
                                              ประมวลรายวิชา (Course  Syllabus) 

1. รหสัวิชา    ว 33222 

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 
  ศกึษาเก่ียวกบัการเขียนสตูรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์  ไอโซเมอริซมึ หมูฟั่งก์ชนั  สมบตัิ
บางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ศกึษาสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปิโตรเลียม สารประกอบ
อินทรีย์ท่ีมีธาตอุอกซิเจนเป็นองค์ประกอบ  สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ และ
สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีธาตอุอกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ 
  ศกึษาเก่ียวกบัสารชีวโมเลกลุ  ได้แก่  กรดอะมิโนและพนัธะเพปไตด์  โครงสร้างของโมเลกลุเพป
ไตด์และโปรตีน  ชนิดและหน้าท่ีของโปรตีน  เอนไซม์  ศกึษาชนิดและโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต สมบตัิ
และปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ศกึษาสมบตัิโครงสร้างและปฏิกิริยาของไขมนัและน า้มนั 
  ศกึษาเก่ียวกบัพอลิเมอร์  ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั โครงสร้างและสมบตัขิองพอลิเมอร์  ผลิตภณัฑ์
จากพอลิเมอร์ ได้แก่  พลาสตกิ  เส้นใย  และยาง และศกึษาถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สงัเคราะห์ 
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีเจตคตแิละเห็นคณุคา่ของ
วิทยาศาสตร์  สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาน าความรู้และหลกัการ
เก่ียวกบัเร่ืองเคมีอินทรีย์  สารชีวโมเลกลุและพอลิเมอร์ไปใช้เป็นพืน้ฐานในการศกึษาวิชาเคมีขัน้สงูตอ่ไป 

 
12.  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  
  1. บอกความแตกตา่งระหวา่งสารประกอบอินทรีย์กบัสารประกอบอนินทรีย์ได้ 

2. อธิบายเหตผุลท่ีท าให้มีสารประกอบอินทรีย์จ านวนมากได้ 



3. เขียนสตูรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ในรูปสตูรแบบลิวอิส  แบบยอ่  แบบผสม แบบเส้นและมมุ 
4. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทตา่งๆ ได้ 
5. ระบปุระเภทของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้หมูฟั่งก์ชนัเป็นเกณฑ์  พร้อมทัง้ยกตวัอย่างได้ 
6. บอกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยใช้พนัธะในโมเลกลุและสมบตับิางประการเป็นเกณฑ์     

                พร้อมทัง้ยกตวัอย่างได้ 
7. อธิบายความแตกตา่งระหวา่งซิสไอโซเมอร์กบัทรานส์ไอโซเมอร์  พร้อมทัง้ยกตวัอย่างได้ 
8.  เรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ประเภทตา่งๆได้ 
9.  สรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งการละลายน า้  จดุหลอมเหลวและจดุเดือดกบัจ านวนอะตอมของคาร์บอนใน 
     โมเลกลุของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
10. เปรียบเทียบจดุเดือดของสารประกอบอินทรีย์ชนิดตา่งๆ ท่ีมีมวลโมเลกลุใกล้เคียงกนัได 
11.อธิบายการเกิดปฏิกิริยาบางชนิดของสารประกอบอินทรีย์ประเภทตา่ง ๆ ได้  พร้อมทัง้เขียนสมการแสดง 
     ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ได้ 

             12. บอกประโยชน์หรือโทษของสารประกอบอินทรีย์บางชนิดได้ 
13. อธิบายการเกิดและองค์ประกอบทางเคมีท่ีส าคญัของเชือ้เพลิงซากดกึด าบรรพ์ชนิดตา่งๆได้ 
14. อธิบายการใช้ประโยชน์จากถ่านหินและหินน า้มนัได้ 
15. อธิบายกระบวนการกลัน่น า้มนัดิบและการแยกแก๊สธรรมชาต ิ พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ท่ีได้และ 

                  การน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
16. อธิบายความหมายของปิโตรเลียม  เลขออกเทน  เลขซีเทน  ปิโตรเคมีภณัฑ์  อตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
      ขัน้ต้น  อตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ตอ่เน่ือง  พอลิเมอร์  มอนอเมอร์  พลาสตกิ  เส้นใยธรรมชาต ิ เส้นใย   
      สงัเคราะห์  ยางธรรมชาต ิ ยางสงัเคราะห์  และกระบวนการวลัคาไนเซชนัได้ 

  17. อธิบายการเกิดพอลิเมอร์และความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างกบัสมบตัิของพอลิเมอร์ได้ 
18. อธิบายสมบตัขิองผลิตภณัฑ์พอลิเมอร์แตล่ะชนิดรวมทัง้การน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

  19. อธิบายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์พอลิเมอร์สงัเคราะห์  และ 
        ยกตวัอยา่งการใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์พอลิเมอร์สงัเคราะห์ได้ 
  20. อธิบายผลท่ีเกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภณัฑ์จากเชือ้เพลิงซากดกึด าบรรพ์ตอ่สิ่งมีชีวิตและ  
                   สิ่งแวดล้อมได้ 

21. บอกวิธีการน าผลิตภณัฑ์จากเชือ้เพลิงซากดกึด าบรรพ์ไปใช้อยา่งเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความปลอดภยั    
      ตอ่ชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 
22. อธิบายโครงสร้างของโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ลิพิดและกรดนิวคลีอิกได้ 

  23. บอกสมบตัแิละการทดสอบไขมนั  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรตได้ 
24.บอกประโยชน์ของโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ลิพิดและกรดนิวคลีอิกได้ 



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 11 เคมีอินทรีย์ปฐมนิเทศ 
11.1พนัธะของคาร์บอน 

11.1.1การเขียนสตูรโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์ 

บรรยายและ
อภิปราย 

3 

2 11.1พนัธะของคาร์บอน 
 

11.1.2ไอโซเมอริซมึ บรรยาย 
อภิปราย 

3 

3 11.2 หมูฟั่งก์ชนั 11.2 หมูฟั่งก์ชนั บรรยาย 
อภิปราย  
ท าการทดลอง 

3 

4 11.3 สารประกอบ 
ไฮโดรคาร์บอน 
11.3.1 สมบตัิบางประการของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

11.3.1 สมบตัิบางประการของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 

3 

5 11.3.2 ประเภทของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

11.3.2.1 แอลเคน 
11.3.2.2 แอลคีน 
11.3.2.3 แอลไคน์ 
11.3.2.4 อะโรมาตไิฮโดรคาร์บอน 

บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 

3 

6 11.4 สารประกอบอินทรีย์ท่ีมี
ธาตอุอกซิเจนเป็น
องค์ประกอบ 

11.4.1 แอลกอฮอล์ ฟีนอล และ
อีเทอร์ 
11.4.2 แอลดีไฮด์และคีโตน 
11.4.3 กรดคาร์บอกซิลิก 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

3 



สปัดาท่ี  
(วนั/เดือน/ปี) 

หนว่ยการเรียนรู้ หวัข้อ การจดักิจกรรม
การเรียนรู้
(โดยสงัเขป) 

จ านวน
คาบ 

7 11.4 สารประกอบอินทรีย์ท่ีมี
ธาตอุอกซิเจนเป็น
องค์ประกอบ 

11.4.4 เอสเทอร์ บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 

3 

8 11.5 สารประกอบอินทรีย์ท่ีมี
ธาตไุนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ 
 

11.5.1 เอมีน 
11.6 สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีธาตุ
ออกซิเจนและไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ 
11.6.1 เอไมด์ 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

3 

9 บทท่ี 12 เชือ้เพลิงซากดกึด า
บรรพ์และผลิตภณัฑ์ 
12.1 ถ่านหิน 
12.2 หินน า้มนั 

12.1.1 การเกิดถ่านหิน 
12.1.2 การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน 
12.2.1 การเกิดหินน า้มนั 
12.2.2 การใช้ประโยชน์จากหิน
น า้มนั 

บรรยาย 
อภิปราย 

3 

10 12.3 ปิโตรเลียม 
 

12.3.1 การเกิดปิโตรเลียม 
12.3.2 การส ารวจปิโตรเลียม 
12.3.3 การกลัน่น า้มนัดบิ 
12.3.4 การแยกแก๊สธรรมชาติ 
12.3.5 ปิโตรเคมีภณัฑ์ 

บรรยาย 
อภิปราย 

3 

11 12.4 พอลิเมอร์ 
 

12.4.1 ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ 
12.4.2 โครงสร้างและสมบตัิของพอ
ลิเมอร์ 
12.4.3 ผลิตภณัฑ์จากพอลิเมอร์ 
12.4.3.1 พลาสตกิ 
12.4.3.2 เส้นใย  
12.4.3.3 ยาง 
12.4.4 ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีของผลิตภณัฑ์พอลิเมอร์
สงัเคราะห์ 

บรรยาย 
อภิปราย 

3 



สปัดาท่ี  
(วนั/เดือน/ปี) 

หนว่ยการเรียนรู้ หวัข้อ การจดักิจกรรม
การเรียนรู้
(โดยสงัเขป) 

จ านวน
คาบ 

 12.5 ภาวะมลพิษท่ีเกิดจาก
การผลิตและใช้ผลิตภณัฑ์กบั
เชือ้เพลิงซากดกึด าบรรพ์  

12.5.1 ภาวะมลพิษทางอากาศ 
12.5.2 ภาวะมลพิษทางน า้ 
12.5.3 ภาวะมลพิษทางดนิ 

บรรยายและ
อภิปราย 

 

12 บทท่ี 13 สารชีวโมเลกลุ 
13.1 คาร์โบไฮเดรต 
 

13.1.1 ชนิดและโครงสร้างของ
คาร์โบไฮเดรต 
13.1.2  สมบตัแิละปฏิกิริยาของ
คาร์โบไฮเดรต 

บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 

3 

13 13.2  กรดนิวคลิอิก 
 
13.3 โปรตีน 

13.2.1 โครงสร้างของนิวคลิโอไทด์ 
DNA และRNA 
13.3.1 กรดอะมิโนและพนัธะเพป
ไทด์ 
13.3.2 โครงสร้างของโปรตีน 
13.3.3 ชนิดและหน้าท่ีของโปรตีน 
13.3.4 เอนไซม์ 
13.3.5 การแปลงสภาพโปรตีน 

บรรยาย 
อภิปราย  
ท าการทดลอง 

3 

14 13.4ลิพิด 
   
 

13.4.1 ไขมนัและน า้มนั 
13.4.1.1 สมบตั ิโครงสร้าง และ
ปฏิกิริยาของไขมนัและน า้มนั 
13.4.2 ฟอสโฟลิพิด 
13.4.3 ไข 
13.4.4 สเตอรอยด์ 

บรรยาย 
อภิปราย 
ท าการทดลอง 

3 

15-19 ตวิ o-net   15 
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 

 

 

 


