
ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus ) 
1.รหัสวิชา   ว 31221 
2.จ านวนหน่วยการเรียน  1.5 
3.ชื่อวิชา   เคมีพ้ืนฐาน 
4.ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  
6.ปีการศึกษา   2559 
7.ชื่อผู้สอน   นายอนุชา  ตู้แก้ว 
8.เงื่อนไขรายวิชา  - 
9.สถานภาพของวิชา  วิชาพ้ืนฐาน  
10.จ านวนคาบ : สัปดาห์  3  คาบ :  สัปดาห์  
11. ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอมของธาตุอนุภาคมูลฐานของอะตอมเลขอะตอมเลขมวลและ
ไอโซโทปสัญลักษณ์นิวเคลียร์การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุบางชนิดการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ
แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุศึกษาและทดลองเก่ียวกับชนิดของพันธะเคมีจากการน า
ไฟฟ้าของสารบางชนิดศึกษาการเกิดพันธะและสมบัติบางประการของสารโคเวเลนต์สารประกอบไอออนิกและ
โลหะ 

ศึกษาและทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมีศึกษาความสัมพันธ์ของพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีศึกษา
และค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีศึกษาและทดลองปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 
ศึกษาปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันการใช้ประโยชน์และผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาการเกิดและแหล่งปิโตรเลียมกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติการกลั่นน้ ามันดิบผลิตภัณฑ์ 
และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวันเลขออกเทนเลขซีเทน 

ศึกษาความหมายและตัวอย่างพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ 
พอลิเมอร์โครงสร้างสมบัติประเภทของพอลิเมอร์รวมทั้งการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้ 
ผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์ศึกษาทดลองจ าแนกชนิดของพลาสติกบางชนิดโดยใช้ความหนาแน่นเป็นเกณฑ์ 
ศึกษายางธรรมชาติรวมทั้งยางสังเคราะห์เส้นใยธรรมชาติเส้นใยสังเคราะห์และทดลองเตรียมเส้นใย 

ศึกษาองค์ประกอบหลักโครงสร้างประเภทแหล่งที่พบและความส าคัญของคาร์โบไฮเดรตลิพิด 
โปรตีนและกรดนิวคลีอิกซ่ึงเป็นสารชีวโมเลกุลศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต 
ลิพิดโปรตีน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุและสารประกอบ
พันธะเคมีปฏิกิริยาเคมีการใช้เชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์และสารชีวโมเลกุลโดยใช้การเรียนรู้ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้การส ารวจตรวจสอบสามารถน าความรู้ 



และหลักการไปใช้ประโยชน์เชื่อมโยงอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันสามารถจัด  
กระท าและวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหามีจิตวิทยาศาสตร์  
เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์มีจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  

12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1) สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 

 2) วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับ

พลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา 

 3) อธิบายการจัดเรียงธาตุและท านายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 

 4) วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร 

 5) สืบค้นข้อมูลและอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึ ด

เหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร 

 6) ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งอธิบายผลของ

สารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 7) ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ 

 8) สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่นล าดับส่วน

น้ ามันดิบ 

 9) สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่นล าดับส่ว น

น้ ามันดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 10) ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์สมบัติของพอลิเมอร์ 

 11) อภิปรายการน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อม 

 12) ทดลองและอธิบายองค์ประกอบประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต 

 13) ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้ ามัน 

 14) ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

 
 
 



13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
              1) นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากการทดลองของนักเรียนและกลุ่มเพื่อน แล้วสรุปประเด็นที่ได้จาก
การศึกษาและน าเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
 2) นักเรียนฟังค าบรรยาย หรือการสาธิตจากครูผู้สอน  
 3) นักเรียนค้นคว้าจากหนังสือ หรือเอกสาร หรือคู่มือจากแหล่งต่างๆเช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต  

14.หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
สัปดาห์ที่

(วัน/เดือน/
ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวนคาบ 

1-2 ธาตุและ
สารประกอบ 

- วิวัฒนาการของแบบจ าลอง
อะตอมของธาตุ 
- อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
- เลขอะตอมเลขมวลและ
ไอโซโทป 
- การจัดเรียงอิเล็กตรอน ใน
อะตอมของธาตุบางชนิด 
- ตารางธาตุ 
- พันธะเคมี 

บรรยาย สาธิต สืบค้นข้อมูล 
ปฏิบัติการทดลอง อภิปรายและ
น าเสนอผลการทดลอง 

6 

3-6 ปฏิกิริยาเคมี - การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
- ปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน 

บรรยาย สาธิต สืบค้นข้อมูล 
ปฏิบัติการทดลอง อภิปรายและ
น าเสนอผลการทดลอง 

12 

7-8 ปิโตรเลียม - การเกิดและแหล่ง
ปิโตรเลียม 
- การแยกแก๊สธรรมชาติ 
- การกลั่นน้ ามันดิบ 
- เชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวัน 

บรรยาย สาธิต สืบค้นข้อมูล 
ปฏิบัติการทดลอง อภิปรายและ
น าเสนอผลการทดลอง 

6 
 
 
 
 
 



สัปดาห์ที่
(วัน/เดือน/

ปี) 
หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวนคาบ 

9-12 พอลิเมอร์ - พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอ
ลิเมอร์สังเคราะห์ 
- การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
- โครงสร้างและสมบัติพอลิ
เมอร์ 
- ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ 

บรรยาย สาธิต สืบค้นข้อมูล 
ปฏิบัติการทดลอง อภิปรายและ
น าเสนอผลการทดลอง 

12 

13-20 สารชีวโมเลกุล - คาร์โบไฮเดรต 
- ลิพิด 
- โปรตีน 
- กรดนิวคลีอิก 

บรรยาย สาธิต สืบค้นข้อมูล 
ปฏิบัติการทดลอง อภิปรายและ
น าเสนอผลการทดลอง 

24 

รวม 60 

15.การวัดและประเมินผล ( 100  คะแนน ) 
 1) จากผลการทดสอบตามตัวชี้วัดประจ าบทเรียน (20 คะแนน) 
 2) ประเมินจากการปฏิบัติการทดลอง การน าเสนอผลการทดลอง และรายงานผลการทดลอง  (15 
คะแนน) 
 3) จากแบบฝึกหัดประจ าบทเรียน ใบงานและใบกิจกรรมต่างๆ (15 คะแนน) 
 4) การทดสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน) 
 5) การทดสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 

16.แหล่งการเรียนรู้ 
 1) จากการฟังค าบรรยาย  
 2) กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
 3)ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต  หนังสือและคู่มือต่างๆ  
 
 
       (ลงชื่อ)  
            (นายอนุชา  ตู้แก้ว)  

                                          ผูจ้ัดท า 
 

 



ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ) 
      (นางสุภรรณี   ดีเจริญ)  
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

(ลงชื่อ) 
      ( นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงชื่อ)  
       (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว)  
  


