มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343231 เคมีเชิงฟสิกส 1
Physical Chemistry I
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาบังคับ สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาว พิทยากรณ นอยทรงค
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นาย สมเกียรติ ศรีจารนัย
1 นางสาว อัจฉรา ศิรมิ ังคะลา
1 นางสาว พิทยากรณ นอยทรงค

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
X-XXXX- อาจารย
XXXXX-XX-X

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว บัตร ตําแหนงทางวิชาการ
ประชาชน
5419990006072 ผูชวยศาสตราจารย
3100601XXXXXX ผูชวยศาสตราจารย
X-XXXX-XXXXX- อาจารย
XX-X

คุณวุฒิ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจาํ เปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใชวิชาอื่นที่เทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพิ่มขอความ "หรือรายวิชาที่เทียบเทากัน" หรือ "or
equivalent" ตอทายรหัสวิชานั้นๆ)

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกันใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชา
ที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2016-07-14

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียน 1.1. มีความเขาใจสมบัติและพฤติกรรมของแกสอุดมคติและแกสจริง 1.2. มีความรูเกี่ยวกับสมบัติของแกส
ในระดับจุลทรรศน และสามารถนําไปอธิบายสมบัติการนําพาของแกสได 1.3. มีความเขาใจหลักการพื้นฐานทางอุณหพล
ศาสตร และสามารถนําไปใชอธิบายการเกิดปฏิกิรยิ าเคมีและสมดุลเคมี 1.4. รูที่มาของกฎวัฏภาค และมีความเขาใจ
เกี่ยวกับสมดุลวัฏภาคแบบตางๆ 1.5. ประยุกตใชอุณหพลศาสตรในการอธิบายสมบัติของสารละลายที่ไมนําไฟฟา 1.6. มี
วินัยในตนเองและในวิชาชีพ มีความซื่อสัตยทางวิชาการและรับผดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสถาบันในการเรียนรู 1.7.
มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบในชีวิตประจําวันได
และสามารถใช เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศมาแสวงหาความรูไ ด
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงใหสอดคลองหรือตามขอเสนอแนะของมคอ 5

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
แกสอุดมคติ แกสจริง ทฤษฎีจลนโมเลกุลของแกส สมบัติการนําพาของแกส กฎขอที่ 1, 2 และ 3 ของอุณห พลศาสตร
อุณหพลศาสตรเคมีและสมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค อุณหพลศาสตรของสารละลายที่ไมนําไฟฟา
Ideal gas, real gas, the kinetic molecular theory of gas, transport properties of gases, first, second and
third laws of thermodynamics, chemical thermodynamics and chemical equilibria, phase equilibria,
thermodynamics of non-electrolyte solutions.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย45 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง90 รวม135
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสมั มาคารวะ รูจกั กาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม

2

(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
วิธีการสอน
(1) สอดแทรกจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรที่ดี
(2) จัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา และความ
ซื่อสัตยในการไมคัดลอกงาน หรือแบบฝกหัด

3

(3) เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม
(2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงตอเวลาในการสงงาน ที่ไดรับมอบหมาย

2. ความรู
1

ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการ
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาการ สามารถปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
ในสถานการณตางๆ ได
(3) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ

2

(4) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
วิธีการสอน
(1) การบรรยาย
(2) เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
(3) มอบหมายงานใหทํา แบบฝกหัด และคนควาเพิ่มเติม

3

(4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน การทดสอบยอย
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบยอย การสอบขอเขียน การสอบ
ภาคปฏิบตั ิ
(2) การทําแบบฝกหัด

3. ทักษะทางปญญา

1

2

3

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญ
 หา
ทางเคมีเชิงฟสิกสได
(2) สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หา
การทํางานไดอยางเปนระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
วิธีการสอน
(1) การสอนโดยใหผเู รียนมีสวนรวมในชั้นเรียน ยกตัวอยางประกอบ ใหทําแบบฝกหัด และนักศึกษา
สามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
(2) มอบหมายงานผานระบบ e-learning
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบยอย การสอบขอเขียน การสอบ
ภาคปฏิบตั ิ
(2) การทําแบบฝกหัด

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1
2

3

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเอง
วิธีการสอน
(1) ใหแบบฝกหัด และมอบหมายใหนกั ศึกษาไปศึกษาคนควาเพิม่ เติมในบางหัวขอดวยตนเอง
(2) มีการซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาทีไ่ ดมอบหมายใหไปศึกษาคนควาดวยตนเอง
วิธีการประเมินผล
(1) จัดใหมีคะแนนสําหรับงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) สามารถนําความรูทางดานคณิตศาสตรมาประยุกตใชเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีทางเคมีเชิงฟสิกส
(2) สามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูด วยตนเอง
วิธีการสอน
(1) แสดงที่มาของสมการทางคณิตศาสตรทเี่ กี่ยวของกับเคมีเชิงฟสิกส โดยการสอบขอเขียน การทํา
แบบฝกหัด
(2) แนะนําแหลงขอมูล/ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบออนไลนและวิธีการคนควา
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ การทํา
แบบฝกหัด

(2) ประเมินผลจากจํานวนนักศึกษาทีเ่ ขามาเรียนรูใน E Learning ของรายวิชา
6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน
จํานว ผลการเรียนรู
วัตถุประสง กิจกรรมการ
อาจารย
น
สื่อการสอน วิธีการประเมิน
ผูสอน
1 2 3 4 5 6 คการเรียนรู เรียนการสอน
ชั่วโมง
1 แกสอุดมคติ
3
- เพื่อพัฒนา - การบรรยาย 1. ตําราหลัก -การเขาเรียน - ผศ.ดร.
1. แนะนํา
คุณธรรม - ถาม และ 2. เอกสาร การทดสอบ สมเกียร
เนื้อหาและ
จริยธรรมใน ตอบปญหาใน ประกอบการ ยอย ครั้งที่ 1 - ติ ศรีจาร
วัตถุประสงค
ดานการ หองและนอก สอน 3.
การสอบกลาง นัย
ของรายวิชา 2.
รับผิดชอบ ชั้นเรียน - ทํา PowerPoin ภาค ครั้งที่ 1
สมการของ
ตอตนเอง - แบบฝกหัด - t
สภาวะแกสอุดม
รูจักสมบัติ การทดสอบ
คติ 3.
และ
ยอย
ความสัมพันธ
พฤติกรรม
PVT 4. การ
ของแกสอุดม
คํานวณหามวล
คติ
ตอโมลของแกส
5. สมการของ
สภาวะสําหรับ
แกสผสม 6. กฎ
การแจกแจงบา
รอเมตริก
2-3 แกสจริง
4
- รูจักสมบัติ - การบรรยาย 1. ตําราหลัก -การเขาเรียน - ผศ.ดร.
1. การเบี่ยงเบน
และ
- ถาม และ 2. เอกสาร การทดสอบ สมเกียร
จากแกสอุดมคติ
พฤติกรรม ตอบปญหาใน ประกอบการ ยอยครั้งที่2 - ติ ศรีจาร
2. สมการแวน
ของแกสจริง หองและนอก สอน 3.
การสอบกลาง นัย
เดอรวาลส 3.
ชั้นเรียน - ทํา PowerPoin ภาค ครั้งที่ 1
แรงระหวาง
แบบฝกหัด - t
โมเลกุลและ
การทดสอบ
สมการไวเรียล
ยอย
4. การหา
สัมประสิทธิไ์ ว
เรียลจากสมการ

สัปดา หนวย บทและ
หที่
หัวขอ

แวนเดอรวาลส
5. ความสัมพันธ
PVT ของแกส
จริงและ
ของเหลว 6.
สภาวะวิกฤต 7.
หลักของสภาวะ
สมนัยกัน
3-4 พลังงานจลน
5
และอุณหภูมิ
ทฤษฎีจลน
โมเลกุลของแกส
1. การคํานวณ
ความดันของ
แกส 2.
ความเร็วและ
การแจกแจง
ความเร็วของ
โมเลกุล 3.
ความเร็วเฉลี่ย
ของโมเลกุลจาก
กฎการแจกแจง
ของแมกซเวลส
4. การแจกแจง
พลังงานของ
โมเลกุล 5.
หลักการการ
แบงสวนเทากัน
6. ความถี่การ
ชนบนพื้นผิว
ราบและกฎของ
เกรแฮม 7.
ความถี่การชน
กันของสอง
โมเลกุลและ
ระยะอิสระเฉลีย่
5 สมบัติการนําพา 3

- เขาใจ
- การบรรยาย
ทฤษฎีจลน - ถาม และ
โมเลกุลของ ตอบปญหาใน
แกส - มี หองและนอก
ความรู
ชั้นเรียน - ทํา
เกี่ยวกับ แบบฝกหัด สมบัติของ การทดสอบ
แกสในระดับ ยอย
จุลทรรศน

1. ตําราหลัก -การเขาเรียน - ผศ.ดร.
2. เอกสาร การทดสอบ สมเกียร
ประกอบการ ยอย ครั้งที่3 - ติ ศรีจาร
สอน 3.
การสอบกลาง นัย
PowerPoin ภาค ครั้งที่ 1
t

- สามารถ - การบรรยาย 1. ตําราหลัก -การเขาเรียน - ผศ.ดร.

ของแกส
1. บทนํา 2.
ความหนืด 3.
สภาพนําความ
รอน 4.
เสนผาศูนยกลา
งโมเลกุลและ
สมบัติการนําพา
ของแกส
6-7 บทนําและกฎ
6
ขอที่ 1 ของอุณ
หพลศาสตร
1. บทนํา 1.1
ทบทวน
คณิตศาสตรที่
ตองใชในวิชานี้
1.2 ระบบกับ
สิ่งแวดลอม 1.3
สมบัติของระบบ
1.4 สถานะและ
ฟงกชันสถานะ
2. กฎขอที่ 1
ของอุณหพล
ศาสตร 2.1 งาน
ความรอน และ
พลังงานภายใน
2.2 เอนทาลป
และความจุ
ความรอน 2.3
การคํานวณ
ความรอนของ
ปฏิกิริยาแบบ
ตาง ๆ 2.4 เอน
ทาลปของการ
เปลี่ยนแปลง
สถานะ 2.5 เอน
ทาลปของ

อธิบาย
สมบัติการ
นําพาของ
แกส

- ถาม และ
ตอบปญหาใน
หองและนอก
ชั้นเรียน - ทํา
แบบฝกหัด การทดสอบ
ยอย

2. เอกสาร การทดสอบ สมเกียร
ประกอบการ ยอย ครั้งที่4 - ติ ศรีจาร
สอน 3.
การสอบกลาง นัย
PowerPoin ภาค ครั้งที่ 1
t

- เขาใจ
- การบรรยาย 1. ตําราหลัก 1. ประเมินจาก ผศ.ดร.
นิยามของ - ถาม และ 2. เอกสาร การเชคชื่อ อัจฉรา ศิ
เทอมตางๆที่ ตอบปญหาใน ประกอบการ เกณฑผาน ริมังคะ
ใชในทางอุณ หองและนอก สอน 3.
80% 2.
ลา
หพลศาสตร ชั้นเรียน - สัง PowerPoin ประเมินจาก
- สามารถนํา ทําแบบฝกหัด t 4. Eการทํา
กฎขอที่ 1 ใน e-Learning learning แบบฝกหดใน
ของอุณหพล
e-learning
ศาสตรไป
เกณฑผาน
อธิบาย
70% 3.
ปฏิกิริยาเคมี
ประเมินจาก
การสอบกลาง
ภาค ครั้งที่ 2
เกณฑผาน
60%

สารละลาย 2.6
ความสัมพันธ
ระหวางความ
รอนของ
ปฏิกิริยาและ
อุณหภูมิ
8-9 กฎขอที่ 2 และ 3
3 ของอุณหพล
ศาสตร
3. กฎขอที่ 2
และ 3 ของอุณ
หพลศาสตร 3.1
วัฏจักรคารโนต
3.2 การ
เปลี่ยนแปลง
เอนโทรปของ
ระบบ 3.3 กฎ
ขอที่ 2 ของอุณ
หพลศาสตร 3.4
กฎขอที่ 3 ของ
อุณหพลศาสตร
9-10 อุณหพลศาสตร 6
เคมีและสมดุล
เคมี
4. อุณหพล
ศาสตรเคมีและ
สมดุลเคมี 4.1
พลังงานอิสระ
ของเฮมลโฮสต
และพลังงาน
อิสระของกิบบส
4.2
ความสัมพันธ
ระหวางพลังงาน
อิสระของกิบบส
และคาคงที่
สมดุล 4.3 ศักย

- สามารถนํา - การบรรยาย 1. ตําราหลัก 1. ประเมินจาก ผศ.ดร.
กฎขอที่ 2 - ถาม และ 2. เอกสาร การเชคชื่อ อัจฉรา ศิ
และ 3 ของ ตอบปญหาใน ประกอบการ เกณฑผาน ริมังคะ
อุณหพล หองและนอก สอน 3.
80% 2.
ลา
ศาสตรไป ชั้นเรียน - สั่ง PowerPoin ประเมินจาก
ทํานายการ คนงานดาย t 4. Eงานที่นําเสนอ
เกิดไดเอง ตนเองและ learning เรื่อง วัฏจักร
ของ
นําเสนอ เรื่อง
คารโนต เกณฑ
กระบวนการ วัฏจักรคารโนต
ผาน 60% 3.
ทางกายภาพ
ประเมินจาก
และทางเคมี
การสอบกลาง
ภาค ครั้งที่ 2
เกณฑผาน
60%
- เขาใจ
- การบรรยาย
ความหมาย - ถาม และ
ของพลังงาน ตอบปญหาใน
อิสระและ หองและนอก
ศักยเคมี - ชั้นเรียน เขาใจผลของ แนะนําใหทํา
ความดันและ แบบฝกหัด
อุณหภูมิทมี่ ี
ตอพลังงาน
อิสระ สามารถนํา
หลักการทาง
อุณหพล
ศาสตรไป
อธิบาย
กระบวนการ

1. ตําราหลัก 1. ประเมินจาก ผศ.ดร.
2. เอกสาร การเชคชื่อ อัจฉรา ศิ
ประกอบการ เกณฑผาน ริมังคะ
สอน 3.
80% 2.
ลา
PowerPoin ประเมินจาก
t 4. Eการสอบกลาง
learning ภาค ครั้งที่ 2
เกณฑผาน
60%

เคมี 4.4 ฟูกาสิ
ตีและแอกติวติ ี
4.5 ระบบเปด
และการ
เปลี่ยนแปลง
ของ
องคประกอบ
4.6 ปริมาณตอ
โมลยอย
ปริมาตรตอโม
ลยอย
11-13 สมดุลวัฏภาค
7
1. วัฏภาคและ
กฎวัฏภาค 2.
เงื่อนไขของ
สมดุล
ระหวางวัฏภาค
3. กฎวัฏภาค
และแผนภาพ
วัฎภาคสําหรับ
ระบบ 1
สวนประกอบ 4.
การวิเคราะห
แผนภาพ
ระหวางความ
ดันกับอุณหภูมิ
ในเชิงอุณหพล
ศาสตร 5. ความ
ดันไอ

ที่เกิดขึ้นใน
ระบบเปด

- เขาใจ
- อธิบายกฏ 1. ตําราหลัก -จัดใหมีคะแนน ผศ.ดร.
นิยามตางๆที่ กติกาพรอมทั้ง 2. เอกสาร เกี่ยวกับการ พิทยา
เกี่ยวของกับ บอก
ประกอบการ อภิปราย
กรณ
กฎวัฏภาค - วัตถุประสงค สอน
คําตอบในชั้น นอย
สามารถ สําหรับหัวขอที่ PowerPoin เรียน ผลงาน ทรงค
อธิบาย
สอนใหชัดเจน t
แบบฝกหัด
แผนภาพวัฎ - เช็คชื่อการ
การบานที่
ภาคของ เขาเรียนของ
มอบหมาย
ระบบตางๆ - ผูเรียน - การ
เกณฑผาน
เพื่อพัฒนา บรรยาย - ถาม
50% -จัดใหมี
ความรูดาน และตอบ
คะแนน
คุณธรรม ปญหาในหอง
เกี่ยวกับการ
จริยธรรม - และนอกชั้น
สอบปลายภาค
สามารถนํา เรียน - ทํา
การสอบยอย
ความรูที่ แบบฝกหัด เกณฑผาน
เรียนมา การทดสอบ
50% -คะแนน
วิเคราะห ยอย เช็คชื่อเกณฑ
ปญหาที่พบ สอดแทรกเรื่อง
ผาน 80% ไดอยาง จรรยาบรรณ
คะแนนใบงาน
เหมาะสม ของวิชาชีพ
เกี่ยวกับความรู
ความรูดาน
ความเขาใจ
คุณธรรม
พื้นฐาน
จริยธรรม -แจก
เกี่ยวกับ
ใบงานเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ
ความรูความ
ของ
เขาใจพื้นฐาน
นักวิทยาศาสต

13-15 อุณหพลศาสตร 8
ของสารละลาย
ไมนําไฟฟา
1. สารละลาย
อุดมคติ-กฎของ
ราอูลต 2. อุณ
หพลศาสตรของ
สารละลายอุดม
คติ 3. การ
ละลายของแกส
ในของเหลว-กฎ
ของเฮนรี 4.
ระบบ 2
สวนประกอบ
และระบบ 3
สวนประกอบ 5.
แผนภาพความ
ดันองคประกอบ 6.
แผนภาพ
อุณหภูม-ิ
องคประกอบ 7.
สารละลายที่
เบี่ยงเบนไปจาก
อุดมคติ 8.
สารละลาย
ของแข็งใน
ของเหลว 9.
แผนภาพจุด
เดือด 10. การ
กลั่นลําดับสวน
11. การละลาย

เกี่ยวกับ
รเกณฑผาน
จรรยาบรรณ
60%
ของ
นักวิทยาศาสต
ร
- เขาใจความ - อธิบายกฏ 1. ตําราหลัก -จัดใหมีคะแนน ผศ.ดร.
แตกตาง กติกาพรอมทั้ง 2. เอกสาร เกี่ยวกับการ พิทยา
ระหวาง บอก
ประกอบการ อภิปราย
กรณ
สารละลาย วัตถุประสงค สอน
คําตอบในชั้น นอย
อุดมคติและ สําหรับหัวขอที่ PowerPoin เรียน ผลงาน ทรงค
สารละลาย สอนใหชัดเจน t
แบบฝกหัด
จริง - เช็คชื่อการ
การบานที่
สามารถ เขาเรียนตรง
มอบหมาย
อธิบาย
เวลาของผูเรียน
เกณฑผาน
แผนภาพวัฎ - การบรรยาย
50% -จัดใหมี
ภาคของ - ถาม และ
คะแนน
ระบบหลาย ตอบปญหาใน
เกี่ยวกับการ
สวนประกอ หองและนอก
สอบปลายภาค
บ - สามารถ ชั้นเรียน - ทํา
การสอบยอย
นําแผนภาพ แบบฝกหัด เกณฑผาน
จุดเดือดไป การทดสอบ
50% -คะแนน
ประยุกตใช ยอย
เช็คชื่อเกณฑ
ในการกลั่น
ผาน 80%
ลําดับสวน เขาใจสมบัติ
คอลลิเกทีฟ
และนําไป
ประยุกตใช
ในการ
คํานวณหา
น้ําหนัก
โมเลกุลของ
สาร - มี
ความ
รับผิดชอบใน
การเรียนรู
เพื่อพัฒนา

ของของเหลวใน
ของเหลว 12.
สมบัติคอลลิเก
ทีฟ
2.

ตนเอง

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
การเขาเรียนตรงเวลา

สัดสวน
คะแนน

สัปดาหที่ประเมิน

หมายเหตุ

1-15

6

สังเกตจากพฤติกรรมในขณะเรียน การตอบคําถาม 1-15

3

งานที่ไดรับมอบหมาย เชน แบบฝกหัด

1-15

6

การทดสอบยอย หรือ การนําเสนอ

1-5 (4 ครั้ง),13,
15
8-9
6
11
16

20/3

สมเกียรติ, อัจฉรา, พิทยา
กรณ
สมเกียรติ, อัจฉรา, พิทยา
กรณ
สมเกียรติ, อัจฉรา, พิทยา
กรณ
สมเกียรติ, พิทยากรณ

10/3
25
25
25

อัจฉรา
สมเกียรติ
อัจฉรา
พิทยากรณ

การนําเสนองาน เรื่อง วัฏจักรคารโนต
การสอบกลางภาค ครั้งที่ 1
การสอบกลางภาค ครั้งที่ 2
การสอบปลายภาค

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Atkins, P., Paula., J. de Physical Chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. 2. Alberty, R.
A. Physical Chemistry. New York : Wiley, 1987. 3. Chang, R. Chemistry. 9th ed. New York: McGraw-Hill,
2007. 4. Metz, C. R. 2000 solved problems in physical chemistry. New York : McGraw-Hill, 1990. 5. สะ
ออน ปทุมเทวาภิบาล แกส เทอรโมไดนามิกส กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2522.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Wall, Frederick Theodore Chemical thermodynamics: a course of study. 2nd ed. San Francisco :
Freeman, 1965. 2. สมเกียรติ ศรีจารนัย แกสและทฤษฎีจลนโมเลกุลของแกส (Gases and the kinetic moleoular
theory of gases) [ขอนแกน] : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2539. 3. อัจฉรา ศิริมังคะลา อุณ
หพลศาสตรเคมี (Chemical thermodynamics) [ขอนแกน] : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน,
2548.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. ทบวงมหาวิทยาลัย. เคมี เลม 1-2. สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, กรุงเทพฯ 2540 2. CRC handbook of chemistry
and physics / Handbook of chemistry and physics / a ready-reference book of chemical and physical
data. CRC Press, Boca Raton, Fla : CRC, 2007 3. e-Learning วิชา 343 231 4.

http://www.webelements.com

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2. การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรด
ตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ 3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่
หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 4. การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอ
คําแนะนํา ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ ดาน
การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิต
สื่อ เปนตน 2. การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับ
คะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรอง มาตรฐานระดับคะแนน 2. เมื่อประกาศระดับคะแนน
หรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด จะเขาสู
กระบวนการทวนสอบโดยกรรมการทวนสอบฯ ตอนปดภาคการศึกษาตน 2558
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเปนการ
ประชุมสัมมนา ในระดับตางๆ 2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิก์ ารจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษา
มีระดับคะแนนต่าํ หรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐาน ที่เปนที่ยอมรับ

