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มคอ.3 
รายวิชา อป 292 เคมีสําหรับอัญมณีและเครื่องประดับ 

(GJ 293 Chemistry for Gems and Jewelry Industry) 
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนท่ี 1  ประจาํปการศึกษา 2560 

 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

อป 292 เคมีสําหรับอัญมณีและเครื่องประดับ  
(GJ 293 Chemistry for Gems and Jewelry Industry) 

 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 (3-0-6) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ประเภทรายวิชา  วิชาแกนเฉพาะสาขา 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ. ดร. ดวงแข บุตรกูล 
อาจารยผูสอน 
 

ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัดภาควิชา 
(กรณีมาจากหลายภาค) 

1.  ผศ. ดร. ขจีพร วงศปรีด ี วิทยาศาสตรท่ัวไป 
2.  ผศ. ดร. อารียา  เอ่ียมบู ฟสิกส 
3.  อ. ดร. สจุิตรา  ศรีสังข เคมี 

 
 โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 18666 
 

 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 1 
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 
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7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
บรรยาย 19-1712 ชั้น 17 อาคาร 19   มศว ประสานมิตร 

 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

8  สิงหาคม 2560 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1 มีความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรและหลักการทางเคมี ท่ีเก่ียวของกับการทํางานในอุตสาหกรรม

เครื่องประดับ  เพ่ืออธิบายและวิเคราะหอยางเปนระบบอยางสมเหตุสมผล  
1.2 มีความรูความเขาใจนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
พันธะเคมีสําหรับอัญมณีและเครื่องประดับ ทฤษฎีสนามผลึก ผลึกและของแข็ง สารเชิงซอน ปริมาณสาร
สัมพันธ ทฤษฎีทางเคมีไฟฟา การแพร สารเรงปฏิกิริยา แรงตึงผิว  และเผาผนึก 
 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
45 ชัว่โมงบรรยาย 90 ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู 

ดานทักษะ
ทางปญญา 

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ดานทักษะการคิด
วิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สมรรถนะ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
อป 292 
ฟสิกส
สําหรับอัญมณี
และ
เคร่ืองประดับ 

                     

  ความรบัผิดชอบหลัก  ความรบัผิดชอบรอง 
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4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
1.1 คุณธรรมจริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา 
 
 

- กําหนดขอควรปฏิบัติในการเขา
เรียน การตรงตอเวลา การสง
งาน 

- มอบหมายงานสําหรับการเรียนรู
คนควาดวยตนเอง   

- ประเมินจากพฤติกรรมการเขาช้ัน
เรียนตรงเวลา 

- การสงงานตามกําหนดระยะเวลา  

 
2. ความรู 
 

2.1 ความรูท่ีตองไดรบั 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 
(2) มีความรูทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
 

- สอนบรรยายเก่ียวกับหลักการ
และทฤษฎี ท่ี สํ า คั ญและกา ร
ประยุกตใชอยางเหมาะสม 

- จัดการ เรี ยนการสอนโดยใช
กรณีศึกษา และการเรียนรูดวย
ตนเอง 

- การสอบ 

- คุณภาพงานท่ีมอบหมาย  

- การทํางานกลุม การอภิปราย
แลกเปลีย่นความความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
3. ทักษะทางปญญา 
 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
และประยุกตใชทันตอเหตุการณ พรอม
การเรยีนรูตลอดชีวิต 
 

- จัดใหมีการประเมินตนเองกอน
การเรียน 

- จัดการเรียนการสอนโดยเนนการ
คิดวิเคราะหและการศึกษาดวย
ตนเองผานกรณีศึกษา 

- ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ บ บ ใ ห ข อ มู ล
เปรียบเทียบ และใหแสดงความ
คิดเห็น การวิเคราะห  

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในระดับ
นานาชาติใหเกียรติซึ่งกันและกันเปนท้ังผูนํา

ก. จัดการเรียนการสอนใน ก1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
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และผูตามอยางมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ลักษณะบูรณาการ และเนน
ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ 
(Active Learning) 

 

รวมในการอภิปรายและการ
สะทอนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

(2) สามารถสื่อสารท้ังทางการฟง พูด อาน 
และเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-จัดการเรียนการสอน การศึกษา
ดวยผานกรณีศึกษา  

- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ความคิดเห็น 

- การแสดงนําเสนองาน การ
วิเคราะห และคณุภาพรายงานท่ี
รับมอบหมาย 

 
 6. สมรรถนะ 
 

6.1 ผลการเรียนรูดานสมรรถนะ 6.2 วิธีการสอน 6.3 วิธีการประเมินผล 
- - - 

 
พันธะเคมีสําหรับอัญมณีและเครื่องประดับ ทฤษฎีสนามผลึก ผลึกและของแข็ง สารเชิงซอน ปริมาณสาร
สัมพันธ ทฤษฎีทางเคมีไฟฟา การแพร สารเรงปฏิกิริยา แรงตึงผิว  และเผาผนึก 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 ครั้งท่ี หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรยีนการสอน 

  และสื่อท่ีใช  
ผูสอน 

1 
(1 ชม) ชี้แจงรายละเอียดและการประเมินผล 

ความรูเบื้องตนพันธะเคมี 

- บรรยายโดยใชสื่อการสอน 
- มอบหมายงาน  

 ผศ. ดร. 
ขจีพร วงศปรีดี 

2 
(7 ชม) ทฤษฎีสนามผลึก ผลึกและของแข็ง 

- บรรยายโดยใชสื่อการสอน  
- มอบหมายงาน   
- แกโจทยปญหา 

อ. ดร. สจุิตรา  
ศรีสังข 

3 
(7 ชม) สารเชิงซอน ปริมาณสารสัมพันธ สารเรง

ปฎิกริยา 

- บรรยายโดยใชสื่อการสอน  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- มอบหมายงาน   

อ. ดร. สจุิตรา  
ศรีสังข 

4 
(6 ชม) 

ทฤษฎีทางเคมีไฟฟา  การชุบ - บรรยายโดยใชสื่อการสอน  
- มอบหมายงาน   
- กรณีศึกษา 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

อ. ดร. สจุิตรา  
ศรีสังข 
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 ครั้งท่ี หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรยีนการสอน 
  และสื่อท่ีใช  

ผูสอน 

5 
(7 ชม) 

Corrosion, galvanic และเผาผนึก 
- บรรยายโดยใชสื่อการสอน  
- มอบหมายงาน  
- แกโจทยปญหา 

ผศ. ดร. อารียา  
เอ่ียมบู 

6 
(7 ชม) การแพร และแรงตึงผิว - บรรยายโดยใชสื่อการสอน  

- แกโจทยปญหา 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผศ. ดร. 
ขจีพร วงศปรีดี 

7 
(5 ชม) Visiting plating Company - มอบหมายงาน   

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ผศ. ดร. 

ขจีพร วงศปรีดี 
8 

(5 ชม) 
 

อภิปรายการประยุกตใชในอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ 

- บรรยายโดยใชสื่อการสอน  
- แกโจทยปญหา 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผศ. ดร. 
ขจีพร วงศปรีดี 

9 
(3 ชม) 

สอบประเมินผล 
ผศ. ดร.ขจีพร วงศปรีด ี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัดสวนการประเมิน 
- การเขาช้ันเรียน  

- ทํางานกลุม 
คุณธรรม จรยิธรรม - สังเกตพุฤติกรรมการเขาช้ันเรียน

ตรงเวลา 

- การสงงานตามกําหนดระยะเวลา 

10 

- บรรยายเ ก่ียวกับหลักการและ
ทฤษฎีท่ีสําคัญและการประยุกตใช 

- การสอนโดยใชกรณีศึกษา และ
การเรียนรูดวยตนเอง 

ความรู - การสอบ 

- คุณภาพงานท่ีมอบหมาย  

- การทํางานกลุม การอภิปราย
แลกเปลีย่นความความคิดเห็น 

50 

- จัดใหมีการประเมินตนเองกอน
การเรียน 

- จัดการเรียนการสอนโดยเนนการ
คิดวิเคราะหและการศึกษาดวย
ตนเองผานกรณีศึกษา 

ทักษะทางปญญา - ประเมินผลแบบใหขอมูล
เปรียบเทียบ และใหแสดงความ
คิดเห็น การวิเคราะห 

25 

- จัดการเรียนการสอน การศึกษา
ดวยผานกรณีศึกษา 

ผลการเรยีนรูดาน
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
ทักษะทางตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
ความคิดเห็น 

- การแสดงนําเสนองาน การวิเคราะห 
และคณุภาพรายงานท่ีรับมอบหมาย 

15 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการสอนของอาจารยผูสอน 
 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
Materials Science and Engineering, William D. Callister 
 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
อาจารยผูสอนจะกําหนดในหองเรียนตามแตละหัวขอ 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    เนื้อหาท่ีเรียนสามารถประยุกตใชในอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับ 
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

ความเขาใจท่ีถูกตอง คุณภาพจากงานท่ีสง การสอบ รายงานกลุมหนาหองเรียน การนําความรูไปประยุกต
ใชในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอยางเหมาะสม 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
นํานิสิตเขาไปศึกษา ดูงานจากโรงงานผลิตอัญมณีและเครื่องประดับท่ีมีการนําเทคโนโลยี นวตักรรมมาใชใน
การผลิต สนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาใหนิสิตวิเคราะห ออกแบบการนําเสนอ และแสดงความ
คิดเห็นอยางสรางสรร 

 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 
ผลการเรียนรู วิธีการทวนสอบ 

คุณธรรมจรยิธรรม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิต โดยสัมภาษณอาจารยผูสอน และสุมเลือก
นิสิต 5 คน อยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา  

ความรู 
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความรูท่ีนิสิตไดรับของนิสิต คะแนนสอบ วิธีการ
ประเมินวัดผล โดยสัมภาษณอาจารยผูสอน และ
สุมเลือกนิสิต 5 คน อยางนอย 1 ครั้งตอภาค
การศึกษา  
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มคอ. 3 

ทักษะทางปญญา 
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิต การนําความรูไปประยุกตใชสําหรับอัญมณี
และเครื่องประดับ การวิเคราะหขอมูล การ
นําเสนองานอยางเหมาะสม โดยสัมภาษณอาจารย
ผูสอน และสุมเลือกนิสิต  5 คน อยางนอย 1 ครั้ง
ตอภาคการศึกษา  

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิต ประเมินการเลือก การใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารอยางเปนประโยชนและเหมาะสม โดย
สัมภาษณอาจารยผูสอน และสุมเลือกนิสิต 5 คน  
อยางนอย 1 ครั้งตอภาคการศึกษา  

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นําผลการประเมินของนิสิต และผูเก่ียวของ มาพิจารณา พัฒนาจุดเดน แกไขจุดดอย หากระบวนการเสริม
ทักษะท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาการเรียนรูอยางรอบดานของนิสิตและการนําไปใชพัฒนาอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ 
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