
TH0600039

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโคปี
CO M PUTER ASSISTED INSTRUCTION (CAI) FO R NUCLEAR 
M AGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY
วาสนา จตุรนต์รัศมี* อารีรัตน์ อาทรวรคุล และอดิศร อัสสธีรนุวัฒน์
Wasna Jaturonrusmee*, Areerat Arthonvorakul and Adisorn Assateranuwat 
*Department o f Chemistry, Faculty o f Science, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand

บทคัดย่อ: ได้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
สเปกโทรสโคปี จากโปรแกรม Authorware 5.0 โปรแกรม Adobe ImageStyler 1.0 
โปรแกรม Adobe Photoshop 7.0 และ โปรแกรม Flash MX เน้ือหาประกอบด้วย ทฤษฎีของ 
‘H และ 13c  นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโคปี และการวิเคราะห์หาสูตร 
โครงสร้างของสารอินทรีย์ตัวอย่างจากนิวเคลียร์แมกเนติฌรโซแนนซ์สเปกตรัม นอกจากน้ียังมี 
แบบทดสอบ เฉลย และแบบประเมินผลเพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้?เกฝนด้วยตนเองได้ จาก
แบบสอบถามพบว่า นักศึกษาได้ประโยชน์และพอใจในการเรียนโดยใช้โปรแกรมช่วยสอนน้ี

A bstract ะ A computer assisted instruction program for nuclear magnetic 
resonance spectroscopy was developed by using Authorware 5.0, Adobe 
ImageStyler 1.0, Adobe Photoshop 7.0 and Flash MX. The contents included the 
basic theory o f 'H  and 13C nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, the 
instrumentation of NMR spectroscopy, the two dimensional (2D) NMR 
spectroscopy and the interpretation of NMR spectra. The program was also 
provided examples, and exercises, with emphasis on NMR spectra interpretation to 
determine the structure o f unknown compounds and solutions for self study. The 
questionnaire from students showed that they were very satisfied with the 
software.
Methodology: A computer assisted instruction program for NMR spectroscopy 
was constructed using Authorware 5.0 as the main authoring tool and other 
programs such as Adobe ImageStyler 1.0 and Adobe Photoshop 7.0 and Flash MX 
to develop sophisticated multimedia pieces. There are eight submenus; 
introduction, the instrumentation, chemical shift, factors influencing chemical 
shift, [H NMR, ,3C NMR, 2D NMR and exercises. The program was also 
designed to have solutions for students to evaluate themselves. Finally, the 
program was evaluated by the third year chemistry students at the Department of 
chemistry, KMUTT.
Results, Discussion and Conclusion: Computer assisted instruction program 
constructed in this research was the lesson which provided the basic theory, the 
instrumentation, the interpretation of ]H and 13C spectra and exercises. The lesson 
was divided into eight parts to facilitate study and attract the interest of the 
students. It was orderly arranged according to the event and its importance that



students would be able to control their studies in accordance with their abilities 
and review the previous parts or the exercises to determine the structure of 
unknown compounds from NMR spectra. According to the student evaluation, the 
software was served as an effectively instructive tool to assist learning in NMR 
spectroscopy.
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