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วิชา ทนก 207 เคมีเชิงฟิ สิกส์

มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทนก 207 เคมีเชิงฟิ สิกส์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 207 เคมีเชิงฟิ สิกส์
AIT 207 Physical Chemistry
2. จานวนหนววยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-0) คือ 3 หน่วยกิต บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาเทคโนโลยีวัสดุ
พอลิเมอร์ และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประเภทของรายวิชา : วิชาเฉพาะด้ าน กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ. ดร. วาสินี จันทร์นวล wasineec@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/ ผู้สอน
อ. ดร. วิไลพร ไกรสุวรรณ wilaipornk@g.swu.ac.th
ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 / นิสติ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมากวอน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลวาสุด
21 ธันวาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุวงหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุวงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อผู้เรียนได้ เรียนรู้และเข้ าใจพื้นฐานทางเคมีเชิงฟิ สิกส์ท่จี ะสามารถนาไปเป็ นพื้นฐานและ
ประยุกต์ใช้ กบั กระบวนวิชาชั้นสูงต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้และเข้ าใจพื้นฐานทางเคมีเชิงฟิ สิกส์
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาสมบั ติต่างๆ ของก๊าซ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของอุณ หพลศาตร์ แ ละการประยุกต์อุณ หเคมี จลพนพลศาสตร์เคมี สมดุลวัฎภาค เคมีไฟฟ้ า สารละลายอิเล็กโทรไลต์ พฤติกรรมของไอออนในสารละลาย
มหโมเลกุล เคมีคอลลอยด์ และเคมีพ้ ืนผิว
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ตวอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม การฝึ กปฏิบตั ิ/กิจกรรมในชั้นเรียน/การฝึ กงาน
42 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา
ไม่มี
3 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
-

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหววางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
ทนก207                      

4. จานวนชัว่ โมงตวอสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแกวนกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือราย
กลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี -เมล์ หรือ Facebook หรือทางโทรศัพท์
เป็ นต้ น
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 มี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สั ง คม เคารพ กฎ ระเบี ยบ แล ะ
ข้ อบังคับขององค์กรและสังคม

วิธีการสอน
1.1ใช้ การสอนแบบสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม การเคารพ
และให้ เกียรติแ ก่ ผ้ ู อ่ ืน ในชั้ น เรีย น
และในโอกาสต่างๆ
1.2 อาจารย์ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่าง
ให้ ค วามส าคัญ ต่ อการมีวินั ย เรื่อง
เวลา การเปิ ดโอกาสให้ นั ก ศึ ก ษา
แสดงความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็นของนักศึกษา เป็ นต้ น

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ประเมิน ผลจากพฤติ ก รรมที่แ สดง
ออกในชั้ น เรีย นและในโอกาสต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้ องทางด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
การมี สั ม มาคารวะ ต่ อผู้ อาวุ โ สและ
อาจารย์
1.2 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน
การตรงต่ อเวลาในการเข้ า ชั้น เรียนและ
การส่งรายงานโดยการบันทึกการเข้ าเรียน
และการส่งงาน
1.3 ไม่ ส่ อ แววทุ จ ริ ต หรื อ ทุ จ ริ ต ในการ
สอบ

2. ความรู ้
ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
2.1 มี ค ว าม รู้ แ ล ะ ค ว าม เข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่สี าคัญ
และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2.3 มีความรู้ ความเข้ าใจในการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และ
สามารถท าการวิ จั ย ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ
การปฏิบตั งิ านในสาขาอาชีพ

วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการ 2.1 การสอบกลางภาคและปลายภาค
สอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย 2.2 การตอบคาถามในชั้นเรียน
2.2 การถาม-ตอบ เพื่ อร่ ว มกั น 2.3 รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
อภิปราย ระดมสมอง
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และการจัดทารายงาน

3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1 สามารถใช้ ทั ก ษะและความรู้
ความเข้ าใจในวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบ
3.3 สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญหาและ
เสนอแนวทางแก้ ไ ขได้ อย่ า งสร้ าง
สรรค์ โดยการเชื่ อ มโยงความรู้ท าง
ทฤษฎีและประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ

วิธีการสอน
3.1 ฝึ กการคิด และตอบปั ญ หาใน
ชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็นต่ อ
ปั ญหา และระดมสมองในการแก้ ไข
ปัญหาจากกรณีศึกษา
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเองและ
มอบ หมายการจัดทารายงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงาน
3.2 การสอบกลางภาคและปลายภาค
เรียน
3.3 ประเมิน จากการตอบปั ญ หาใน
ชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 3

วิชา ทนก 207 เคมีเชิงฟิ สิกส์

มคอ. 3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหววางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
และความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ 4.1 การท ารายงานและกิ จ กรรม 4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน กลุ่ม
กลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่ วม
กับผู้อ่ ืน ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิก
กลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
5.1 สามารถระบุ และนาเทคนิ คทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง มา
ใช้ ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ได้ อย่างสร้ างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร
ทั้งการพู ด และการเขีย น รู้จักเลื อ ก
และใช้ รู ป แบบของการน าเสนอที่
เหมาะสม ส าหรั บ เรื่ อ งและผู้ ฟั ง ที่
แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 สามารถใช้ ค อมพิ วเตอร์ในการ
จั ด ก า ร กั บ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5.6 สาม ารถใช้ ภ าษ าไทยอย่ าง
ถู กต้ องทั้ง ภาษาพู ด และภาษาเขีย น
และภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้
และเหมาะสม

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

5.1 โจทย์คานวณ
5.2 ค้ น คว้ าด้ วยตนเอง สืบค้ น วาร
สารที่เกี่ยวข้ องทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ประกอบการจั ด ท าราย
งาน
5.3 การถาม-ตอบ เพื่ อร่ ว มกั น
อภิปราย ระดมสมอง

5.1 พิจารณาจากรายงาน
5.2 สังเกตการพั ฒ นาเชิ งพฤติกรรม
ในการสื่อสารทั้งการพู ด การฟั ง การ
อ่าน และการเขียน จากรายงาน
5.3 พิ จ ารณาจากผลงาน มี ก ารใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสืบ ค้ น
ข้ อ มู ล ที่ เป็ นประโยชน์ และใช้ ส่ ือ ที่
เหมาะสมในการนาเสนอข้ อมูลต่างๆ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
1

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้
ชัวโมง
่
3
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. การถาม-ตอบ เพื่อร่วมกันอภิปราย

2-4

1. แนะนารายวิชา ชี้แจงจุดประสงค์
กิจกรรมการวัดผล และเกณฑ์การ
ประเมินผล
2. สมบัตขิ องแก๊ส
3. เคมีเทอร์โมไดนามิกส์

5-6

4. จลนลศาสตร์เคมี

6

7

5. สมดุลวัฏภาค

3

8
9

สอบกลางภาค
5. สมดุลวัฏภาค (ต่อ)

3

9

10-11 7. เคมีไฟฟ้ า

6

12-13 8. เคมีคอลลอยด์

6

14-15 9. เคมีพ้ นื ผิว

6

16

ผูส้ อน
อ. วาสินี

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ร่วมกันวิเคราะห์และทาโจทย์
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ร่วมกันวิเคราะห์และทาโจทย์
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ร่วมกันวิเคราะห์และทาโจทย์

อ.วาสินี

1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ร่วมกันวิเคราะห์และทาโจทย์
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ร่วมกันวิเคราะห์และทาโจทย์
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ร่วมกันวิเคราะห์และทาโจทย์
1. บรรยาย โดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. ร่วมกันวิเคราะห์และทาโจทย์

อ.วาสินี

อ.วาสินี
อ.วาสินี

อ.วิไลพร
อ.วิไลพร
อ.วิไลพร

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
1.1,1.3,2.1,3.1,
3.3, 5.1
1.1,1.3
2.1, 2.3
3.1, 3.3
4.1-4.2
5.1,5.2,5.5, 5.6
1.1,1.3
4.1-4.2

วิธีประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

1.2 สอบกลางภาค
1.3 สอบปลายภาค
2.1 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและจัดทารายงาน
กลุ่ม
2.2 การถาม-ตอบและร่วมอภิปราย
2.3 การส่งรายงานตรงเวลา

8
16
2-7 และ 9-14

3.1 การเข้ าชั้นเรียน
3.2 พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มที่ได้ รับมอบหมาย

ทุกสัปดาห์

สัดสววนของการ
ประเมินผล
40%
40%
15%

2-7 และ 9-14
15
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
วาสินี จันทร์นวล. 2556. เอกสารคาสอนรายวิชา ทนก 207 เคมีเชิงฟิ สิกส์ คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 P. Walstra. Physical Chemistry of Foods. Marcel Dekker, New York, 2003.
2.2 P. W. Atkins, J. de Paula. Physical Chemistry for the Life Sciences. Oxford
University Press, UK, 2006.
2.3 G. M. Barrow. Physical Chemistry, 6th ed., The McGraw-Hill companies, New
York, 1996.
2.4 I. M. Klotz, R. M. Rosenberg. Chemical Thermodynamics, 6th ed., John Wiley &
Sons, New York, 2000.
2.5 J. B. Ott, J. Boerio-Goates, Chemical Thermodynamics : Principles and
Applications, Academic Press, London. 2000.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับเคมีเชิงฟิ สิกส์
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ (ปค.003)
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนพิจารณาจาก
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 คุณภาพของรายงานจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ประเมินจากการถามตอบและร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
มีก ารสัมมนาการจั ดการเรี ยนการสอนเมื่อสิ้น สุดภาคการศึ กษา เพื่ อน าผลการประชุ ม และผลการ
ประเมินจากข้ อ 1 และ 2 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนื้อหาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิผ ลของรายวิ ช าพิ จ ารณาจากผลการประเมิ น ข้ อ 1 , 2 และ 3 เพื่ อ
ดาเนินการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะ
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ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(อาจารย์ ดร. วาสินี จันทร์นวล)
วันที่รายงาน 21 ธันวาคม 2558
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(อาจารย์ ดร. วาสินี จันทร์นวล)
วันที่รายงาน 21 ธันวาคม 2558
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