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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343233 เคมีเชิงฟสิกส 2
Physical Chemistry II
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาบังคับ สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาว อัจฉรา ศิรมิ ังคะลา
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นางสาว อัจฉรา ศิรมิ ังคะลา
1 นาย สุวัตร นานันท
1 นาย สมเกียรติ ศรีจารนัย

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
3100601XXXXXX ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
3100601XXXXXX ผูชวยศาสตราจารย
3450100499326 อาจารย
5419990006072 ผูชวยศาสตราจารย

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"
ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2014-07-25

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษาสามารถ 1.1. มีความเขาใจทฤษฎีพื้นฐานโฟโตเคมี
การเปลีย่ นแปลงสถานะของอิเล็กตรอน กระบวนการโฟโตเคมีเชิงกายภาพ 1.2.
มีความรูเ กี่ยวกับสมบัตสิ ถิตและสมบัติพลวัตของสถานะกระตุน 1.3.
มีความเขาใจหลักการพื้นฐานทางจลนพลศาสตรเคมี ปจจัยที่ผลตอการเกิดปฏิกิริยาและทฤษฎีของอัตราปฏิกริ ิยา 1.4.
เขาใจเกี่ยวกับกฎอัตรา และกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1.5. มีความเขาใจเกี่ยวกับไฟฟาสถิต
และสารละลายอิเล็กโทรไลตและสามารถประยุกตใชความรูเ หลานีอ้ ธิบายเซลลไฟฟาเคมีได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ความรูทางเคมีเชิงฟสิกสเปนพื้นฐานสําคัญเชิงทฤษฎีในการอธิบายปรากฏการณตางๆ ทางกายภาพและทางเคมี
โดยจะเนนใหเขาใจ ในทฤษฎีพื้นฐานโฟโตเคมี การเปลี่ยนแปลงสถานะของอิเล็กตรอน
กระบวนการโฟโตเคมีเชิงกายภาพ สมบัตสิ ถิตและสมบัติพลวัตของ สถานะกระตุน
หลักการพื้นฐานทางจลนพลศาสตรเคมี ปจจัยที่ผลตอการเกิดปฏิกิรยิ าและทฤษฎีของอัตราปฏิกิรยิ า กฎอัตรา
และกลไก การเกิดปฏิกริ ิยาเคมี ไฟฟาสถิต สารละลายอิเล็กโทรไลตและเซลลไฟฟาเคมี

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
บทนําและทฤษฎีพื้นฐานโฟโตเคมี การเปลีย่ นแปลงสถานะของอิเล็กตรอน กระบวนการโฟโตเชิงกายภาพ
โครงสรางทางอิเล็กตรอนและการ เปลี่ยนแปลงสถานะของอิเตรอน
ล
สมบัตสิ ถิตและสมบัติพลวัตของสถานะกระตุน
แนวคิดทั่วไปของจลนพลศาสตรเคมี ปจจัยที่มผี ลตออัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี หัวขอทางเคมีจลนพลศาสตรขั้นสูง
การหาอันดับของการเกิดปฏิกริ ิยา กลไกของปฏิกิริยาเคมี ทบทวนเกีย่ วกับไฟฟาสถิต สารละลายอิเล็ก
โตรไลตและเซลลไฟฟาเคมี
Introduction and fundamental theories of photochemistry, electronic transition, physical
photochemical process, electronic configuration and electronic transitions, static and dynamic
properties of excited state, general concepts of chemical kinetics, factors affecting reaction rate,

theories of reaction rate, rate law and reaction mechanism, topics in advanced chemical kinetics,
determination of reaction order, mechanism of chemical reactions, a review of electrostatics,
solution of electrolytes, electrochemical cells.
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) กําหนดใหเขาเรียนตรงเวลา ใหงานที่มีกําหนดสงชัดเจน

3

(3) มีการถาม-ตอบในหองเรียน
วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) จัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา
และความซื่อสัตยในการไมคัดลอกงาน หรือแบบฝกหัด

2 ความรู
.
1

2

ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาเคมีเชิงฟสิกส
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ
และระดับสูงขึ้นได
วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
(3) มอบหมายงานใหทําแบบฝกหัดและคนควาเพิ่มเติม
(4) นักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน

3

วิธีการประเมินผล
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

3 ทักษะทางปญญา
.
1ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
( สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญ
 หาทางเคมีเชิงฟสิกสได
1
)
( สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หาการทํางานไดอยางเป
2 นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
)
2วิธีการสอน
(1) การสอนบรรยาย ยกตัวอยางประกอบ ใหทําแบบฝกหัด
และนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
3วิธีการประเมินผล
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
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
.

1ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1 สามารถนําความรูทางดานคณิตศาสตรมาประยุกตใชเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางเคมีเชิงฟสิ
) กส
(2 สามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูด วยตนเอง
)
2วิธีการสอน
(1) แสดงที่มาของสมการทางคณิตศาสตรทเี่ กี่ยวของกับเคมีเชิงฟสิกส
(2) มอบหมายแบบฝกหัดทีม่ ีการคํานวณ
3วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินความสามารถของนักศึกษาในการแสดงที่มาของสมการตางๆ
(2) ประเมินผลแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมาย
6 ทักษะพิสัย
.

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สั
ผลการเรี
จําน
อาจ
กิจกรรมกา
ป
ยนรู
วิธีการ
วน
ารย
ดา หนวย บทและหัวขอ
วัตถุประสงคการเรียนรู
รเรียนการส สื่อการสอน ประเมิ
ชั่วโ
ผูสอ
ห
อน
น
123456
มง
น
ที่
1- บทนําและทฤษฎีพื้นฐ 5
1. ตําราหลัก ผศ.ด
2 านของโฟโตเคมี
อธิบายปฏิกิริยาโฟโตเคมีและบอกความ การบรรยาย 2.
การเขา ร.อัจ
และการเปลีย่ นแปลงส
แตกตางระหวางอุณหเคมีและโฟโตเคมี - ถาม
เอกสารประ เรียน - ฉรา
ถานะของอิเล็กตรอน
และตอบปญ กอบการสอ การทด ศิริมั
- บทนํา
อธิบายกฎขอที่หนึ่งและสองของโฟโตเค หาในหองแล น
สอบยอ งคะ
และทฤษฎีพื้นฐานทาง
มี กฎของของแลมเบิรตและเบียร ะนอกชั้นเรีย 3.PowerPoi ย - ลา
โฟโตเคมี เขาใจลักษณะสําคัญของสถานะพืน้ และ น nt
การสอ
อุณหเคมีและโฟโตเคมี
สถานะกระตุน ทําแบบฝกหั
บกลาง
- กฎของโฟโตเคมี สามารถระบุและอธิบายกระบวนการที่ ด
ภาคครั้
สถานะกระตุนและการ
ทําใหเกิดสภาวะกระตุนได งที่ 1
เกิดสถานะกระตุน เขาใจลักษณะและองคประกอบของระดั
การเปลีย่ นแปลงสถาน
บพลังงานของโมเลกุล ะแบบยินยอม
ระบุชนิดและอธิบายกระบวนการเปลี่ย
และแบบตองหาม นแปลงสถานะของอิเล็กตรอน

การเปลีย่ นแปลงสปน
ของอิเล็กตรอน การเปลีย่ นแปลงระดับ
พลังงานของอะตอมหรื
อโมเลกุล - Morse
curve - แผนภาพ
Jablonski

2- กระบวนการโฟโตเคมีเ 4
3 ชิงกายภาพและชนิดข
องการแทรนซิชัน
กระบวนการโฟโตเคมีเ
ชิงกายภาพ การดูดกลืนแสง
(absorption) การคายแสงและการค
ายพลังงานโดยไมคาย
แสง (emission and
radiationless) การเกิดปรากฏการณก
ารเปลงแสง
(luminescence) การถายโอนพลังงาน
(energy transfer) โครงสรางทางอิเล็กตร
อนและชนิดของการแ
ทรนซิชั โครงสรางทางอิเล็กตร
อนของโมเลกุลทีส่ ภาว
ะพื้นและสภาวะเรา -

และอธิบายปรากฎการณการเปลีย่ นแป
ลงสถานะของอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นที่ไมเ
ปนไปตามกฎการเลือก - สามารถใช
Morse curve
ในการอธิบายการเกิดพันธะของโมเลกุล
และใช Morse curve
ในการอธิบายการเกิดการแทรนซิชันระ
หวางระดับพลังงานตางๆของโมเลกุลได
- สามารถเขียนสวนประกอบของ
Jabonski diagram
เขาใจและอธิบายกระบวนการตางๆที่เกิ
ดขึ้นหลังจากการดูดกลืนแสงของโมเลกุ
ลโดยใช Jabonski diagram
1. ตําราหลัก ผศ.ด
อธิบายกระบวนการโฟโตเคมีเชิงกายภา การบรรยาย 2.
การเขา ร.อัจ
พหลังจากโมเลกุลดูดกลืนแสง - ถาม
เอกสารประ เรียน - ฉรา
สามารถเขียนโครงสรางทางอิเล็กตรอน และตอบปญ กอบการสอ การทด ศิริมั
ของโมเลกุลทีส่ ภาวะพื้นและสภาวะเราไ หาในหองแล น
สอบยอ งคะ
ด ะนอกชั้นเรีย 3.PowerPoi ย - ลา
สามารถอธิบายลักษณะการแทรนซิชันช น nt
การสอ
นิดตางๆที่เกิดขึ้นในแตละโมเลกุลได ทําแบบฝกหั
บกลาง
ด
ภาคครั้
งที่ 1

การแทรนซิชันชนิดตา
งๆ
4- สมบัตสิ ถิติและสมบัติ 6
5 พลวัตของสถานะกระ
ตุน
สมบัตสิ ถิติและสมบัติ
พลวัตของสถานะกระ
ตุน
สมบัตสิ ถิติของสถานะ
กระตุน ลักษณะโครงสรางของ
โมเลกุลที่อยูในสถานะ
กระตุน คุณสมบัติความเปนกร
ด-เบส - โมเมนตขั้วคู ผลของตัวทําละลาย
สมบัติพลวัตของสถาน
ะกระตุน ผลไดเชิงควอนตัมและ
คาชั่วชีวิต ความสัมพันธระหวาง
ผลไดเชิงควอนตัม
คาชั่วชีวิต
และคาคงตัวอัตรา การระงับปฏิกิริยา ฟลูออเรสเซนซและฟอ
สฟอเรสเซนซ
6- จลนพลศาสตรเคมี
5
7 1.
บทนําและนิยามตางๆ
เกี่ยวกับจลนพลศาสต
รเคมี
รวมทั้งปจจัยสําคัญที่มี
ผลตออัตราการเกิดปฏิ
กิริยา 2.
กฎอัตราและกลไกของ

1. ตําราหลัก ผศ.ด
อธิบายลักษณะของสมบัติของสถานะกร การบรรยาย 2.
การเขา ร.อัจ
ะตุนที่ไมขึ้นกับเวลาได
- ถาม
เอกสารประ เรียน - ฉรา
และยกตัวอยางของสมบัติของสถานะกร และตอบปญ กอบการสอ การทด ศิริมั
ะตุนที่ไมขึ้นกับเวลาได หาในหองแล น
สอบยอ งคะ
อธิบายกระบวนการทีเ่ ปลี่ยนแปลงของส ะนอกชั้นเรีย 3.PowerPoi ย - ลา
ถานะกระตุนที่ขึ้นกับเวลา
นnt
การสอ
รวมทั้งสามารถเขาใจที่มาของเทอมตาง ทําแบบฝกหั
บกลาง
ๆที่เกี่ยวของกับสมบัติพลวัติของสถานะ ด
ภาคครั้
กระตุน
งที่ 1

1. เขาใจปฏิกิริยาเอกพันธและวิวธิ พันธ 1. ตําราหลัก อ.ดร
อัตราการเกิดปฏิกริ ิยา
การบรรยาย 2.
การเขา .
รวมทั้งอธิบายผลของความเขมขน
- ถาม
เอกสารประ เรียน - สุวัต
อุณหภูมิ ตัวเรง ขนาดอนุภาคของแข็ง และตอบปญ กอบการสอ การทด ร
และธรรมชาติของตัวทําละลายที่มตี ออัต หาในหองแล น
สอบยอ นานั
ราการเกิดปฏิกริ ิยาได
ะนอกชั้นเรีย 3.PowerPoi ย - นท
2.อธิบายกฎอัตราอินทิเกรตของปฏิกิริย น nt 4.
การสอ
าอันดับตางๆได
ทําแบบฝกหั เอกสารประ บกลาง
และสามารถเขียนกราฟระหวางความเข ด กอบชุดแบบ ภาค

ปฏิกิริยา 2.1
กฎอัตราอินทิเกรต ปฏิกิริยาอันดับศูนย ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง ปฏิกิริยาอันดับสอง
2.2
กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชี
ยล 2.3
การหากฎอัตราจากกล
ไกของปฏิกิริยา การสมมติขั้นตอนที่อยู
ในสภาวะสมดุล การประมาณสภาวะคง
ที่ 3.
อิทธิพลของอุณภูมิที่มี
ตออัตราการเกิดปฏิกิริ
ยา
7- กฎอัตราสําหรับปฏิกิริ 5
9 ยาที่ซับซอนและการวั
ดอัตราการเกิดปฏิกิริย
าเคมี
1.
กฎอัตราอินทิเกรตสําห
รับปฏิกิรยิ าที่ซับซอน ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งขน
าน ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งตอ
เนื่อง ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งที่ย
อนกลับได
2.การวัดอัตราการเกิด
ปฏิกิริยา เทคนิคทั่วไป เทคนิคสําหรับปฏิกริ ิย
าที่เกิดขึ้นเร็วมาก
3.ปฏิกิริยาที่เกี่ยวของ
กับอนุมูลอิสระ -

มขนกับเวลาของปฏิกิรยิ าอันดับศูนย การทดสอบ ฝกหัดเพิม่ เติ ครั้งที่
อันดับหนึ่งและอันดับสองได 3.
ยอย
ม
2
หากฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียลจากขอมูลผ
ลการทดลองที่กําหนดได 4.
หากฎอัตราของปฏิกริ ิยาจากกลไกของป
ฏิกิริยาที่กําหนดให
โดยอาศัยความรูเ กี่ยวกับการสมมติขั้นต
อนที่อยูในสภาวะสมดุล
และการประมาณสภาวะคงที่ ได
5.สามารถอธิบายถึงอิทธิพลของอุณหภู
มิที่มีตออัตราการเกิดปฏิกริ ิยาตามสมกา
รอารเรเนียส
รวมทั้งสามารถคํานวณหาคาพลังงานกอ
กัมมันต
คาแฟกเตอรความถี่ของปฏิกิริยาที่กําห
นดได
1.
1. ตําราหลัก อ.ดร
มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับกฎอัตราอิน การบรรยาย 2.
การเขา .
ทิเกรตสําหรับปฏิกิริยาที่ซับซอน ไดแก - ถาม
เอกสารประ เรียน - สุวัต
ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งขนาน
และตอบปญ กอบการสอ การทด ร
ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งตอเนื่อง
หาในหองแล น
สอบยอ นานั
และปฏิกริ ิยาอันดับหนึ่งที่ยอนกลับได ะนอกชั้นเรีย PowerPoin ย - นท
โดยอธิบายเชิงสมการและเขียนกราฟแส น t
การสอ
ดงความสัมพันธระหวางความเขมขนขอ ทําแบบฝกหั 3.เอกสารปร บกลาง
งสารกับเวลาในปฏิกิรยิ าซับซอนแตละแ ด ะกอบชุดแบ ภาค
บบได
การทดสอบ บฝกหัดเพิม่ เ ครั้งที่
2.สามารถอธิบายใหเขาใจการวัดอัตราก ยอย
ติม
2
ารเกิดปฏิกิริยา
สําหรับปฏิกริยาที่ใชเทคนิคทั่วไป
และปฏิกริ ิยาที่เกิดขึ้นเร็วมากและตองใ
ชเทคนิคพิเศษ
รวมทั้งเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการติด
ตามและศึกษาปฏิกริ ิยาที่กําหนดใหได
3.
มีความเขาใจปฏิกิริยาทีเ่ กี่ยวของกับอนุ
มูลอิสระ

ปฏิกิริยาลูกโซแบบไม
มีแขนง ปฏิกิริยาลูกโซแบบมีแ
ขนง
9- ทฤษฎีของอัตราการเกิ 5
10 ดปฏิกิรยิ าและการประ
ยุกตใช
1.
ทฤษฎีการชนกันของอั
ตราการเกิดปฏิกิริยา
2.
ทฤษฎีสภาวะทรานสิชั
น 3.
ปฏิกิริยาในสารละลาย
4. คะตะลิซิส

และอธิบายเชื่อมโยงถึงเหตุผลในการเกิ
ดปฏิกิรยิ าลูกโซ
ทั้งแบบไมมีแแขนงและแบบมีแขนง
รวทั้งระบุขั้นตอนสําคัญในกลไกของปฏิ
กิริยาลูกโซด
ไ
1.
1. ตําราหลัก อ.ดร
เขาใจแนวคิดสําคัญของทฤษฎีการชนกั การบรรยาย 2.
การเขา .
นของอัตราการเกิดปฏิกิรยิ า
- ถาม
เอกสารประ เรียน - สุวัต
ที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีจลนของแกส และตอบปญ กอบการสอ การทด ร
2.
หาในหองแล น
สอบยอ นานั
สามารถอธิบายความหมายและคํานวณ ะนอกชั้นเรีย PowerPoin ย - นท
คาความถี่ของการชน คาคงที่อัตรา
นt
การสอ
และแฟกเตอรความถี่
ทําแบบฝกหั 3.เอกสารปร บกลาง
จากทฤษฎีการชนกันของอัตราการเกิดป ด ะกอบชุดแบ ภาค
ฏิกิริยาได 3.
การทดสอบ บฝกหัดเพิม่ เ ครั้งที่
เขาใจแนวคิดสําคัญของทฤษฎีสภาวะทร ยอย
ติม
2
านสิชัน
รวมทั้งสามารถอธิบายความหมายของส
ภาวะทรานสิชัน
และบทบาทสําคัญของสารเชิงซอนกอกั
มมันตที่เปนตัวกําหนดการเกิดขึ้นของป
ฏิกิริยาได
4.อธิบายและมีความเขาใจทฤษฎีสภาวะ
ทรานสิชัน คํานวณคาคงที่สมดุล
คาพลังงานอิสระกิบบสกอกัมมันต
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปและเ
อนโทรปกอกัมมันตทสี่ ภาวะมาตรฐาน
จากทฤษฎีสภาวะทรานสิชันได 5.
อธิบายใหเขาใจถึงบทบาทของตัวทําละ
ลาย เอนเคานเตอร
และประยุกตใชทฤษฎีการชนกันของอัต
ราการเกิดปฏิกริ ิยาในการอธิบายปฏิกิริ
ยาในสารละลายได 6.
เขาใจบทบาทหนาที่ของตัวเรงปฏิกิริยา
และสามารถอธิบายปฏิกิรยิ าที่มีเอนไซม
เปนตัวเรงตามกลไกของไมเคิลลิส-

11 ทบทวนเกี่ยวกับไฟฟา 1.5
สถิต
ทบทวนเกี่ยวกับไฟฟา
สถิต

11 สารละลายอิเล็กโทรไล 7.5
- ต
13 ทําไมอิเล็กโทรไลตละล
ายในน้ําได อุณหพลศาสตรของไอ
ออนที่ถูกตองลอมรอบ
ดวยตัวทําละลาย พลังงานอิสระ
เอนโทรป
และเอนทัลป
ของอันตรกิริยาระหวา
งคูของไอออนในสารล
ะลาย แอกติวิตีของไอออนใน
สารละลาย ทฤษฎีของเดบายฮืคเกล กฎขีดจํากัดของเดบาย
-ฮืคเกล การประยุกตกฎขีดจํา
กัดของเดบายฮืคเกลกับการละลายไ
ดของสารละลายอิเล็กโ

เมนเทน (Michaelis-Menten
mechanism) ได
1. เขาใจเกี่ยวกับไฟฟาสถิต
และเคมีไฟฟา

1. ตําราหลัก ผศ.ด
การบรรยาย 2.
การเขา ร.สม
- ถาม
เอกสารประ เรียน - เกียร
และตอบปญ กอบการสอ การทด ติ
หาในหองแล น
สอบยอ ศรีจ
ะนอกชั้นเรีย 3.PowerPoi ย - ารนั
นnt
การสอ ย
ทําแบบฝกหั
บปลาย
ดภาค
การทดสอบ
ยอย
1. ตําราหลัก ผศ.ด
เขาใจธรรมชาติสารละลายอิเล็กโทรไลต การบรรยาย 2.
การเขา ร.สม
สามารถบอกถึงความแตกตางการนําไฟ - ถาม
เอกสารประ เรียน - เกียร
ฟาของสารละลายอิเล็กโทรไลตแกและส และตอบปญ กอบการสอ การทด ติ
ารละลายอิเล็กโทรไลตออน หาในหองแล น
สอบยอ ศรีจ
เขาใจปจจัยที่มผี ลตอสภาพนําไฟฟาของ ะนอกชั้นเรีย 3.PowerPoi ย - ารนั
ไอออน
นnt
การสอ ย
สามารถนําการวัดสภาพนําไฟฟาไปประ ทําแบบฝกหั
บปลาย
ยุกตใช ดภาค
เขาใจความสัมพันธระหวางแอคติวิตีแล การทดสอบ
ะความเขมขนของไอออน
ยอย
และทราบความหมายของ
สัมประสิทธิ์แอคติวติ ี เขาใจที่มาของทฤษฎีเดบาย-ฮึกเกิล
และสามารถคํานวณความแรงของไอออ
นและคาสัมประสิทธิ์แอคติวิตีของไอออ
นสามารถคํานวณหาคาความเขมขนของอ
งคประกอบของสารละลายในทั้งสองดา
นของเยื่อได

ทรไลต สภาพนําไฟฟาของสาร
ละลายอิเล็กโทรไลต ทฤษฎีการแตกตัวเปนไ
อออนของอารเรหเนีย
ส - โมบิลติ ีของไอออน
- เลขการขนยาย
และการวัดเลขการขน
ยาย
(โดยวิธีของฮิททอรฟ
และวิธีการเคลื่อนของ
รอยตอ) ทฤษฎีสภาพนําไฟฟา
(สมการเดบายฮืคเกล-ออนซาเกอร) การประยุกตการวัดสภ
าพนําไฟฟา
14 เซลลเคมีไฟฟา
6
-15 บทบาทของอิเล็กโทรด
- ศักยเยื่อ ผลของความเขมขนที่มี
ตอแรงเคลื่อนไฟฟา ขอมูลอุณหพลศาสตร
ที่ไดจากการวัดแรงเคลื่
อนไฟฟา การประยุกตการวัดแร
งเคลื่อนไฟฟา

- เขาใจบทบาทของอิเล็กโทรด 1. ตําราหลัก ผศ.ด
เขาใจขั้วไฟฟาชนิดตางๆที่ใชในเคมีไฟฟ การบรรยาย 2.
การเขา ร.สม
า. - เขาใจชนิดเซลลเคมีไฟฟา
- ถาม
เอกสารประ เรียน - เกียร
และบทบาทของขั้วไฟฟา และตอบปญ กอบการสอ การทด ติ
เขาใจความหมายของศักยเยื่อ
หาในหองแล น 3.
สอบยอ ศรีจ
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ลเคมีไฟฟา อธิบายขอมูลอุณหพลศาสตรที่ไดจากกา
รวัดแรงเคลื่อนไฟฟาได สามารถการประยุกตการวัดแรงเคลื่อนไ
ฟฟา

2.

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
การเขาเรียนตรงเวลา
1-15
สังเกตพฤติกรรม การตอบคําถาม 1-15
งานที่ไดรับมอบหมาย เชน แบบฝกหัด 1-15
การทดสอบยอย
2-15
การสอบกลางภาค ครั้งที่ 1
6
การสอบกลางภาค ครั้งที่ 2
11
การสอบปลายภาค
16

สัดสวนคะแนน
3
3
6
7
27
27
27

หมายเหตุ
อัจฉรา, สุวัตร, สมเกียรติ
อัจฉรา, สุวัตร, สมเกียรติ
อัจฉรา, สุวัตร, สมเกียรติ
อัจฉรา, สุวัตร, สมเกียรติ
อัจฉรา
สุวัตร
สมเกียรติ

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: McGrawHill, 2007. 4. Barltrop, J.A., Coyle, J.D. Principle of Photochemistry, John Willey & Sons, Chichester
1975. 5. Rohatgi-Mukherjee, K.K. Fundamentals of Photochemistry. Wiley Eastern Limited, New York,
Delhui 1978.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Wahne, R.P. Photochemistry. 1st edition, Butterworth * Co (Publishers) Ltd. London 1970 2. Metz, C.
R. 2000 solved problems in physical chemistry. New York : McGraw-Hill, 1990.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. Turro, N.J. Modern Moleculaer Photochemistry. The Benjamin/Cummings Publishing Co., Inc.,
California, 1978. 2. ทบวงมหาวิทยาลัย. เคมี เลม 1-2. สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, กรุงเทพฯ 2540 3. 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

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.
การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ 3.
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 4.
การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มี
ความรูและ ประสบการณ หรือเพือ่ นรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน

1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ดานการ สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิต สื่อ เปนตน 2.
การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับ
คะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 2.
เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการ
ประเมินอาจมีความผิดพลาด รายวิชา จะเขาสูกระบวนการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา
หลังปดภาคการศึกษา ปการศึกษา 2557
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเปนการ
ประชุม สัมมนา ในระดับตางๆ 2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิก์ ารจัดการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูงผิด ปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม
มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ

