1. คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. รหัสวิชา 01403231
จํานวนหน่ วยกิต 2 หน่วยกิต (2-0)

ประมวลการสอน
ภาคปลาย ปี การศึกษา 2554
สายวิชา โครงการจัดตังสายวิชาเคมี
ชื#อวิชา
(ไทย) ปริมาณวิเคราะห์ ทางเคมี
(อังกฤษ) Chemical Quantitative Analysis

3. คณะผู้สอน
รายชื,อผูส้ อน
ห้องทํางาน
ติดต่อ
หมู่ที,รับผิดชอบ
1. .อ.ดร. วีรมลล์ ไวลิขิต SC2-322
โทร (034) 281105 – 7 ต่อ 7634 E – mail veeramol.v@ku.ac.th
700
2. อ. วิไลลักษณ์ ขวัญยืน SC2-330
โทร (034) 281105 – 7 ต่อ 7636 E – mail faaswls@ku.ac.th
700
4. การให้ นิสิตเข้ าพบและให้ คาํ แนะนํานอกเวลาเรียน
สัปดาห์ละ 1 ชม. ต่อนิสิต 1 คนโดยนัดหมายกับ อ.ผูส้ อนล่วงหน้า
5. จุดประสงค์ ของวิชา
1. เพื,อให้นิสิตมีความรู ้พืนฐานเกี,ยวกับหลักการเบืองต้นในเคมีวเิ คราะห์
2. เพื,อให้นิสิตมีความรู ้พืนฐานในการวิเคราะห์ทางเคมีในเชิงปริ มาณ
3. เพื,อให้นิสิตสามารถนําความรู ้ในทางเคมีปริ มาณวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์แขนงอื,นได้
6. คําอธิบายรายวิชา
หลักและกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี สถิติศาสตร์ในระเบียบวิธีวเิ คราะห์ ทฤษฎีในปริ มาณวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยนําหนัก
การวิเคราะห์โดยการไทเทรต การไทเทรตกรด-เบส โดยการเกิดตกตะกอน โดยการเกิดสารเชิงซ้อนและรี ดอกซ์ หลักพืนฐานของ
สเปกโทรสโคปี แบบดูดกลืน
7. เค้ าโครงรายวิชา
1. การวิเคราะห์ทางเคมี
1 ชัว, โมง
2. สถิติศาสตร์ในระเบียบวิธีวเิ คราะห์
3 ชัว, โมง
3. ปริ มาตรวิเคราะห์และการไทเทรต
3 ชัว, โมง
4. การไทเทรตแบบกรด – เบส
6 ชัว, โมง
5. การไทเทรตรี ดอกซ์
4 ชัว, โมง
6. การไทเทรตโดยการเกิดตะกอน
3 ชัว, โมง
7. การไทเทรตโดยการเกิดสารเชิงซ้อน
4 ชัว, โมง
8. การวิเคราะห์โดยนําหนัก
3 ชัว, โมง
9. สเปกโทรสโกปี แบบดูดกลืน
3 ชัว, โมง
8. วิธีสอนทีเ# น้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ
การบรรยาย การเขียนรายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง แบบฝึ กหัด การเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ อภิปราย การวิเคราะห์วจิ ารณ์
การสรุ ปและนําเสนอ
9. อุปกรณ์ สื#อการสอน
คอมพิวเตอร์ เครื, องฉายกระดาษ ไวท์บอร์ด เอกสารประกอบคําบรรยาย

10. การวัดผลสัมฤทธิMในการเรียน

รายการ
ความสนใจ
(สอบย่อย รายงาน แบบฝึ กหัด การเข้าห้อง)
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

จํานวนเปอร์ เซ็นต์
20%
35 %
45 %

11. การประเมินผลการเรียน
ประเมินผลโดยการแบ่งกลุ่มการเรี ยนเป็ น 8 ระดับ ( A, B+, B, C+, C, D+, D, F ) โดยในการแบ่งกลุ่มคะแนนจะพิจารณาคะแนนอิง
กลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
12. เอกสารอ่ านประกอบ
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3. D.A.Skoog, D.M.West and F.J.Holler, “Analytical Chemistry,An Introduction” 6th ed., Saunders College Publishing, New
York, 1994
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7. W.L. Masterton , E.J.Slowinski and C.L. Stanitski, “ Chemical Principles with Qualitative Analysis”, 6 th ed., CBS College
Publishing, Philadelphia, 1986
8. สุพจน์ โตตระกูล, “ หลักการของปฐพีเคมีวเิ คราะห์ “ , สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุ งเทพ, 2526
9. ประพีร์ ผลอนันต์,”เคมีวเิ คราะห์ 1”,ภาควิชาเคมี,คณะวิทยาศาสตร์,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2528
10. ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์,”เคมีวเิ คราะห์”, สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพ ,2537
11. มุกดา จิรภูมิมินทร์,”เคมีวเิ คราะห์ปริ มาณ 1”, ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. มุกดา จิรภูมิมินทร์,”เคมีวเิ คราะห์ปริ มาณ 2”, ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. คู่มือปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์เบืองต้น, ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13. ตารางทีเ# กีย# วข้ องกับการเรียน ประจําภาคต้ น ปี การศึกษา 2553
ว/ด/ป
เนือP หา
16 พ.ย. 54
แนะนํารายวิชา, การวิเคราะห์ทางเคมี,
สถิติศาสตร์ในระเบียบวิธีวเิ คราะห์
23 พ.ย. 54
สถิติศาสตร์ในระเบียบวิธีวเิ คราะห์
30 พ.ย. และ 14 ธ.ค. 54
ปริ มาตรวิเคราะห์และการไทเทรต
21, 28 ธ.ค. 54 และ
การไทเทรตกรด-เบส
18 ม.ค. 55
สอบกลางภาค

กิจกรรม
บรรยาย แบบฝึ กหัด
บรรยาย แบบฝึ กหัด
บรรยาย แบบฝึ กหัด
บรรยาย แบบฝึ กหัด

เรื#องการวิเคราะห์ ทางเคมี–การไทเทรตกรด-เบส จํานวน 35 % ( วัน/เวลาประกาศในชัPนเรียน)
25 ม.ค. 55
การไทเทรตรี ดอกซ์
บรรยาย แบบฝึ กหัด
1 ก.พ. 55
การไทเทรตแบบตกตะกอน
บรรยาย แบบฝึ กหัด
8, 15 ก.พ. 55
การไทเทรตแบบตกตะกอน, การไทเทรตสารเชิงซ้อน
บรรยาย แบบฝึ กหัด
22, 29 ก.พ. 55
การไทเทรตสารเชิงซ้อน, การวิเคราะห์โดยนําหนัก
บรรยาย แบบฝึ กหัด
7 มี.ค. 55
การวิเคราะห์โดยนําหนัก,
บรรยาย แบบฝึ กหัด
สเปกโทรสโกปี แบบดูดกลืนเบืองต้น
สอบปลายภาค
เรื#องการไทเทรตรีดอกซ์ –สเปกโทรสโกปี ฯ จํานวน 45%(วัน/เวลาประกาศในชัPนเรียน)
14. การทบทวนเพือ# ปรับปรุงวิธีสอนและระบบการสอนทีเ# น้ นผู้เรียนเป็ นศู นย์ กลาง
ไม่ทบทวน
ทบทวน และ
ไม่แก้ไขปรับปรุ ง เนื,องจาก แก้ไขปรับปรุ ง ปรับลําดับหัวข้อเนือหาให้สอดคล้องกับวิชา 01403232
15. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต
ไม่มีการประเมินผลการสอน
มีการประเมินผลการสอน และ
ไม่มีการปรับปรุ ง เนื,องจาก มีการปรับปรุ ง

ลงนาม

ผูร้ ายงาน

(อ.ดร.วีรมลล์ ไวลิขิต)
ผูจ้ ดั การรายวิชา ปริ มาณวิเคราะห์ทางเคมี (01403231)
วันที, 8 พฤศจิกายน 2554

