ประมวลการสอน
ภาคตน ปการศึกษา 2555
1. คณะ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ภาควิชาโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี
2. รหัสวิชา 01403111
ชื่อวิชา (ไทย) เคมีทั่วไป
จํานวนหนวยกิต 4(4-0)
(อังกฤษ) General Chemistry
วิชาพืน้ ฐาน …-…
หมู 700 วัน เวลา และสถานที่สอน จันทร, ศุกร 10.00 -12.00 น. LH 2-301
หมู 701 วัน เวลา และสถานที่สอน จันทร, ศุกร 10.00 -12.00 น. LH 2-302
หมู 702 วัน เวลา และสถานที่สอน อังคาร, พฤหัสบดี 10.00 -12.00 น. LH 2-302
หมู 703 วัน เวลา และสถานที่สอน อังคาร, พฤหัสบดี 10.00 -12.00 น. LH 2-301
หมู 800 วัน เวลา และสถานที่สอน จันทร, พุธ 18.00-20.00 น. LH 2-201
3. ผูสอน / คณะผูสอน
หองทํางาน
e-mail address
1. อ.ดร.กมลทิพย ขัตติยะวงศ
SC2-318
faaskmt@ku.ac.th
2. อ.ดร.น้ําฝน ทองทวี
SC2-330
faasnft@ku.ac.th
3. อ.ดร.นงพงา จรัสโสภณ
SC5-103
faasngj@ku.ac.th
4. อ.นวลจันทร มัจฉริยกุล
SC2-327
faasnjm@ku.ac.th
5. อ.ดร.วันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย
SC2-328
faaswls@ku.ac.th
6. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุม
SC2-330
faasvnj@ku.ac.th
7. รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ
SC4-110
faaswcp@ku.ac.th
8. อ.ดร.สุนันท ทิพยทิพากร
SC2-321
faassntk@ku.ac.th
4. การใหนิสิตเขาพบและใหคําแนะนํานอกเวลาเรียน
ตามตารางหนาหองทํางานของอาจารยผูสอน หรือทาง e-mail ของอาจารยผูสอน
5. จุดประสงคของวิชา
1. เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางเคมี
2. เพื่อใหนิสิตสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับวิทยาศาสตรแขนงอื่นที่สัมพันธกัน
6. คําอธิบายรายวิชา
อะตอมและอิเล็กตรอน ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี แกส ของแข็งและของเหลว สารละลาย อุณหพล
ศาสตรเบื้องตน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สารละลายอิเล็กโทรไลตและการแตกตัวเปนไอออน กรดและเบส สมดุลไอออน
เคมีไฟฟา
7. เคาโครงรายวิชา
1. บทนํา
2 ชัว่ โมง
2. อะตอมและอิเล็กตรอนในอะตอม
6 ชัว่ โมง
1

การเปลงรังสีของวัตถุรอน สเปกตรัมของไฮโดรเจน ทฤษฏีของโบรสําหรับอะตอมไฮโดรเจน สมมติฐานของ
เดอบรอยล หลักความไมแนนอนของไฮเซนแบรก สมการคลื่นของชเรอดิงเจอร เลขควอนตัม หลักการกีดกันของเพาลี
การบรรจุอิเล็กตรอนในออรบิทัลตามหลักเอาฟบาว หลักเกณฑของฮุนด โครงแบบอิเล็กตรอนในอะตอม ตารางธาตุ
สมบัติพีรีออดิก
3 ปฏิกิริยาเคมี
6 ชัว่ โมง
การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบอนินทรีย สมการแบบโมเลกุล สมการแบบไอออน เลขออกซิเดชัน
ตัวออกซิไดซและตัวรีดิวซ ปริมาณสัมพันธ สูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล และสูตรโครงสราง น้ําหนักอะตอม น้ําหนัก
โมเลกุล และน้ําหนักสูตร โมล สารกําหนดปริมาณ ผลผลิตตามทฤษฏี ผลผลิตจริง และผลผลิตรอยละ
4. พันธะเคมี
6 ชัว่ โมง
พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต คาตางๆ ที่เกี่ยวของกับพันธะในโมเลกุล แบบจําลองของลิวอิส ทฤษฏีออร
บิทลั เชิงโมเลกุล ทฤษฏีพันธะวาเลนซ พันธะคูและพันธะสาม ทฤษฏี VSEPR และการทํานายรูปรางโมเลกุล เรโซแนนซ
ประจุตามสูตร พันธะโลหะ แรงระหวางโมเลกุล
5. แกส
4 ชัว่ โมง
ลักษณะทั่วไปของแกส กฎของบอลยล กฎของชารล กฎของอาโวกาโดร กฎของแกสอุดมคติ ทฤษฏีจลนโมเลกุลของ
แกส การแจกแจงความเร็วโมเลกุลแกส กฎการแพรของเกรแฮม พฤติกรรมของแกสจริง สมการแวนเดอวาลส แกสผสม
6. ของแข็ง
4 ชัว่ โมง
ลักษณะทั่วไปของของแข็ง ของแข็งผลึก ระบบผลึก แลตทิซบราแวส โครงสรางแบบบรรจุชิดที่สุด
โครงสรางผลึกสามัญ การคํานวณที่เกี่ยวของกับเซลลหนวย ความไมสมบูรณของผลึก
7. ของเหลว
2 ชัว่ โมง
ลักษณะทั่วไปของของเหลว การระเหยของของเหลว ความดันไอของของเหลว จุดเดือดปรกติของของเหลว
ความตึงผิวของของเหลว แผนผังวัฏภาค
8. สารละลาย
4 ชัว่ โมง
ชนิดของสารละลาย การเกิดสารละลาย หนวยความเขมขนของสารละลาย กฎของราอูลต สารละลายอุดมคติ
การเบี่ยงเบนจากกฎของราอูลต สมบัติคอลลิเกทีฟ สารละลายอิเล็กโทรไลต
9. อุณหพลศาสตรเบื้องตน
6 ชัว่ โมง
ระบบและสิ่งแวดลอม กฎที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร การเปลี่ยนแปลงเอนทัลปกับพลังงานพันธะ กฎของเฮสส
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดเองและการ เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได กฎที่สองของอุณหพลศาสตร กฎที่สามของอุณหพลศาสตร
การเปลี่ยนแปลงพลังงานเสรีกับทิศทาง ของปฏิกิริยาเคมี
10. จลนพลศาสตรเคมี
6 ชัว่ โมง
ทฤษฎีของจลนพลศาสตรเคมี อัตราของปฏิกิริยา ความเขมขนและอัตราของปฏิกิริยา กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล
กฎอัตราอินทิเกรต ผลของอุณหภูมิตออัตราการเกิดปฏิกิริยา ตัวเรงปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยา
11. สมดุลเคมี
2 ชัว่ โมง
ลักษณะทั่วไปของภาวะสมดุล คาคงตัวสมดุล หลักของเลอชาเตอริเอ
12. สมดุลของไอออน
6 ชัว่ โมง
อิเล็กโทรไลตแกและอิเล็กโทรไลตออน นิยามของกรดและเบส ความแรงของกรดและเบส คาคงตัวสมดุลของน้ํา
มาตราสวน pH การแตกตัวของกรดออนและเบสออน การแยกสลายดวยน้ํา สารละลายบัฟเฟอร อินดิเคเตอร
การไทเทรตกรด-เบส สมดุลของสารที่ละลายน้ําไดนอย สมดุลของไอออนเชิงซอน
13. เคมีไฟฟา
6 ชัว่ โมง
เซลลกัลวานิก สัญกรณของเซลล ศักยขั้วไฟฟาและแรงเคลื่อนไฟฟาของเซลล ศักยออกซิเดชันและศักยรีดักชัน
2

มาตรฐาน พลังงานเสรีกับแรงเคลื่อนไฟฟาของเซลล สมการเนินสต เซลลความเขมขน การแยกสลายดวยไฟฟา
กฎของฟาราเดย เซลลอิเล็กโทรไลต
8. วิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การบรรยาย ถาม-ตอบในหองเรียน การคนควาเพื่อทําแบบฝกหัด
9. อุปกรณสื่อการสอน
สื่อการสอน power point เครื่องฉายภาพแผนทึบ แบบจําลอง แบบฝกหัด
10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
รอยละ
- การสอบกลางภาคครั้งที่ 1
40
- คะแนนสอบกลางภาคครัง้ ที่ 2
26
- คะแนนสอบปลายภาค
34
รวม
100
11. การประเมินผลการเรียน
ประเมินผลโดยการแบงกลุมการเรียนออกเปน 8 ระดับ (A B+ B C+ C D+ D และ F) โดยจะพิจารณาจากคะแนนอิงเกณฑ
และอิงกลุมประกอบกัน และตองไดรับการประเมินครบทุกหัวขอ
12. เอกสารอานประกอบ ( ทั้งเลม)
12.1. กฤษณา ชุติมา. 2551. หลักเคมีทว่ั ไป เลม 1. พิมพครั้งที่ 18. สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
12.2 กฤษณา ชุติมา. 2551. หลักเคมีทว่ั ไป เลม 2. พิมพครั้งที่ 14. สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
กรุงเทพมหานคร
12.3 ทบวงมหาวิทยาลัย. 2540. เคมีทว่ั ไป เลม 1. พิมพครั้งที่ 10. บริษัทไทยรมเกลา จํากัด[ฝายการพิมพ],
นนทบุรี
12.4 ทบวงมหาวิทยาลัย. 2540. เคมีทว่ั ไป เลม 2. พิมพครั้งที่ 7. บริษัทไทยรมเกลา จํากัด[ฝายการพิมพ],
นนทบุรี
12.5 นภดล ไชยคํา, พีรวรรณ พันธุมนาวินและลัดดาวัลย ผดุงทรัพย. 2546. เคมีทว่ั ไป เลม 1. แมคกรอ-ฮิล อินเตอรเนชั่นแนลเอ็นเตอรไพรส, อิงค. กรุงเทพฯ.
12.6 นภดล ไชยคํา, พีรวรรณ พันธุมนาวินและลัดดาวัลย ผดุงทรัพย. 2547. เคมีทว่ั ไป เลม 2. แมคกรอ-ฮิล อินเตอรเนชั่นแนลเอ็นเตอรไพรส, อิงค. กรุงเทพฯ.
12.7 Averill B and P Eldredge. 2007. Chemistry Prinple, Pattes, and Applications. Benjamin Cummings,
Sanfrancisco.
12.8 Olmsted J and G.M. Williams. 2006. Chemistry. 4th ed. John Wiley& Sons. USA.
และหนังสือเคมีทว่ั ไปเลมอืน่ ๆ
13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน ตามตารางหนา 4
14. การทบทวนเพื่อปรับปรุงวีธีการสอนและระบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

ไมมีการทบทวน

มีการทบทวน โดย
 ไมแกไขปรับปรุง
 แกไขปรับปรุง ดังนี้ สุมทดสอบความรูหลังเรียนแตละบท เพื่อกระตุนใหนิสิต
ทบทวนบทเรียนดวยตนเอง
15. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต
3




ไมมีการประเมินผลการสอน
มีการประเมินผลการสอน โดย

 ไมมีการปรับปรุง
 มีการทสอบความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับรายวิชา
เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ลงนาม................................................ผูรายงาน
(นางสาวนวลจันทร มัจฉริยกุล)
วันที่ 11 มิถุนายน 2555

13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 01403111 ภาคตน ปการศึกษา 2555 หมู 700-703
สัปดาหที่ วัน / เดือน / ป
1

2
3
4
5
6
7
8
9

เนื้อหา

ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการ
ผูสอน
สอน
บรรยาย แบบฝกหัด นวลจันทร, สุนันท, นงพงา,
น้ําฝน
บรรยาย แบบฝกหัด นวลจันทร, สุนันท, นงพงา,
น้ําฝน
บรรยาย แบบฝกหัด นวลจันทร, สุนันท, นงพงา,
น้ําฝน

11,12 มิ.ย. 55

บทนํา (2 %)

2

14,15 มิ.ย. 55
18-22 มิ.ย. 55
25,26 มิ.ย. 55
28*,29 มิ.ย. 55
2,3 ก.ค. 55
5,6 ก.ค. 55
9-13 ก.ค. 55
16-20 ก.ค. 55

อะตอมและอิเล็กตรอนในอะตอม
ระบบพีริออดิก (10 %)
พันธะเคมี (10 %)

6

ปฏิกิริยาเคมี (10 %)

6

บรรยาย แบบฝกหัด นวลจันทร, สุนันท, นงพงา,
น้ําฝน

แกส (8 %)

4

บรรยาย แบบฝกหัด

23-26 ก.ค. 55
30,31 ก.ค. 55
2*,3* ส.ค. 55

ของแข็ง-ของเหลว (8 %)

6

6

นวลจันทร, สุนันท, ปติ, น้ําฝน

บรรยาย แบบฝกหัด นวลจันทร, สุนันท, นงพงา,
น้ําฝน
สารละลาย (8 %)
4
บรรยาย แบบฝกหัด กมลทิพย, นวลจันทร,
วรางคณา, วีรชัย
4-12 ส.ค.55 สอบกลางภาค บทนํา - แกส (40%)
4

10
11
12
13

14
15
16

13*,14 ส.ค. 55 สารละลาย (ตอ)
16,17 ส.ค. 55 อุณหพลศาสตรเบื้องตน (10%)
20-24 ส.ค. 55
27-31 ส.ค. 55 จลนพลศาสตรเคมี (10 %)

6

บรรยาย แบบฝกหัด กมลทิพย, นวลจันทร,
วรางคณา, วีรชัย

บรรยาย แบบฝกหัด กมลทิพย, นวลจันทร,
วรางคณา, วีรชัย
2 ก.ย. 55 เวลา 9.00-11.30 น. สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ของแข็ง - อุณหพลศาสตร 26 %
3,4 ก.ย. 55
จลนพลศาสตรเคมี (ตอ)
6,7 ก.ย. 55
สมดุลเคมี (4 %)
2
บรรยาย แบบฝกหัด กมลทิพย, นวลจันทร,
วรางคณา, วีรชัย
10-14 ก.ย. 55 สมดุลไอออน (10 %)
6
บรรยาย แบบฝกหัด กมลทิพย, นวลจันทร,
วรางคณา, วีรชัย
17,18 ก.ย. 55
20,21 ก.ย. 55 เคมีไฟฟา (10 %)
6
บรรยาย แบบฝกหัด กมลทิพย, นวลจันทร,
วรางคณา, วีรชัย
24-28 ก.ย. 55

17
หมายเหตุ

6

1-12 ต.ค. 55 สอบปลายภาค จลนพลศาสตรเคมี- เคมีไฟฟา (34 %)

1. วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 55 เปนวันไหวครู หมู 702,703 เรียนชดเชย วันอังคารที่ 3 ก.ค. 55 เวลา 17.00-19.00 น.
2. วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 55 และวันศุกรที่ 3 ส.ค. 55 เปนวันหยุดราชการ หมู 700-701 เรียนชดเชย วันจันทรที่ 30 ก.ค. 55 เวลา 17.00-19.00 น.
หมู 702-703 เรียนชดเชย อังคารที่ 31 ก.ค. 55 เวลา 17.00-19.00 น.
3. วันจันทรที่ 13 ส.ค. 55 เปนวันหยุดราชการ หมู 700 -701 เรียนชดเชย วันอังคารที่ 14 ส.ค. 55 เวลา 17.00-19.00 น.
4. หากมีวันหยุดอื่นนอกจากนี้จะนัดเรียนชดเชยในหองเรียน
5. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนสามารถ download ที่ http://www.chem.flas.kps.ku.ac.th/
6. ไมประกาศคะแนนสอบครั้งที่ 2

13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 01403111 ภาคตน ปการศึกษา 2555 หมู 800
สัปดาหที่ วัน / เดือน / ป
1
11 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
2
18,20 มิ.ย. 55
3
25,27 มิ.ย. 55
4
2 ก.ค. 55
4 ก.ค. 55
5
9,11 ก.ค. 55
6
16,18 ก.ค. 55
7
23,25 ก.ค. 55
8
30 ก.ค. 55
1 ส.ค. 55
9

เนื้อหา

ชัว่ โมง
2
6

กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยาย แบบฝกหัด
บรรยาย แบบฝกหัด

6

บรรยาย แบบฝกหัด

ปฏิกิริยาเคมี (10 %)

6

บรรยาย แบบฝกหัด

แกส (8 %)
ของแข็ง-ของเหลว (8 %)

4
6

บรรยาย แบบฝกหัด
บรรยาย แบบฝกหัด

บทนํา (2 %)
อะตอมและอิเล็กตรอนในอะตอม
ระบบพีริออดิก (10 %)
พันธะเคมี (10 %)

สารละลาย (8 %)
4
บรรยาย แบบฝกหัด
4-12 ส.ค.55 สอบกลางภาค บทนํา - แกส (40%)
5

ผูสอน
วันเพ็ญ

อาทร

10
11
12
13

14
15
16
17
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

13* ส.ค. 55
สารละลาย(ตอ)
15 ส.ค. 55
อุณหพลศาสตรเบื้องตน (10%)
6
บรรยาย แบบฝกหัด
20,22 ส.ค. 55
27,29 ส.ค. 55
จลนพลศาสตรเคมี (10 %)
6
บรรยาย แบบฝกหัด
2 ก.ย. 55 เวลา 9.00-11.30 น. สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ของแข็ง - อุณหพลศาสตร 26 %
3 ก.ย. 55
จลนพลศาสตรเคมี (ตอ)
5 ก.ย. 55
สมดุลเคมี (4 %)
2
บรรยาย แบบฝกหัด
10,12 ก.ย. 55
สมดุลไอออน (10 %)
6
บรรยาย แบบฝกหัด
17 ก.ย. 55
19 ก.ย. 55
เคมีไฟฟา (10 %)
6
บรรยาย แบบฝกหัด
24,26 ก.ย. 55
1-12 ต.ค. 55 สอบปลายภาค จลนพลศาสตรเคมี -เคมีไฟฟา (34 %)

วันจันทรที่ 13 ส.ค.55 เรียนตามปกติ
หากมีวันหยุดอื่นนอกจากนี้จะนัดเรียนชดเชยในหองเรียน
เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนสามารถ download ที่ http://www.chem.flas.kps.ku.ac.th/
ไมประกาศคะแนนสอบครั้งที่ 2

6

อาทร

