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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

4022417 เคมีเชิงฟสิกส
Physical Chemistry

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.พรพัสนันท เดชประสิทธิโชค
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ.ดร.พรพัสนันท เดชประสิทธิโชค กลุมเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
17 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ พื้นฐานภาคทฤษฎีในเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของแกสอุดมคติ
และแกสจริง สมการสภาวะของแกสอุดมคติและแกสจริง กฎทางเทอรโมไดนามิกส เอนทาลป เอนโทรป
พลัง งานอิสระ จลนพลศาสตร กฎอัตรา อัต ราเร็วของปฏิกิริยา กลไกการเกิ ดปฏิ กิริยา เคมีค วอนตั ม
สมการโชรดิงเจอร ทฤษฎีควอนตัมในระบบอยางงาย และพื้นฐานการแกปญ หาทางเคมีเชิงฟสิกสดวย
คอมพิวเตอร
2. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดานการนําองคความรูในรายวิชาเคมีเชิงฟสิกส ไปประยุกตใชกับวิชา
อื่น ๆ ได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

มีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน จากเดิมคะแนนสอบประกอบดวยคะแนนการสอบเก็บ
คะแนนกลางภาคและปลายภาคเทานั้น แตปรากฏวานักศึกษาสวนใหญทําคะแนนสอบไดนอย ดังนั้น ใน
การจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ จึงไดมีการเพิ่มการสอบยอยเปน ระยะ เพื่อกระตุนใหนักศึกษาทบทวน
ความรู และอาจารยผูสอนสามารถทดสอบความเขาใจในการเรียนของนักศึกษาเปนระยะ

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ พื้นฐานภาคทฤษฎีในเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของแกสอุดมคติ
และแกสจริง สมการสภาวะของแกสอุดมคติและแกสจริง กฎทางเทอรโมไดนามิกส เอนทาลป เอนโทรป
พลัง งานอิสระ จลนพลศาสตร กฎอัตรา อัต ราเร็วของปฏิกิริยา กลไกการเกิ ดปฏิ กิริยา เคมีค วอนตั ม
สมการโชรดิงเจอร ทฤษฎีควอนตัมในระบบอยางงาย และพื้นฐานการแกปญ หาทางเคมีเชิงฟสิกสดวย
คอมพิวเตอร
Study physical properties of ideal and real gases, state function equation of ideal
and real gases, laws of thermodynamics, enthalpy, entropy, free energy, kinetic, rate
laws, rate of reaction, reaction mechanism, quantum chemistry, Schrödinger’ s equation,
quantum theory of simple system and the solving of physical chemistry problems by
computer

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝกงาน
ไมมี

สอนเสริม

การศึกษาดวยตนเอง

45 ชั่วโมง/
15 ชั่วโมง/
90 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
- จํา นวนชั่ ว โมงบรรยาย 45 ชั่ วโมง/ภาคการศึ ก ษา และการศึ ก ษาดว ยตนเอง 90 ชั่ว โมง/ภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศใหคําปรึกษานอกเวลาเรียนผานทาง e–mail, line
- อาจารยจดั เวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
o 1.1.1 มีความเสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
• 1.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
o 1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
o 1.1.4 ใหเกียรติ เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
o 1.1.5 มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟอ และชวยเหลือผูอื่น

1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอดแทรกการสอน ปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ การเสี ย สละ และ
ซื่อสัตยสุจริต
1.2.2 การตรงตอเวลาในการเขาเรียน การสงงานทั้ง เดี่ยวและกลุม โดยกําหนดเปน
เกณฑคะแนนในการประเมิน ผลการเรียนรายวิชา ทั้งนี้ใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนการสอน
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา
1.2.3 ผูสอนปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพโดย
สอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ ที่หลักสูตรรับผิดชอบ โดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการ
1.2.4 การมอบหมายใหนักศึกษารวมกันอภิปรายในชั้นเรียน
1.2.5 มอบหมายงานเพื่ อ สร า งเสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เกี่ ย วกั บ ความมี จิ ต
สาธารณะ เอื้อเฟอ และชวยเหลือผูอื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตในการทํากิจกรรม หรือทํางานกลุมของนักศึกษา
1.3.2 ประเมินผลจากการสังเกตการแตงกาย การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขา
ชั้นเรียน การลงชื่อเขาปฏิบัติการ การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.3 ประเมิ น ผลจากการตรวจผลงานที่ ม อบหมาย เช น การรายงานผลของการ
ทดลอง และการวิจารณผลการทดลอง เปนตน
1.3.4 ประเมินผลโดยการสังเกตจากการรวมอภิปรายในชั้นเรียน
1.3.5 ประเมินผลจากการสังเกต และตรวจผลงาน ในงานที่มอบหมาย
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2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
• 2.1.1 มีความรู และทักษะพื้นฐานภาคทฤษฎีทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะในเนื้อหาที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี เพื่อใชในการประกอบอาชีพไดเปนอยางดี
o 2.1.2 มีความรู และทักษะพื้นฐานภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะในเนื้อหาที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี เพื่อใชในการประกอบอาชีพไดเปนอยางดี
o 2.1.3 มี ค วามรู ใ นแนวกว า งเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี เ คมี แ ละสามารถนํ า ความรู ม า
ประยุกตใชงานไดจริง
o 2.1.4 มีความสามารถในการคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีแนวทาง
ในการทําวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเคมี
o 2.1.5 สามารถบูรณาการความรู ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีกับความรูในศาสตรอื่นๆที่
เกี่ยวของและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช ก ารเรีย นการสอนภาคทฤษฎี ที่ เน น ผู เรี ย นเป น สํ า คั ญ โดยใช วิ ธี ก ารสอน
บรรยายรวมกับการสรางคําถามในชั้นเรียน
2.2.2 ใชความรูจากการเรียนการสอนภาคปฏิบัตมิ าเสริมในการเรียนรูภาคทฤษฎี
2.2.3 การเรียนที่มีการยกตัวอยางจากประสบการณตรงมาตัวอยางในการจัดการเรียน
การสอน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรูกับนักศึกษา
2.2.4 สอดแทรกความรู และมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติม
2.2.5 มอบหมายงานใหมี การเรียนรู คิด วิเคราะห แกป ญ หา พัฒ นาความรู และ
บูรณาการความรูไ ปใชในสถานการณจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่ สอดคลองกับ
เนื้อหาทางทฤษฎี
2.3.2 การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและการถามตอบในชั้นเรียน
2.3.3 ประเมินจากผลงานที่มอบหมายใหวิเคราะห และสรุปจากการรับความรูตาง ๆ
2.3.4 ประเมินจากผลงานที่มอบหมายใหทําการคนควา
2.3.5 ประเมินจากผลงานที่มอบหมายในการทําโครงงาน การศึกษาดูงาน ตลอดจน
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
• 3.1.1 สามารถจัดระบบความคิดวิเคราะห สังเคราะห และคิดสรางสรรคสิ่ งใหมไ ด
อยางมีเหตุผลและเปนระบบระเบียบแบบแผน ตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร
• 3.1.2 สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตร
ไปแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดอยางมี
เหตุผล
5
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• 3.1.3 สามารถรวบรวม และสรุป เพื่อนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
o 3.14 สามารถบูรณาการความรูมาใชในการปฏิบัติงานและแกปญหาในการทํางาน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนโดยเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.2.2 ตั้งประเด็นปญหาและมอบหมายใหนักศึกษาวิเคราะห พรอมทั้งนําเสนอ แนว
ทางการแกปญหา
3.2.3 แต ล ะรายวิ ชามอบหมายงานให นั ก ศึก ษาคน ควา สรุป และฝก การนํ าเสนอ
3.2.4 การมอบหมายใหนักศึกษาฝกการแกปญหาดวยตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนําเสนอ หรือการสงรายงาน
3.3.2 ประเมินความสอดคลอง ความมีเหตุผล ของแนวทางการแกปญหา
3.3.3 ตรวจรายงาน และการสรุปงาน
3.3.4 การนําเสนอ หรือแนวคิดในการตอบคําถามในการแกปญหา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
o 4.1.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
• 4.1.2 มีความรับผิดชอบและมีสวนรวมตองานที่ไดรับมอบหมาย
o 4.1.3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี
o 4.1.4 มีความสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
o 4.1.5 มีภาวะความเปนผูนํา มีจิตเมตตาตอผูใตบังคับบัญ ชา และสามารถปฏิบัติตาม
แนวทางที่ตกลงรวมกัน
o 4.1.6 มีความตรงตอเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนกลุม หรือระดมความคิด เชน
การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูในภาคปฏิบัติการทดลองใหทํางานเปนกลุม เปนตน
4.2.1 จัดแบงบทบาทหนาที่ของแตละบุคคลในการทํางานกลุม
4.2.2 จัดประชุมยอยเพื่อนําเสนอปญหาในการทํางานและแนวทางการแกปญหา
4.2.3 มอบหมายการทํางานและนําเสนองานเปนกลุม และชี้ใหเห็นความสําคัญของ
งานที่สมาชิกแตละคนในกลุมไดรับการมอบหมาย
4.2.5 สง เสริม การแสดงบทบาทของการเป น ผู นํ าอภิ ป ราย จนสามารถหาข อสรุ ป
รวมกัน
4.2.6 ใหมีการเขียนแผนงานที่มีการกําหนดเวลาของการทํางานหรือกิจกรรมใหชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.2 ประเมินผลจากการมีสวนรวมในชั้นเรียนและความสัมพันธระหวางบุคคล
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4.3.2 ประเมิ น ผลจากความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก ศึ ก ษาจากการส ง งานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย

4.3.1 การสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
4.3.2 การประเมินผูเรียนในการรายงานกลุม โดยพิจารณาจากบทบาทหนาที่การมี
สวนรวมของแตละบุคคล
4.3.3 พิจารณาแนวทางการแกปญหาในการทํางาน
4.3.4 การประเมินความสัมพันธในการทํางานเปนกลุมรวมกับเพื่อน ความมีน้ําใจ และ
มีจิตสาธารณะ
4.3.5 สังเกตจากบทบาทของการเปนผูนําอภิปราย การเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน
แสดงความคิดเห็น และการหาขอสรุปรวมกัน
4.3.6 ตรวจสอบการสงงานและความสําเร็จของงานตามกําหนดเวลาของแผนงานที
วางไว

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

• 5.1.1 สามารถประยุกตความรู พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร คณิตศาสตร สถิติการ
คํานวณ การใชเครื่องคํานวณตัวเลขสําหรับงานทางวิทยาศาสตร เพื่อการวิเคราะห ประมวลผล แกปญหา
และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
o 5.1.2 สามารถใชทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง การพูด
การเขียน การแปลในการนําเสนอและปฏิบัติงานไดอยางดี
• 5.1.3 มีทักษะในการสืบคนขอมูล และจัดทําขอมูลสื่อสารสนเทศทางวิทยาศาสตร
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงาน และแบบฝ ก หั ดที่ ให มี การใช ค อมพิ ว เตอร การคํ านวณ การ
วิเคราะหเชิงตัวเลข และการศึกษาคนควาดวยตนเอง
5.2.1 มอบหมายใหจัดทํารายงาน หรือนําเสนอรายงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสาร
ทั้งการฟง การพูด การเขียนการแปล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.2.3 มอบหมายงานการสืบคนขอมูลทางวิทยาศาสตรทาง หรืองานวิจัยดวยโปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร หรือมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย เชน แบบฝกหัด
5.3.2 ประเมินผลจากรายงาน ในการใชภาษาในรายงาน หรือการนําเสนองาน
5.3.3 ประเมินผลจากผลงานในดานการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสม
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1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/
รายละเอียด
หัวขอ
สมบัติของแกส
อุดมคติ

จํานวนชั่วโมง
3

รายละเอียด
นิยามและกฎของ
บอยล นิยามและ
กฎของชารลส
นิยามและกฎของ
เกยลัสแสค นิยาม
และกฎรวมของ
แกสอุดมคติ นิยาม
และกฎของ
อาโวกาโดร

2

หัวขอ
สมการสภาวะของ
แกสอุดมคติ

3

รายละเอียด
สมการสภาวะของ
แกสอุดมคติ
กฎความดันยอยขอ
งดอลตัน
8

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา
ความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ
ตํารา และทาง
อินเตอรเน็ต
สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
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- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา
ความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ
ตํารา และทาง
อินเตอรเน็ต

3

หัวขอ
สมบัติและสมการ
สภาวะของแกสจริง

3

รายละเอียด
สมบั ติ แ ละสมการ
สภาวะของแกสจริง
หลั ก การควบแน น
ของแกสจริง
นิ ย ามและกฎของ
แกรแฮม

สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา
ความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ
ตํารา และทาง
อินเตอรเน็ต
- มอบหมายงาน
ใหกับนักศึกษา
สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ ตํารา
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4

หัวขอ
- ทดสอบยอย
- ทฤษฎีจลน
โมเลกุลของแกส

3

รายละเอียด
ทดสอบยอย
และเรียนเรื่อง
สมการมูลฐานของ
ทฤษฎีจลนโมเลกุล
ความสัมพันธของ
พลังงานจลน

5

หัวขอ
บทนําเทอรโม
ไดนามิกส

3

รายละเอียด
นิยามพื้นฐาน
สภาวะและฟงกชัน
สภาวะ พลังงาน
ความรอน

10

กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา
ความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ
ตํารา และทาง
อินเตอรเน็ต
- ทดสอบยอย
สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา
ความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ
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ตํารา และทาง
อินเตอรเน็ต

6

7

หัวขอ
กฎขอหนึ่งของ
เทอรโมไดนามิกส
และตัวแปร
เอนทาลป
รายละเอียด
กฎขอหนึ่งของ
เทอรโมไดนามิกส
งานของ
กระบวนการ
ขยายตัวหรืออัดตัว
แบบผันกลับไมได
งานของ
กระบวนการ
ขยายตัวและอัดตัว
แบบผันกลับได
ความรอนของ
กระบวนการการ
ขยายตัวของแกส
อุดมคติภายใต
สภาวะที่ความรอน
คงที่แบบผันกลับ
ไมไดและผันกลับได
หัวขอ:
เทอรโมเคมี
เบื้องตน และ

3

สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
เดชประสิทธิโชค
การสอน
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
- การสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน

3
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กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- การสอนบรรยาย
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รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา
ขอมูลเพิ่มเติม
- มอบหมายงาน
ใหกับนักศึกษา

ตัวแปรเอนทาลป
รายละเอียด
กฎของเฮสส
การเปลี่ยนแปลง
เอนทาลปมาตรฐาน
ของการเกิด
การเปลี่ยนแปลง
เอนทาลปมาตรฐาน
ของการเผาไหม คา
เอนทาลปของการ
สลายพันธะและ
การสรางพันธะ

8

9

หัวขอ
ทดสอบกลางภาค

หัวขอ
กฎขอสอง (ตัวแปร
เอนโทรป) และสาม
ของเทอรโม
ไดนามิกส

3

3
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สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- แบบทดสอบ
กลางภาค
- การสอดแทรก
เรื่องความซื่อสัตย
ความตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบ
สื่อที่ใช
1. แบบทดสอบ
กลางภาค
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
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รายละเอียด
วัฎจักรคารโนต
กฎขอสองของเทอร
โมไดนามิกส
กฎขอสามของเทอร
โมไดนามิกส

10

หัวขอ
พลังงานอิสระของ
เทอรโมไดนามิกส

ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา
ความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ
ตํารา และทาง
อินเตอรเน็ต

3

รายละเอียด
พลังงานอิสระเฮลม
โฮลทซ พลังงาน
อิสระกิบบส
สมการพื้นฐานของ
เทอรโมไดนามิกส

สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
เดชประสิทธิโชค
การสอน
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา
ความรูและขอมูล
เพิ่มเติม
- มอบหมายงาน
ใหกับนักศึกษา
สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
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11

หัวขอ
- ทดสอบยอย
- จลนพลศาสตร
อัตราเร็วของ
ปฏิกิริยา
และกฎอัตรา

3

รายละเอียด
ทดสอบยอย
และเรียนเรื่อง
อัตราการ
เกิดปฏิกิริยา อันดับ
โมเลกุลาริตี
กฎอัตรา
คาคงที่อัตรา

12

หัวขอ
ปฏิกิริยามูลฐาน
อันดับศูนย และ
หนึ่ง

3

รายละเอียด
สมการปฏิกิริยามูล
ฐานอันดับศูนย
และหนึ่ง
กราฟของสมการ
ปฏิกิริยามูลฐาน
14

2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา
ความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ
ตํารา และทาง
อินเตอรเน็ต
- ทดสอบยอย
สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา

มคอ. 3
ความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ
ตํารา และทาง
อินเตอรเน็ต

อันดับศูนยและหนึ่ง
ครึ่งชีวิตของสมการ
ปฏิกิริยามูลฐาน
อันดับศูนยและหนึ่ง
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หัวขอ
ปฏิกิริยามูลฐาน
อันดับสอง

3

รายละเอียด
สมการปฏิกิริยามูล
ฐานอันดับสอง
กราฟของสมการ
ปฏิกิริยามูลฐาน
อันดับสอง ครึ่ง
ชีวิตของสมการ
ปฏิกิริยามูลฐาน
อันดับสอง

14

หัวขอ
กลไกการ
เกิดปฏิกิริยา

3

15

สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา
ความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ
และอินเตอรเน็ต
สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง

มคอ. 3
รายละเอียด
กลไกของปฏิกิริยา
ผลของอุณหภูมิที่มี
ตออัตราการ
เกิดปฏิกิริยา

15

หัวขอ
บทนําเคมีควอนตัม

คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา
ความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ
ตํารา และทาง
อินเตอรเน็ต
- มอบหมายงาน
ใหกับนักศึกษา

3

รายละเอียด
กําเนิดทฤษฎี
ควอนตัม
การแผรังสีของวัตถุ
ดํา ปรากฏการณ
โฟโตอิเลคทริก
สเปกตราของ
อะตอม อะตอม
ของบอหร

16

สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา
ความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ
ตํารา และทาง
อินเตอรเน็ต

มคอ. 3

16

17

หัวขอ
กลศาสตรควอนตัม
สมการโชรดิงเจอร
ทฤษฎี ค วอนตั ม ใน
ร ะ บ บ อ ย า ง ง า ย
และ พื้ น ฐาน ก าร
แก ป ญ หาทางเคมี
เชิ ง ฟ สิ ก ส ด ว ย
คอมพิวเตอร

รายละเอียด
สมมติ ฐานของเดอ
เบ ร ย ห ลั ก แ ห ง
ความไม แ น น อ น
ของไฮเซนเบิรก
สมการโชรดิงเจอร
ทฤษฎี ค วอนตั ม ใน
ระบบอยางงาย
พื้ น ฐ า น ก า ร
แก ป ญ หาทางเคมี
เชิ ง ฟ สิ ก ส ด ว ย
คอมพิวเตอร
หัวขอ
สอบปลายภาค

3

สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
เดชประสิทธิโชค
การสอน
- การสอนบรรยาย
รวมกับการสราง
คําถามในชั้นเรียน
และสอดแทรก
ความซื่อสัตย ความ
ตรงตอเวลา ความ
รับผิดชอบ
- การสอนที่เนนให
นักศึกษาคนควาหา
ความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ
ตํารา และทาง
อินเตอรเน็ต
- มอบหมายงาน
ใหกับนักศึกษา
สื่อที่ใช
1. สื่อ
อิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน

3
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กิจกรรมการเรียน ผศ.ดร.พรพัสนันท
การสอน
เดชประสิทธิโชค
- การทดสอบปลาย
ภาค
- สอดแทรกเรื่ อ ง
ความซื่อสัตย ความ

มคอ. 3
ตรงต อ เวลา ความ
รับผิดชอบ
สื่อที่ใช
1. แบบทดสอบ
ปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
สัดสวนของการ
ประเมินผล
1. 10 %
ดานคุณธรรม
1. ประเมินผลจาก 1. ทุกสัปดาห
2. สัปดาหที่ 3, 7, 2. 30 %
จริยธรรม
การตรงตอเวลา
3. 20 %
10, 14, 16
1.1.1, 1.1.2,
ของนักศึกษาใน
3. สัปดาหที่ 4, 11 4. 20 %
1.1.3, 1.1.4,
การเขาชั้นเรียน
5. 20 %
1.1.5
การมีสวนรวมใน 4. สัปดาหที่ 8
ชั้นเรียน การสงงาน 5. สัปดาหที่ 17
ดานความรู
ตามกําหนด
2.1.1, 2.1.2,
ระยะเวลาที่
2.1.3, 2.1.4,
มอบหมาย
2.1.5
2. ประเมินผลจาก
การแปรผลเชิง
ดานทักษะทาง
ตัวเลขจาก
ปญญา
แบบฝกหัดที่ไดรับ
3.1.1, 3.1.2,
มอบหมาย
3.1.3, 3.1.4
3. ประเมินผลจาก
ดานทักษะ
การทดสอบยอย
ความสัมพันธ
4. ประเมินผลจาก
ระหวางบุคคลและ การทดสอบกลาง
ความรับผิดชอบ ภาคเรียน
5. ประเมินผลจาก
4.1.1, 4.1.2,
การทดสอบปลาย
4.1.3, 4.1.4,
ภาค
4.1.5, 4.1.6
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน
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วิธีการทวนสอบ
คณะกรรมการ
หลักสูตร
ตรวจสอบผลการ
ประเมินการ
เรียนรูของ
นักศึกษา

มคอ. 3
ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1.1, 5.1.2,
5.1.3

3. การประเมินผลการศึกษา

เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ถอดรายวิชาเรียน
รอพิจารณาผลการเรียน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

พรพั ส นั น ท เดชประสิ ท ธิ โ ชค และสรรค ชั ย เหลื อ จั น ทร . 2558. เคมี เชิ ง ฟ สิ ก ส . พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 1.
กรุงเทพมหานคร: ฝายผลิตเอกสารและตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

เผชิญชัย ไชยสิทธิ์. 2551. เคมีเชิงฟสิกส ตอนที่ 1 แกส เทอรโมไดนามิกส. พิมพครั้งที่ 2. คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาควิชาเคมี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง.
มหาวิท ยาลั ยรามคํ าแหง. 2537. เคมี ฟ สิ กั ล I. พิ ม พ ค รั้ง ที่ 7. สํา นั ก พิ ม พ ม หาวิ ท ยาลั ยรามคํ าแหง.
กรุงเทพมหานคร. 324 หนา.
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มคอ. 3

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

Bauer, R. C., Birk, J. P., & Marks, P. S. (2013). Introduction to Chemistry (3rd ed). New York:
McGraw-Hill.
Chang, R., & Goldsby, K. A. (2014). General Chemistry (3rd ed). New York: McGraw-Hill.
Silberberg, M. S. (2013). Principle of General Chemistry (3rd ed). New York: McGraw-Hill.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

• อาจารยผูสอนและคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

• หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
• จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

มีการกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา ใหเปนสวนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพ โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดังนี้
• ทวนสอบในระดับรายวิชาตามความสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา และแผนการจัดการ
เรียนการสอน
• ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
• ประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในรายวิชา
• ให นั ก ศึก ษาประเมิ น การเรี ยนการสอนในรายวิช า ผา นระบบอิน เตอร เน็ ต ของมหาวิท ยาลั ย
สวนดุสิต

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
• ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
เชน การปรับสื่อการสอนใหเหมาะสม และทันสมัยอยูเสมอ
• นําการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิม์ าออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับป
การศึกษาตอไป
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