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รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร5 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   :  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ขKอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  :   10-054-218  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย�           
         (Inorganic Chemistry Laboratory) 
2.  จํานวนหน?วยกิต  :       1 หน9วยกิต  1(0-3-0) 
  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป:นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ9มวิชาบังคับ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
 
4.  อาจารย5ผูKรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย5ผูKสอน :  
 4.1  อาจารย5ผูKรับผิดชอบรายวิชา 
 1)  อาจารย�โซเฟGย       เมฆารัฐ            

สถานท่ีติดต9ออาจารย�  : หMองสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี                  
  โทร.  0864884388 E-mail.  Chem_mistry@hotmail.com 
 4.2  อาจารย5ผูKสอนรายวิชา  
  1)  อาจารย�โซเฟGย       เมฆารัฐ            

สถานท่ีติดต9ออาจารย�  : หMองสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี                  
  โทร.  0864884388 E-mail.  Chem_mistry@hotmail.com 
  2) อาจารย�นาริสา  บินหะยีดิง           

สถานท่ีติดต9ออาจารย�  : หMองสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี      
  โทร.  0849976264 E-mail.  sa6162_pnu@hotmail.com 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปZท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษาท่ี 2  ช้ันปZท่ี 2  
6.  รายวิชาท่ีตKองเรียนมาก?อน  :  10-054-201    เคมีพ้ืนฐาน 
7.  รายวิชาท่ีตKองเรียนควบคู?กัน  :  10-054-209    เคมีอนินทรีย�  ( Inorganic Chemistry )                                            
8.   สถานท่ีเรียน   :  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร� 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล?าสุด  :   1  พฤศจิกายน  2556 
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    หมวดที ่2 จุดมุ?งหมายและวัตถุประสงค5 
1.   วัตถุประสงค5ของรายวิชา   :  เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แลMว นักศึกษามีสมรรถนะท่ีตMองการในดMาน
ต9าง ๆ  ดังนี้   
    เพ่ือใหMนักศึกษามีความรูM ความเขMาใจในการปฏิบัติการเรื่องการสังเคราะห�และศึกษาสาร 
อนินทรีย�โดยใชMเครื่องมือพ้ืนฐานต9างๆ เช9น อินฟาเรด UV-Vis polarimeter และวัดความเป:นแม9เหล็ก 
และสามารถนําความรูMและทักษะในการปฏิบัติการทางเคมีไปใชMเป:นพ้ืนฐานในการศึกษาในระดับสูงข้ึนไป 
 

2.  วัตถุประสงค5ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :        �������	
�ก�ก�������������ก����	������	�
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หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
    1.  คําอธิบายรายวิชา   

ปฏิบัติการการสังเคราะห�และศึกษาสารอนินทรีย�โดยใชMเครื่องมือพ้ืนฐานต9างๆ เช9น อิน
ฟาเรด UV-Vis polarimeter และวัดความเป:นแม9เหล็ก 

 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชKต?อภาคการศึกษา  : 

บรรยาย สอนเสริม การฝ̂กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดKวยตนเอง 

ไม9มีการสอนบรรยาย ไม9มีการสอนเสริม 24 ชั่วโมงต9อภาค
การศึกษา 

24 ชั่วโมงต9อภาค
การศึกษา 

   
 
3.  จํานวนช่ัวโมงต?อสัปดาห5ท่ีอาจารย5ใหKคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก?นักศึกษาเป>นรายบุคคล   
อาจารย�จัดเวลาใหMคําแนะนําต9อนักศึกษารายบุคคลหรือรายกลุ9ม 1 ชั่วโมงต9อสัปดาห� 
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 3.1 วันพฤหัสบดี  เวลา 13.00 - 16.00 น. หMองสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี     
โทร 0849976264 
 3.2  e-mail;  Chem_mistry@hotmail.com เวลา 20.00 – 22.00 น. ทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูKของนักศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรูK 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  คุณธรรม  จริยธรรมท่ีตKองพัฒนา 
1.1 มีวินัย ตรงต9อเวลา รูMจัก

กาลเทศะ มีสัมมาคาราวะ (หลัก) 
1.3 มีความรับผิดชอบต9อตนเองและ

ผูMอ่ืน (หลัก) 
 

 
- ยกตัวอย9างใหMนักศึกษาเห็น
ความสําคัญของเรื่องการตรงต9อ
เวลา ความรับผิดชอบต9องาน 
ต9อตนเอง และต9อหนMาท่ีในกลุ9ม 
การเคารพเชื่อฟiงอาจารย� 
- ใหMความสําคัญในวินัย การตรง
ต9อเวลา การส9งงานภายในเวลา
ท่ีกําหนด 
- รับผิดชอบงานท่ีไดMรับ
มอบหมาย 
  

 
- ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเขMาชั้นเรียน การส9ง
งานตามกําหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย และการเขMาร9วมกิจกรรม  
- ประเมินจากการมีวินัยและการเขMา
ร9วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ประเมินจากการอMางอิงในรายงาน 
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มาตรฐานการเรียนรูK 

และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.  ดKานความรูK (Knowledge) 
2.1 มีความรูM ความเขMาใจในการ
ปฏิบัติการเรื่องการสังเคราะห�และ
ศึกษาสารอนินทรีย�โดยใชMเครื่องมือ
พ้ืนฐานต9างๆ เช9น อินฟาเรด UV-Vis 
polarimeter และวัดความเป:น
แม9เหล็ก (หลัก) 
 2.3 สามารถวิเคราะห�ปiญหาทาง
วิทยาศาสตร�และหาแนวทางแกMปiญหา
ไดMอย9างเหมาะสม (รอง) 

   
 - บรรยาย อภิปราย แกMปiญหา
โจทย� การนําเสนอรายงาน การ
วิเคราะห�กรณีศึกษา และ
มอบหมายใหMคMนควMาโจทย�
ปiญหา ขMอมูลท่ีเก่ียวขMอง โดย
นํามาสรุปและนํามาเสนอดMวย
การเนMนผูMเรียนเป:นศูนย�กลาง 

 
-  สังเกตพฤติกรรมการเขMาเรียน การ
ต้ังขMอซักถาม การตอบคําถาม การทํา
แบบฝkกหัดรายบุคคล ทดสอบย9อย 
สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

3.  ดKานทักษะทางปdญญา 
(Cognitive Skills) 
3.4 มีทักษะการแกMปiญหาในหMอง
ปฏิบัติตามท่ีไดMรับการฝkกฝนและการ
ปฏิบัติงานจริงในหMองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร� 
 

  
  
- การสอนใหMนักศึกษาบูรณาการ
และการประยุกต�ทฤษฏีความรูM
ต9างๆ ผ9านการทํารายงาน และ
งานท่ีไดMรับมอบหมาย 
 

  
 
-  จากผลงานท่ีไดMมอบหมาย ทดสอบ
ย9อย สอบกลางภาค และสอบปลาย
ภาค 

 

4.  ดKานทักษะความสัมพันธ5ระหว?าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.2 สามารถสื่อสารกับกลุ9มคนท่ี
หลากหลาย โดยเลือกใชMภาษาไดMอย9าง
เหมาะสม (หลัก) 
4.5 มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตัวเองและของกลุ9ม (รอง) 

 
 
 
 
-  ใชMทักษะสื่อสารท้ังภาษาไทย
และภาษาต9างประเทศกับกลุ9ม
คนหลากหลายไดMอย9างมี
ประสิทธิภาพ 
- มอบหมายงานใหMทํางานท้ัง
งานรายบุคคลและงานเป:นกลุ9ม 

 
 
 
 
-ประเมินจากการสังเกต และผลการ
ปฏิบัติงาน 
-คุณภาพรายงานท่ีไดMรับมอบหมาย 

5.  ดKานทักษะการวิเคราะห5เชิง
ตัวเลข  การส่ือสาร และการใชK
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
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มาตรฐานการเรียนรูK 

และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

Analysis, Communication  and 
Information Technology Skills) 
5.4 รูMจักเลือกและใชMรูปแบบการ
นําเสนอโดยใชMคอมพิวเตอร� และ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดMอย9าง
เหมาะสม (หลัก)  

 
 
- มอบงานรายกลุ9ม มีการ
นําเสนอและอภิปรายกลุ9ม 
- แสดงตัวอย9างการสืบคMนขMอมูล
จากสื่อสารสนเทศ 
- ใหMสามารถใชMเครื่องคิดเลขไดM
อย9างถูกตMอง  และรายงานผลไดM
ถูกตMองตามหลักของเลข
นัยสําคัญ 
 

 
 
-ประเมินจากภาษา  คําพูด  การ
เขียน  การใชMคําถามท่ีนักศึกษาใชMใน
ระหว9างการนําเสนอ  หรือในระหว9าง
การอภิปราย 
 -ประเมินจากความถูกตMองในการคิด
คํานวณเชิงตัวเลขตามหลักเลข
นัยสําคัญ 
 - ตรวจสอบความถูกตMองของ
แหล9งท่ีมาของรายงานรายบุคคล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูK  (Curriculum Mapping)  

�  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    �  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไม9กําหนดผลการเรียนรูM 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรูK 
 

3. ทักษะทางปdญญา 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ5
ระหว?างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห5เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชKเทคโนโลยี 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อ
รายวิชา 

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

หมวดวิชา  

10-054-218  ปฏิบัติการ
เคมีอนินทรีย�          
(Inorganic Chemistry 
Laboratory) 
 

�  �  �  �    �  �  �    �    � � 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน   
 

สัปดาห5 
ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

1 ปฐมนิเทศ 3  -  อาจารย�ผูMสอนชี้แจงรายละเอียด ทํา
ความเขMาใจ และแนะนําวิธีเรียน 
ตลอดจนกระบวนการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอนแก9นักศึกษา รวมถึง
ร9วมกันเสนอหัวขMอซึ่งเกี่ยวขMองกับ
รายวิชานี้ที่นักศึกษาควรรูMหรือสนใจเป:น
พิเศษเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรูMกันในชั้น
เรียน 

 อ.โซเฟGย 

2 การทดลองที่ 1  การเตรียม  
[Co(NH3)5 Cl]Cl2 

 3 บรรยาย / สาธิตประกอบการบรรยาย
และใหMนักศึกษาทําการทดลอง 

- ทดสอบก9อน
ปฏิบัติการ 

อ.มาดีนา 
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สัปดาห5 

ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

3 การทดลองที่ 2  การหาปริมาณ
องค�ประกอบของ [Co(NH3)5 Cl]Cl2 

 3 บรรยาย / สาธิตประกอบการบรรยาย
และใหMนักศึกษาทําการทดลอง 

- ทดสอบก9อน
ปฏิบัติการ 

อ.มาดีนา 

4  

การทดลองที่ 3  Geometrical 
Isomerism 

 3 บรรยาย / สาธิตประกอบการบรรยาย
และใหMนักศึกษาทําการทดลอง 

- ทดสอบก9อน
ปฏิบัติการ 

อ.มาดีนา 

5-8 - นํา 
เสนอผลการศึกษาคMนควMาดMวยตนเอง 

 12 -นักศึกษาอภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูMแสดงความคิดเห็นกับ
เพื่อนร9วมชั้นและอาจารย� 

-  การสังเกตของ
ผูMสอน  

อ.นาริสา 
อ.โซเฟGย 

 
 

9 
 

สัปดาห5สอบกลางภาค 

10 การทดลองที่ 4 อินฟราเรด สเปกโทรสโก
ปG 

 3 บรรยาย / สาธิตประกอบการบรรยาย
และใหMนักศึกษาทําการทดลอง 

- ทดสอบก9อน
ปฏิบัติการ 

อ.มาดีนา 
 

11 การทดลองที่ 5 การเตรียมและการ
วิเคราะห�สารประกอบเชิงซMอน 

 3 บรรยาย / สาธิตประกอบการบรรยาย
และใหMนักศึกษาทําการทดลอง 

  - ทดสอบก9อน       
   ปฏิบัติการ 

อ.นาริสา 
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สัปดาห5 

ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

 
12 

 
การทดลองที่ 6 สมบัติทางแม9เหล็ก 
 

  
3 

 
บรรยาย / สาธิตประกอบการบรรยาย

และใหMนักศึกษาทําการทดลอง 

 
- ทดสอบก9อน

ปฏิบัติการ 

 
อ.โซเฟGย 

 
13-17 - สอบปฏิบัติ 

- นําเสนอผลการศึกษาคMนควMาดMวยตนเอง  
 12       -สอบปฏิบัติ 

      -นักศึกษาอภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูMแสดงความคิดเห็นกับ
เพื่อนร9วมชั้นและอาจารย� 

- การสังเกตของ
ผูMสอน สามารถ
ใชMเทคนิคต9างๆ
ไดM 

- ตรวจรายงาน 
 

อ.นาริสา 
อ.โซเฟGย 
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สัปดาห5สอบปลายภาค                                                                                               
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูK 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรูK วิธีการประเมิน สัปดาห5ท่ี
ประเมิน 

สัดส?วนของการ
ประเมิน 

1  สอบปฏิบัติ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

15-17 
9 
18 

10 
10% 
10% 

2  การมีส9วนร9วมในชั้นเรียน        
ความรับผิดชอบ      

ตลอดภาค 
การศึกษา 

5 % 
 5 % 

3  รายงานผลการทดลอง 
แบบทดสอบก9อนการปฏิบัติการ  
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

40 % 
20 % 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

    เอกสารและขKอมูลสําคัญ 
     หิริหัทยา เพชรม่ัง. (2550). ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย5. สงขลา: เทมการพิมพ�. 
     นิตยาภรณ� ใจสะอาด. ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย5. พิมพ�ครั้งท่ี 5. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
                รามคําแหง , 2535. 
     สุนันทา วิบูลย�จันทร�. (2545). เคมี:วิชาแกนทางวิทยาศาสตร5. กรุงเทพฯ : เพียร�สัน เอ็ดดุเคชัน  
                อินโดไซน9า. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม9. (ม.ป.ป.). คู?มือ    
                ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน. เชียงใหม9:มหาวิทยาลัยเชียงใหม9. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1.   กลยุทธ5การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- สังเกตพฤติกรรมของผูMเรียน 
- แบบประเมินผูMสอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ผลการสอบ 

2.   กลยุทธ5การประเมินการสอน 
ในการเก็บขMอมูลเพ่ือประเมินการสอน  มีการใชMกลยุทธ�  ดังนี้ 
     -    สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  ท้ังในช9วงเวลาการเตรียมอุปกรณ�  และสารเคมี  
กิจกรรมการปฏิบัติการ  และขณะดําเนินการปฏิบัติการ 
    -    การตรวจรายงานผลการปฏิบัติการ 
    -    ผลการสอบขMอเขียน 
3.   การปรับปรุงการสอน 
    หลังจากผลการประเมินการสอนในขMอ  2  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง  และหาขMอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย�ในสาขาวิชา 

- ใหMนักศึกษาร9วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการสอน 
การสํารวจขMอมูลในชั้นเรียน 
4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 

     ในระหว9างการดําเนินการสอนในรายวิชา  มีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในทักษะต9างๆ  จาก
การปฏิบัติการทดลองตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูMในรายวิชา  โดยการสังเกตระหว9างการปฏิบัติการ  
การสอบถามจากนักศึกษา  การตรวจรายงานผลการทดลอง  และผลการสอบปลายภาค  มีการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาไดMดังนี้ 

- ตรวจทานจากรายงานผลการปฏิบัติการของนักศึกษาโดยอาจารย�อ่ืน  หรือโดยผูMทรงคุณวุฒิท่ี
ไม9ใช9อาจารย�ประจําหลักสูตร 
คณะฯ  ต้ังกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูMของนักศึกษาโดยตรวจจากขMอ
ทดสอบ  รายงาน  แบบฝkกหัด  และคะแนนอ่ืนๆ 
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5.   การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาจากผลการประเมินและ
การทวนสอบ ไดKมีการวางในการปรับปรุงรายวิชา 

จากผลการประเมิน  และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา  ไดMมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน  และรายละเอียดของวิชา  เพ่ือใหMมีคุณภาพมากข้ึน  ดังนี้ 

- จัดการเสวนาอาจารย�ในสาขาวิชา  เพ่ือระดมความคิดเห็นในการแกMไขปiญหาจากผลการเรียนรูM
ของนักศึกษา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก  3  ปG  หรือตามขMอเสนอแนะ  และผลการตรวจสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขMอ  4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย�ผูMสอน  เพ่ือใหMนักศึกษาไดMรับมุมมองในเรื่องการประยุกต�ความรูMนี้ไปใชM

ประโยชน�ในดMานต9างๆ  ไดMหลากหลายข้ึน 
 
 
        
       

ลงช่ือ                                       อาจารย5ผูKรับผิดชอบรายวิชา 
 
 
 

ลงช่ือ     อาจารย5ผูKรับผิดชอบหลักสูตร
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