ประมวลการสอน
ภาคตน ปการศึกษา 2555
1.

คณะ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สายวิชา โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี

2.

รหัสวิชา 01403114
จํานวนหนวยกิต 1(0-3-2)
พื้นฐาน: 01403117 หรือลงเรียนพรอมกัน

ชื่อวิชา (ไทย) ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
(อังกฤษ) Laboratory in Fundamentals of General Chemistry

3.

คณะผูสอน
รายชื่อผูสอน
1. อ.ดร. กมลทิพย ขัตติยวงศ
2. รศ.ดร. จงรักษ แกวประสิทธิ์
2. ผศ.ดร.ฐิติยา แซปง
4. อ.ดร. น้ําฝน ทองทวี
5. อ. ดร.นงพงา จรัสโสภณ
6. อ.ดร.บุญเดช เบิกฟา
7. อ.ดร. พจมาลย พูลมี
8. อ.ดร. พิเชษฐ อนุรักษอุดม
9. อ. วิไลลักษณ ขวัญยืน
10. รศ.ดร. วีรชัย พุทธวงศ
3. อ.ดร. วีรมลล ไวลิขิต
12. ผศ วุฒิพงศ ศิลปวิศาล
13. อ.ดร. สุนันท ทิพยทิพากร

4.

การใหนิสิตเขาพบและใหคําแนะนํานอกเวลาเรียน
สัปดาหละ 1 ชม. ตอนิสิต 1 คนโดยนัดหมายกับ อ.ผูสอนลวงหนา

5.

จุดประสงคของวิชา
1 เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในทฤษฎีทางเคมี
2 เพื่อใหนิสิตมีทกั ษะในการศึกษาทดลองทางเคมี

6.

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีทั่วไปหลักมูล

หองทํางาน
SC2-318
SC5-103
SC2-330
SC2-316
SC5-103
SC2-316
SC2-329
SC2-326
SC2-330
SC4-110
SC2-322
SC9-102
SC2-321

หมูที่รับผิดชอบ
839

717
712, 718, 723
836
837

711, 722
838
840

835
713, 716, 721
714, 843
715, 720
719, 724, 844
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7.

เคาโครงรายวิชา
1 ขอแนะนําเกีย่ วกับความปลอดภัยและวิธีปฏิบตั ิในหองปฏิบัตกิ าร การใชอุปกรณและเทคนิคการปฏิบตั ิ
2 ปฏิกิริยาเคมีและความสัมพันธทางน้ําหนัก
3 แบบจําลองโมเลกุลและรูปทรงทางเรขาคณิตของโมเลกุล
4 สารประกอบไอออนิกและโควาเลนต
5 กฎของแกส
6 การหาน้ําหนักโมเลกุลโดยการสูงขึ้นของจุดเดือดของสารละลาย
7 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน
8 ผลของความเขมขนและอุณหภูมติ ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
9 สมดุลเคมี
10 pH และสารละลายบัฟเฟอร
11 การไทเทรตระหวางกรดกับเบส
12 การวิเคราะหแอนไอออน
13 การวิเคราะหแคตไอออน

8.

วิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การบรรยาย การปฏิบัติ สอบวิเคราะหสารตัวอยาง การเขียนรายงานผลการทดลอง

9.

อุปกรณสื่อการสอน
แผนใส วิดีโอ แบบจําลอง สารเคมี เครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร

3.0 ชั่วโมง
3.0 ชั่วโมง
3.0 ชั่วโมง
3.0 ชั่วโมง
3.0 ชั่วโมง
3.0 ชั่วโมง
3.0 ชั่วโมง
3.0 ชั่วโมง
3.0 ชั่วโมง
3.0 ชั่วโมง
3.0 ชั่วโมง
6.0 ชั่วโมง
6.0 ชั่วโมง

10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
รายการ

จํานวนเปอรเซ็นต
24%
9%
14%
23%
30%

สอบยอย (12 บท บทละ 2%)
รายงานผลการทดลอง (9 บท บทละ 1%)
การวิเคราะหสารตัวอยาง (รายบุคคล 11% และรายกลุม 3%)
การเขาทําปฏิบัตกิ าร (การสรุปวิธที ดลอง การเขาเรียน การแตงกาย ความสนใจ ความเขาใจ)
การสอบขอเขียน (กลางภาค 15.0% และปลายภาค 15.0%)
11. การประเมินผลการเรียน
ประเมินโดยตัดเกรดแบบอิงเกณฑ โดยแบงคะแนนเปน 8 กลุม
คะแนน (%)
<55
55-59
60-64
ระดับคะแนน
F
D
D+

65-69
C

70-74
C+

12. เอกสารอานประกอบ
หนังสือปฏิบัติการเคมีทั่วไป I ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

75-79
B

80-84
B+

≥85
A
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13. ตารางที่เกี่ยวของกับการเรียน ประจําภาคตน ปการศึกษา 2555
13.1 ตารางเวลาเรียน หมูเรียนและหองเรียน สําหรับนิสิตสาขาตางๆ
วัน
เวลา
จันทร
09.00-12.00
09.00-12.00
อังคาร
13.00-16.00
พุธ
13.00-16.00
09.00-12.00
พฤหัสบดี
17.00-20.00
ศุกร
17.00-20.00

หมู/ หอง
711/SC2-203 712/SC2-204 713/SC5-204
714/SC5-105 715/SC5-107
716/SC3-203 717/SC2-204
718/SC5-105 719/SC5-107 720/SC5-204 721/SC5-206
722/SC2-203 723/SC2-204 724/SC5-204
835/SC5-105 836/SC5-107 837/SC5-204 838/SC5-206
839/SC5-204 840/SC5-206 843/SC5-105 844/SC5-107

13.2 ตารางกิจกรรมการเรียนในแตละชวงสัปดาห
สัปดาห
วัน/เดือน/ป
เรื่อง
1
11-15 มิ.ย.55
นิสิตเตรียมความพรอม
2
18-22 มิ.ย.55
บทที่ 1 แนะนํารายวิชา แนะนําวิธีปฏิบัติการ
1

กิจกรรม
สงรูป จัดหาหนังสือและเสื้อกาวน
ทดสอบยอย จัดกลุม แจงขอปฏิบัติ

บทที่ 2 ปฏิกิรยิ าเคมีและความสัมพันธทางน้ําหนัก

ทดสอบยอย ปฏิบัติการ รายงานผล

4
5
6

25-29 มิ.ย.55
2-6 ก.ค.55
9-13 ก.ค. 55
16-20 ก.ค. 55

บทที่ 4 แบบจําลองโมเลกุล
บทที่ 16-17 คุณภาพวิเคราะหและการวิเคราะหแคตไอออน
การวิเคราะหแคตไอออนในตัวอยาง

7

23-27 ก.ค. 55

บทที่ 18 การวิเคราะหแอนไอออนในตัวอยาง

8

30 ก.ค.-3 ส.ค. 55

ทดสอบยอย ปฏิบัติการ รายงานผล
ทดสอบยอย ปฏิบัติการ
วิเคราะหตัวอยางรายบุคคล 4%
ทดสอบยอย ปฏิบัติการ วิเคราะห
ตัวอยางรายบุคคล 4%
ทดสอบยอย ปฏิบัติการ รายงานผล

9

5 ส.ค. 55

10

13-17 ส.ค. 55

11

20-24 ส.ค .55

12

27-31 ส.ค. 55

13

3-7 ก.ย. 55

14

10-14 ก.ย. 55

บทที่ 8 pH และสารละลายบัฟเฟอร

15

17-21 ก.ย. 55

บทที่ 3 ปฏิกิรยิ าออกซิเดชัน-รีดักชัน

16

24-28 ก.ย. 55

สํารองปฏิบตั ิการเคมี

3

2

3

บทที่ 9 การหาน้าํ หนักโมเลกุลโดยการสูงขึน้ ของจุดเดือดของ
สารละลาย
สอบกลางภาค บทที่ 1 2 4 9 16 17 18
บทที่ 10 กฎของแกส
บทที่ 13 ผลของความเขมขนและอุณหภูมิตออัตราการ
เกิดปฏิกิรยิ าเคมี
บทที่ 11 สมดุลเคมี
บทที่ 5-6 การไทเทรตระหวางกรดกับเบส

สอบขอเขียนแบบปรนัย 15.0%
ทดสอบยอย ปฏิบัติการ รายงานผล
ทดสอบยอย ปฏิบัติการ รายงานผล
ทดสอบยอย ปฏิบัติการ รายงานผล
ทดสอบยอย ปฏิบัติการ รายงานผล
วิเคราะหตัวอยางรายกลุม 3%
ทดสอบยอย ปฏิบัติการ รายงานผล
วิเคราะหตัวอยางรายบุคคล 3%
ทดสอบยอย ปฏิบัติการ รายงานผล
สํารองปฏิบตั ิการเคมี หรือประกาศ
รายชื่อนิสิตที่ไมสิทธิส์ อบ

4
สัปดาห

วัน/เดือน/ป

17

6 ต.ค.55

เรื่อง

กิจกรรม
สอบขอเขียนแบบปรนัย 15.0%

สอบปลายภาค บทที่ 3 5-6 8 10 11 13

1

28 มิ.ย. เปนวันไหวครู หมู 722-724 เรียนชดเชย วันอังคารที่ 3 ก.ค. เวลา 17.00-20.00 น. ใชหอ งปฏิบตั กิ ารตามเวลาเรียนปกติ หรือ นัดเรียนชดเชย
กับอาจารยผูสอนในหองเรียน

2

2 ส.ค. เปนวันอาสาฬหบูชา หมู 722-724 เรียนชดเชย วันอังคารที่ 7 ก.ค. เวลา 17.00-20.00 น. ใชหอ งปฏิบตั กิ ารตามเวลาเรียนปกติ หรือนัดเรียน
ชดเชยกับอาจารยผูสอนในหองเรียน

3

12 ส.ค. เปนวันแม หมู 711-713 เรียนชดเชย วันอังคารที่ 21 ส.ค. เวลา 17.00-20.00 น. ใชหอ งปฏิบตั กิ ารตามเวลาเรียนปกติ
หรือนัดเรียนชดเชยกับอาจารยผสู อนในหองเรียน
หมายเหตุ 1. หากมีวนั หยุดอืน่ นอกเหนือจากนี้ อาจารยผสู อนจะนัดสอนชดเชยในหองเรียน
2. วันไหวครู และวันหยุดราชการตาง ๆ หมู 835-844 ยังคงเรียนตามปกติ หรือนัดเรียนกับอาจารยผสู อนในหองเรียน

14. การทบทวนเพื่อปรับปรุงวิธีสอนและระบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
 ไมมีการทบทวน
 มีการทบทวนโดย
 ไมปรับปรุงแกไข
 ปรับปรุงแกไข ดังนี้:
15. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต
 ไมมีการประเมินผลการสอน
 มีการประเมินผลการสอนโดย
 ไมปรับปรุงแกไข
 ปรับปรุงแกไข ดังนี้:
ลงนาม............................................................... ผูรายงาน
(อ. ดร.วีรมลล ไวลขิต)
ผูจัดการรายวิชาปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป (01403114)
วันที่ 9 มิถุยนยน 2555

5
ระเบียบและกฎเกณฑสาหรับรายวิชาปฏิบัติการ 01403114
ระเบียบการเขาหองปฏิบตั กิ าร
1. แตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สวมเสื้อกาวนและรองเทาที่หุมสนและปลายเทา
2. หามรับประทานอาหารและเครือ่ งดืม่ ในหองปฏิบัติการ
3.หามเลนและสงเสียงดังในหองปฏิบตั กิ าร
4. ขออนุญาตอาจารยผูควบคุมทุกครั้งเมื่อตองการออกจากหอง
5. หามสูบบุหรีใ่ นสถานศึกษา มีโทษตามกฎหมาย
6. นิสิตที่ผมยาว ใหรวบผมทุกครั้งที่เขาทําปฏิบัติการ
ระเบียบทัว่ ไปในการใชหองปฏิบตั ิการ
ยึดถือตามขอปฏิบัตทิ ว่ั ไปและความปลอดภัย(บทนํา)ในหนังสือปฏิบตั กิ ารเคมีทั่วไป และมีขอ ปฏิบัตเิ พิม่ เติมดังนี้
1. ลางอุปกรณในอางที่อาจารยแจงไวเทานั้น
2. เปดตูด ดู ควันใหทาํ งานกอนทําปฏิบตั กิ ารและปดหลังจากเสร็จปฏิบัติการ
การลา และการชดเชยปฏิบตั ิการ
1. การมาสายเกินกวา 30 นาทีโดยไมมีเหตุผลอันสมควรถือวาขาดปฏิบัติการครั้งนั้นๆ และไมอนุญาตใหชดเชยปฏิบตั กิ าร
2. การขาดปฏิบตั ิการโดยมิไดลาปวยหรือลากิจไมอนุญาตใหชดเชยปฏิบตั กิ าร
3. การลาปวยเมือ่ หายปวยแลวนิสติ แจงอาจารยผสู อนทันที ทัง้ นีอ้ นุญาตใหชดเชยปฏิบตั กิ ารไดสาํ หรับผูทม่ี ี ใบลาที่ลงนามโดยอาจารยท่ีปรึกษา และมี
ใบรับรองแพทย
4. การลากิจนิสติ ตองสงใบลากิจทีอ่ าจารยทป่ี รึกษาลงนามลวงหนากอนถึงวันเรียนปฏิบตั ิการไมนอ ยกวา3 วันทําการ ทัง้ นี้นสิ ิตตองชดเชยปฏิบัตกิ ารในสัปดาห
ทีล่ าหรือในสัปดาหถดั ไปเทานัน้
การสอบและหมูเรียน
1. มีทดสอบยอยในชวง10 นาทีแรกของการทําปฏิบัติการแตละครัง้ หากนิสติ มาสายอนุญาตใหสอบไดเทาทีเ่ วลาเหลืออยูนสิ ิตทีม่ าหลังจากสอบเสร็จแลวใหอยู
ในดุลพินิจของอาจารยผูสอน
2. การสอบกลางภาคและปลายภาคเลขหมูเ รียนที่ใชในการเขาหองสอบและเขียนบนกระดาษคําตอบใหยึดตามเลขหมูเ รียนทีท่ างมหาวิทยาลัยแจงไวใน
อินเตอรเน็ตจะไมมกี ารตรวจขอสอบใหกับนิสิตทีเ่ ขาหองสอบผิดหรือเขียนเลขหมูผดิ
รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนในการเขาปฏิบัติการแตละครั้ง
1) การเขาปฏิบตั ิการ รวม 1 คะแนน
•
เขาทําปฏิบตั ิการ
•
ไมเขาทําปฏิบตั ิการ
•
เขาสอบยอยแตไมเขาปฏิบตั ิการ
ถาคะแนนเขาทําปฏิบตั กิ ารเปน 0 ใหถอื วาขาดปฏิบัตกิ าร
2) การแตงกาย รวม 1 คะแนน
• แตงกายไมเรียบรอย
• นิสิตที่ผมยาวแลวไมรวบผม

1 คะแนน
0 คะแนน
0 คะแนน

0 คะแนน
0 คะแนน
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• แตงกายถูกระเบียบ นิสิตที่ผมยาวแลวรวบผม
1 คะแนน
3) ความสนใจ รวม 3 คะแนน
• สงสรุปขัน้ ตอนการทดลอง ไมลาชากวากําหนดเวลา
• รวมกันทําการทดลอง รวมกันสรุปผลการทดลอง
• ไมเลนหรือคุยกันเสียงดัง ไมทานอาหารในหองปฏิบตั ิการ
การใหหรือหักคะแนนอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอน
4) ความเขาใจ รวม 3 คะแนน
• อาจารยซกั ถามในเนือ้ หา หรือ ความคิดเห็นตางๆ ในขณะทําปฏิบตั กิ าร
5) สรุปขัน้ ตอนการทดลอง รวม 2 คะแนน
• สงสรุปขัน้ ตอนการทดลองโดยไมลอกขอความจากหนังสือ
2 คะแนน
• สงสรุปขัน้ ตอนการทดลองโดยลอกขอความจากหนังสือ
1 คะแนน
• สรุปไมไดใจความ หรือ ไมสง ขัน้ ตอนการทดลอง
0 คะแนน
สรุปขั้นตอนการทดลองในสมุดปกออน กลุม ละ 1 เลม หรือตามที่อาจารยผูสอนกําหนด

