
                                              ประมวลรายวิชา (Course  Syllabus) 

1. รหสัวิชา    ว 33221 

2. จ านวนหน่วยการเรียน   1.5 

3. ช่ือวิชา     เคมี 

4. ระดบัชัน้   มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

5. กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ 

6. ปีการศกึษา   2559 

7. ช่ือผู้สอน   นางนภาพนัธ์  พลหาร 

8. เง่ือนไขรายวิชา    - 

9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพิ่มเตมิ 

10. จ านวนคาบ : สปัดาห์  3 คาบ : สปัดาห์ 

11. ค าอธิบายรายวิชา 
   

  ศกึษาทดลองการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาระหวา่งโลหะกบัสารละลายโลหะไอออน ศกึษา

ปฏิกิริยาออกซิเดชนั ปฏิกิริยารีดกัชนั ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตวัรีดวิซ์ การเขียนและดลุสมการรีดอกซ์โดยใช้เลข

ออกซิเดชนัและคร่ึงปฏิกิริยา ศกึษาเซลล์ไฟฟ้าเคมี ศกึษาและทดลองเก่ียวกบั หลกัการของเซลล์กลัป์วานิก 

ศกึษาการเขียนแผนภาพของเซลล์กลัป์วานิก การหาคา่ศกัย์ไฟฟ้าของเซลล์ และศกัย์ไฟฟ้ามาตรฐานของคร่ึง

เซลล์ ปฏิกิริยาในเซลล์กลัวานิกประเภทเซลล์ปฐมภมูิและเซลล์ทตุยิภมูิบางชนิด ทดลองเพ่ือศกึษาหลกัการ

สร้างและการท างานของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัว่ ศกึษาหลกัการของเซลล์อิเล็กโทรไลตกิ การแยกสาร

ไอออนนิกท่ีหลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า และทดลองการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้าตามหลกัการของ

เซลล์อิเล็กโทรไลตกิ ศกึษาและทดลองชบุโลหะด้วยไฟฟ้า ศกึษาวิธีการท าให้โลหะบริสทุธ์ิ การถลงุแร่ ศกึษา

และทดลองเก่ียวกบัการกดักร่อนและการป้องกนัการผกุร่อนของโลหะ ศกึษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวข้องกบัเซลล์ไฟฟ้าเคมี 

  ศกึษาและสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัชนิด สมบตั ิและการน ามาใช้ประโยชน์ของธาตแุละ

สารประกอบท่ีส าคญัในประเทศไทย ศกึษาแร่ประกอบหิน แร่เศรษฐกิจ การถลงุหรือการสกดัแร่เพ่ือ

น าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตของอตุสาหกรรมแร่ อตุสาหกรรมเซรามิกส์ อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง

กบัโซเดียมคลอไรด์และอตุสาหกรรมปุ๋ ย 



  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเซลล์ไฟฟ้าเคมีและปฏิกิริยาในเซลล์ไฟฟ้าเคมี ธาต ุ

และสารประกอบอนินทรีย์ท่ีส าคญัในอตุสาหกรรม โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ

สืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ สามารถน าความรู้และหลกัการไปใช้ประโยชน์ในการอธิบาย

ปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั มีความสามารถในการจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 

ตดัสินใจ แก้ปัญหา ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้ รวมทัง้มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคณุคา่ของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม 

คณุธรรม และคา่นิยมท่ีเหมาะสม 

 

12. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

1.อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชนั ปฏิกิริยารีดกัชนั ปฏิกิริยารีดอกซ์  ตวัรีดวิซ์ และตวั

ออกซิไดซ์ ในด้านการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและการเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชนัได้ 

2.จดัล าดบัความสามารถในการให้และรับอิเล็กตรอนของธาตหุรือไอออน เปรียบเทียบความสามารถใน

การเป็นตวัรีดวิซ์หรือตวัออกซิไดส์ได้ 

3.ดลุสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชนัและคร่ึงปฏิกิริยาได้ 

4.ตอ่เซลล์กลัวานิกจากคร่ึงเซลล์ท่ีก าหนดให้  พร้อมทัง้บอกขัว้แอโนด ขัว้แคโทดและเขียนสมการแสดง

ปฏิกิริยาได้ 

5.เขียนแผนภาพเซลล์กลัป์วานิกได้ 

6.อธิบายวิธีหาคา่ศกัย์ไฟฟ้ามาตรฐานของคร่ึงเซลล์(Eo) โดยการเปรียบเทียบกบัคร่ึงเซลล์ไฮโดรเจน

มาตรฐานได้ 

7.ใช้คา่ Eo ของคร่ึงเซลล์ค านวณหาคา่ศกัย์ไฟฟ้าของเซลล์และท านายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ 

8.อธิบายหลกัการท างานของเซลล์กลัป์วานิก เซลล์ปฐมภมูิ เซลล์ทตุยิภมูิและเซลล์อิเล็กโทรไลติกได้ 

9.อธิบายหลกัการท างานพร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ในถ่านไฟฉาย เซลล์แอลคาไลน์    

เซลล์ปรอท เซลล์เงิน เซลล์เชือ้เพลิงไฮโดรเจน – ออกซิเจน เซลล์เชือ้เพลิงโพรเพน – ออกซิเจน             

เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัว่ เซลล์นิกเกิล – แคดเมียม เซลล์ลิเทียม – ไอออนพอลิเมอร์                         

และเซลล์โซเดียม – ซลัเฟอร์ได้ 

10.อธิบายหลกัการของการแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้า การชบุโลหะด้วยไฟฟ้าและการท าโลหะให้บริสทุธ์ิ 

พร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ได้ 

11.อธิบายสาเหตหุรือภาวะท่ีท าให้โลหหะเกิดการผกุร่อนพร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ได้ 



12.อธิบายวิธีป้องกนักการผกุร่อนของโลหะโดยวิธีอะโนไดซ์ การรมด า วิธีแคโทดกิ การเคลือบผิวด้วย

พลาสตกิ สีหรือน า้มนั การชบุด้วยโลหะได้ 

13.อธิบายหลกัการท างานของแบตเตอร่ีอิเล็กโทรไลต์ของแข็ง แบตเตอร่ีอากาศ การท าอิเล็กโทรไดอะลิซิส

น า้ทะเลได้ 

14.อธิบายหลกัการถลงุแร่หรือการสกดัแร่ทองแดง สงักะสีและแคดเมียม ดีบกุ โคลมัไบต์ – แทนทาไลต์  

ทงัสเตน พลวง และเซอร์คอน พร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ได้ 

15.บอกประโยชน์ของทองแดง สงักะสีและแคดเมียม ดีบกุ โคลมัไบต์ – แทนทาไลต์ ทงัสเตน พลวง และ

เซอร์คอนได้ 

16.อธิบายสมบตัแิละประโยชน์ของแร่รัตนชาตชินิดตา่งๆได้ 

17.อธิบายวิธีพฒันาคณุภาพของแร่รัตนชาตไิด้ 

18.อธิบายขัน้ตอนส าคญัของการท าผลิตภณัฑ์เซรามิกซ์ได้ 

19.บอกประโยชน์ของผลิตภณัฑ์เซรามิกซ์พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งได้ 

20.อธิบายวิธีการผลิตแก้วและปนูซีเมนต์ได้ 

21.อธิบายวิธีการผลิตเกลือสมทุรและเกลือสินเธาว์ได้ 

22.อธิบายวิธีการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรีนจากโซเดียมคลอไรด์ โดยใช้เซลล์เย่ือแลกเปล่ียน

ไอออน พร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ได้ 

23.อธิบายกระบวนการผลิตโซดาแอชและสารฟอกขาว พร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ได้ 

24.อธิบายกระบวนการผลิตปุ๋ ยไนโตรเจน ปุ๋ ยฟอสเฟต ปุ๋ ยโพแทส และปุ๋ ยผสม ตลอดจนผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดจากการใช้ปุ๋ ยได้ 

25.อธิบายผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดจากอตุสาหกรรมประเภทตา่งๆได้ 

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) 

บทท่ี9 ไฟฟ้าเคมี 
 

9.1 ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 

บรรยายและ
อภิปราย 

3 

2 บทท่ี9 ไฟฟ้าเคมี 
 

9.2 การดลุสมการรีดอกซ์ 
9.2.1 การดลุสมการรีดอกซ์โดยใช้
เลขออกซิเดชัน่ 
 

บรรยาย 
อภิปราย 

3 

3 บทท่ี9 ไฟฟ้าเคมี 
 

9.2.2 การดลุสมการรีดอกซ์โดยใช้
คร่ึงปฏิกิริยา 
 

บรรยาย 
อภิปราย  
 

3 

4 9.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 
 

9.3.1 เซลล์กลัป์วานิก 
9.3.1.1 การเขียนแผนภาพของเซลล์
กลัป์วานิก 

 

บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 

3 

5 9.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 
 

9.3.1.2 ศกัย์ไฟฟ้าของเซลล์และ
ศกัย์ไฟฟ้ามาตรฐานของคร่ึงเซลล์ 
9.3.1.3 เซลล์ความเข้มข้น 
9.3.1.4 ประเภทของเซลล์กลัป์วานิก 

บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 

3 

6 9.3.2 เซลล์อิเล็กโทรไลติก 
   
  

  
 

9.3.2.1 การแยกสารไอออนนิกท่ี
หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า 
9.3.2.2 การแยกสารละลายด้วย
กระแสไฟฟ้า 
9.3.2.3 การชบุด้วยไฟฟ้า 
9.3.2.4 การท าโลหะให้บริสทุธ์ิโดย
ใช้เซลล์อิเล็กโทรไลตกิ 
 

บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 

3 



สปัดาท่ี  
(วนั/เดือน/ปี) 

หนว่ยการเรียนรู้ หวัข้อ การจดักิจกรรม
การเรียนรู้
(โดยสงัเขป) 

จ านวน
คาบ 

7  
 
9.4 ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบั
เซลล์ไฟฟ้าเคมี 
 

9.3.3 การกดักร่อนของโลหะและ
การป้องกนั 
9.4.1 แบตเตอร่ีอิเล็กโทรไลต์
ของแข็ง 
9.4.2 แบตเตอร่ีอากาศ 
9.4.3 การท าอิเล็กโทรไดอะลิซิสน า้
ทะเล 
 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

3 

8 สอบกลางภาคเรียน  
 

  

9 บทท่ี 10 ธาตแุละ
สารประกอบอนินทรีย์ใน
อตุสาหกรรม 
10.1 อตุสาหกรรมแร่ 
 

10.1.1 แร่ทองแดง 
10.1.2 แร่สงักะสีและแคดเมียม 
10.1.3 แร่ดีบกุ 
10.1.4 แร่โคลมัไบต์ – แทนทาไลต์ 
10.1.5 แร่ทงัสเตน 
10.1.6 แร่พลวง 
10.1.7 แร่เซอร์คอน 
10.1.8 แร่รัตนชาติ 
 

บรรยาย 
อภิปราย 
ศกึษาด้วย
ตนเอง 

3 

10 10.2 อตุสาหกรรมเซรามิกซ์ 
 

10.2.1 วตัถดุิบท่ีใช้ในอตุสาหกรรม
เซรามิกซ์ 
10.2.2 การขึน้รูปผลิตภณัฑ์ 
10.2.3 การเผาและเคลือบ 
10.2.4 ผลิตภณัฑ์เซรามิกซ์ 
10.2.4.1 ผลิตภณัฑ์แก้ว 
19.2.4.2 ปนูซีเมนต์ 
 
 

บรรยาย 
อภิปราย 
ศกึษาด้วย
ตนเอง 

3 



สปัดาท่ี  
(วนั/เดือน/ปี) 

หนว่ยการเรียนรู้ หวัข้อ การจดักิจกรรม
การเรียนรู้
(โดยสงัเขป) 

จ านวน
คาบ 

11 10.3 อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กบัโซเดียมคลอไรด์ 
 
 
 
 
 
 
10.4 อตุสาหกรรมปุ๋ ย 
 

10.3.1 การผลิตโซเดียมคลอไรด์ 
10.3.2 การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์
และแก๊สคลอรีน 
10.3.2.1 การผลิตโซเดียมไฮดรอก
ไซด์โดยใช้เซลล์เย่ือแลกเปล่ียน
ไอออน 
10.3.3 การผลิตโซดาแอช 
10.3.4 การผลิตสารฟอกขาว 
10.4.1 ประเภทของปุ๋ ย 
10.4.2 ปุ๋ ยไนโตรเจน 
10.4.3 ปุ๋ ยฟอสเฟต 
10.4.4 ปุ๋ ยโพแทส 
10.4.5 ปุ๋ ยผสม 
 

บรรยายและ
อภิปราย 
ศกึษาด้วย
ตนเอง 

3 

12 - 19 น าบทท่ี 11 เร่ืองอินทรีย์เคมี
ของเทอมสอนมาสอนลว่งหน้า 

 บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 

3 

20 สอบปลายภาค สอบเร่ืองเคมีอินทรีย์   
 

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 

 

 

 

  

   

 

 

 


