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    ประมวลรายวิชา  
     (Course Outline) 

 
 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

  University of the Thai Chamber of Commerce 
คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
                                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
 
1.  ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 
 
1.1 ช่ือรายวิชาและรหัส   SC243  เคมีเชิงฟิสิกส์ (SC243 Physical Chemistry)                 
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หนว่ยกิต     3(3-0-6)   
1.3 หลักสูตรท่ีใช้รายวิชานี ้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
1.3.1 ประเภทของรายวิชา  

เป็นวิชาเฉพาะบงัคบั 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ผศ.เกศศริิ   เหลา่วชิระสวุรรณ 
อ.ธีรวฒุิ  หวงัอ านวยพร 
ผศ.ภชัรี  สิทธิกิจโยธิน 

1.5 ระดับชัน้ปีที่เรียน 
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2               

1.6 บุรพวิชา (pre-requisite) ส าหรับรายวิชานี ้(ถ้ามี)    
  

1.7 วิชาที่ต้องเรียนร่วมกับรายวิชานี ้(ถ้ามี)  
ไมมี่ 

1.8 สถานที่เรียน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

1.9 วันท่ีจัดท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครัง้ล่าสุด  
4  สิงหาคม พ.ศ.2558 

2.  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

แบบ มคอ.3 
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2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
-  เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถอธิบายกฎ  และทฤษฎีตา่งๆ  ได้อยา่งถกูต้อง  
และสามารถน ากฎและทฤษฎีเหลา่นัน้ไปประยกุต์ใช้กบัอตุสาหกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้พืน้ฐานเพียงพอท่ีจะไปศกึษาตอ่ในวิชาท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 
- เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถอธิบายวิธีการรวบรวมข้อมลูทาง Physical  Properties ของสารได้อยา่งถกูต้อง 
- เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน ากฎข้อท่ีศนูย์  กฎข้อท่ีหนึง่  กฎข้อท่ีสอง  
และกฎข้อท่ีสามของเทอร์โมไดนามิกส์มาชว่ยในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงของพลงังานในรูปแบบตา่งๆ  
ท่ีเกิดขึน้ในขบวนการทางเคมี และทางกายภาพ 
- เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถอธิบายการเกิดได้เอง  และสภาวะสมดลุของปฏิกิริยาเคมี  
และสามารถท านายการเกิดปฏิกิริยาวา่สามารถเกิดขึน้ได้เองหรือไมจ่ากฟังก์ชัน่ตา่งๆ  เชน่ พลงังานอิสระของเฮล์มโฮลตซ์   
และพลงังานอิสระของกิบบส์ 
- เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถสร้างและอธิบาย แผนภาพวฎัภาคของระบบสารบริสทุธ์ิ  และระบบท่ีมีองค์ประกอบเทา่กบั   2  และ  3  
องค์ประกอบ  ได้อยา่งถกูต้อง 
- เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถอธิบายสภาพการน าไฟฟ้าของสารละลายอิเล็คโตรไลท์ โดยใช้ทฤษฎีตา่งๆ ชว่ยในการอธิบาย 
- เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้จากวิธีคอนดกัโทเมตริกไตเตรชัน่ 
 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา  
มีการปรับปรุงเพิ่มเตมิเก่ียวกบัข้อมลูทาง  Physical  Properties ของสาร กฎข้อท่ีศนูย์   กฎข้อท่ีหนึง่  กฎข้อท่ีสอง  
และกฎข้อท่ีสามของเทอร์โมไดนามิกส์  การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงของพลงังานในรูปแบบตา่งๆ  
ท่ีเกิดขึน้ในขบวนการทางเคมี และทางกายภาพ 

 
 
3.  ส่วนประกอบของรายวิชา  
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
เคมีเชิงฟิสิกส์มีคา่  3 หนว่ยกิต  จดัเป็นวิชาพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการรวบรวมข้อมลูทาง  Physical 
Properties ของสาร  แก๊สไอดีล  และนอนไอดีล  กฎข้อท่ีหนึง่ของเทอร์โมไดนามิกส์    เทอร์โมเคมี   
กฎข้อท่ีสอง  และท่ีสามของเทอร์โมไดนามิกส์   การเกิดได้เองและสภาวะสมดลุ   
ระบบท่ีมีในองค์ประกอบเปล่ียนแปลงและสมดลุเคมี   สมดลุระหวา่งเฟสในระบบของสารบริสทุธ์ิ  
สารละลาย  สมดลุระหวา่งเฟสในสารละลาย สมดลุเคมีไฟฟ้า  

3.2 จ านวนช่ัวโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา 
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บรรยาย 
30  

ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมมี่ 

การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

3.3 การจัดเวลาและจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 
1 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

 
4.  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
(1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ให้นกัศกึษาตระหนกัและมีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้มอบหมายทัง้ของตนเองและผลงานของกลุม่ท่ีได้รับมอบหมาย 
มีวินยัตอ่การเรียน สง่มอบงานท่ีมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผู้ ร่วมงาน 
และการรับฟังการแสดงความคดิเห็นของเพ่ือนในชัน้เรียน ทัง้ในกลุม่และนอกกลุม่ 
มีสมัมาคารวะให้ความเคารพแก่อาจารย์ผู้สอน 

(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม    
- ใช้การสอนแบบ  Active Learning เปิดโอกาสให้นกัศกึษามีการตัง้ค าถามหรือตอบค าถาม 

หรือแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียนในโอกาสตา่งๆ ให้สมาชิกในแตล่ะกลุม่มีกิจกรรมนกัศกึษาค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง 
- เพิ่มการสอนนอกชัน้เรียนโดยให้ศกึษาจากประสบการณ์จริงในเร่ืองท่ีต้องสร้างความเข้าใจ 
- อาจารย์ปฎิบตัตินเป็นตวัอยา่ง การมีวินยัเร่ืองเวลา เป็นต้น  

 
(3) วิธีการประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ประเมินผลจากพฤตกิรรมท่ีแสดงออกในชัน้เรียนและในสถานการณ์ท่ีสาขาวิชาฯ และคณะจดักิจกรรมตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องทางด้านคณุธรรมและจริยธรรม การตรวจสอบการมีวินยัตอ่การเรียน 
การตรงตอ่เวลาและการเคารพการแสดงความคดิเห็นของผู้ อ่ืน การเคารพผู้อาวโุสและอาจารย์   
โดยประเมินเป็นรายบคุคลและรายกลุม่ 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ 
รู้หลกัเบือ้งต้นทาง  Physical Properties ของสาร  แก๊สไอดีล  และนอนไอดีล  กฎข้อท่ีหนึง่ของเทอร์โมไดนามิกส์    

เทอร์โมเคมี   กฎข้อท่ีสอง  และท่ีสามของเทอร์โมไดนามิกส์   การเกิดได้เองและสภาวะสมดลุ   
ระบบท่ีมีในองค์ประกอบเปล่ียนแปลงและสมดลุเคมี   สมดลุระหวา่งเฟสในระบบของสารบริสทุธ์ิ  สารละลาย   
สมดลุระหวา่งเฟสในสารละลาย สมดลุเคมีไฟฟ้า  
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(2) กลยุทธ์การสอนท่ีจะใช้การพัฒนาความรู้ 
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  ได้แก่  การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem Based Learning : PBL) 

การสอนแบบคดิวิเคราะห์ ( Critical thinking) การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (Co-Operative Learning) 
การสอนแบบศกึษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การสอนบรรยายแบบ  Active Learning 
โดยเน้นให้นกัศกึษาหาทางค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือภายในกลุม่ 
โดยมีอาจารย์เป็นเพียงท่ีปรึกษาเบือ้งต้น  การสอนแบบ e-Learning เป็นต้น 

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รับ 
- ประเมินพฤตกิรรมในชัน้เรียนและการสอบวดัความรู้ โดยมีการสอบยอ่ยและสอบเป็นทางการ     2 ครัง้ 

(สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)  
- ท ารายงานรายบคุคลและประเมินความสนใจการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน       

4.3 ทักษะทางปัญญา       
(1) ทักษะทางปัญญา 

ทกัษะการคดิวิเคราะห์ 
การแสดงความคดิเห็นตอ่ปัญหาท่ีทราบในชัน้เรียนหรืองานท่ีมอบหมายให้ค้นหาค าตอบเพ่ือได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหานัน้ๆ   

(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา 
ฝึกตอบปัญหาในชัน้เรียนและการแสดงความคดิเห็นตอ่ปัญหา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา 

ศกึษาจากกรณีศกึษาตามประเดน็ปัญหาท่ีก าหนดไว้แล้ว โดยแบง่นกัศกึษาเป็นกลุม่ ภายในกลุม่ 

จะต้องก าหนดแนวทางไปสูก่ารแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบตัท่ีิมีความนา่เช่ือถือและความเป็นไปได้ 
(3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญา 

ประเมินจากการตอบปัญหาในชัน้เรียน การสอบยอ่ย (Quiz) แบบรายบคุคลและกลุม่ 
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
เน้นการท างานเป็นทีม 

โดยมีการท างานเป็นกลุม่ซึง่จะต้องชว่ยเหลือแบง่งานยอ่ยโดยมอบหมายให้ชว่ยกนัค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิ 
เพ่ือใช้เขียนรายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีศกึษาในชัน้เรียน 

(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
สอนโดยมีกิจกรรมเสริมในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียนโดยมีกิจกรรมท างานเป็นกลุม่ 

และมีการเปล่ียนกลุม่ท างานตามภาระงานท่ีมอบหมาย เพ่ือให้นกัศกึษาท างานได้กบัผู้ อ่ืนได้ 
โดยไมย่ดึตดิกบัเฉพาะเพ่ือนท่ีใกล้ชิด 

 
(3) วิธีการวัดและประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

การประเมินจากการแสดงออกอยา่งมีสว่นร่วมในชัน้เรียน และประเมินผลงานจากรายงานของนกัศกึษา 
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4.5 ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ e-Learning เป็นต้น 
- การน าเสนอข้อมลูเชิงสถิตแิละการน าเสนอข้อมลูให้เข้าใจง่าย โดยเสนอเป็นกราฟแบบตา่งๆ แสดงคา่เฉล่ีย 

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท างาน     
- การใช้ Power Point ในการน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมลูเป็นตวัอยา่งจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การน าเสนอโดยใช้  Power Point 

ประกอบการสอนในชัน้เรียน การเลือกวิธีการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย อยา่งเป็นระบบ 
(3) วิธีการประเมินผลทักษะการวิเคราะห์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียนและเอกสารรายงานของนกัศกึษา   
 
5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
5.1 แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อบรรยาย 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

ผู้สอน 

1 แนะน าการเรียนการสอน 2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

2 แก๊สอดุมคติ   
- กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล  กฎของอโวกาโดร 

กฎของแก๊สอดุมคติ 
- แก๊สผสม 
แก๊สจริง 
- สมการสภาวะของ แวน เดอร์ วาลส์ 
- สมการสภาวะแบบอ่ืนๆ 

2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

3  ทฤษฎีจลน์โมเลกลุของแก๊ส 
- สมการพืน้ฐานของทฤษฎีจลน์โมเลกลุของแก๊ส 
- กฎการกระจายบารอเมตริก 

2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

4  เทอร์โมไดนามิกส์ 
- นิยามเบือ้งต้นทางเทอร์โมไดนามิกส์ 

กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
- กฎข้อท่ีศนูย์ของเทอร์โมไดนามิกส์ 

2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 
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- กฎข้อท่ีหนึง่ของเทอร์โมไดนามิกส์ 
      พลงังานภายใน  งาน  ความร้อน  เอนทลัปี ความจุ  
      ความร้อน  การค านวณโดยใช้กฎข้อท่ีหนึง่ 

5 -     เทอร์โมเคมี 
- สมการเทอร์โมเคมี กฎของเฮสล์ 

เอนทลัปีมาตรฐานของการเกิด 
- กฏข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์ 

วฎัจกัรคาร์โนต์ เอนโทรปี 
การค านวณคา่การเปล่ียนแปลงเอนโทรปี 

2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

6 - การเกิดได้เองและสภาวะสมดลุ 
พลงังานอิสระมาตรฐานของการเกิดสาร 
พลงังานเสรีและคา่คงตวัสมดลุ 

- กฏข้อท่ีสามของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปีมาตรฐาน  
การค านวณคา่การเปล่ียนเอนโทรปีมาตรฐาน  

- สมการพืน้ฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ 

2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

7-8        งดเรียน หยดุวนัเข้าพรรษา และสอบกลางภาค -  

9 - ระบบท่ีองค์ประกอบเปล่ียนแปลง  และสมดลุเคมี 
      ศกัยเคมี ฟกูาสิตี แอคตวิิตี 

2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

10 - สมดลุระหวา่งเฟสในระบบของสารบริสทุธ์ิ 
นิยามท่ีส าคญั เฟสไดอะแกรมหรือแผนภาพวฏัภาค   

2 อ.ธีรวฒุิ หวงัอ านวยพร 

11 - เฟสไดอะแกรมของระบบท่ีประกอบด้วยหนึง่องค์ประก
อบเชน่ H2O  CO2 S 

2 อ.ธีรวฒุิ หวงัอ านวยพร 

12 - สมดลุระหวา่งเฟสในระบบของสารละลาย 
- ระบบท่ีมีจ านวนองค์ประกอบเทา่กบั  2  

สมดลุระหวา่งของของเหลว – ไอของของเหลว การกลัน่                  
อะซีโอโทรป สมดลุระหวา่งของของเหลว – ของเหลว 
 

2 อ.ธีรวฒุิ หวงัอ านวยพร 

13 -   สารละลายของแข็ง สมดลุระหวา่งของแข็ง – ของเหลว   
    และการเกิดของ ผสมยเูทคตกิ ระบบท่ีมีจ านวนองค์    
    ประกอบเทา่กบั 3 การละลายของเกลือสองชนิดในน า้ 

2 อ.ธีรวฒุิ หวงัอ านวยพร 

14 - สมดลุเคมีไฟฟ้า 2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 
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   สารละลายอิเล็คโตรไลท์ กระบวนการอิเล็คโตรไลท์ กฎ   
   ของฟาราเดย์เก่ียวกบัอิเล็คโตรไลซิส การน าไฟฟ้าของ  
   อิเล็คโตรไลซิส สภาพน าจ าเพาะ ทฤษฏีการแตกตวัเป็น   
  ไอออนของอาร์เรเนียส 

15 -  สมดลุเคมีไฟฟ้า(ตอ่) ทฤษฎีแรงดงึระหวา่งไอออน       
   การเคล่ือนท่ีของไอออน  ประโยชน์ของการเคล่ือนท่ีของ   
  ไอออน 

2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

16 -  ทบทวนเนือ้หาทัง้หมด 2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

ตารางการปฏิบัตกิาร  

สัปดาห์ที่ 

(Week 
Number) 

ปฏิบัตกิาร 

(Topics) 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

ผู้สอน 

1 แนะน าการใช้ห้องปฏิบตักิาร / การประเมินผล 2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

2 การทดลองท่ี 1 :  พฤตกิรรมของแก๊ส-
การหามวลโมเลกลุของไอ 

2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

3 การทดลองท่ี 4 :  ความจคุวามร้อนของโลหะ 2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

4 การทดลองท่ี 5 :  เทอร์โมเคมี 2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

5 การทดลองท่ี 6 :  
การหาน า้หนกัโมเลกลุโดยการวดัจดุเยือกแข็งท่ีลดลงของส
ารละลาย 

2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

6 สมการพืน้ฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ 2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

7 สมการพืน้ฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ (ตอ่) 2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

8 ทดสอบยอ่ย  สมการพืน้ฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์    2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

9 * งดปฏิบตักิาร-วนัสอบ Midterm * - ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

10 การทดลองท่ี 7 :  
แผนภาพวฎัภาคของของเหลวท่ีควบแนน่สองชนิด 

2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

11 การทดลองท่ี 8 :  แผนภาพวฎัภาคของระบบยเูทคตกิ 2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

12 การทดลองท่ี 9 :  แผนภาพวฎัภาคของของเหลวสามชนิด  2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

13 การทดลองท่ี 10 : แผนภาพวฎัภาคของของเหลวสามชนิด   
 (หาเส้นไทไลน์ และจดุวิกฤตไอโซเทอร์มลั) 

2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 
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14 การทดลองท่ี 11 :  
การใช้วิธีคอนดกัโทเมตริกกบัปฏิกิริยากรด -เบส 

2 ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

15 - 16 - ทบทวน  ผศ.เกศศิริ  เหลา่วชิระสวุรรณ 

    

5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค) 

สัปดาห์ที่
ก าหนด 

สัดส่วนของ 
การประเมินผลปลาย

ภาค 
1 การเขียนรายงานกลุม่ตามท่ีมอบหมาย (ปฎิบตักิาร)  1 – 16  10% 
2 การเข้าชัน้เรียน (บรรยาย) 1 – 16  5% 
3 การเข้าชัน้เรียน (ปฏิบตักิาร) 1 – 16  5% 
4 การสอบกลางภาค (บรรยาย) 9 35% 
5 การสอบข้อเขียน (ปฎิบตักิาร) 15  5% 
6 การสอบปลายภาค (บรรยาย) 17 40% 
  รวม 100% 

 
6.  ทรัพยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราที่ก าหนด 
Atkins, P. and De Paula, J. 2002. “Atkins’ Physical Chemistry.”  Seventh Edition. New York: 
Oxford University Press. 
6.2 หนังสือที่แนะน าและเอกสารอ้างอิง 
ภาษาไทย  (In Thai) : 

1. สะออน  ปทมุเทวาภิบาล, “ แก๊สเทอร์โมไดนามิกส์ ” , คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล,  
2522 

2. เผชิญชยั  ไชยสิทธ์ิ, “ เคมีเชิงฟิสิกส์ ”, โครงการต ารา  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
และวิทยาศาสตร์  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั   2529 

ภาษาอังกฤษ  (In English) : 
1. G.N.  Lewis  and  M. Randall, “ Thermodynamic ” , 2nd ed, McGraw – Hill, 1961 
2. W.J. Moore, “ Physical  Chemistry “ , 5th ed, Longman,  1972 
3. Robert A. Alberty  and  Robert J. Silbey, “ Physical  Chemistry ”, 2nd ed, John Wiley & 

Sons, Inc,  1997 
1. Levine, Ira. N. :  “ Physical  Chemistry ”, 4th ed,  Mc. Graw – Hill,  1995 
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2. P.W.  Atkins, “ Physical  Chemistry ”, 4th ed, Lincoln College, Oxford, 1990 
3. P.W.  Atkins, “ Solution  Manual  for  Physical  Chemistry ”, 4th ed, Lincoln College, 

Oxford, 1990 
4. D.V.S. Jain  and  S.P. Jauhar, “ Physical  Chemistry  Principles  and  Problem ”, 

McGraw – Hill, 1988 
5. George  Woodbury, “ Physical  Chemistry ”, Brooksl Cole,  1997 

6.3 ทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      
 - บทเรียนออนไลน์เร่ืองหลกัเบือ้งต้นทาง  Physical Properties ของสาร แก๊สไอดีล และนอนไอดีล 

กฎข้อท่ีหนึง่ของเทอร์โมไดนามิกส์  เทอร์โมเคมี  กฎข้อท่ีสอง และท่ีสามของเทอร์โมไดนามิกส์  
การเกิดได้เองและสภาวะสมดลุ  ระบบท่ีมีในองค์ประกอบเปล่ียนแปลงและสมดลุเคมี   
สมดลุระหวา่งเฟสในระบบของสารบริสทุธ์ิ สารละลาย  สมดลุระหวา่งเฟสในสารละลาย สมดลุเคมีไฟฟ้า   
 
7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรับปรุงรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์เพื่อให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกับความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ให้นกัศกึษาทกุคนท าการประเมินการสอนของอาจารย์ผา่นเคร่ืองออนไลน์ของมหาวิทยาลยั  
และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา 
7.2 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 
จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบตามบทเรียนออนไลน์ ก่อนและหลงัจากอา่นบทเรียนครบทกุสว่นแล้ว 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนกลยทุธ์การสอนทกุภาคการศกึษา 
มีการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนใหม่ๆ  ทกุปี 
อาจารย์ประชมุหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 
7.4 กระบวนการพสูิจน์มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  

สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน โดยการสุม่รายวิชา 
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลการประเมินการสอนโดยนกัศกึษา คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เข้าท่ีประชมุในกลุม่ผู้ ร่วมสอน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนเนือ้หาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช้ 
หากมีการเปล่ียนแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในท่ีประชมุภาควิชาฯ เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
 


