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7. เคาโครงรายวิชา
เนื้อหากระบวนวิชา
จํานวนชั่วโมงบรรยาย
1. บทนําเกี่ยวกับสเปกโทรสโกป
1
1.1 คลื่นแมเหล็กไฟฟา
1.2 การดูดกลืนและคายคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
1.3 กฎของเบียรและแลมเบิรท
1.4 ระดับพลังงานของโมเลกุล
2. อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป
5
2.1 หลักการ

2.2 วิชาการเครื่องมือ
2.3 การเตรียมสาร
2.4 ลักษณะการดูดกลืนแสงของสารประกอบอินทรีย
2.5 ผลของตัวทําละลาย
2.6 ผลของหมูแทนที่
2.7 การคํานวณความยาวคลื่นที่มกี ารดูดกลืนสูงสุด (λmax) สําหรับสารประกอบ
อินทรียชนิดไมอิ่มตัว
3. อินฟราเรดสเปกโทรสโกป
3.1 หลักการ
3.2 รูปแบบการสั่น
3.3 วิชาการเครื่องมือ
3.4 การเตรียมสาร
3.5 การแปลผลของอินฟราเรดสเปกตรา
3.6 ลักษณะของกลุมความถี่ของโมเลกุลของสารอินทรีย
4. นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป
4.1 โปรตอนนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป
4.1.1 หลักการ
4.1.2 วิชาการเครื่องมือและการเตรียมสาร
4.1.3 เคมิคัลชิฟท และสปน-สปน คัพปลิง
4.1.4 คาคงทีค่ ัพปลิง
4.1.5 การแปลสเปกตราของโปรตอนนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ
4.2 คารบอน-13 นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป
4.2.1 หลักการ
4.2.2 เคมิคัลชิฟทและสปนคัพปลิง
4.2.3 การแปลผลสเปกตราของคารบอน 13-นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ
4.3 นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกปแบบ 2 มิติ
4.4 นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกตรัมของนิวคลีไอดอื่นๆ
4.5 การประยุกตนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกปในสารประกอบ
อินทรีย
5. แมสสเปกโทรเมตรี
5.1 บทนําและวิชาการเครื่องมือ
5.2 การแตกตัวเปนไอออนของโมเลกุลสารอินทรีย
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5.3 ปฏิกิริยาในกระบวนการแตกตัว
5.4 รูปแบบของแมสสเปกตรัม
5.5 การหาน้ําหนักโมเลกุลและสูตรโมเลกุล
5.6 แมสสเปกตรัมของสารเคมีบางกลุมและอนุพนั ธ
5.7 การระบุเอกลักษณของโครงสรางโมเลกุลสารอินทรีย
5.8 ไอออนกึ่งเสถียรและการประยุกต
5.9 ขอบขายและการประยุกตแมสสเปกโทรเมตรี/แมสสเปกโทรเมตรี
6. การแปลผลรวมและเทคนิค Two dimensional NMR
6.1 Two Dimensional NMR
6.2 การแปลผลรวม UV, IR, NMR และ 2D NMR

8. วิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
บรรยาย ทําแบบฝกหัด ศึกษาคนควาดวยตนเองและอาจใหทํารายงานเสริม
9. การวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
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รวม 45 ชั่งโมง

จํานวนเปอรเซ็นต
สอบกลางภาค UV, IR, NMR(บางสวน)
50
(เนื้อหาทัง้ หมดของ ผศ. ดร. ฐิติยา/ รศ. ดร. วีรชัย(IR) และครึง่ หนึง่ ของ รศ. ดร. จงรักษ)
สอบปลายภาค NMR, MS, combination และ 2D-NMR
50
(เนื้อหาสวนที่ 2 ของ รศ. ดร. จงรักษ/ ทัง้ หมดของ ผศ. วุฒิพงษ และ ขอ 6 สวนทายของ รศ. ดร. วีรชัย)
10. การประเมินผลการเรียน
ประเมินผลโดยการแบงกลุมการเรียนเปน 8 ระดับ (A, B+, B, C+, C, D+, D, F) โดยการแบงกลุมคะแนนจะ
พิจารณาโดยอิงเกณฑและอิงกลุม และตองไดรบั การประเมินครบทุกหัวขอในขอ 9
11. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสติ เขาพบและใหคําแนะนําในดานการเรียน
ตามตารางหนาหองของอาจารยผสู อน
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14. การทบทวนเพื่อปรับปรุงวิธีสอนและระบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ไมมีการทบทวน
√ มีการทบทวน โดย ไมแกไขปรับปรุง
√ แกไขปรับปรุง ดังนี้ เพิม่ คะแนนการคนควาและรายงาน
15. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมิน
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