
รายละเอียดวิชา

วิชา  เคมีอินทรีย                                                    รหัสวิชา ว302252              จำนวน 2 คาบ / สัปดาห 1.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1-52 2         2          ภาคเรียนที่ 1 / 2557             ครูผูสอน  มิสจิราภรณ, มิสจรรยา

หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู

1.  สารประกอบไฮโดรคารบอน

     1.1 พันธะของคารบอน (FSG)

     1.2 สารประกอบไฮโดรคารบอน (ASEAN)

     1.3 สารประกอบของคารบอนที่มีหมู

     อะตอมแสดงสมบัติเฉพาะ

1.  สืบคนขอมูลและ อภิปราย เกี่ยวกับ พันธะเคมี พันธะคารบอน การเขียน

     สูตรโครงสรางของสารประกอบอินทรีย การเขียนสูตรไอโซเมอริซึม 

2.  สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และ อธิบายประเภท และสมบัติบางประการ

     ของสารประกอบไฮโดรคารบอน หมูฟงกชันที่แสดงสมบัติเฉพาะ

3.  สืบคนขอมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายสมบัติของ 

     สารประกอบอินทรียแตละชนิด ไดแก แอลเคน แอลคีน แอลไคน

     อะโรมาติกไฮโดรคารบอน

4.  ทดลอง ทดสอบสมบัติ สรุป สืบคนขอมูล ของสารประกอบแอลเคน 

     แอลคีน แอลไคน อะโรมาติกไฮโดรคารบอน

5.  สืบคนขอมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และ อธิบายสมบัติของ

     สารประกอบอินทรียที่มีออกซิเจน เปนองคประกอบ 

6.  สืบคนขอมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายสมบัติของ

     สารประกอบอินทรียที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบ

7.  สืบคนขอมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายสมบัติของ

     สารประกอบอินทรียที่มีออกซิเจน และ ไนโตรเจนเปนองคประกอบ

 2. ผลิตภัณฑปโตรเลียม

     2.1 ปโตรเลียม (โครงการในพระราชดำริ)

     2.2 พอลิเมอร (FSG)

     2.3 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของ

     ผลิตภัณฑพอลิเมอร (ASEAN)

     2.4 ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิต และ

     การใชพอลิเมอร (ทองถิ่น)

8.  สืบคนขอมูล วิเคราะห อภิปราย และนำเสนอประโยชนของเชื้อเพลิงจาก

     ซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑไดแก ถานหิน หินน้ำมัน ปโตรเลียม

9.  สำรวจตรวจสอบ และสืบคน คุณสมบัติ ปฏิกิริยา โครงสรางของพอลิเมอร 

     ไดแก พลาสติก เสนใย ยาง

10.สืบคนขอมูล วิเคราะห  อภิปราย และนำเสนอประเภทของผลิตภัณฑจาก

     พอลิเมอร

11.สืบคนขอมูล  อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีของ

     ผลิตภัณฑพอลิเมอรสังเคราะห

12.สำรวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อภิปราย และ อธิบายเกี่ยวกับมลพิษที่เกิด

     จากการผลิต และ การใช ผลิตภัณฑ จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ

3.  สารชีวโมเลกุล

     3.1 ไขมันและน้ำมัน(FSG)

     3.2 โปรตีน(พฤกษศาสตร)

     3.3 คารโบไฮเดรต (พฤกษศาสตร)

13. สำรวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล วิเคราะห  อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับ  

      สมบัติ โครงสรางของลิปด

14. สำรวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล วิเคราะห  อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับ 

      สมบัติ โครงสราง ชนิด และ หนาที่ ของโปรตีน กรดอะมิโน เอนไซม และ

      การแปลงสภาพของโปรตีน
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หนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู

3. (ตอ) 15. สำรวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล วิเคราะห  อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับ

      สมบัติ โครงสรางของกรดนิคลีอิค

16. สำรวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล วิเคราะห  อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับ

      สมบัติ โครงสราง ชนิด และ หนาที่ ของคารโบไฮเดรต

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน ผลการเรียนรู

1. กอนกลางภาค 1. การทดลอง

2. แบบฝกหัด

3. mapping เรื่องหมูฟงกชัน

4. แบบทด สอบ

1. แบบการประเมินรายงาน

    การทดลอง

2. แบบประเมินแบบฝกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

4. แบบทดสอบ

5

10

5

5

1-7

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 1-7

3. หลังกลางภาค 1. รายงานหนาชั้นเรียน

2. การทดลอง

3. แบบทดสอบ

1. แบบการประเมินการรายงาน

    หนาชั้นเรียน

2. แบบการประเมินรายงาน

    การทดลอง

3. แบบทดสอบ

15

5

5

8-16

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 8-16

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ ตรวจชิ้นงาน แบบประเมิน - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจชิ้นงาน แบบประเมิน - -

วก 103/56



คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย2 2                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต2 2 2

3.   มีวินัย2 2 2 2 2 2 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง 2 2 2 2 2 6.   มุงม่ันในการทำงาน2 2

7.   รักความเปนไทย2 2 2 2 2 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข2 2 2 2 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร2 2 2 2 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา2 2 2 2 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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