
                                              ประมวลรายวิชา (Course  Syllabus) 

1. รหสัวิชา    ว 32182 

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.  อธิบายการเกิดพอลิเมอร์และยกตวัอยา่งพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ได ้

2.  อธิบายการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนัแบบเติมและแบบควบแน่นได ้

3.  อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างกบัสมบติัของพอลิเมอร์ได ้

4.  อธิบายสมบติัของผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์แต่ละชนิดรวมทั้งการน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

5.  อธิบายผลท่ีเกิดจากการผลิตและการใชผ้ลิตภณัฑพ์อลิเมอร์ต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้มได ้

6.  ท าการทดลอง  รวบรวมขอ้มูล  อภิปรายและสรุปผลการทดลองเก่ียวกบัการจ าแนกพลาสติกบางชนิดโดย

ใชค้วามหนาแน่นเป็นเกณฑ ์และการเตรียมเส้นใยได ้

7.  อธิบายองคป์ระกอบ  ประเภท  การทดสอบและบทบาทของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีผลต่อร่างกายได ้

8.  อธิบายองคป์ระกอบ  ปฏิกิริยาบางชนิดและประโยชน์ของลิพิดบางชนิดได ้

9.  อธิบายองคป์ระกอบ  โครงสร้าง  การทดสอบและบทบาทของโปรตีนท่ีมีต่อร่างกายได ้

10.  อธิบายองคป์ระกอบ  และบทบาทของกรดนิวคลิอิกท่ีมีต่อร่างกายได ้

11. ท าการทดลอง  รวบรวมขอ้มูล  แปลความหมายขอ้มูล  และสรุปผลการทดลองในเร่ือง  การทดสอบ

ชนิดของคาร์โบไฮเดรต  การทดสอบโปรตีนในอาหาร 

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 
 

บทท่ี 4 พอลิเมอร์ 
 

4.1 พอลิเมอร์ธรรมชาต์และพอลิเมอร์
สงัเคราห์  

บรรยายและ
อภิปราย 

2 

2  4.2 การสงัเคราะห์พอลิเมอร์ 
 

บรรยาย 
อภิปราย 

2 

3  4.3 โครงสร้างและสมบตัขิองพอลิเมอร์ 
  

บรรยาย 
อภิปราย  

2 

4-5  4.4 ผลิตภณัฑ์จากพอลิเมอร์ 
  4.4.1 พลาสตกิ 
  4.4.2 ยาง 
  4.4.3 เส้นใย 

บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 
 

4 

6-7 บทท่ี 5 สารชีวโมเลกลุ 
  

5.1 คาร์โบไฮเดรต 
5.1.1 มอนอแซ็กคาไรด์(น า้ตาลโมเลกลุ
เดี่ยว) 
5.1.2 ไดแซ็กคาไรด์(น า้ตาลโมเลกลุคู)่ 
5.1.3 พอลิแซ็กคาไรด์ 
  

บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 
 
 

4 

7-8  5.2 ลิพิด 
5.2.1 ไขมนัและน า้มนั 
5.2.1.1 องค์ประกอบและโครงสร้างของ
ไขมนัและน า้มนั 
5.2.1.2 ปฏิกิริยาบางชนิดของไขมนัและ
น า้มนั 
5.2.1.3 ประโยชน์และโทษของไขมนัและ
น า้มนั 
 

บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 

4 



สปัดาท่ี  
(วนั/เดือน/
ปี) 

หนว่ยการเรียนรู้ หวัข้อ การจดักิจกรรม
การเรียนรู้
(โดยสงัเขป) 

จ านวน
คาบ 

10  5.2.2 คอเลสเทอรอล 
5.2.3 ไข 
  

บรรยาย 
อภิปราย 

2 

11-12  5.3 โปรตีน 
5.3.1 องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรตีน 
5.3.2 โปรตีนในร่างกาย 
5.4 กรดนิวคลิอิก 
 

บรรยาย  
อภิปราย 
ท าการทดลอง 

4 

13 สอบกลางภาค    
14-19 ตวิ o-net วิทยาศาสตร์

เคมีพืน้ฐาน 5 เร่ือง 
 บรรยาย 

อภิปราย 
12 

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 


