
                                              ประมวลรายวิชา (Course  Syllabus) 

1. รหสัวิชา    ว 32181 

2. จ านวนหน่วยการเรียน   1.0 

3. ช่ือวิชา     วิทยาศาสตร์ 

4. ระดบัชัน้   มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

5. กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ 

6. ปีการศกึษา   2559 

7. ช่ือผู้สอน   นางนภาพนัธ์  พลหาร 

8. เง่ือนไขรายวิชา    - 

9. สถานภาพของวิชา  วิชาพืน้ฐาน 

10. จ านวนคาบ : สปัดาห์  2 คาบ : สปัดาห์ 

11. ค าอธิบายรายวิชา 
   

  ศกึษาธาตแุละสารประกอบ ชนิดของธาต ุ แนวโน้ม ความเป็นโลหะและอโลหะ ของธาตใุนตาราง

ธาต ุโครงสร้างอะตอม  พนัธะเคมี  การเกิดปฏิกิริยาเคมี สมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวนัและ

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  สารเคมีในชีวิตประจ าวนั  อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สารชีวโมเลกลุ การเกิดและ

แหลง่ปิโตรเลียม  การกลัน่น า้มนัดบิและผลิตภณัฑ์  การแยกก๊าซธรรมชาตแิละผลิตภณัฑ์  เชือ้เพลิงใน

ชีวิตประจ าวนั  ผลของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พอลิเมอร์ธรรมชาตแิละพอลิเมอร์

สงัเคราะห์  การเกิดและโครงสร้างของพอลิเมอร์  ผลิตภณัฑ์จากพอลิเมอร์  ผลท่ีเกิดจากการผลิตและจากการ

ใช้พอลิเมอร์  ตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  

ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตดัสินใจ  ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง และดแูล

รักษาสิ่งมีชีวตอ่ืนๆ เฝ้าระวงัและพฒันาสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คณุธรรมและ

คา่นิยมท่ีเหมาะสม 

 

 

 



12.  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

  1.สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม  และสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 

  2.วเิคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอิเล็กตรอนในระดบัพลงังาน    

          นอกสุดกบัสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา 

  3.อธิบายการจดัเรียงธาตุและท านายแนวโนม้สมบติัของธาตุในตารางธาตุ 

  4.วเิคราะห์และอธิบายการเกิดพนัธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร 

  5.สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดเดือด  จุดหลอมเหลว  และสถานะของสารกบัแรงย ึ    

          เหน่ียวระหวา่งอนุภาคของสาร 

 6.  ทดลอง   อธิบาย  และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทัว่ไปท่ีพบในชีวติประจ าวนั  รวมทั้งอธิบายผลของ   

           สารเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

      7.ทดลองและอธิบายอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  และน าความรู้ไป 

         ใชป้ระโยชน์ 

  8.สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม  กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ  และการกลัน่ล าดบัส่วน 

         น ้ามนัดิบ 

      9.สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายการน าผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลัน่ล าดบัส่วน 

        น ้ามนัดิบไปใชป้ระโยชน์  รวมทั้งผลของผลิตภณัฑ์ต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

13.  กระบวนการจดักาเรียนรู้ 

  1. นกัเรียนฟังค าบรรยายจากครูผู้สอน 

  2. นกัเรียนศกึษาค้นคว้าจากการทดลองของนกัเรียนและกลุม่พืน้ฐาน 

  3.  นกัเรียนค้นคว้าจากหนงัสือ  หรือเอกสาร  หรือคูมื่อจากแหลง่ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นจากห้องสมดุ หรือจาก 

                  อินเตอร์เน็ต 

 

 

 

 



14.  หนว่ยการเรียนรู้และสาระส าคญัตอ่สปัดาห์ 

 

สปัดาท่ี  
(วนั/เดือน/
ปี) 

หนว่ยการเรียนรู้ หวัข้อ การจดักิจกรรม
การเรียนรู้
(โดยสงัเขป) 

จ านวน
คาบ 

1 
(10-13/5/59) 

บทท่ี 1 ธาตแุละ
สารประกอบ 

 
 

1.1วิวฒันาการของแบบจ าลองอะตอม 
 

บรรยายและ
อภิปราย 

2 

2  1.2อนภุาคมลูฐานของอะตอม 
 

บรรยาย 
อภิปราย 
 
 

2 

3  1.3เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป 
 

บรรยาย 
อภิปราย  
 

2 

4-5  1.4การจดัเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุ
บางชนิด 

 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

4 

6  1.5ตารางธาต ุ 
1.5.1สมบตัิความเป็นโลหะและอโลหะของ
ธาตตุามตารางธาต ุ

บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 
 
 

2 

7-8  1.6 พนัธะเคมี 
1.6.1 พนัธะโคเวเลนต์ 
 1.6.2   พนัธะไอออนนิก 
1.6.3 พนัธะโลหะ 
 
 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

4 



สปัดาท่ี  
(วนั/เดือน/
ปี) 

หนว่ยการเรียนรู้ หวัข้อ การจดักิจกรรม
การเรียนรู้
(โดยสงัเขป) 

จ านวน
คาบ 

9 บทท่ี 2 ปฏิกิริยาเคมี 2.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 

2 

10 สอบกลางภาคเรียน    
11 บทท่ี 2 ปฏิกิริยาเคมี  

 
2.2 พลงังานกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

บรรยาย 
อภิปราย 

2 

12  2.3 อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  

บรรยาย 
อภิปราย 

2 

13-14  2.4 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่อตัราการเกิดปฏิกิริยา บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 

4 

15  2.5 ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวนั 
 

บรรยาย 
อภิปราย 

2 

16 บทท่ี 3 ปิโตรเลียม 
 

3.1 การเกิดและแหลง่ปิโตรเลียม 
 

บรรยาย 
อภิปราย 

2 

17 
 

 3.2 การแยกแก๊สธรรมชาติ 
 

บรรยาย 
อภิปราย 

2 

18  3.3 การกลัน่น า้มนัดิบ 
 

บรรยาย 
อภิปราย 

2 

19  3.4 เชือ้เพลิงในชีวิตประจ าวนั บรรยาย 
อภิปราย 

2 

20 สอบปลายภาค    
 

 

 



15 การวดัและประเมินผล 

  15.1  ประเมินจากการทดลองและการเขียนรายงานการทดลอง  

   ก่อนการสอบกลางภาค  5  คะแนน 

   หลงัการสอบกลางภาค  5  คะแนน 

 

  15.2 ประเมินจากงาน หรือแบบฝึกหดั และการทดสอบย่อย 

  ก่อนการสอบกลางภาค    10  คะแนน 

   หลงัการสอบกลางภาค    10  คะแนน 

  15.3  ประเมินจากคณุลกัษณะของนกัเรียน (จิตพิสยั)  10  คะแนน 

  15.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค     20   คะแนน 

  15.5  ประเมินจากการสอบภาคปฏิบตัิ   10 คะแนน 

  15.6   ประเมินจากการสอบปลายภาค    30 คะแนน 

     รวม            100  คะแนน 

 

16. แหลง่เรียนรู้ 

 1.  จากการฟังบรรยาย 

  2.  ค้นคว้าเพิ่มเตมิจากอินเทอร์เน็ต หนงัสือและคูมื่อตา่งๆ 

 

ลงช่ือ 

           (นางนภาพนัธ์  พลหาร) 

                                  ผู้จดัท า 

 

 

 



 

 

 

 

 

บทท่ี 4 พอลิเมอร์ 

 4.1 พอลิเมอร์ธรรมชาต์และพอลิเมอร์สงัเคราห์ 

 4.2 การสงัเคราะห์พอลิเมอร์ 

 4.3 โครงสร้างและสมบตัขิองพอลิเมอร์ 

 4.4 ผลิตภณัฑ์จากพอลิเมอร์ 

  4.4.1 พลาสตกิ 

  4.4.2 ยาง 

  4.4.3 เส้นใย 

บทท่ี 5 สารชีวโมเลกลุ 

 5.1 คาร์โบไฮเดรต 

  5.1.1 มอนอแซ็กคาไรด์(น า้ตาลโมเลกลุเดี่ยว) 

  5.1.2 ไดแซ็กคาไรด์(น า้ตาลโมเลกลุคู)่ 

  5.1.3 พอลิแซ็กคาไรด์ 

 5.2 ลิพิด 

  5.2.1 ไขมนัและน า้มนั 



   5.2.1.1 องค์ประกอบและโครงสร้างของไขมนัและน า้มนั 

   5.2.1.2 ปฏิกิริยาบางชนิดของไขมนัและน า้มนั 

   5.2.1.3 ประโยชน์และโทษของไขมนัและน า้มนั 

  5.2.2 คอเลสเทอรอล 

  5.2.3 ไข 

 5.3 โปรตีน 

  5.3.1 องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรตีน 

  5.3.2 โปรตีนในร่างกาย 

 5.4 กรดนิวคลิอิก 



 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 


