
!!!
รายละเอียดวิชา 

!
วิชา  เคมีเพื่อการศึกษาต่อ                                     รหัสวิชา ว30226              จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-5                   ภาคเรียนที่ 2 / 2557                    ครูผู้สอน  มิสจิราภรณ์, มิสจุรี !
หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้

1.  อะตอมและตารางธาตุ 

     1.1  อะตอม 

     1.2  ตารางธาตุ (FSG) 

     1.3  ของแข็ง ของเหลว  ก๊าซ (ASEAN) 

1. อธิบายลักษณะของแบบจำลองอะตอมแต่ละแบบ พร้อม จัดเรียงอิเล็กตรอน

ของธาตุ 

2. อธิบาย วิเคราะห์ข้อมูล และ ทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 

3. อธิบายเปรียบเทียบสมบัติของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ พร้อมคำนวณหา  

    ปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิ ของก๊าซ

 2. พันธะเคมี 4. อธิบายเปรียบเทียบ พันธะเคมี ระหว่าง พันธะอิออนิก พันธะโควาเลนต์  

    พันธะโลหะ และรูปร่างสารประกอบ ในพันธะโควาเลนต์

 3. โมล และ ปริมาณสารสัมพันธ์ 5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโมล อธิบาย และคำนวณ ความสัมพันธ์ ระหว่างจำนวน 

    อนุภาค มวล และ ปริมาตร ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วย mol/L  

    mol/kg ppm  สูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริกัลป์ และ ร้อยละของสารในสมการ 

4. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

    (โครงการในพระราชดำริ)

6. อธิบายผลของปัจจัยที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

5. สมดุลเคมี (FSG) 7. รู้และเข้าใจความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้ ภาวะสมดุล และคำนวณ 

    หาค่าคงที่สมดุล 

6. กรด เบส(ASEAN) 8. อธิบายและเปรียบเทียบทฤษฎีกรด เบส ทั้ง – ทฤษฎี พร้อมทั้งคำนวณค่า 

    คงที่สมดุลกรดเบส ร้อยละการแตกตัว ความเข้มข้นไอออน และ pH  

7. เซลล์ไฟฟ้าเคมี (ท้องถิ่น) 9. รู้และเข้าใจการดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน และครึ่งปฏิกิริยา  

    พร้อมทั้งอธิบายหลักการนำไปใช้ในเซลล์กัลวานิกและอิเล็กโทรไลต์

8. ปิโตรเลียม 10.อภิปรายการเกิดปิโตรเลียม การนำปิโตรเลียมไปใช้ประโยชน์ใน 

     อุตสาหกรรม การกลั่นน้ำมัน และการผลิต ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 

9. สารชีวโมเลกุล (FSG) 11.อธิบายสมการการเกิดไขมัน และสบู่ กรดไขมัน กรดอะมิโน และน้ำตาล 

     ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการทดสอบคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน

10.อุตสาหกรรมเคมี 12.สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแร่ ประเภทของแร่เศรษฐกิจ  

     ธาตุและสารประกอบในแร่  การถลุงแร่และการนำมาใช้ประโยชน์            

 13.สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกส์  การเตรียมวัตถุดิบ  

     การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์แก้วและปูนซีเมนต์         

14.สืบค้นข้อมูล อภิปราย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์   

     ในด้านกระบวนการผลิต ผลที่  เกิดข้ึนจากการผลิต ทั้งข้อดีและข้อเสีย                                                                                      
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!
การวัดและประเมินผล 

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

!
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

10.อุตสาหกรรมเคมี  (ต่อ) 15.สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปุ๋ย   ประเภทของปุ๋ย     

     กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการ ผลิตปุ๋ย                                                                             

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู้

1. ก่อนกลางภาค 1. แบบฝึกหัด 

2. แบบทด สอบ

1. แบบประเมินแบบฝึกหัด 

2. แบบทดสอบ

10 

15

1-9

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 1-9

3. หลังกลางภาค 1. รายงานหน้าชั้นเรียน 

2. แบบทดสอบ

1. แบบการประเมินการรายงาน 

    หน้าชั้นเรียน 

2. แบบทดสอบ

15 !
10

10-15

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 10-15

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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