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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343332 เคมีเชิงฟสิกสขั้งสูง 2
ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY II
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาเลือกเสรี สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสําหรับนักศึกษาเคมี ป 3 ขึ้น ไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาว พิทยากรณ นอยทรงค
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นางสาว พิทยากรณ นอยทรงค
1 นาย สุวัตร นานันท
1 นาง ไฉนพร ดานวิรุทัย

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
อาจารย

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
อาจารย
อาจารย
Ph. D.
รองศาสตราจารย

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
2015-12-23

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษาสามารถ ๒.๑
มีความรูพื้นฐานทางทฤษฎีเกี่ยวกับสเปกโทรสโกประดับโมเลกุล/อะตอม และ
ปรากฏการณทางกายภาพที่เกิดขึน้ ในสเปกโทรสโกป แบบ ตาง ๆ
และสามารถเลือกใชเทคนิคทางสเปกโทรสโกปในการวิเคราะหโครงสรางของสารประกอบไดอยางเหมาะสม ๒.๒
นําคณิตศาสตรที่จําเปนมาใชในการคํานวณทางดานอุณหพลศาสตรเคมี
มีความรูความเขาใจแนวคิดของอุณหพลศาสตรสถิติ ระบบ ออง ซอมเบิลและการกระจาย
ฟงกชันการแบงสวนอุณหพลศาสตรสถิติและกฎขอที่ 2 การคํานวณฟงกชันการแบงสวนและฟงกชันอุณห พลศาสตร
๒.๓ นำความรูทไี่ ดไปประยุกตใชในกระบวนการแกปญ
 หาทางดานเคมีได ๒.๔ มีวินัยในตนเองและในวิชาชีพ
มีความซื่อสัตยทางวิชาการและรับผดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสาบันในการเรียนรู ๒.๕
มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบในชีวิตประจําวันได
และสามารถใช เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศมาแสวงหาความรูไ ด
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงใหสอดคลองหรือตามขอเสนอแนะของมคอ 5

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสเปกโทรสโกปของโมเลกุลปรากฎการณทางกายภาพที่เกิดขึ้นในสเปกโทรสโกปแบบตางๆ
ของโมเลกุลไมโครเวฟสเปกโทรสโกป อินฟราเรดสเปกโทรสโกป
รามานสเปกโทรสโกปอเิ ล็กทรอนิกสเปกโทรสโกปของอะตอมและโมเลกุล
สปนเรโซแนนซสเปกโทรสโกปแนวคิดของอุณหพลศาสตรสถิติ ระบบ อองซอมเบิลและการกระจาย
ฟงกชันการแบงสวนอุณหพลศาสตรสถิติและกฎขอที่ 2 การคํานวณฟงกชันการแบงสวนและฟงกชันอุณหพลศาสตร
Introduction to molecular spectroscopy, physical phenomena of various types of molecular
spectroscopy, microwave spectroscopy, infrared spectroscopy, raman spectroscopy,electronic

spectroscopy of atoms and molecules, spin resonance spectroscopy,statistical thermodynamical
concepts, systems, ensembles and distribution,partition function, statistical thermodynamics and
the second law, calculation of the partition functions and thermodynamic functions.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย45 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง90 รวม135
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
.
1ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) มีวินัยซื่อสัตยมสี ัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมเชนเขาเรียนสม่ําเสมอ
และตรงตอเวลา
(2) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
2วิธีการสอน
(1 กําหนดใหเขาเรียนตรงเวลา ใหงานที่มีกําหนดสงชัดเจน
)
(2 มีการถาม-ตอบในหองเรียน
)
(3 อาจารยผูสอนและนักศึกษาตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแลและใหคําแนะนําเพื่อนใหปฏิบัติคนเปนผูที่มีคณ
ุ ธรร
) มและจริยธรรมที่เหมาะสม
3วิธีการวัดและประเมินผล
(1) มีคะแนนเกี่ยวกับพฤติกรรมในชั้นเรียน จรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) จัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา
และความซื่อสัตยในการไมคัดลอกงาน หรือแบบฝกหัด
2 ความรู
.

1ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาเคมีเชิงฟสิกสและเชื่อมโยงการแกปญหาที่ตองอาศัยศา
) สตรทไี่ ดเรียนมาได
(2 มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาเคมีสามารถปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาเคมี
)
(3 สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ และระดับสูงขึ้นได
)
(4 มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
) ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
2วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
(3) มอบหมายงานใหทําแบบฝกหัดและคนควาเพิ่มเติม
(4) นักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
(5) มอบหมายหัวของานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหา/นําเสนอแลวรวมกันซักถามระหวางผูสอนและนักศึกษาเปนกลุมๆ
3วิธีการวัดและประเมินผล
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
(3) การนําเสนองานกลุมเกีย่ วกับชิ้นงานที่แตละกลุมรับผิดชอบ
3 ทักษะทางปญญา
.
1 ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหาตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญ
 หาทางเคมีเชิงฟสิกสได
(2) สามารถคิดวิเคราะหในการประยุกตความรูทไี่ ดในวิชานี้เพื่อแกไขปญหาในสาขาวิชาเคมีได
2 วิธีการสอน
(1) การสอนบรรยาย ยกตัวอยางประกอบ ใหทําแบบฝกหัด
และนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
(2) มอบหมายงานและสงงาน
3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) คะแนนแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
(3) คะแนนการนําเสนองาน

4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
.
1

ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) มีภาวะผูนํามีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย

2

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
วิธีการสอน
(1) ใหแบบฝกหัด และมอบหมายใหนกั ศึกษาไปศึกษาคนควาเพิม่ เติมในบางหัวขอดวยตนเอง
(2) มีการซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาทีไ่ ดมอบหมายใหไปศึกษาคนควาดวยตนเอง

3

(3) มอบหมายงานกลุม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) จัดใหมีคะแนนสําหรับงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย แบบฝกหัด
(2) คะแนนแบบฝกหัด

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
1

2

ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
(1) สามารถนําความรูทางดานคณิตศาสตรมาประยุกตใชหรือ
อธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางเคมีเชิง
ฟสิกส (5.1)
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
วิธีการสอน
(1) แสดงที่มาของสมการทางคณิตศาสตรทเี่ กี่ยวของกับเคมีเชิงฟสิกส
(2) มอบหมายแบบฝกหัดทีม่ ีการคํานวณ

3

(3) แนะนําแหลงขอมูล/ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบออนไลนและวิธีการคนควา
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความสามารถของนักศึกษาในการแสดงที่มาของสมการตางๆ
(2) ประเมินผลแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมาย

6 ทักษะพิสัย
.

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน
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ๆไดตามความถี่หรือควา BCl3, OCS, CH3Cl,
ารบานที่มอ น
แบบตาง ๆ
มยาวของชวงคลื่นที่ใชใน CH4
บหมายเกณ อ
ของโมเลกุล 2.
การกระตุนโมเลกุล 3. แลวใหหาคาโมเมนตควา
ฑผาน 50% ย
สเปกโทรสโกปไมโครเ
บอกถึงอิทธิพลของคลื่นใ มเฉื่อยของการหมุนรอบแ
ท
วฟ 2.1
นชวงตาง ๆ
กนจากนั้นใหอภิปรายใน
จัดใหมีคะแ รง
การหมุนของโมเลกุล
ที่มีตอโมเลกุล 4.
ชั้นเรียนในสัปดาหถัดไปเ
นนเกี่ยวกับ ค
2.2
จําแนกประเภทโมเลกุลต กี่ยวกับการจําแนกของโม
การสอบกล
พลังงานของการหมุนข
ามลักษณะการหมุนของโ เลกุลตาม างภาคครั้งที่
องโมเลกุลและสเปกตรั
มเลกุลไดพรอมทั้งทํานา การทดสอบยอยครั้งที่ 1
1
มไมโครเวฟการจําแนก
ยสเปกตราการหมุนของโ การสอบยอ
โมลกุลตามลักษณะกา
มเลกุลประเภทตาง ๆ ได มอบหมายงานใหทําเปน
ยครั้งที่ 1
รหมุน 2.3
5.
กลุมและสงงานทางอินเท
เกณฑผาน
การจําแนกโมเลกุลแล
ทํานายไดวาโมเลกุลชนิด อรเนต 50%
ะสเปกตรัมการหมุนโม
ใดจะใหสเปกตราของกา รวมกันอภิปรายงานที่ไดรั
เลกุลอะตอมคู 2.4
รหมุน
บมอบหมายในสัปดาหที่แ
สเปกตรัมการหมุนโมเ
จากสเปกตราการหมุนสา ลว
ลกุลหลายอะตอม 2.5
มารถคํานวณหาโมเมนต
ความเขมของสนสเปก
ความเฉื่อยและความยาว
ตรัมผลของการแทนที่
ของพันธะของโมเลกุลได
ดวยไอโซโทป

3 อินฟราเรดสเปกโทรสโ 5
- กป
4 3.1
การสั่นสะเทือนของโมเ
ลกุล 3.2
การสั่นสะเทือนของโมเ
ลกุลที่ประกอบดวย 2
อะตอม 3.3
สเปกตรัมการสั่นการหมุนของโมเลกุลค
ารบอนมอนอกไซด
3.4
การสั่นของโมเลกุลหล
ายอะตอม 3.5
อิทธิพลของการหมุนที่
มีตอสเปกตรัมโมเลกุล
หลายอะตอม 3.6
การใชประโยชนของเท
คนิคอินฟราเรด

4 รามานสเปกโทรสโกป 4
- 4.1.ทฤษฎีควอนตัมขอ
5 งการกระเจิงแสง 4.2
สเปกตรัมรามานของก
ารหมุนบริสุทธิ์ 4.3
ทฤษฏีคลาสชิกของผล
รามาน:สภาพมีขั้วไดข
องโมเลกุล 4.4
สเปกตรัมรามานของก
ารสั่น 4.5

เพื่อใหผูเรียนสามารถ 1. 1. ตําราหลัก 2. อา
ทราบรายละเอียดที่เกิดขึ้ ใหดูตัวอยางสเปกตรัมอิน เอกสารประกอบกา จัดใหมีคะแ จา
นในโมเลกุล
ฟราเรดความละเอียดสูงข รสอน
นนเกี่ยวกับ รย
เมื่อกระทบกับรังสีแมเหล็ อง HCl, CO, CO2
PowerPoint 3. การสอบกล พิ
กไฟฟาที่อยูในยาน
ที่บันทึกไดจากตํารา
ใบงาน
างภาค
ท
อินฟราเรด 2.
ตางประเทศ การสอบยอ ยา
ทํานายสเปกตราการสั่นข การบรรยายเนื้อหาวิชาก
ยครั้งที่ 1 กร
องโมเลกุลประเภทตาง ๆ าร -ใหดูภาพ animation
เกณฑผาน ณ
ได 3.
การสั่น ของ H2O และ
50% น
ทํานายจํานวนแบบของก PO43จัดใหมีคะแ อ
ารเกิด fundamental จากงานวิจัยที่ทําอยู
นนเกี่ยวกับ ย
vibration
เปนกรณีตัวอยาง การอภิปราย ท
ของโมเลกุลอะตอมคูและ มอบหมายงานใหหา
คําตอบในชั้ รง
โมเลกุลหลายอะตอมได แอนิเมชันการสั่นของโมเ
นเรียน
ค
4.
ลกุลใดก็ไดที่สบื คนพบได
การบานที่ม
เขาใจถึงการสั่นของโมเล สงในสัปดาหถดั ไป
อบหมายเก
กุลอะตอมคูและหลายอะ
ณฑผา น
ตอมพรอมทั้งอิทธิพลของ
50%
การหมุนที่มี
ตอสเปกตรัม 5.
ทํานายไดวาโมเลกุลชนิด
ใดจะใหสเปกตราการสั่น
สะเทือนแบบ infrared
active และ
โมเลกุลชนิดใดจะไมใหสเ
ปกตราเหลานี้ (infrared
inactive)
เพื่อใหผูเรียนสามารถ 1. 1. ตําราหลัก 2. อา
สามารถอธิบายปรากฏก ดูตัวอยางสเปกตรัมรามา เอกสารประกอบกา จัดใหมีคะแ จา
ารณรามานและหลักการ น
รสอน
นนเกี่ยวกับ รย
ของรามานสเปกโทรสโก ที่บันทึกโดยผูส อนในงาน PowerPoint 3. การอภิปราย พิ
ปขั้นแนะนํา 2.
ดุษฎีนิพนธและบันทึกโด ใบงานเรื่องโครงสร งานที่มอบห ท
ทํานายสเปกตรัมรามาน ยเครื่องมือที่ภาควิชามีอยู างของโมเลกุลอยาง มายเกณฑผ ยา
การหมุน
งายจากขอมูลอินฟ าน 50% - กร
และการสั่นของโมเลกุลอ การบรรยายเนื้อหาวิชาก ราเรดสปกโทรสโก จัดใหมีคะแ ณ
ยางเดียวรวมถึงทั้งสเปก าร -สอบยอยครั้งที่ 3 - ปและรามานสปกโ นนเกี่ยวกับ น
ตรัม
ยกตัวอยางโจทยเพื่อหาโ ทรสโกป
การกลางภา อ

การหาโครงสรางจากส
เปกโทรสโกปรามาน
และอินฟราเรด

6 แนวคิดของอุณหพลศา 4
- สตรสถิติ ระบบ
7 อองซอมเบิลและการก
ระจาย
แนวคิดของอุณหพลศา
สตรสถิติ ระบบ
อองซอมเบิลและการก
ระจาย ขอบเขตทางอุณหพลศ
าสตร บทบาทของเรเซอรวัว
-

การสั่นและการหมุนพรอ ครงสรางของโมเลกุลอยา
คครั้งที่ 1 ย
มกัน
งงายจากขอมูลอินฟราเร
สอบยอยครั้ ท
ของโมเลกุลประเภทตาง ดสปกโทรสโกปและรามา
งที่ 3
รง
ๆ ได 3.
นสเปกโทรสโกป
เกณฑผาน ค
สามารถทํานายไดวาโมเล
50%
กุลชนิดใดจะใหสเปกตรา
การสั่นสะเทือนแบบ
Raman active และ
โมเลกุลชนิดใดจะไมใหสเ
ปกตราเหลานี้ (Raman
inactive) 4.
แยกความแตกตางระหวา
งอินฟราเรดและรามานส
เปกโทรสโกปไดพรอมทั้ง
หาโครงสราง
ของโมเลกุลอยางงายโดย
อาศัยขอมูลจากอินฟราเร
ดและรามานสเปกโทรสโ
กปได 5.
สามารถบอกถึงความแต
กตางระหวางไมโครเวฟส
เปกโทรสโกป
อินฟราเรดสเปกโทรสโก
ปและ
รามานสเปกโทรสโกปได
1.มีความรูความเขาใจเกี่ 1. การบรรยาย 2. ถาม 1.
1.
รศ
ยวกับแนวคิดของอุณหพ และตอบปญหาในหองแล เอกสารประกอบกา การตอบคํา .ด
ลศาสตรสถิติ
ะนอกชั้นเรียน 3.
รสอน
ถาม
ร
2.เพื่อใหผูเรียนเห็นความ ทําแบบฝกหัด 4.
PowerPoint 2. การตั้งคําถา ไฉ
เหมือนและความแตกตา มอบหมายงาน
ตํารา
ม
น
งของการเรียกสิ่งที่นํามา โดยใหเขียนการกระจาย “อุณหพลศาสตรเชิ การอภิปราย พ
ศึกษา เมื่อเทียบกับคําวา ที่เปนไปได
งสถิต”ิ 1 เลม 97 คําตอบในชั้ ร
“ระบบ”
เมื่อจํานวนสมาชิกในออง หนา
นเรียน 2. ดา
ในทางอุณหพลศาสตรหรื ซอมเบิล เทากับ 5
(หากประสงคจะขอ ผลงานแบบ น
อเทอรโมไดนามิกส 3. และพลังงานเฉลี่ยเทากับ ดูเพิ่มเติมก็จัดหาให ฝกหัดหรือง วิรุ
เพื่อใหผูเรียนทราบ
U0+
ได) 3.
านที่มอบหม ทั
นิยามศัพทใหมในทางอุณ สงในชั้นเรียนครั้งถัดไป เอกสารสื่อการสอน าย 3.
ย

การกระจายตัวแบบเด
นการกระจายตัวที่นาเป
นไปไดมากที่สดุ

7 ฟงกชันการแบงสวน 5
- (หรือพารทิชันฟงกชัน)
8 และ
อุณหพลศาสตรสถิติแล
ะกฎขอที่ 2
1
แคโนนิคอลพารทิชันฟ
งกชัน 1.2
พารทิชันฟงกชันของโ
มเลกุล 1.3
พารทิชันฟงกชนของก

หพลศาสตรเชิงสถิติมีที่แ
ตกตางจากที่ไดเรียนมาใ
นวิชาอื่นๆ คือคําวา
“อองซอมเบิล”
4.ผูเรียนสามารถมีความเ
ขาใจเกี่ยวกับ
ขอบเขตทางอุณหพลศาส
ตร
บทบาทของเรเซอรวัว(สว
นที่จะใหมีพลังงานตามที่
กําหนด)
การกระจายตัวแบบเดน
การกระจายตัวที่นาเปนไ
ปไดมากทีส่ ุด

“อุณหพลศาสตรเชิ สังเกตพฤติก
งสถิต”ิ ในรูป
รรมการเรีย
Power Point
น 4.
ฉบับพิมพเขาเลม การสอบกล
รวม ภาคผนวก างภาคครั้งที่
120 หนา
2
(หากประสงคจะขอ
ดูเพิ่มเติมก็จัดหาให
ได) 4. สื่อการสอน
“อุณหพลศาสตรเชิ
งสถิต”ิ
เปนสไลดในรูป
Power Point
นําเสนอดวย
คอมพิวเตอรในชั้นเ
รียน จํานวน 351
แผน
(หากประสงคจะขอ
ดูเพิ่มเติมก็จัดหาให
ได) 5.
ระบบอินเทอรเนต
พรอมสืบคนในหอง
เรียน
และรายงานการสง
การบานทางอินเทอ
รเนต
1.เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึ 1. ใหพิสูจนที่มาของสูตร 1.
1.
รศ
งฟงกชันที่เปนหัวใจของ แคโนนิคอลพารทิชันฟงก เอกสารประกอบกา การตอบคํา .ด
ศาสตรแขนงนี้คือ
ชัน
รสอน
ถาม
ร
แคโนนิคอลพารทิชันฟงก สงในชั้นเรียนครั้งถัดไป PowerPoint 2. การตั้งคําถา ไฉ
ชันอันประกอบดวยสวน 2. การบรรยาย 3. ถาม ตํารา
ม
น
ยอยลงไปอีกไดแก
และตอบปญหาในหองแล “อุณหพลศาสตรเชิ การอภิปราย พ
พารทิชันฟงกชันของโมเ ะนอกชั้นเรียน
งสถิต”ิ 1 เลม 97 คําตอบในชั้ ร
ลกุล
หนา
นเรียน 2. ดา
พารทิชันฟงกชันของการ
(หากประสงคจะขอ ผลงานแบบ น
เคลื่อนที่ 2.
ดูเพิ่มเติมก็จัดหาให ฝกหัดที่มอบ วิรุ
ผูเรียนสามารถพิสจู นเชื่อ
ได) 3.
หมาย 3.

ารเคลื่อนที่ 1.4
ตัวพารามีเตอรเบตา
1.5
การตีความหมายของพ
ารทิชันฟงกชัน 2
อุณหพลศาสตรสถิติแล
ะกฎขอที่ 2 2.1
ความรอน งาน
และเอนโทรปเชิงสถิติ
2.2
เอนโทรปของแกสอะต
อมเดี่ยว

มโยงไดวาตัวพารามีเตอร
เบตา
สัมพันธกับพลังงานเชิงค
วามรอน(kT)
และจะนําไปสูการตีความ
หมายของพารทิชันฟงกชั
น 3.
ผูเรียนจะสามารถเขาใจแ
ละเห็นความหมายของ
งาน ความรอน
และเอนโทรปในทางอุณ
หพลศาสตรเชิงสถิติ
พรอมทั้งทําความเขาใจเ
ปนกรณีศึกษา
เกี่ยวกับเอนโทรปของแก
สโมเลกุลอะตอมเดี่ยว

9 อุณหพลศาสตรเชิงสถิ 6
- ติกับการประยุกตทางเ
1 คมี
01
จะคํานวณพารทิชันฟง
กชันอยางไร 1.1
สวนที่มาจากการเคลื่อ
นที่ 1.2
สวนที่มาจากการหมุน
1.3

1.
ผูเรียนจะสามารถคํานว
ณคาพารทิชันฟงกชันรว
มทั้งหมดได
โดยสามารถคํานวณจาก
แตละสวนได 2.
ผูเรียนจะสามารถคํานว
ณฟงกชันทางอุณหพลศาสตรได
และสามารถนําไปใชในก

เอกสารสื่อการสอน สังเกตพฤติก ทั
“อุณหพลศาสตรเชิ รรมการเรีย ย
งสถิต”ิ ในรูป
น 4.
Power Point
การสอบกล
ฉบับพิมพเขาเลม างภาคครั้งที่
รวม ภาคผนวก 2
120 หนา
(หากประสงคจะขอ
ดูเพิ่มเติมก็จัดหาให
ได) 4. สื่อการสอน
“อุณหพลศาสตรเชิ
งสถิต”ิ
เปนสไลดในรูป
Power Point
นําเสนอดวย
คอมพิวเตอรในชั้นเ
รียน จํานวน 351
แผน
(หากประสงคจะขอ
ดูเพิ่มเติมก็จัดหาให
ได) 5.
ระบบอินเทอรเนต
พรอมสืบคนในหอง
เรียน
และรายงานการสง
การบานทางอินเทอ
รเนต
1.ใหคํานวณความจุความ 1.
1.
รศ
รอนของ โมเลกุล H2O, เอกสารประกอบกา การตอบคํา .ด
CH4, NH3
รสอน
ถาม
ร
โดยอาศัยหลักของการแบ PowerPoint 2. การตั้งคําถา ไฉ
ง(พลังงาน)ใหเทากัน ตํารา
ม
น
สงเปนการบาน 2.
“อุณหพลศาสตรเชิ การอภิปราย พ
การบรรยาย 3. ถาม งสถิต”ิ 1 เลม 97 คําตอบในชั้ ร
และตอบปญหาในหองแล หนา
นเรียน 2. ดา
ะนอกชั้นเรียน
(หากประสงคจะขอ ผลงานแบบ น
ดูเพิ่มเติมก็จัดหาให ฝกหัดหรือก วิรุ

สวนที่มาจากพลังงานข
องอิเล็กตรอน 1.4
พารทิชันฟงกชันรวมทั้
งหมด 2
จะคํานวณฟงกชันทาง
อุณหพลศาสตรอยางไ
ร3
การนําอุณหพลศาสตร
เชิงสถิติไปใช 3.1
คาเฉลี่ยของพลังงานกั
บหลักของการแบงพลั
งงานใหเทากัน 3.2
ความจุความรอน 3.3
เอนโทรปสวนที่เหลือ
3.4 คาคงที่สมดุล

1 อิเล็กทรอนิกสเปกโทร 5
1 สโกปของอะตอม
- 1.
1 โครงสรางของอะตอม
2 2.
โมเมนตัมเชิงมุมของอิเ
ล็กตรอน 3.
อะตอมหลายอิเล็กตรอ
น 4.

ารคํานวณคา ตอไปนี้คือ
คาเฉลี่ยของพลังงานกับห
ลักของการแบงพลังงานใ
หเทากัน
ความจุความรอน
เอนโทรปสวนที่เหลือ
และ คาคงที่สมดุล

ได) 3.
ารบานที่มอ ทั
เอกสารสื่อการสอน บหมาย 3. ย
“อุณหพลศาสตรเชิ สังเกตพฤติก
งสถิต”ิ ในรูป
รรมการเรีย
Power Point
น 4.
ฉบับพิมพเขาเลม การสอบกล
รวม ภาคผนวก างภาคครั้งที่
120 หนา
2
(หากประสงคจะขอ
ดูเพิ่มเติมก็จัดหาให
ได) 4. สื่อการสอน
“อุณหพลศาสตรเชิ
งสถิต”ิ
เปนสไลดในรูป
Power Point
นําเสนอดวย
คอมพิวเตอรในชั้นเ
รียน จํานวน 351
แผน
(หากประสงคจะขอ
ดูเพิ่มเติมก็จัดหาให
ได) 5.
ระบบอินเทอรเนต
พรอมสืบคนในหอง
เรียน
และรายงานการสง
การบานทางอินเทอ
รเนต
1.
1. การบรรยาย 2.
ตําราหลัก
การถามและ อา
มีความรูความเขาใจเกีย่ ว การถาม-ตอบ
เอกสารประกอบกา ตอบคําถามใ จา
กับฟงกชันคลื่นของอะตอ และอภิปรายในชั้นเรียน รสอน
นชั้นเรียน รย
มของธาตุไฮโดรเจน
3.
PowerPoint
การสอบปล สุวั
เลขควอนตัมทั้งสี่
การมอบหมายใหทําแบบ เอกสารประกอบชุ ายภาค
ตร
สเปกตรัมของไฮโดรเจน ฝกหัด 4.
ดแบบฝกหัดเพิ่มเติ
น
การยายสภาวะตางๆ การทดสอบยอย
ม
า
ตามอนุกรมไลแมน
นั
บาลเมอร

โมเมนตัมเชิงมุมของอ
ะตอมหลายอิเล็กตรอน
5.
โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโ
ทรสโกป และเอกซเรย
ฟลูออเรสเซนซ
สเปกโทรสโกป 6 .
ปรากฎการณของซีแม
น 7.
อิทธิพลจากสปนของนิ
วเคลียส

และอนุกรมอื่นๆ
รวมทั้งสามารถคํานวณห
า
พลังงานของการแตกตัว
(ionization potential)
ของไฮโดรเจนทีส่ ภาวะพื้
นและสภาวะกระตุนได
2.
มีเขาใจเกี่ยวกับโมเมนตัม
เชิงมุมของออรบิทัล
และโมเมนตัมเชิงมุมของ
สปน
สามารถหาผลรวมของโม
เมนตัมเชิงมุมของอิเล็กต
รอนได
แลวนําความรูที่มีไปอธิบ
ายสเปกตรัมของไฮโดรเจ
นที่มีความละเอียดมากขึ้
นได 3.
มีความรูความเขาใจเกีย่ ว
กับโมเมนตัมเชิงมุมของอ
ะตอมหลายอิเล็กตรอน
และสามารถนําไปอธิบาย
สเปกตรัมของอะตอมที่ป
ระกอบดวยอิเล็กตรอนห
ลายอนุภาคได
โดยเฉพาะอะตอมของโล
หะหมู 1 และหมู 2
และอะตอมของฮีเลียม
4.
มีความรุความเขาใจเกีย่ ว
กับโฟโตอิเล็กตรอนสเปก
โทรสโกป และเอกซเรย
ฟลูออเรสเซนซ
สเปกโทรสโกป 5.
อธิบายการแยกออกของเ
สนสเปกตรัมที่เปนผลมา

น
ท

1 อิเล็กทรอนิกสเปกโทร 4
2 สโกปของโมเลกุล
-1
1 อิเล็กทรอนิกสเปกตรา
3 ของโมเลกุลอะตอมคู
2
โครงสรางอิเล็กตรอนข
องโมเลกุลอะตอมคู 3
อิเล็กทรอนิกสเปกตรา
ของโมเลกุลหลายอะต
อม 4
เทคนิคและเครื่องมือ

จากปรากฎการณของซีแ
มนได 6.
สามารถอธิบายบทบาทข
องอิทธิพลจากสปนของนิ
วเคลียส
ที่มีตอสเปกตรัมของอะต
อมของธาตุได
1.
1. การบรรยาย 2.
มีความรูความเขาใจเกียว การถาม-ตอบ
กับโครงสรางทางอิเล็กท และอภิปรายในชั้นเรียน
รอนิกสของโมเลกุลอะตอ 3.
มคู
การมอบหมายใหทําแบบ
บทบาทของออรบิทัลเชิง ฝกหัด 4.
อะตอม
การทดสอบยอย
ออรบิทัลเชิงโมเลกุล
แผนภาพแสดงระดับพลลั
งาน
การเขียนเทอมสัญลักษณ
(term symbol) 2.
มีความรูความเขาใจเกีย่ ว
กับสมมตฺฐานของบอรนแ
ละโอเพนไฮเมอรและสา
มารถอธิบายอิเล็กทรอนิ
กสเปกตราของโมเลกุลอ
ะตอมคูไ ด 2.1
อธิบายโครงสรางหยาบที่
เกิดจากการสั่นสะเทือนไ
ด 2.2
เขาใจหลักของแฟรงกแล
ะคอนดอน (FranckCondon Principle)
และสามารถหาคาพลังงา
นการแตกตัว
(Dissociation energy)
ได 2.3
อธิบายแถบความตอเนื่อ
งได 2.4

ตําราหลัก
การถามและ อา
เอกสารประกอบกา ตอบคําถามใ จา
รสอน
นชั้นเรียน รย
PowerPoint
การสอบปล สุวั
เอกสารประกอบชุ ายภาค
ตร
ดแบบฝกหัดเพิ่มเติ
น
ม
า
นั
น
ท

1 สปนเรโซแนนซสเปกโ 6
4 ทรสโกป
-1
1 สปนกับสนามที่ใสเขาไ
5ป 2
นิวเคลียรแมกเนติกรีโ
ซแนนซสเปกโทรสโกป
: นิวเคลียสไฮโดรเจน
3
นิวเคลียรแมกเนติกเรโ
ซแนนซสเปกโทรสโกป
:
นิวเคลียสนอกเหนือจา
กไฮโดรเจน 4
เทคนิคและเครื่องมือ 5
อิเล็กตรอนสปนเรโซแ
นนซสเปกโทรสโกป

อธิบายโครงสรางละเอียด
ของเสนสเปกตราได 2.5
อธิบายการเกิด
predissociation ได 3.
สามารถขยายฐานความรู
ไปอธิบายอิเล็กทรอนิกสเ
ปกตราของโมเลกุลหลาย
อะตอมได
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแป
ลงโครงสรางโมเลกุลทีม่ ีส
ามอะตอม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร
างโมเลกุลสองแบบ
ระหวางแบบมุมงอ
กับแบบเสนตรง 4.
มีความรูความเขาใจเกีย่ ว
กับเทคนิคและเครื่องมือใ
นการศึกษาอิเล็กทรอนิก
สเปกตราของโมเลกุล
1.
1. การบรรยาย 2.
ตําราหลัก
การถามและ อา
มีความรูความเขาใจเกีย่ ว การถาม-ตอบ
เอกสารประกอบกา ตอบคําถามใ จา
กับนิวเคลียรแมกเนติกรีโ และอภิปรายในชั้นเรียน รสอน
นชั้นเรียน รย
ซแนนซสเปกโทรสโกปข 3.
PowerPoint
การเขียนรา สุวั
องนิวเคลียสไฮโดรเจน 2. การมอบหมายใหทําแบบ เอกสารประกอบชุ ยงาน
ตร
สามารถขยายฐานความรู ฝกหัด 4.
ดแบบฝกหัดเพิ่มเติ การนําเสนอ น
ไปสู
การมอบหมายใหเขียนรา ม
งาน
า
การอธิบายและความเขา ยงานและนําเสนอผลงาน
การสอบปล นั
ใจเกี่ยวกับนิวเคลียรแมกเ 5. การทดสอบยอย
ายภาค
น
นติกรีโซแนนซสเปกโทรส
ท
โกปของนิวเคลียสของธา
ตุอื่นๆ
โดยเฉพาะคารบอน 3.
เขาใจเกี่ยวกับขอจํากัด
รวมทั้งเทคนิคและเครื่อง
มือที่ใชในการศึกษาวเคลี
ยรแมกเนติกรีโซแนนซสเ
ปกโทรสโกป 4.

มีความรูความเขาใจเกีย่ ว
กับอิเล็กตรอนสปนเรโซแ
นนซสเปกโทรสโกป 4.1
อธิบายเงื่อนไข
ขอจํากัดของการวัดในเท
คนิคนี้ได 4.2
สามารถอธิบายเปรียบเที
ยบ
ความเหมือนและความแ
ตกตางของอิเล็กตรอนส
ปนเรโซแนนซสเปกโทรส
โกปกับนิวเคลียรแมกเนติ
กเรโซแนนซสเปกโทรสโ
กป 4.3
อิธบายเทคนิคและการจั
ดชุดเครื่องมือของการศึก
ษาอิเล็กตรอนสปนเรโซแ
นนซสเปกโทรสโกปได
2.

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมในขณะเรียน การเขาเรียนตรงเวลา
การตอบคําถาม
งานที่ไดรับมอบหมายเชน แบบฝกหัด งานกลุม
และการนําเสนองาน
การสอบยอย
การสอบกลางภาคครั้งที่ 1
การสอบกลางภาคครั้งที่ 2
การสอบปลายภาค
การอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียน

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนคะแนน หมายเหตุ
บางสัปดาห
2,2,1
พิทยากรณ,
ไฉนพร,
สุวัตร
บางสัปดาห
3,6,3
พิทยากรณ,
ไฉนพร,
สุวัตร
บางสัปดาห
3,3
พิทยากรณ,
สุวัตร
6
22
พิทยากรณ
11
25
ไฉนพร
16
27
สุวัตร
บางสัปดาห
3
พิทยากรณ

1. Raymond Chang. Chemistry. 9thed. New York: McGraw-Hill, 2007. 2. Brown, J.M., Alan, C. Rotational
Spectroscopy of Diatomic Molecules. New York: Cambridge Univ. Pr., 20033. 3. Peter Atkins, Julio de
Paula. Physical Chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. 4. Banwell, C.N.,
Fundamentals of Molecular Spectroscopy. 2 nd ed., McGraw-Hill, 1972 5. Brown, J.M., Molecular
Spectroscopy. Oxford: Oxford University Press, 1998
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1.Handbooks of Physics and Chemistry 2.ไฉนพร ดานวิรุทัย (2540) เทอรโมไดนามิกสถิติ.
เอกสารประกอบการสอนวิชา เคมีฟสิ-กัลขั้นสูง 2. ขอนแกน : คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (115 หนา) 2.
พิทยากรณ นอยทรงค (2014) สเปกโทรสโกประดับโมเลกุล เอกสารประกอบการสอนวิชา เคมีฟส -ิ กัลขั้นสูง 2. ขอนแกน
: คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน (78 หนา)
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3. เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยอาจารยผสู อน

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.
การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ 3.
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 4.
การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะจาก
อาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชนดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการ สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิต สื่อ เปนตน 2.
การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับ
คะแนนหรือ เกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 2.
เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการ
ประเมินอาจมีความผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเปนการ
ประชุมสัมมนา ในระดับตางๆ 2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิก์ ารจัดการเรียนการสอน

เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูง ผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม
มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ

