
รายละเอียดวิชา

วิชา  เคมีวิเคราะห 1                                               รหัสวิชา ว30223            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  1.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1-5                                        ภาคเรียนที่ 1/2557                 ครูผูสอน  มิสจิราภรณ   พิมพทอง

หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

1. โมลและปริมาณสารสัมพันธ 

    1.1 โมล (ASEAN) 

    1.2 ความเขมขนของสารละลาย (FSG)

    1.3 สูตรเคมี 

    1.4 สมการเคมี

1. สืบคนขอมูล อภิปราย อธิบายความหมายและคํานวณ หามวลอะตอมของ 

    ธาตุและมวลของธาตุ 1 อะตอมและมวลอะตอมเฉลี่ย

2. สืบคนขอมูล อภิปราย และ อธิบายความหมายและคํานวณหามวลโมเลกุล 

    และมวลของสาร 1 โมเลกุล

3. วิเคราะหและเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางจํานวนโมลกับ อนุภาค มวล

    ของสารและปริมาตรของกาซที่STPรวมทั้งใชความสัมพันธดังกลาว ในการ

    คํานวณ

4. อภิปราย อธิบายความหมายของหนวยตางๆที่ใชแสดงความเขมขนของ 

    สารละลาย

5. คํานวณหาความเขมขนของสารละลายและเตรียมสารละลาย ใหมี ความ

    เขมขนและปริมาตรตามตองการและทดลองเตรียมสารละลาย

6. สํารวจสืบคนขอมูล คํานวณโดยใชคาคงที่ของการเพิ่มข้ึนของจุดเดือด(Kb) 

    คาคงท่ีของการลดลงของจุดหลอมเหลวหรือ จุดเยือกแข็ง(Kf) คํานวณหา

    มวลโมเลกุลของตัวถูกละลาย จุดเดือด จุดเยือกแข็งของสารละลาย

7. สืบคน สํารวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับระบบปด ระบบเปดของ 

    ปฏิกิริยาเคมี

8. คํานวณหามวลของสารในปฏิกิริยาที่เปนไปตามกฎทรงมวล 

9. คํานวณหาอัตราสวนโมลของธาตุที่รวมตัวกันเปนสารประกอบ ตาม

    กฎสัดสวนคงที่ 

10.สืบคน อภิปราย เกี่ยวกับกฎเกย-ลุสแซกและกฏอโวกาโดร 

11.คํานวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสารหรือของ กาซรวมทั้ง

     คํานวณหามวลเปนรอยละของธาตุองคประกอบจากสูตร 

12.เขียนและดุลสมการเคมีเม่ือทราบสารต้ังตนและผลิตภัณฑ 

13.คํานวณหาคารอยละของผลที่ไดของสารจากการทดลอง

2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

    2.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี(ทองถิ่น) 

    2.2 ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

          (พฤกษศาสตร)

14.สืบคนขอมูลอธิบายความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีพรอมทั้ง 

     บอกตัวอยางอัตราการเกิดปฏิกิริยาในชีวติ ประจําวัน

15.อธิบายอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกริิยาเคมีรวมทั้งพลังงานกับ 

     การดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
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หนวยการเรียนรู  ผลการเรียนรู

3. สมดุลเคมี 

    3.1 การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได  (FSG)

    3.2 ปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุล

    3.3 หลักกการของเลอชาเดอลิเอ (ทองถิ่น)

16.ศึกษาวิเคราะหทดลองอธิบายปฏิกิริยาของสารบางชนิดที่เกิดการเปลี่ยน

     แปลงผันกลับได

17.ศึกษา วิเคราะห อธิบายเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุล

18.ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารตางๆ ณ ภาวะ

     สมดุลและสามารถคํานวณคาคงที่สมดุล 

19.ศึกษา ทดลอง อภิปราย เกี่ยวกับการรบกวนสมดุลโดยการเปลี่ยนแปลง

     อุณหภูมิ ความเขมขนหรือความดันซ่ึงมีผลทําใหภาวะสมดุล เปลี่ยนแปลง

     การรบกวนภาวะสมดุลในปฏิกิริยาผันกลับ 

20.ศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับหลักของเลอชาเตอลิเอ และสามารถอธิบายการ

     นําหลักของเลอชาเตอลิเอไปใชประโยชนในทาง อุตสาหกรรม

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

1. กอนกลางภาค 1. เขียนรายงานการทดลอง 

2. แบบฝกหัดโมลและ

    ปริมาณสาร

3. mapping  เรื่องโมล

4. ทดสอบ

1.  แบบประเมินรายงานการ 

     ทดลอง

2.  แบบประเมินแบบฝกหัด

3.  แบบประเมินชิ้นงาน

4.  แบบทดสอบ

5

5

5

10

1-13

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 1-13

3. หลังกลางภาค 1. อาน คิด วิเคราะห เขียน 

ปจจยัทมี่ีผลตออัตราการเกิด

    ปฏิกิริยาเคมี

2. เขียนรายงานการทดลอง 

3. แบบฝกหัดสมดุลเคมี

4. ทดสอบ

2.  แบบประเมินรายงานการ 5

10

5

5

14-20

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 14-20

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ     

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ ตรวจชิ้นงาน แบบประเมิน - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจชิ้นงาน แบบประเมิน - -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย_ _                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต_ _ _

3.   มีวินัย_ _ _ _ _ _ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง _ _ _ _ _ 6.   มุงม่ันในการทำงาน_ _

7.   รักความเปนไทย_ _ _ _ _ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข_ _ _ _ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร_ _ _ _ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา_ _ _ _ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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