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ประมวลการสอน  

ภาค      ปลาย    ปการศึกษา      2560-61 

1. คณะ  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  สายวิชา    โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 

2. รหัสวิชา    01403243 ชื่อวิชา (ไทย)      เคมีเชิงฟสิกส II 

จํานวนหนวยกิต     4(3-1) (อังกฤษ)  Physical Chemistry II 

วิชาพ้ืนฐาน  01403242 (รหัสและชื่อวิชา) เคมีเชิงฟสิกส I 

หมู  700  วัน เวลา และสถานที่สอน อ. 8.30-10.00 น. LH1-301 และ พฤ. 8.30-10.00 น. LH3-307 

หมู  711  วัน เวลา และสถานที่สอน อ. 13.00-16.00 น. Sc.2-203 

หมู  711  วัน เวลา และสถานที่สอน อ. 13.00-16.00 น. Sc.2-204 

3. ผูสอน / คณะผูสอน 

รศ.ดร.จงรักษ แกวประสิทธิ์ Sc.5-103 faascrks@ku.ac.th ดร.บุญเดช เบิกฟา Sc5-305 bundet.b@ku.ac.th 

ดร.อาทร ลอยสรวงสิน Sc.2-319 faasatl@ku.ac.th   

4. การใหนิสิตเขาพบและใหคําแนะนํานอกเวลาเรียน 

ทุกวันที่เวลาของนิสิตและอาจารยวางตรงกัน 

5. จุดประสงคของวิชา 

1. เพื่อใหเรียนรูความหมายของเทอมตางๆที่สาํคัญในเร่ืองจลนศาสตรเคมี เคมีไฟฟา และ เคมพีื้นผิว 

2. เพื่อใหเขาใจทฤษฎีตาง ๆ ที่ใชในการอธิบายระบบ 

3. เพื่อใหเขาใจการนําเอาทฤษฎีและความรูตาง ๆ ไปประยุกตใช 

6. คําอธิบายรายวิชา  

จลนศาสตรเคมี  เคมีไฟฟา และ เคมีพื้นผิว 

7. เคาโครงรายวิชา 

บรรยาย  

1.จลนศาสตรเคม ี

บทนาํและขอบเขตการศึกษา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

กฎอัตรา อันดับของปฏิกิริยา ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิริยา 

เทคนิคการประมาณตาง ๆ ในการหาคาคงที่อัตรา 

ปฏิกิริยามูลฐาน ปฏิกิริยาเชิงซอน ปฏิกิริยาลูกโซ 

กลไกการเกิดปฏิกิริยา 

ทฤษฎีที่ใชในการอธิบายจลนศาสตรเคมี ทฤษฎีการชน ทฤษฎีสภาวะทรานสชิั่น 

ตัวเรงปฏิกิริยา เอนไซม กระบวนการเรงปฏิกิริยาเคมี และการประยุกตใช 
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2. เคมีไฟฟา 

บทนาํ สารละลายอิเล็กโทรไลต สภาพนาํไฟฟา  

ทฤษฎีไอออนในสารละลายอิเล็กโทรไลต  

สภาพเคลื่อนทีไ่ดของไอออน สภาพความนาํไฟฟา  

กัมมันตภาพ และ สัมประสิทธิ์กัมมันตภาพไอออน 

ความแรงของไอออน และ ทฤษฎีเดอบาย-ฮุคเกล 

เซลลเคมีไฟฟาและกระบวนการของข้ัวไฟฟา เซลลเชื้อเพลิง แบตเตอร่ี การประยุกตใชงาน 

3.เคมีพื้นผิว 

เคมีพื้นผวิระหวางผิวหนาของเหลวและแกส และระหวางของเหลวและของเหลว 

ความตึงผิว เทอรโมไดนามิกสของพื้นผิว  

แบบจําลองของกิบบส ไอโซเทอรมของการดูดซับแบบกิบส 

พื้นผิวแผนฟมลบนของเหลว ทฤษฎีการดูดซับแบบแลงเมียร 

เคมีพื้นผิวระหวางของแข็งและแกส  การดูดซับแกสบนของแข็ง  

ระบบคอลลอยด 

ปฏิบัติการ 

1. การหาคาอัตราของปฏิกิริยาออกซิเดชันของโปแตสเซียมไอโอไดดวยโปแตสเซียมเปอรซัลเฟต 

2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาของไอโอไดดไอออนกับไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

3. จลนศาสตรการสลายตัวของสารเชิงซอนที่เกิดจากโซเดียมซัลไฟดและโซเดียมไนโตรปรัสไซด 

4. จลนศาสตรของปฏิกิริยาเอทธิลอะซิเตทกับไฮดรอกไซดไอออนโดยการวัดสภาพนาํไฟฟา 

5. สภาพนําไฟฟาของอิเล็กโตรไลทแกและออน 

6. การไทเทรตโดยวิธีวดัสภาพนาํไฟฟา 

7. การหาสภาพการละลายของเกลือไอออนกิโดยวิธีไทเทรชนั 

8. การดูดซับสารละลายโดยถานกัมมันต 

9. การหาคาความเขมวิกฤติของไมเซลลโดยอาศัยอะคริดีนออเรนจในการตรวจสอบ 

10. ความตึงผิวของสารละลาย 

8. วิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มีการบรรยาย การอภิปราย การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยทาํงานเปนกลุมและดวยตนเอง การรายงานหนาชั้น การทาํ

การบาน มบีทปฏิบัติการ การวิเคราะหวิจารณและการสรุปผลงานทีไ่ดจากการทดลอง 

9.  อุปกรณสื่อการสอน 

คอมพิวเตอร  แผนใส   เคร่ืองฉายขามศีรษะ วีดทิัศน เอกสารประกอบคําบรรยาย 
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10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  

รวม 100  คะแนน รอยละ 

1. ภาคบรรยายรอยละ    70   แบงออกเปน  

นําเสนอหนาชัน้เรียน 5 

ทดสอบยอย 5 

สอบคร้ังที่ 1, 2 และ 3 คร้ังละ 20 รวม 60 

2. ปฏิบัติการรอยละ  30   แบงออกเปน  

ทดสอบยอย 5 

รายงานปฏิบตัิการ 15 

สอบปฏิบัติการและขอเขียน 10 

 

11. การประเมินผลการเรียน 

ใชวิธีตัดเกรดแบบอิงเกณฑและกลุม 

12. เอกสารอานประกอบ  

1.  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ม. เกษตรศาสตร.2536 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส, พิมพคร้ังที่ 2,  

ฟนนี่พบับลิชชิ่ง กรุงเทพ.  

2.  รศ. ปรีชา พหลเทพ. 2547. เคมีเชิงฟสิกส 2, สํานักพิมพมหาวิทยาลยัรามคําแหง.  

3.  Atkins, P.W. and Julio de Paula. 2006. Physical Chemistry, 8th ed., Oxford University Press. 

4.  Levine, I.N.  2002. Physical Chemistry, 5th ed., McGraw Hill, Singapore. 

5.  Lyklema, J. 2000.Fundamentals of Interface and Colloid Science, VIII, Academic Press. 

6.  Mc.Quarrie, D. A. and J. D. Simon. 1957. Physical Chemistry, University Science Books, California. 
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13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน  

บรรยาย อ. พฤ.8.30-10.00 น.  8.30-10.00 น. LH3-307 

สัปดาห

ที่ 
วัน/เดือน/ป เนื้อหา 

กิจกรรม 

การเรียน

การสอน 

ผูสอน 

1 9, 11 ม.ค. 61 บทนาํจลนศาสตรเคมีและขอบเขตการศึกษา  

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

2 16, 18 ม.ค. 61 กฎอัตรา ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิริยาปฏิกิริยามูล

ฐาน กลไกการเกิดปฏิกิริยา 

บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

3 24, 25 ม.ค. 61 ทฤษฎีที่ใชในการอธิบายจลนศาสตรเคมี, จลนศาสตรเคมี

ของปฏิกิริยาเชิงซอน  

บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

4 30 ม.ค, 1 ก.พ. 

61 

เทคนิคการประมาณตางๆ กระบวนการเรงปฏิกิริยาเคม ี

และการประยุกตใช 

บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

5 6, 8 ก.พ. 61 บทนาํเคมีไฟฟา สารละลายอิเล็กโทรไลตและคุณสมบัต ิ บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

6 13, 15 ก.พ. 61 ทฤษฎีของแรงกระทําระหวางไอออน 

บรรยากาศไอออนิก 

บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

7 20, 22 ก.พ. 61 กฎจํากัดเดอบาย - ฮุกเกล สภาพนําไฟฟา บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

4 มี.ค. 61  สอบกลางภาค ครั้งท่ี 1 (20%)  สอบขอเขียน 

8 6, 8 มี.ค. 61 การวัดสภาพนํา  ทฤษฎีอารเรเนียส 

ทฤษฎีของสภาพนาํไฟฟา 

บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

9 13, 15 มี.ค. 61 สภาพเคลื่อนทีไ่ดของไอออน การวัดจํานวนทรานสปอรท  

การประยุกตของการวัด สภาพนําไฟฟา  

เซลลเคมีไฟฟา* 

บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

10 20, 22 มี.ค.61 เคมีพื้นผิวระหวางของเหลวและแกส  

และระหวางของเหลวและของเหลว 

บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

11 27, 29 มี.ค.61 เทอรโมไดนามิกสของพืน้ผิว บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

12 3, 5 เม.ย. 61 เคมีพื้นผิวระหวางของแข็งและแกส บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

13 10, 12 เม.ย. 61 การดูดซับแกสบนของแข็ง  บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

14 17, 19 เม.ย. 61 ระบบคอลลอยด บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

15 24, 26 เม.ย. 61 ระบบคอลลอยด บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

16 1, 3 พ.ค. 25614 ระบบคอลลอยด บรรยาย รศ.ดร.จงรักษ 

19  พ.ค. 61  สอบปลายภาค (20%)  สอบขอเขียน 

*นัดสอบคร้ังที่ 2 นอกตารางเรียนเม่ือเรียนจบเร่ืองเคมีไฟฟา (20%) 
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ปฏิบัติการ อ. 13-16.00 น. Sc.2-203/204 

 

วัน/เดือน/ป เร่ือง กิจกรรม ผูสอน 

9 ม.ค. 61 ความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิาร 

ขอปฏิบัติเบื้องตน การใชอุปกรณเคร่ืองแกว และตรวจสอบอุปกรณ 

บรรยาย และ 

ปฏิบัติการ 

ดร.อาทร/

ดร.บุญเดช 

16 ม.ค. 61 การเขียนรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร (1) บรรยาย ดร.อาทร/

ดร.บุญเดช 

23 ม.ค. 61 การหาคาคงที่อัตราของปฏิกิริยาออกซิเดชันของโปแตสเชียมไอโอไดดดวย 

โปตัสเชยีมเปอรซัลเฟต 

ปฏิบัติการ ดร.อาทร/

ดร.บุญเดช 

30 ม.ค. 61 อัตราการเกิดปฏิกิริยาของไอโอไดดไอออนกับไฮโดรเจนเปอรออกไซด ปฏิบัติการ ดร.อาทร/

ดร.บุญเดช 

6 ก.พ. 61 การเขียนรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร (2) บรรยาย  ดร.อาทร/

ดร.บุญเดช 

13 ก.พ. 61 จลนพลศาสตรการสลายตัวของสารเซิงซอนที่เกิดจากโซเดียมซลัไฟดและ 

โซเดียมไนโตรปรัสไซด 

ปฏิบัติการ ดร.อาทร/

ดร.บุญเดช 

20 ก.พ. 61 จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาเอทธิลแอซิเตทกับไฮดรอกไซดไอออน  

โดยการวัดสภาพนาํไฟฟา 

ปฏิบัติการ ดร.อาทร/

ดร.บุญเดช 

6 มี.ค. 61 สภาพนาํไฟฟาของอิเลก็โทรไลตแกและออน ปฏิบัติการ ดร.อาทร/

ดร.บุญเดช 

13 มี.ค. 61 การไทเทรตโดยวิธีวดัสภาพนําไฟฟา ปฏิบัติการ ดร.อาทร/

ดร.บุญเดช 

20 มี.ค. 61 การหาสภาพกการละลายของเกลือไอออนิกโดยวิธีไตเตรชัน ปฏิบัติการ ดร.อาทร/

ดร.บุญเดช 

27 มี.ค. 61 การดูดซบัตัวละลายโดยของแข็ง ปฏิบัติการ ดร.อาทร/

ดร.บุญเดช 

3 เม.ย. 61 การหาความเขมขนวิกฤตของไมเซลล โดยอาศัยอะคริดีนออเรจนในการตรวจสอบ ปฏิบัติการ ดร.อาทร/

ดร.บุญเดช 

10 เม.ย. 61 Surface tension of liquid ปฏิบัติการ ดร.อาทร/

ดร.บุญเดช 

1 พ.ค. 61 สอบปฏิบัติการ (10%) ปฏิบัติการและขอเขียน 
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14.  การทบทวนเพ่ือปรับปรุงวีธีการสอนและระบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 ไมมีการทบทวน 

 มีการทบทวน  โดย   ไมแกไขปรับปรุง  

 แกไขปรับปรุง ดังนี ้

ใหนิสิตคนควาอิสระและนาํเสนอหนาชั้นเรียนเปนรายกลุม กลุมละ 4 คน ใหจดศัพทภาษาอังกฤษวิชาการ 

15.  การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต 

� ไมมีการประเมินผลการสอน 

 มีการประเมินผลการสอนโดย   ไมมีการปรับปรุง  

 มีการปรับปรุงดงันี้  

เสริมความรูพื้นฐานที่จาํเปนตอการเขาใจบทเรียนและปฏิบัติการ เชน การใชอุปกรณเคร่ืองแกวอยางถูกวิธี การเขียนรายงานการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร และใหนิสิตคนควานิยามของคําศัพททางเคมีหรือฟสิกสที่สําคัญเพื่ออภิปรายในหอง 

 

 

 

 

 

ลงนาม                                                           ผูรายงาน 

(รองศาสตราจารยจงรักษ  แกวประสิทธิ์, Ph.D.) 

วันที ่ 8  มกราคม  2561 


