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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ีสาขาวิชาเคมี 

หมวดท่ี 1ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา    SCH0539   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกป ี

2. จ านวนหน่วยกิต        1 (0-3-2) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก 
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชา /และอาจารย์ผู้สอน 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา       ผศ.ดร.มารสิา  อินทวงศ์ 

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา     ผศ.ดร.มารสิา  อินทวงศ์ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ช้ันปีที่ 3 กลุ่มเรียน 60041.041 เคมี 

6.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 

 
7.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

 
8. สถานท่ีเรียน   
    SC305  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    12 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครือ่งมอืรวมทัง้
ปฏิบัติการทดลองโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีชนิดต่างๆ เช่น  UV-Vis, IR, AAS 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครือ่งมือวิเคราะห์โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี และเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาสัมมนา
และน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาโครงการวิจัยทางเคม ี

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปเีชิงอะตอมและสเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกลุ 
เช่น ยูวี-วิสิเบลิสเปกโทรสโกปี เอฟทีไออาร-์สเปกโทรสโกปี และอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี เป็นต้น 

2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

ไม่มี ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ปฏิบัติการไม่นอ้ยกว่า 30
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 2 
ช่ัวโมงต่อสปัดาห ์

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา วิธีการสื่อสาร 

25 พ.ย. 62– 

13 มี.ค. 63 

 

- อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอื 
รายกลุม่ตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์  
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
- นักศึกษานัดวันเวลาล่วงหน้า หรอืมาพบตามเวลา 

E-mail: marisa@sru.ac.th 
/ มาพบด้วยตนเองที่ห้องพัก
อาจารย์ หอ้ง SC310   
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร ์
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้อง
พัฒนา 

1.1 มีความซื่อสัตย์สจุริต  
    1.2 มีระเบียบวินัย  
    1.3 มีจิตส านึก และตระหนัก
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1. ปลูกฝังให้นกัศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การแต่งกาย การตรงต่อ
เวลา มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมจีิตสาธารณะ 
2. ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการซักถาม 
และเสนอความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
3. ให้นักศึกษาค้นหาข้อมูล ออกแบบ 
วางแผน ปฏิบัติการทดลอง 
 

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษา พฤติกรรมในการเรียน การ
ส่งงานตรงตามเวลาทีก่ าหนด 
2. ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบ
และผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.2 สามารถน าหลักการ

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาอธิบายได้อย่าง
เหมาะสม 

2.3 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
พัฒนาความรู้ใหม่ทั้งทางด้านวิชา
เคมีและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย
สั้นๆ ก่อนปฏิบัติการทดลอง 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
3. ให้นักศึกษาท าปฏิบัติการทดลอง เพื่อ
ฝึกฝนทักษะ โดยท างานเป็นกลุม่ และท า
รายงานปฏิบัตกิารทดลอง 
4. มอบหมายให้นักศึกษาค้นหาข้อมูล 
ออกแบบ วางแผน ปฏิบัติการทดลอง 

1. ประเมินจากการสอบกลางภาคและ
ปลายภาคที่เน้นปฏิบัติการ 
2. ประเมินจากรายงานการทดลอง  

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมเีหตมุีผลตาม
หลักการและวิธีการทางเคมี และ
วิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
3.2 น าความรู้ทางเคมี รวมทั้ง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   
2. มีการมอบหมายงานเพื่อใหผู้้เรียนมีการ
ฝึกฝนทักษะการค้นคว้าหาความรู้ คิด
วิเคราะห์ วางแผนและแกป้ัญหาด้วย
ตนเอง 

1. ประเมินจากการสอบกลางภาคและ
ปลายภาคโดยเน้นการปฏิบัตกิาร 
2. ประเมินจากรายงานปฏิบัติการ  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 1. เน้นการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกบั 1. ประเมินผลการรายงานปฏิบัติการ 
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บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผู้น า โดยสามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้น าและสมาชิกที่ด ี
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสงัคม
และองค์กร รวมทัง้พฒันาตนเอง
และพัฒนางาน 

ผู้เรียน ผู้เรียนกบัผูส้อน เช่น มอบหมาย
งานกลุม่ 

2. ประเมินผลจากพฤติกรรมการ
ท างานกลุม่ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถประยุกต์ความรูท้าง
คณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อการ
วิเคราะหป์ระมวล ผล แปลผล 
การแก้ปญัหา และน าเสนอข้อมลู
ได้อย่างเหมาะสม 
  5.2 มีทักษะการใช้ภาษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างมปีระสทิฺธิภาพ 

1. มอบหมายงานใหส้ืบค้นข้อมลูทาง
อินเตอรเ์น็ต น าเสนอข้อมลูโดยจัดท าเป็น
รายงาน และน าเสนอในช้ันเรียน โดยมี
การระบุแหล่งอ้างองิที่ถูกต้อง 
2. น าเสนอผลการศึกษาข้อมลู และ
น าเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผล
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข หรือสถิติ ใน
รายงานการปฏิบัติการ 
2. ประเมินจากรายงานการเขียน และ
การน าเสนอรายงาน 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ /รายละเอียด  
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อท่ีใช้  

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 - ปฐมนเิทศรายวิชา 
- ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 

3 - อาจารย์แนะน า
เนื้อหาวิชา แผนการสอน/
อธิบายเกณฑป์ระเมินผล 

ผศ.ดร.มารสิา อินทวงศ์ 
 

2 - การทดลองที่ 1 : การวิเคราะห์
ปริมาณเหล็กในน้ าโดยเทคนิคสเปก
โทรโฟโตเมตร ี

3 - บรรยายสั้นๆ ก่อน
ปฏิบัติการทดลอง 
- ท าปฏิบัติการทดลอง 
- ท ารายงานการทดลอง 
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3 - การทดลองที่ 2 : การวิเคราะห์
ปริมาณของสีย้อมโดยเทคนิคสเปก
โทรโฟโตเมตร ี

3 

- บรรยายสั้นๆ ก่อน
ปฏิบัติการทดลอง 
- ท าปฏิบัติการทดลอง 
- ท ารายงานการทดลอง 

ผศ.ดร.มารสิา อินทวงศ์ 
 

4 - การทดลองที่ 3 : การวิเคราะห์
ปริมาณซลัเฟตในน้ าโดยเทคนิคสเปก
โทรโฟโตเมตร ี

3 

5 - การทดลองที่ 4 : การวิเคราะห์
ปริมาณฟอสฟอรสัในเปลือกไข่โดย
เทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตร ี

3 

6 - การทดลองที่ 5 : วิธีการเตรียม
ตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์โดย
เทคนิค FT-IR  

3 

7-8 - การทดลองที่ 5 : การเตรียมตัวอย่าง
และการศึกษาสเปกตรัมของกรดเบน
โซอิก โดยใช้เครื่อง FT-IR  

6 

9 สอบกลางภาค 
10 - การทดลองที่ 6 : การวิเคราะห์

ปริมาณทองแดงในน้ าโดยโดยเทคนิค  
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตร ี

3 

- บรรยายสั้นๆ ก่อน
ปฏิบัติการทดลอง 
- ท าปฏิบัติการทดลอง 
- ท ารายงานการทดลอง 

11-12 - การทดลองที่ 7 : การวิเคราะห์หา
ปริมาณเหล็กในอาหาร โดยเทคนิค  
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตร ี

6 

13-14 - การทดลองที่ 8 : การวิเคราะห์หา
ปริมาณแร่ธาตุในดิน (เช่น ทองแดง 
แมงกานีส และสงักะสี) ในดินโดย
เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรเมตร ี

6 

15 - การทดลองที่ 9 : การศึกษาผลการ
รบกวนของ Al ต่อการวิเคราะห์ Ca
โดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรเมตร ี

3 

16 สอบปลายภาค  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน 

ก าหนดการ
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 2.2, 2.3, 3.1, 
3.2, 4.1, 4.2, 

5.1, 5.2 

รายงานปฏิบัตกิารทดลอง 
 

3-8 
10-16 

65% 
 

2 2.2, 2.3, 3.1, 
3.2 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

9 
16 

10% 
15% 

3 1.1, 1.2, 1.3 การเข้าช้ันเรียน พฤติกรรมการเรียน 
การมสี่วนร่วมกจิกรรมในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 
3. การประเมินผลการเรียน 

เกรด ช่วงคะแนน เกรด ช่วงคะแนน 
A 80-100 C 60-64.9 
B+ 75-79.9 D+ 55-59.9 
B 70-74.9 D 50-54.9 
C+ 65-69.9 E 0-49.9 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 1. แม้น อมรสิทธ์ิ และคณะ. 2552. หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ Principles and Techniques of 
Instrumental Analysis Spectroscopy. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชวนพิมพ.์ 
 2. E. Pungor. 1994. A Practical Guide to Instrumental Analysis. CRC Press LLC. 
 3. D.C. Harris. 2004. Exploring Chemical Analysis. 3rd ed. W.H. Freeman. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น http://www.wikipedia.org/ 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมลูทางวิทยาศาสตรเ์ช่น 
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- http://www.sciencedirect.com/ 
- http://apps.isiknowledge.com/ 

 - http://www.springer.com/ 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษาใช้ข้อมูลจากความเห็นของนักศึกษาในการตอบแบบประเมิน

ผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาของนักศึกษา และพิจารณาจากผลการเรียนในรายวิชาน้ีของนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเกบ็ข้อมลูเพือ่ประเมินการสอนได้มกีลยุทธ์ดังนี ้
- ผลการประเมินของงานที่ได้รบัมอบหมาย เช่น รายงาน การน าเสนองาน 

  - ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

 ท าได้โดยการประชุมเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผูส้อน/กรรมการประจ าหลักสูตร 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

รายวิชาได้จากการซกัถามนักศึกษา หรอืตรวจผลงานของนกัศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ  และหลงัการ
ออกผลการเรียนรายวิชา   

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรบัปรุงการสอน  และ

รายละเอียดรายวิชาเพือ่ให้เกิดคุณภาพมากข้ึน  ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4  
 -เปลี่ยนหรือสลบัอาจารย์ผูส้อน  เพื่อให้นักศึกษามมีุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กบัปญัหาที่มาจาก

งานวิจัยของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่างๆ 
 

 
 

หมวดท่ี 8 การบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

รูปแบบการบูรณาการ เน้ือหารายวิชา 

การบริการวิชาการ 
การประยุกต์ใช้เทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสเิบลิสเปกโทรเมตร ีและอินฟราเรดสเปกโทร 
เมตรีในการวิเคราะห ์
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
ลงชื่อ..................................................................วันท่ี   12 พฤศจิกายน   2562 
     (ผศ.ดร.มารสิา อินทวงศ์) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลงชื่อ..................................................................วันท่ี         พฤศจิกายน   2562 
             (ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจรญิวิมลกุล) 
 
ลงชื่อ..................................................................วันท่ี         พฤศจิกายน   2562 
                 (ดร.อรภรณ์ บัวหลวง) 
 


