
!!!
รายละเอียดวิชา 

!
วิชา  เคมีวิเคราะห์ 2                                               รหัสวิชา ว30224            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  1.0  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5                                        ภาคเรียนที่ 2/2557                 ครูผู้สอน  มิสจิราภรณ์   พิมพ์ทอง !
หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

1.   กรด- เบส 

     1.1  สารละลาย (ASEAN)     

     1.2  ทฤษฎีกรด-เบส (FSG) 

     1.3  การแตกตัวของกรด-เบส 

     1.4  ปฏิกิริยาการแตกตัวของกรด -เบส 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับสารละลายอิเล็กโตรไลต์และ 

     นอนอิเล็กโตรไลต์                                       

2.  ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับความเป็นกรด-เบส ของสาร ไอออนใน 

     สารละลายกรด ไอออนในสารละลายเบส     

3.  ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีกรด-เบส ของอารีเนียส    

     เบรินสเตด- ลาวรี ลิวอิส     

4.  ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับคู่กรด-เบส ตามทฤษฎีกรด-เบส                           

5.  ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย  คำนวณเกี่ยวกับการแตกตัวของกรดแก่ – เบสแก่                                                                                                                                                                   

2. ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 

2.1 ปฏิกิริยากับการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 

2.2 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 

6.  ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย  คำนวณเกี่ยวกับการแตกตัวของกรดอ่อน –  

     เบสอ่อน     

7.  ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นกรด – เบสที่มีความแรงแตกต่างกันจะแตกตัว 

     เป็นไอออนได้ต่างกัน  และสามารถนำปริมาณไอออนมาคำนวณหาค่า pH    

     ค่าคงที่สมดุลของกรด- เบสในสารละลายกรด-เบส               

8.  ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย อภิปรายการแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ 

9.  ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับ pH ของสารละลาย                                                                                                

10.ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส                   

11.ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับสารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและ 

     ในส่ิงมีชีวิต                

12.ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย อภิปรายเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่าง กรด-เบส  

     ปฏิกิริยาของกรดหรือเบสกับสารบางชนิดและปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส 

13.ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์กับการไทเทรตกรด-เบส 

14.ทดลอง และอภิปรายผลการทดลอง เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส และการ 

     ประยุกต์ใช้วิธีการไทเทรตในชีวิตประจำวัน 

15.ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง อธิบาย อภิปรายเกี่ยวกับสารละลายบัพเฟอร์   

     สารละลายบางชนิดที่มี สมบัติเป็น  บัฟเฟอร์  สารละลายบัฟเฟอร์ทั้งใน 

     ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม   

16.อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ปฏิกิริยารีดักชัน  ปฏิกิริยา 

     รีดอกซ์  ตัวรีดิวซ์ และตัวออกซิไดส์ ในด้านการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและ 

     การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน          

17.ศึกษา วิเคราะห์และอธิบาย การจัดลำดับความสามารถในการรับ 

     อิเล็กตรอนของธาตุหรือ  ไอออนและการ    เปรียบเทียบความสามารถใน 

     การเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์           

18.ศึกษา และอธิบาย การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันและครึ่ง 

     ปฏิกิริยา 
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!
การวัดและประเมินผล 

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

!

2. ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี  (ต่อ) 19.ศึกษา ทดลองและอธิบาย ต่อเซลล์กัลวานิกจากครึ่งเซลล์ที่กำหนดให้  

     พร้อมทั้งบอกข้ัวแอโนดหรือ แคโทด และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา      

20.เขียนแผนภาพเซลล์กัลป์วานิก พร้อมทั้งอธิบายแผนภาพเซลล์กัลป์วานิก            

21.อธิบายหลักการทำงานของเซลล์กัลป์วานิก  เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ                        

22.อธิบายหลักการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าและการทำโลหะให้บริสุทธ์ิ  

     พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึน                                                                                                                                                             

23.อธิบายสาเหตุที่ทำให้โลหะเกิดการผุกร่อนพร้อมทั้งเขียนสมการแสดง    

     ปฏิกิริยาและ บอกวิธีป้องกัน      

24.อธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างการนำหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์และ 

     เซลล์กัลวานิก มาใช้ประโยชน์ใน  ด้านต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู้

1. ก่อนกลางภาค 1.  เขียนรายงานการทดลอง 

2.  แบบฝึกหัดทฤษฎีกรด เบส 

3.  แบบทด สอบ

1.  แบบการประเมินรายงานการ 

     ทดลอง 

2.  แบบประเมินแบบฝึกหัด 

3.  แบบทดสอบ

10 

5 

10

1-15

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 1-15

3. หลังกลางภาค 1.  รายงานผลการต่อเซลล์ 

     ไฟฟ้าเคมี 

2.  เขียนรายงานการทดลอง 

3.  แบบฝึกหัดเซลล์ไฟฟ้าเคมี 

4.  แบบทดสอบ

1.  แบบประเมินการรายงานหน้า 

     ชั้นเรียน 

2.  แบบประเมินรายงานการ  

     ทดลอง 

3.  แบบประเมินแบบฝึกหัด 

4.  แบบทดสอบ

5 !
10 !
5 

5

16-24

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 16-24

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ ตรวจชิ้นงาน แบบประเมิน - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจชิ้นงาน แบบประเมิน - -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !
สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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