มลึกและลึกซึ้งกับอาจารย์ผูส้อนและเพื่อนร่วมชั้น 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 เป็นรายวิชาเปดิใหม่ เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหัวข้อท่ีสนใจ หรือที่

เกี่ยวข้องเฉพาะทางกับวิทยานิพนธ์ได้อย่างลุม่ลึก โดยในแตล่ะภาคการศึกษาท่ีเปิดเนื้อหาไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนเดิม 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 การบรรยายและอภิปรายอย่างลุ่มลึกในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจและทันสมัยทางเคมีอนินทรีย ์

Presentation and in-depth discussion of current interesting topics in inorganic chemistry. 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

4 ไม่ม ี ไม่ม ี 8 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 มีตามความเหมาะสมและต้องการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรับผดิชอบ การตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ใช้

หลักการและเหตผุลในการแกไ้ขปญัหา มีดลุยพินิจอย่างผู้รู้และยตุิธรรม 
 1.2 วิธีการสอน  
 - ก าหนดวันเรียน วันส่งรายงาน วันสอบและแจ้งให้นักศึกษาทราบกอ่นด าเนินการสอน 

- ก าหนดให้มีรูปแบบของรายงานความก้าวหน้าให้ถูกต้องตามหลักสากล และจรรยาบรรณการอ้างอิงเอกสาร 
 1.3 วิธีการประเมินผล  
 - ความถูกต้องตามหลักการอ้างอิงเอกสารแบบ ACS ในรายงาน 

- ความตรงต่อเวลาและความรับผดิชอบต่องานท่ีเกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ความตรงต่อเวลาในการส่งรายงานความก้าวหน้า โดยหากส่งรายงานล่าช้าจะมีการหักคะแนน  

2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 - มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในหัวข้อ Colloid Chemistry, การออกแบบการทดลองเพื่อ

สังเคราะห์อนุภาคนาโน การพสิจูน์เอกลักษณ์อนภุาคนาโนโดยเทคนิค Dynamic Light Scattering, Scanning 
Electron Microscope  

- มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อท่ีก าหนด 
- มีความรู้ ความเข้าใจจากการคดิวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอย่างเปน็ระบบ 
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียน 

 2.2 วิธีการสอน  
 - สอนแบบบรรยายในห้องเรียนและนักศึกษาซักถามในส่วนท่ีไมเ่ข้าใจ 

- นักศึกษาศึกษาค้นคว้าบทความตีพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอนและน ามาอภิปรายร่วมกัน 
ในห้องเรียน และออกแบบการทดลองให้เหมาะสมกับงานวิจัยของตน 

- มอบหมายให้นักศึกษาท าการสืบค้น ศึกษาและท าการวเิคราะห์ข้อมูลจากบทความทางวิชาการหลายฉบับเพื่อ
น ามาเขียนรายงานและน าเสนอผลงานท่ีค้นคว้า 

 2.3 วิธีการประเมินผล  
 - วัดความรู้ความเข้าใจโดยการสอบสัมภาษณ์เมื่อมีการบรรยายและจากการวิเคราะห์ข้อมลูแบบลุ่มลกึในการท า

รายงานโดยค าถามเน้นทฤษฎีและการน าทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยท่ีปัจจุบัน  
- คุณภาพและความถูกต้องของรายงาน 
- ความร่วมมือ ความตั้งใจ และความเข้าใจในเนื้อหาในการอภิปรายร่วมในช้ันเรียน 
- ความสามารถในการตอบค าถามเมื่อมีการน าเสนอผลงาน 

3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 - สามารถใช้วิจารณญาณในการคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสรา้งสรรคโ์ดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี  

และภาคปฏิบตั ิ
- สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รบัท้ังจากการเรียน การวิจยั และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา การ

เรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยัและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภิปรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 3.2 วิธีการสอน  
 - ยกตัวอย่างโจทย์ที่ต้องมีการวิเคราะห์ปญัหา 

- ใช้ผลงานวิจัย จากวารสารชั้นน า เป็นตัวกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู ้พัฒนางานหรือองค์ความรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ 
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 3.3 วิธีการประเมินผล  
 - การตอบค าถามระหว่างเรียน การตอบค าถามในการน าเสนอแบบบรรยาย และความถูกต้องลุ่มลึกของรายงาน 
4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 - สามารถสร้างปฏสิัมพันธ์อย่างสรา้งสรรคร์ะหว่างบุคคล 

- สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างได้ 
 4.2 วิธีการสอน  
 - จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการสรา้งปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การปฏิบัติงานเป็นทีม รวมถึงความรับผดิชอบต่อบทบาท

และหน้าท่ีของตนเองโดยการน ากจิกรรมมาใช้ในการเรยีนการสอนตวิ 
- มีการอภิปรายในช้ันเรียนเพื่อเปน็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และอาจารย ์ 

 4.3 วิธีการประเมินผล  
 - การท างานร่วมกับผู้อื่นขณะที่ใช้เครื่องมือขั้นสูงส าหรับการทดสอบการออกแบบการทดลอง 

- การยอมรับค าวิพากย์ของบุคคลอื่นระหว่างการอภิปรายได ้
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 - สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถติิ มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
- สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด ี
- สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

 5.2 วิธีการสอน  
 - มีการอธิบาย ยกตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับการค านวน การวิเคราะหผ์ลข้อมลูเชิงตัวเลข 

- มีการมอบหมายให้ค้นคว้าเนื้อหา ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเอง 
- จัดการรายงานผลการค้นคว้าท้ังในรูปแบบการเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานด้วยวาจา 

 5.3 วิธีการประเมินผล  
 - การสอบในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับการค านวนเชิงตัวเลข 

- ความสามารถในการน าใช้เทคโนโลยสีารสารเทศในการเขียนรายงานและการรายงานผลด้วยวาจา   
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
 ตารางที่ 1   เนื้อหาวิชาบรรยาย 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด จ านวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

1-2 Introduction to colloid chemistry 
Colloid properties 
Classifying colloids 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

พิมผกา 

2-3 Interaction between particles 4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

พิมผกา 

3-4 Preparation methods 4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

พิมผกา 

4 Kinetic properties 2 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

พิมผกา 

5 Principles of Dynamic light scattering 
technique  

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

พิมผกา 
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6 Principles of Scanning electron 
microscopy 

4 - บรรยาย/ยกตัวอยาง 
- อภิปรายในช้ันเรียน 

อัปสร 

7-8 Experimental design 6 การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 

พิมผกา 

8-9 Practice DLS 4 การฝึกใช้เครื่องมือ พิมผกา 
9-10 Practice SEM 6 การฝึกใช้เครื่องมือ อัปสร 
11 การแปลผลข้อมลูและการน ามาใช้ 4 การทดลองใน

ห้องปฏิบัติการ 
อัปสร 

12 การแปลผลข้อมลูและการน ามาใช้ 4 การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 

พิมผกา 

 

 
2 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 การ
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.4 Experimental 
design 

7-10 20 % 

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.4 Report 12 30 % 
3 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.4 Assignment 5 20 % 
4 1.1, 1.2, 2.1, 2.3,3.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 

5.4 
Presentation 13 30 % 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
 1) Inorganic Chemistry, Sharpe and Housecroft, Prentice Hall, 3rd Ed., 2008. 
2) Inorganic Chemistry, Shriver and Atkins, OUP, 4th Ed., 2006. 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน โดยนักศึกษาทุกคน (ใช้แบบสอบถามออนไลนข์องหลักสูตรฯ) 

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

- 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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มค.อ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
ส านักวิชา ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา CHM-932  วิทยานิพนธ ์

               (Thesis) 
2. จ านวนหน่วยวชิา 12 หน่วยวิชา  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาเคม ี

วิทยานิพนธ ์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.พิมผกา ฮารด์ิง 
 อาจารย์ผู้สอน 

 
รศ.ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดิง 
อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ ์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 3 / นักศึกษาทุกช้ันปีของหลักสูตรฯ  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 

(Pre-requisites) 
- 
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisites) 

- 
 

8. สถานที่เรียน ห้องวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 13 พฤษภาคม 2555  
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า และวจิัยในหวัข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาเคมีตามหลักการรูปแบบ

ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาสามารถที่จะ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถท าวิจัยไดด้้วยตนเองได ้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 มีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการให้คะแนนรายงานความก้าวหน้าและการสัมมนารายงานความก้าวหน้าตอ่กรรมการ

ประจ าหลักสตูรอย่างชัดเจน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาเคมีตามหลกัการรูปแบบระเบยีบวิธีการวิจัยทีถู่กต้องภายใต้การ

ดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์โดยวิทยานิพนธ์จะต้องบ่งถึงองค์ความรู้ใหม่และแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการท าวิจยัได้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
The students are required to undertake a prescribed program of research under the direct 
supervision of a member of the academic staff. The thesis should be a significant contribution to 
knowledge in the discipline concerned and demonstrate the student’s capacity to carry out 
independent research. 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 8 ช่ัวโมง/สัปดาห/์1 หน่วยวิชา 8 ช่ัวโมง/สัปดาห/์1 หน่วยวิชา  
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล  
 มีตามความเหมาะสมและต้องการของนักศึกษา โดยจะต้องมีจ านวนช่ัวโมงอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรับผดิชอบ การตรงต่อเวลา มีความซื่อสตัย์ เคาพและปฏิบตัิตามกฎ กติกาและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ใช้หลักการและเหตผุลในการแก้ไขปัญหา มดีลุย
พินิจอย่างผู้รู้และยุติธรรม 

 1.2 วิธีการสอน  
 - ช้ีแจงกฎเกณฑ์ของการเข้าห้องปฏิบัติการวิจยั โดยให้เป็นไปตามแต่ละห้องวิจัย 

- อบรมความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการและการจัดเก็บสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบตัิการให้แกน่ักศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาน้ัน ๆ  

- ก าหนดวันและเวลาส าหรับการสง่รายงานความก้าวหน้า และการน าเสนอผลงานแบบบรรยายในการสัมมนา
รายงานความก้าวหน้าประจ าภาคการศึกษา 

- ก าหนดให้มีรูปแบบของรายงานความก้าวหน้าให้ถูกต้องตามหลักสากล และจรรยาบรรณการอ้างอิงเอกสาร 
 1.3 วิธีการประเมินผล  
 - การเข้าห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างตรงต่อเวลา และการให้ความร่วมมือในการจัดเก็บของเสียและปฏิบตัิตามกฎของ

ห้องวิจัยที่น้กศึกษาท าวิจัย 
- ผ่านการอบรมและการสอบ Safety card จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
- ความถูกต้องตามหลักการอ้างอิงเอกสารแบบ American Chemical Society (ACS) ในรายงานความก้าวหน้า 
- ความตรงต่อเวลาและความรับผดิชอบต่องานท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีได้รับมอบหมาย 
- ความตรงต่อเวลาในการส่งรายงานความก้าวหน้า โดยหากส่งรายงานล่าช้าจะมีการหักคะแนน ซึ่งจะมีผลต่อการ

ประเมินจ านวนหน่วยวิชาที่ผ่านในแต่ละภาคการศึกษา 
2. ความรู้  
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 - มีความรู้ ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้และลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญทางเคมีในระดับสูงทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยวิทยานิพนธ ์
- มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
- มีความรู้ ความเข้าใจจากการคดิวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอย่างเปน็ระบบ 
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 

 2.2 วิธีการสอน  
 - นักศึกษาอภิปรายผลการวจิัยที่ได้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละที่ปรึกษาร่วมอย่างสม่ าเสมอ และ หรือ มี

การอภิปรายร่วมกับนักศึกษาอื่น ๆ ในห้องวิจัยหรือหน่วยวิจัย (Group meeting) 
- นักศึกษาซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจเกี่ยวเกี่ยวกับงานวิจัยและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับผู้รู้หรือผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขา 
- มีการซักถามความรู้ความเข้าใจในหัวข้อท่ีนักศึกษาท าวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการประจ าหลักสูตร 

ระหว่างการบรรยายความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าให้นักศกึษาอ่านและแปลผลการทดลองอย่างถูกต้องตามหลักการ 
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 2.3 วิธีการประเมินผล  
 - คุณภาพของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจ าภาคการศึกษา 

- ความสามารถในการตอบค าถาม และตั้งค าถามระหว่างการสมัมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์
- ความร่วมมือ และความตั้งใจในการอภิปรายงานวิจัยกับอาจารย์ทีป่รึกษาและสมาชิกในกลุม่วิจัย 

3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 - สามารถใช้วิจารณญาณในการคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสรา้งสรรคโ์ดยใช้องค์ความรู้ทั้ง 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
- สามารถบูรณาการความรู้ทีไ่ด้รบัท้ังจากการเรียน การวิจยั และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหา การ

เรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยัและใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอภิปรายผล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่
- สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรูใ้หม่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3.2 วิธีการสอน  
 - ให้นักศึกษาได้มีโอกาสออกแบบการทดลองวิจัยด้วยตนเอง โดยมอีาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า  

- นักศึกษาวิเคราะหผ์ลการทดลองที่ได้และรายงานต่ออาจารย์ที่ปรกึษาและเพื่อนร่วมกลุ่ม 
- นักศึกษารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ท้ังในรูปแบบของรายงานและการบรรยาย 

 3.3 วิธีการประเมินผล  
 - ความรัดกุมและถูกต้องตามหลักการวิจัยของการทดลอง 

- ความสามารถในการวิเคราะห์และถ่ายทอดผลการทดลองต่อกรรมการประจ าหลักสตูร 
- ความถูกต้องของรายงานและความลุ่มลึกของเนื้อหาท่ีอภิปรายในรายงาน 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
 - สามารถสร้างปฏสิัมพันธ์อย่างสรา้งสรรคร์ะหว่างบุคคล 

- สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงยอมรับความเห็นที่แตกต่างได ้
- มีความรับผดิชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 

 4.2 วิธีการสอน  
 - การปรึกษาหารือร่วมกันเป็นกลุม่เพื่อแกป้ัญหาระหว่างการวิจยัร่วมกับเพื่อนร่วมห้องปฏิบตัิการวิจยั 

- มีการอภิปรายความก้าวหน้างานวิจัยร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นและกรรมการประจ าหลักสูตร 
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 - การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

- ความก้าวหน้าของผลงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับระยะเวลาในการท าวจิัย 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
 - สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถติิ มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท างานวิจัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
- สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด ี
- สามารถน าเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 5.2 วิธีการสอน  
 - เน้นให้นักศึกษาใช้ความรู้เกี่ยวกบัการค านวน การวิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่าง

ถูกต้อง 
- มีการมอบหมายให้ค้นคว้าเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและข้อมลูเพิ่มเติมด้วยตัวเอง 
- จัดการรายงานผลการค้นคว้าท้ังในรูปแบบการเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานด้วยวาจา  
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 5.3 วิธีการประเมินผล  
 - ความถูกต้องของการค านวณทีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

- ความสามารถในการน าใช้เทคโนโลยสีารสารเทศในการเขียนรายงานและการรายงานผลด้วยวาจา   
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน  
 นักศึกษาท าการค้นคว้าเอกสารอ้างอิง ท าการทดลอง วิเคราะหผ์ลการทดลอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็น

ผู้ดูแลและให้ค าปรึกษา และเขียนรายงานความก้าวหน้าส่งต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรภายในสปัดาห์สดุท้ายของ
ภาคการศึกษา และน าเสนอผลงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในงานสัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ท่ีทางหลักสูตร
ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

การประเมิน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาหท์ี่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 4.3, 4.4 ความสม่ าเสมอในการเข้าห้อง
วิจัย (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 

1-12 10 % 

2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 

ความสามารถในการศึกษาด้วย
ตนเอง (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 

1-12 10 % 

3 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3 

ความสามารถในการท าวิจยัและ
การท างานร่วมกับผู้อื่น (โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา) 

1-12 10 % 

4 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

รายงานความก้าวหน้า (โดย
คณะกรรมการประจ าหลักสตูร) 

12 35 % 

5 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

การบรรยายในการสัมมนา
ความก้าวหน้า (โดย
คณะกรรมการประจ าหลักสตูร) 

13 15 % 

6 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

ความสามารถในการตอบค าถาม
ในการสัมมนาความก้าวหน้า 
(โดยคณะกรรมการประจ า
หลักสตูร) 

13 15 % 

7 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

ความสามารถในการตั้งค าถามใน
การสัมมนาความก้าวหน้า (โดย
คณะกรรมการประจ าหลักสตูร) 

13 5 % 

 
เกณฑ์การพิจารณาเกรด 

จ านวนภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน (ครั้ง) 

จ านวนหน่วยวิชาที่ผ่าน/ระดบัคะแนนรวม 
ผ่านท้ังหมด ผ่านบางส่วน  

(คิดตามสัดส่วน และความ
เห็นชอบของกรรมการ

ประจ าหลักสตูร) 

ไม่ผา่นท้ังหมด 

ภาคการศึกษาที่ 1-3 70% 51-69% ต่ ากว่า 50% 
ภาคการศึกษาที่ 4 เป็นต้นไป 80% 51-79% ต่ ากว่า 50% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก  
 เอกสาร ต ารา และฐานข้อมลูต่าง ๆ ในห้องสมุด 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การประเมินผูส้อน (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมวิทยานินพธ์) โดยนักศกึษาทุกคน  

- การประเมินรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคน  
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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