
 
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา  2559ภาคเรียนที่ 2 
 

1. รหัสวิชา   ว 32222 
2. จ านวนคาบที่สอน  3  คาบ/สัปดาห์ 
3. ชื่อวิชา    เคมี 3 
4. ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 5 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ชื่อผู้สอน   นางสาวสุพัตรา    ใจดี  
8. จ านวน/น้ าหนัก   1.5 หน่วยกิต 
9. สถานภาพของวิชา  สาระเพ่ิมเติม  
10. หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน ช่วงชั้นที่  4 

 
11. ค าอธิบายรายวิชา   

สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายของอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  การเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค  และการเกิดสาร
เชิงซ้อนกัมมันต์  พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และสมดุลในปฏิกิริยาเคมี ค่าคงท่ีสมดุลกับสมการเคมี การค านวณเก่ียวกับค่าคงที่
สมดุล ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล  หลักของเลอชาเตอลิเอ  สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   
สารละลายอิเล็กโทรไลต์     สารละลายกรดและสารละลายเบส ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตัวของกรดและเบส  
การแตกตัวเป็นไอออนของน้ า   เปรียบเทียบและค านวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของ  H3O+  และ  OH- โดยใช้
ค่าคงที่การแตกตัวของกรดและเบสpH  ของสารละลาย  อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด-เบส  สารละลายกรด-เบสใน
ชีวิตประจ าวันและในสิ่งมีชีวิต  การไทเทรตกรด-เบส   เขียนกราฟของการไทเทรตอธิบายและเขียนสมการ
เกี่ยวกับปฏิกิริยาของกรดและเบส  ปฏิกิริยาการสะเทิน  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในน้ า  สารละลาย
บัฟเฟอร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติ     
ศาสน์    กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง   ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย  และมี
จิตสาธารณะ 

 



12.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. บอกความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้  

2. เขียนและแปลความหมายกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารกับเวลารวมทั้งสามารถหา
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากกราฟได้ 

3. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาคและการเกิดสาร
เชิงซ้อนกัมมันต์ 

4. แปลความหมายกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการด าเนินของปฏิกิริยาเคมีและสามารถระบุได้ว่า
เป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายพลังงานได้ 

5. ระบุปัจจัยต่างๆที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและอธิบายผลของความเข้มข้นพื้นที่ผิวของสาร
อุณหภูมิตัวเร่งและตัวยับยั้งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

6. ท าการทดลองรวบรวมข้อมูลแปลความหมายข้อมูลและสรุปผลการทดลองในเรื่องความเข้มข้นของสารกับ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีพ้ืนที่ผิวของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอุณหภูมิของสารกับอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีผลของสารบางชนิดต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา  

7. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้ภาวะสมดุลสมดุลระหว่างสถานะสมดุลในสารละลายอิ่มตัว
สมดุลในปฏิกิริยาเคมีค่าคงที่สมดุลและสมบัติต่างๆของระบบณภาวะสมดุลเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มข้นของสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์ณภาวะสมดุลและค านวณค่าคงที่สมดุลและความเข้มข้นของ
สารต่างๆณภาวะสมดุลได้ 

8. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบพร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของ
ระบบถูกรบกวนและระบุปัจจัยที่มีผลต่อค่าคงที่สมดุลพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลได้อธิบายการปรับตัวของ
ระบบเพ่ือเข้าสู่ภาวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอรวมทั้งการเลือกภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์สูงในอุตสาหกรรมได้อธิบายการเกิดสมดุลเคมีในกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตและ
ปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 

9. ท าการทดลองรวบรวมข้อมูลแปลความหมายข้อมูลและสรุปผลการทดลองในเรื่องปฏิกิริยาระหว่างCuSO4

กับHClการทดสอบFe3+ Fe2+และI2 และการทดสอบภาวะสมดุลระหว่างFe3+กับ Fe2+การเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นกับภาวะสมดุลและการศึกษาผลของความดันและอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล  

10. บอกสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และระบุประเภทของสารอิเล็กโทร
ไลต์ได้ 



11. อธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรือเบสละลายในน้ าพร้อมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ท าให้สารละลาย
แสดงสมบัติเป็นกรดหรือเบสได้ 

12. อธิบายความหมายสมบัติของกรดและเบสตามทฤษฎีกรด-เบสอาร์เรเนียสบรินสเตด-ลาวรีและลิวอิสและ
ระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด-เบสในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด-เบสเบรินสเตด-ลาวรีได้ 

13. อธิบายความสามารถในการแตกตัวของกรดแก่เบสแก่กรดอ่อนเบสอ่อนรวมทั้งค านวณหาร้อยละของการ
แตกตัวและค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนหรือเบสอ่อน  

14. เปรียบเทียบปริมาณการแตกตัวของกรดหรือเบสและค านวณหาความเข้มข้นของH3O
+และOH-โดยใช้

ค่าคงที่การแตกตัวของกรดและเบสได้ 

15. อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของน้ าเมื่อเติมกรดหรือเบสพร้อมทั้งค านวณหาความเข้มข้นของH3O
+

และOH-ในสารละลายได้ 

16. ค านวณหาpH  ของสารละลายเมื่อทราบความเข้มข้นของ H3O
+และOH-และบอกความเป็นกรด-เบสของ

สารละลายจากค่าpH ได้ 

17. อธิบายเหตุผลที่ท าให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีและใช้ช่วงของการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บอกpH หรือความ
เป็นกรด-เบสของสารละลายได้ 

18. อธิบายความส าคัญของ pHหรือความเป็นกรด-เบสของสารละลายในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 

19. อธิบายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสและกรดหรือเบสกับสารบางชนิดพร้อมทั้งเขียน
สมการแสดงปฏิกิริยาและบอกสมบัติของเกลือที่เกิดขึ้น 

20. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาการสะเทินพร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้  

21. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในน้ าพร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้  

22. อธิบายวิธีการไทเทรตการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด -เบสตลอดจนค านวณหา
ความเข้มข้นของสารละลายจากการไทเทรตได้ 

23. เขียนกราฟของการไทเทรตและหาจุดสมมูลจากกราฟพร้อมทั้งบอกค่าpH ของสารละลายณจุดสมมูลได้ 

24. อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสลงในระบบบัฟเฟอร์เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาการ
ควบคุมpH ของสารละลายบัฟเฟอร์ได้ 

25. ท าการทดลองรวบรวมข้อมูลแปลความหมายข้อมูลและสรุปผลการทดลองในเรื่องสมบัติบางประการของ
สารละลายปฏิกิริยาการให้และรับโปรตอนของไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนการน าไฟฟ้าของน้ าปฏิกิริยา



ระหว่างสารละลายกรดกับสารละลายเบสปฏิกิริยาระหว่างกรดหรือเบสกับสารบางชนิดการวัดpH  ของ
สารละลายเกลือโดยใช้ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์การไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่
การไทเทรตหาจุดสมมูลของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่การเลือกอินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด -
เบสการหาปริมาณสารลดกรดในยาลดกรดชนิดที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตการเปลี่ยนแปลง pH  ของ
สารละลายบางชนิด 

14.  หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
สัปดาห์ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้
จ านวนคาบ 

 
 
 
 
 

1-5 

 
 
 

 
 

อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 

 

-ความหมายของอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
-แนวคิดเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 
-พลังงานกับการด าเนินไปของ
ปฏิกิริยาเคมี 
-บัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ความเข้มข้นของ
สาร,พ้ืนที่ผิว, อุณหภูมิ และตัวเร่ง
และตัวหน่วงของปฏิกิริยา 
 

-การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอบ
โดยการบรรยาย
และถามตอบ 

 
-การจัดกิจกรรม

การทดลอง 

16 

 
 
 

6-11 

 
 
 

สมดุลเคมี 
 
 

 
 

-การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
-การเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิด 
ภาวะสมดุล 
-ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น
ของสารต่อค่าคงท่ีสมดุลกับสมการ
เคมี และการค านวณเก่ียวกับ
ค่าคงที่สมดุล 
-ชนิดของผลึก 
 
 

-การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอบ
โดยการบรรยาย
และถามตอบ 

 
-การจัดกิจกรรม

การทดลอง 

18 

สัปดาห์ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

จ านวนคาบ 

  -ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล การ   



เปลี่ยนความเข้มข้น , ความดันและ
อุณหภูมิ 
-หลักของเลอชาเตอริเอและการใช้
หลักของเลอตาเชอริเอใน
อุตสาหกรรม 
-สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

 
12 สรุปทบทวนกลางภาค 3 
 
 
 
 
 
 
 

13-19 

 
 
 

 
 
 
 
 

กรด – เบส 
 

- สารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
- สารละลายกรดและสารละลาย

เบส 
- ทฤษฎีกรด-เบส 
- คู่กรด-เบส 
- การแตกตัวของกรดและเบส 
- การแตกตัวเป็นไอออนของน้ า 
- pH ของสารละลาย 
- อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด-เบส 
- สารละลายกรด-เบสใน

ชีวิตประจ าวันและในสิ่งมีชีวิต 
- ปฏิกิริยาของกรดและเบส 
- การไทเทรตกรด-เบส 

สารละลายบัฟเฟอร์ 

-การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอบ
โดยการบรรยาย
และถามตอบ 

 
-การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

โดยใช้เกมส์ 
 

-การจัดกิจกรรม
การทดลอง 

20 

20 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 3 
21 สอบปลายภาค 

15.  การวัดและการประเมินผล 
สัดส่วนคะแนน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 -สอบปลายภาค  30  คะแนน 
 -สอบกลางภาค  20  คะแนน  
 -สอบเก็บคะแนน  20  คะแนน 
 -งานกิจกรรมต่างๆในบทเรียน  10  คะแนน 
 -งานกลุ่ม  10 คะแนน  
 -งานเดี่ยว  10  คะแนน  



 16.  แหล่งการเรียนรู้ 
  1.)  จากการฟังค าบรรยาย 
  2.)  ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต หนังสือและคู่มือต่างๆ 
 

ลงชื่อ 
(………………………………………………………..) 

ผู้จัดท า 
 
 ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ 
(………………………………………………………..) 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ 
(………………………………………………………..) 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ 
(………………………………………………………..) 


