
 
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

 
1. รหัสวิชา    2302177  
2. จํานวนหนวยกิต (Course Credit) 4 
3. ชื่อวิชา (Course Title)  เคมีทั่วไป General Chemistry 
4. คณะ/ภาควิชา   วิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี 
5.     ภาคการศึกษา (ตน/ปลาย/ฤดูรอน) ตน 
6. ปการศึกษา    2547 
7. ชื่อผูสอน       

7.1 ผูชวยศาสตราจารย.ดร.พรเทพ  สมพรพิสุทธิ์ 
       หองปฏิบัติการวิจัยเคมีคอมพิวเตอร  ชั้น 11  ตึกมหามกุฎ (SCI 25)  
       โทร: 02-2187604 
       Email: Pornthep.s@chula.ac.th 
       Office hours : จ/พฤ  15:30-17:00  และตามเวลานัดหมายนอกชั่วโมงเรียน 
7.2  รองศาสตราจารย.ดร.จายฮก  แซเอียบ 
       หอง 1021/4  ชั้น 10  ตึกมหามกุฎ (SCI 25) 

8. เง่ือนไขรายวิชา 
 8.1  วิชาที่ตองเรียนมากอน  - 
 8.2   วิชาบังคับ   - 
 8.3  วิชาควบ   - 
9. สถานภาพของวิชา (วิชาบังคับ/วิชาเลือก)  วิชาบังคับ  
10. ชื่อหลักสูตร (ชื่อหลักสูตรที่รายวิชาน้ันบรรจุอยู)    เภสัชศาสตรบัณฑิต 
11. วิชาระดับ (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก)   ปริญญาตรี 
12. จํานวนชั่วโมงท่ีสอน/สัปดาห    4  ชม./สัปดาห 
13.   เน้ือหารายวิชา (Course Description) ตามที่ปรากฏในหลักสูตร   
(ภาษาไทย)  อุณหพลศาสตร   การตีความพันธะเคมีเชิงคลาสสิก   แกส-ของเหลว-ของแข็ง   สาร
ละลาย   โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม   ตารางธาตุ   สมดุลเคมี   กรด-เบส   เคมีไฟฟา   
จลนพลศาสตรเคมี   การตีความพันธะเคมีเชิงควอนตัม   สารประกอบโคออรดิเนชัน 
(ภาษาอังกฤษ)  Thermodynamics; chemical bonding: classical interpretation; gases-liquids-solids; 
solutions; electronic structure of atoms; periodic table; chemical equilibrium; acids-bases; 
electrochemistry; chemical kinetics; chemical bonding: quantum interpretation; coordination 
compounds.  
14. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ  

14.1  วัตถุประสงคทั่วไปและ/หรือวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
- เรียนรูและเขาใจความรูพื้นฐานดานเคมีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
- สามารถปรับหรือนําความรูที่ไดไปประยุกตใช 



 2

- พัฒนาทักษะในการแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
14.2 เน้ือหารายวิชาตอสัปดาห   
ผูสอน :  ผศ.ดร.พรเทพ  สมพรพิสุทธิ์  (สําหรับเอกสารประกอบการสอนและโจทยแบบ

ฝกหัด  นิสิตสามารถดาวนโหลดไดจากเวบไซท  http://pioneer.chula.ac.th/~spornthe) 
พื้นฐานเบื้องตนที่สําคัญ (5 ชม. ) 
 สสารและการเปลี่ยนแปลง  สมบัติของสสาร ธาตุและสารประกอบ อนุภาคมูล
ฐาน  ระบบและหนวยมาตรวัด เลขนัยสําคัญ  การบอกคุณภาพของการวัด ทฤษฎีอะตอม
แบบด้ังเดิม  เลขอะตอมและไอโซโทป สูตรเคมี  มวลโมเลกุล  สูตรอยางงายและ
เปอรเซ็นตองคประกอบ การเรียกชื่อสารประกอบบางชนิด ปริมาณสารสัมพันธ  สมการ
และคํานวณเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี  การคํานวณความเขมขนของสารละลาย 
สมดุลเคมี  (6 ชม.) 

  สภาวะสมดุลทางเคมีและทางกายภาพ, คาคงที่สมดุล, สมดุลระหวางวัฏภาค, คา 
Kc , Kp ของระบบในวัฎภาคแกส, ความสัมพันธระหวางจลนศาสตรเคมีกับสมดุลเคมี, 
การคํานวณเกี่ยวกับสมดุล  การทํานายทิศทางของปฏิกิริยาจากคาคงที่สมดุล ปจจัยที่มีผล
ตอสมดุลเคมี  หลักของเลอชาเตอลิเยร, ทิศทางการเปลี่ยนแปลงและเขาสูสมดุลใหม   
กรดและเบส (4  ชม.) 

ทฤษฎีของกรด-เบส,  ไอออไนเซชัน, โปรโตเนชัน,  โครงสรางของ Hydrated H+,  
ออโตไอออไนเซชัน,  การคํานวณ [H3O+] , [OH ] , pH และ pOH,   ความแรงของกรด-
เบส,  สมดุลกรด-เบส,  คาคงที่การแตกตัวของกรด-เบส, คูกรดคูเบส, เปอรเซ็นตการแตก
ตัว, เกลือของกรด-เบส,  อิทธิพลของไอออนรวม ไฮโดรไลซิสของเกลือ  สารละลายบัฟ
เฟอร  กรด-เบส อินดิเคเตอร  การไทเทรตกรดกับเบส 
สมดุลการละลาย (4 ชม.) 

การละลาย,  คาคงที่ผลคูณของการละลาย,  อิทธิพลของไอออนรวมตอการละลาย, 
การวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยอาศัยสมบัติการละลาย   
จลนศาสตรเคมี  (5 ชม.) 

อัตราเร็วของปฏิกิริยา  คาคงที่อัตราเร็ว สมการกฎอัตราเร็ว,  อันดับของปฏิกิริยา  
Rate determining step, ความสัมพันธของความเขมขนของตัวทําปฏิกิริยากับเวลา,  ทฤษฏี
การชนและสมการของอารรีเนียส, ความสัมพันธของอัตราเร็วกับอุณหภูมิ,  พลังงาน
กระตุน    กลไกของปฏิกิริยา  กลไกขั้นมูลฐาน,  ตัวเรงปฏิกิริยา 
โครงสรางของอะตอม ( 4 ชม.) 
 โครงสรางของอะตอม  ทฤษฎีของบอรสําหรับไฮโดรเจนอะตอม ทฤษฎีกลศาสตร
คลื่น สมมุติฐานเดอบรอยด  หลักความไมแนนนอนของไฮเซนเบิรก กลศาสตรควอนตัม  
อะตอมิกออรบิตัล  ระดับพลังงานของอะตอมิกออรบิตัลตาง ๆ การจัดอิเล็กตรอนของ
อะตอม  ตารางธาตุและการจัดอิเล็กตรอนของธาตุ   
พันธะเคมี  (4 ชม.) 



 3

พันธะไอออนิก  พันธะโควาเลนท  ทฤษฎีที่ใชอธิบายการเกิดพันธะโควาเลนท, 
พหุบอนดในสารประกอบของคารบอน, รูปเรขาคณิตของโมเลกุล,  ไดโพลโมเมนต, 
ทฤษฎีวาเลนซบอนด,  ไฮบริดไดเซชันของอะตอมิกออรบิทัล, ทฤษฎีโมเลคูลารออรบิทัล,   
เรโซแนนซ 

 
ผูสอน : รศ.ดร.จายฮก  แซเอียบ 
เทอรโมไดนามิกส ( 12 ชม.) 
 พลังงาน  ความรอน งาน  พลังงานภายใน เอนทาลป กฎทางเทอรโมไดนามิกส 
กระบวนการ Spontaneous และ Non-spontaneous เอนโทรป  ขบวนการที่ผันกลับไดและ
ขบวนการที่ผันกลับไมได   พลังงานเสรีของกิบส  ความสัมพันธของ ∆G กับ ∆G° ความ
สัมพันธของคาคงที่สมดุลกับอุณหภูมิ 
สถานะของสาร  ( 12 ชม.) 
 สมบัติทั่วไปและสมการของแกส  ทฤษฎีจลนโมเลกุลของแกสอุดมคติ   การแจก
แจงความเร็วโมเลกุล  พฤติกรรมของแกสจริง  สมบัติทั่วไปและชนิดแข็ง  โครงสรางของ
ผลึกและระบบผลึก  โครงสรางแบบชิดกันและโครงสรางของเกลือ  ความไมสมบูรณของ
ผลึก  สมบัติทั่วไปของของเหลวและสารละลาย  การเปลี่ยนสถานะของของเหลว  แผนผัง
วัฎภาค  การละลายและความเขมขนของสารละลาย  สารละลายอุดมคติและสารละลาย
นอกอุดมคติ  สมบัติคอลลิเกทิฟ 
ปฏิกิริยารีดอกซและเคมีไฟฟา ( 3 ชม.) 
 ออกซิเดชันสเตท, สมการปฏิกิริยารีดอกซ, เซลลไฟฟาเคมี , ขั้วไฟฟาชนิดตาง ๆ 
ความตางศักยของเซลล ศักยไฟฟาคร่ึงเซลลมาตรฐาน สมการของเนินสต  ความสัมพันธ
ของ ε° กับคาคงที่ของสมดุล  เซลลที่มีความเขมขนตางกัน อิเลกโทรไลซิส  ผลิตภัณฑที่
ไดจากอิเลกโทรไลซิส ประโยชนของอิเลกโทรไลซิส เซลลไฟฟาใชงาน  เซลลมาตรฐาน
สารประกอบโคออรดิเนชัน (5 ชม.) 
โลหะทรานซิชัน,  สมบัติทางกายภาพ,  อิเล็กตรอนคอนฟกุเรชัน,  เลขออกซิเดชัน,  
สมบัติทางแมเหล็ก,  การเกิดสารเชิงซอน,  สมบัติทางเคมีของธาตุทรานซิชัน, เลขโคออร
ดิเนชัน,  การเรียกชื่อสารประกอบโคออรดิเนชัน,  สเตอริโอเคมีของสารประกอบโคออร
ดิเนชัน,  พันธะในสารประกอบโคออรดิเนชัน 

14.3  วิธีจัดการเรียนการสอน  การสอนแบบการบรรยาย 
14.4  สื่อการสอน   แผนใส  เอกสารประกอบการสอน  โจทยแบบฝกหัด 
14.3  การวัดผลการเรียน     
 คร่ึงแรกของเทอม       50% 
  - การสอบกลางภาคตน (สอบวันที่ 29 ก.ค. 47 13.00-16.00) 35% 
  - Quiz/การบาน (สงตามเวลาที่กําหนด)    15% 

  คร่ึงหลังของเทอม       50% 
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15. รายชื่อหนังสืออานประกอบ 
15.1 หนังสือบังคับ   

- เอกสารประกอบการสอน  
- R. Chang, Chemistry, McGraw-Hill, Inc. 

15.2 หนังสืออานเพิ่มเติม  
- ตําราเคมีทั่วไปภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ไดทุกสํานักพิมพ 
- โจทยแบบฝกหัด 

16.   การประเมินผลการเรียนการสอน 
16.1 ใชแบบประเมินการสอนรูปแบบใด จาก 12 รูปแบบของมหาวิทยาลัย  หรือรูปแบบอ่ืน 

04  การสอนแบบการบรรยาย   
16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนคร้ังที่ผานมา  

  ปรับปรุงเน้ือหา  สื่อการสอน  


