
รายละเอียดวิชา

วิชา วิทยาศาสตร์์เข้มข้น 2                                  รหัสวิชา ว 20221               จำนวน  3  คาบ / สัปดาห์  1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                          ภาคเรียนที่ 2/2557                    ครูผู้สอน  มิสศุภาวรรณ   สีหัดตา

หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

1.  อะตอมและตารางธาตุ

     1.1  โครงสร้างอะตอม

     1.2  สัญลักษณ์นิวเคลียร์

     1.3  การจัดเรียงอิเล็กตรอน

     1.4  สมบัติของธาตุตามหมู่และคาบ  

1. อธิบายความหมายของแบบจาลองอะตอมพร้อมทั้งบอกสาเหตุที่ทำให้

    อะตอมเปลี่ยนแปลง 

2. อธิบายลกัษณะและเปรียบเทียบแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน

    รัทเทอร์ฟอร์ด โบว์ และแบบกลุ่มหมอก

3. อธิบายสมบัติของอนุภาคมูลฐานของอะตอม

4. เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์

5. เขียนและแปลความหมายการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ ระบุหมู่และคาบ

6. ทดลองวิเคราะห์ข้อมูลและทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ

2.  พันธะเคมี

     2.1  การเกิดไอออน

     2.2  พันธะไอออนิกและสมบัติ

     2.3  พันธะโควาเลนต์และสมบัติ

     2.4  รูปร่างโมเลกุลโควาเลนต์ 

     2.5  พันธะโลหะ

7.  อธิบายเกี่ยวกับกฎออกเตดการเกิดไอออน

8.  อธิบายการเกิดพันธะไอออนิกเขียนสูตรและเรียกชื่อพร้อมทั้งบอกสมบัติ

     ของสารประกอบไอออนิก

9.  บอกความหมายของพันธะโควาเลนต์  สารประกอบโควาเลนต์ อิเล็กตรอน

      คู่ร่วมพันธะ  พันธะเด่ียว  พันธะคู่  พันธะสาม พลังงานพันธะ และ ความ

      ยาวพันธะ 

10. เขียนสูตรบอกรูปร่างอ่านชื่อและสมบัติของสารประกอบโควาเลนต์

11. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและบอกสมบัติของโลหะ

3.  ปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี

     3.1  การเกิดปฏิกิริยาเคมี

     3.2  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

     3.3  สมดุลเคมี 

12. บอกความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและคำนวณหาอัตราการเกิด

      ปฏิกิริยาเคมี

13. ระบุปัจจัย ต่างๆ ท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

14. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับ  ภาวะสมดุล สมดุลในปฏิกิริยาเคมี 

และค่าคงที่สมดุล

15. เขียนความสำพันะ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต้ังต้นกับผลิตภัณฑ์ ณ

      ภาวะสมดุล

16. อธิบายการเกิดสมดุลเคมีในกระบวนการต่างๆของส่ิงมีชีวิตและ

      ปรากฎการณ์ต่างๆในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.  เคมีอินทรีย์

     4.1  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

     4.2  สารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชัน

17. อธิบายความหมาย เขียนสูตรอย่างง่าย บอกสมบัติและเขียนปฏิกิริยาของ

      สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารประกอบที่มีหมู่อะตอมแสดงสมบัติ

      เฉพาะ 

18. บอกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยใช้พันธะในโมเลกุล และ

สมบัติบางประการเป็นเกณฑ์

19. บอกประเภทของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้หมู่ฟังก์ชันเป็นเกณฑ์
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หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

5.  ปิโตรเลียม

     5.1  การสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม

     5.2  ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

     5.3  สถานการณ์การใช้เชื้อเพลิงเพื่อการ

            คมนาคม

     5.4  พลังงานทดแทนเพื่อการคมนาคม

20. อธิบายความสำคัญและการกำเนิดของปิโตรเลียมก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน 

      และหินน้ำมัน

21. อธิบายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการนำไปใช้ประโยชน์

22. นำเสนอแนวทางการใช้ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติอย่างประหยัดและ

      ถูกวิธี

23. วิเคราะห์สถานการณ์การใช้น้ำมันช้ือเพลิงเพ่ือการคมนาคม

24. อธิบายประเภทและการใช้ประโยชน์จากเช้ือเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทน

6.  พอลิเมอร์

     6.1  ความหมายของพอลิเมอร์

     6.2  ประเภทพอลิเมอร์

     6.3  โครงสร้างพอลิเมอร์

     6.4  พอลิเมอร์สังเคราะห์

     6.5  สารชีวโมเลกุล

25. อธิบายการเกิดพอลิเมอร์และความสัมพันะืระหว่างโครงสร้าง กับ สมบัติ

ของพอลิเมอร์

26. อธิบายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำพอลิเมอร์

      สังเคราะห์

27. อธิบายโครงสร้าง บอกสมบัติ วิธีการทดสอบและประโยชน์ ของสาร

      ชีวโมเลกุล

การวัดและประเมินผล

a คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู้

1. ก่อนกลางภาค 1. ตรวจใบกิจกรรม

2. ตรวจแบบฝึกหัด

3. ตรวจชิ้นงาน 

4. ทดสอบ

1. ใบกิจกรรม

2. แบบฝึกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

4. แบบทดสอบ

25 ข้อ 1 - 16

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ข้อ 1 - 16

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจใบกิจกรรม

2. ตรวจแบบฝึกหัด

3. ตรวจชิ้นงาน 

4. ทดสอบ

1. ใบกิจกรรม

2. แบบฝึกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

4. แบบทดสอบ

25 ข้อ 17-27

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ข้อ 17-27

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู้

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

1. ตรวจใบกิจกรรม

2. ตรวจแบบฝึกหัด

3. ตรวจชิ้นงาน 

4. ทดสอบ

แบบประเมินการอ่าน คิด 

วิเคราะห์และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริยa์ a                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตa a a

3.   มีวินัยa a a a a a 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง a a a a a 6.   มุ่งม่ันในการทำงานa a

7.   รักความเป็นไทยa a a a a 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขa a a a 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารa a a a 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาa a a a 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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