
  

 
ว21101   วิทยาศาสตร์ 1        ชั้น ม.1 
ว31261   โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1  ชั้น ม.4 
ว31221  เคมี 1  ชั้น ม.4 
ว32223  เคมี 3  ชั้น ม.5 
ว33225   เคมี 5  ชั้น ม.6 

 
นางสาวอ าภา  จิตแหลม 

ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

โรงเรียนบ้านแซววทิยาคม  อ าเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                    โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

                   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 



กระทรวงศึกษาธิการ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-182423                                         
ที ่................/2564 วันที ่  18 พฤษภาคม  2564                
เรื่อง  ขออนุมัติใช้โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวอ าภา  จิตแหลม ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแซว
วิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค
เรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564  นั้น  เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน  จึงได้จัดท าโครงการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) และขออนุญาต
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. รหัสวชิา ว21101   รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. รหัสวชิา ว31261   รายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
3. รหัสวชิา ว31221  รายวิชา เคมี 1                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
4. รหัสวชิา ว32223  รายวิชา เคมี 3                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
5. รหัสวชิา ว33225   รายวิชา เคมี 5                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ลงชื่อ……………………………….…..…ผู้ขออนุญาต 

                  (นางสาวอ าภา  จิตแหลม) 
                  ครูผู้สอน   

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   

ลงชื่อ………………………………..…….ผู้รับรอง   
                           ( นายปรีชา  ค าแสน)  

               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

 อนุมัติ        
 ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................................................................  

           
ลงชื่อ………………………………..…ผู้อนุมัติ 



               (นายกุศล   มีปัญญา) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Syllabus) 
1. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. รหัสวิชา    ว21101    ชื่อวิชา   วิทยาศาสตร์ 1     จ านวน 60  ชั่วโมง                                       
3. ค าอธิบายรายวิชา (course description)  

 ศึกษา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เกี่ยวกับ รูปร่าง ลักษณะและโครงสร้าง
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ หน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเด
รียและคลอโรพลาสต์ การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต  เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีวิต 
กระบวนการแพร่และออสโมซิส การสังเคราะห์ด้วยแสง คุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ต้นไม้ใน
โรงเรียนและชุมชน พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก ลักษณะ
โครงสร้างของดอกที่มีส่วนท าให้เกิดการถ่ายเรณู การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจาย
เมล็ด และการงอกของเมล็ด ความส าคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอกโดยการไม่ท าลายชีวิตของ
สัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู ความส าคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของ
พืช ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืช วิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี 
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม คุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี 
จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น และปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม ความสัมพันธ์ระหว่าง
อะตอม ธาตุ และสารประกอบ โครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน การ
จัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือฝึกทักษะ ระบุ อธิบาย เขียน เปรียบเทียบ บรรยาย 
ยกตัวอย่าง เลือกใช้  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตระหนัก 
เกิด ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
4. ตัวชี้วัด 
 ว ๑.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐, ม.๑/๑๑, 

ม.๑/๑๒, ม.๑/๑๓, ม.๑/๑๔, ม.๑/๑๕, ม.๑/๑๖, ม.๑/๑๗, ม.๑/๑๘ 
     ว ๒.๓ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖ 
    ว ๔.๑ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 



รวม 29 ตัวชี้วัด 
 
5. หน่วยการเรียนรู้และช้ินงาน 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย ตัวช้ีวัด เวลา

(ชั่วโมง) 
น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

1 ความรู้และ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์ 

ว ๑.๒ ม.๑/๑, ม.๑/๒ 6 10  

2 หน่วยของ
สิ่งมีชีวิต 

 

ว ๑.๒ ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, 
ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, 
ม.๑/๙, ม.๑/๑๐, ม.๑/
๑๑, ม.๑/๑๒, ม.๑/๑๓, 
ม.๑/๑๔, ม.๑/๑๕, ม.๑/
๑๖, ม.๑/๑๗, ม.๑/๑๘ 

12 20 

 

โมเดลโครงสร้าง
ของเซลล์พืช และ
เซลล์สัตว ์

3 การด ารงชีวิต
ของพืช 

ว ๑.๒ ม.๑/๑๑, ม.๑/๑๒, ม.๑/
๑๓, ม.๑/๑๔, ม.๑/๑๕, 
ม.๑/๑๖, ม.๑/๑๗, ม.๑/
๑๘ 

15 20 ดอกไม้เปลี่ยนสี 

4 สารรอบตัว ว ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, 
ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, 
ม.๑/๗, ม.๑/๘ม.๑/๙, ม.
๑/๑๐ 

21 ๒๐ น าเสนอการน า
สารไปใช้
ประโยชน์ 

สรุปทบทวนสอบกลางภาค 3 10  
สรุปทบทวนสอบปลายภาค 3 20  
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100  

 
6. วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ได้แก่ การบรรยาย การเรียนการสอนแบบร่วมมือ อภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง / กลุ่ม การ
รายงานหน้าชั้น การท าการบ้าน การปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานที่ การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัย 
การทดลอง การค้นคว้าวิจัย การรวบรวมผล การวิเคราะห์วิจารณ์ การสรุปผลและการน าเสนอ การเรียนการ
สอนแบบ  Webbase ฯลฯ 
  



7.  อุปกรณ์สื่อการสอน 
 ได้แก่  Projector / PowerPoint  สไลด์ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 
หน่วยที่ 1 ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

PowerPoint  สไลด์ 
  - สมบัติของสารและการจ าแนก 
หน่วยที่ 2 หน่วยของสิ่งมีชีวิต 

PowerPoint  สไลด์ 
- สารละลายและการเปลี่ยนแปลง 

หน่วยที่ 3 การด ารงชีวิตของพืช 
PowerPoint  สไลด์ 

  - การด ารงชีวิตของพืช 
หน่วยที่ 4 สารรอบตัว 

PowerPoint  สไลด์ 
  - สารรอบตัว 
8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
              จ านวน ร้อยละ 
 8.1 การศึกษาค้นคว้า / รายงานหน้าชั้น/ชิ้นงาน                         30 
 8.2 การสอบ                             70 
  - การสอบย่อย  จ านวน  4  ครั้ง       40 
  - การสอบกลางภาค      10 
  - การสอบปลายภาค      20 
 8.3 อ่ืน ๆ ..................................................            .............  
9. การประเมินผลการเรียน 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดเกรด ฯ  

คะแนน ระดับผลการเรียน 
0-49 0 

50-54 1 
55-59 1.5 
60-64 2 
65-69 2.5 
70-74 3 
75-79 3.5 

80-100 4 

 



10. การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นักเรียนเข้าพบและให้ค าแนะน า ในด้านการเรียน 
 โทรศัพท ์: 086-1161890 
 Facebook : Ampha Jitlaem 
 ID Line : ampha0041 
11. เอกสารอ่านประกอบ/เว็บไซต์  
 11.1 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 อจท. 
 11.2 เอกสารประกอบการเรียน 
12. ตัวอย่างตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที่ วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
1 1-4 มิ.ย. 64 ปฐมนิเทศ 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร 
- ปฐมนิเทศ 
- แบ่งกลุ่ม แจ้งข้อตกลง
ร่วมกัน 
-ท าแบบวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล  
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ความหมาย 
และความส าคัญ 
ของวิทยาศาสตร์ 

2 7 – 11 มิ.ย. 64 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร 
การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

กิจกรรม นักวิทยาศาสตร์ 
ท างานอย่างไร 
กิจกรรม น าสีเคลื่อนที่อย่างไร 
จรวดกระดาษของใครบินได้
นานที่สุด 

3 14 – 18 มิ.ย. 64 การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ กิจกรรม  โลกใต้กล้อง 
จุลทรรศน์เป็นอย่างไร 

4 21 – 25 มิ.ย. 64 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ กิจกรรม เซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ต่างกันอย่างไร 

5 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 64 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
6 5- 9 ก.ค. 64 แบบจ าลองของเซลล์ กิจกรรม แบบจ าลองของเซลล์

เป็นอย่างไร 
7 12 – 16 ก.ค. 64 การด ารงชีวิตของพืช 

การล าเลียงสารเข้าออกเซลล์ 
กิจกรรม อนุภาคของสารมี 
การเคลื่อนที่อย่างไร 



สัปดาห์ที่ วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรม น้ าเคลื่อนที่ผ่าน 
เยื่อเลือกผ่านได้อย่างไร 

8 19 – 23 ก.ค. 64 การแพร่และออสโมซิส สืบค้นข้อมูล การแพร่ของสาร
ออสโมซิส 

9 26 – 30 ก.ค. 64 การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชดอก 
 

กิจกรรม การถ่ายเรณูเกิดข้ึน
ได้อย่างไร 
กิจกรรม เมล็ดงอกได้อย่างไร 
กิจกรรม เลือกวิธีการ
ขยายพันธุ์พืชอย่างไรให้
เหมาะสม  

10 2 – 6 ส.ค. 64 (การสอบกลางภาค) (สอบ ปรนัย / อัตนัย) 
11 9 – 13 ส.ค. 64 การสังเคราะห์ด้วยแสง กิจกรรม ปัจจัยในการสร้าง

อาหารของพืชมีอะไรบ้าง 
กิจกรรม การสังเคราะห์ด้วย
แสงได้ผลผลิตใดอีกบ้าง 

12 16 – 20 ส.ค. 64 การล าเลียงน้ า ธาตุอาหารและอาหารของ
พืช 

กิจกรรม พืชล าเลียงน้ าและ
ธาตุอาหารอย่างไร 

13 23 – 27 ส.ค. 64 การล าเลียงน้ า ธาตุอาหารและอาหารของ
พืช 

กิจกรรม ธาตุอาหารพืชส าคัญ
ต่อพืชอย่างไร 

14 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 64 สมบัติของสารบริสุทธิ์  
จุดเดือดและจุดหลอมเหลว 

กิจกรรม จุดเดือดของสาร
บริสุทธิ์และสารผสมเป็น
อย่างไร 
กิจกรรม จุดหลอมเหลวของ
สารบริสุทธิ์และสารผสมเป็น
อย่างไร 

15 6 – 10 ก.ย. 64 ความหนาแน่น กิจกรรม ความหนาแน่นของ
สารบริสุทธิ์และสารผสมเป็น
อย่างไร 
 

16 13 – 17 ก.ย. 64 ประเภทของพลาสติก กิจกรรม ทราบประเภทของ
พลาสติกได้อย่างไร 



สัปดาห์ที่ วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
17 20 – 24 ก.ย. 64 การจ าแนกองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ กิจกรรมสารบริสุทธิ์มี

องค์ประกอบอะไรบ้าง 
18 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 64 โครงสร้างอะตอม กิจกรรม โครงสร้างอะตอม

เป็นอย่างไร 
19 4 – 8 ต.ค. 64 การจ าแนกธาตุและการใช้ประโยชน์ กิจกรรม เราจ าแนกธาตุได้

อย่างไร 
20 11 – 15 ต.ค. 64 (การสอบปลายภาค) (สอบ ปรนัย / อัตนัย) 

 
13.  กิจกรรมเสนอแนะ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Syllabus) 
1. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  



2. รหัสวิชา    ว31261    ชื่อวิชา   โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1     จ านวน 40  ชั่วโมง                                       
3. ค าอธิบายรายวิชา (course description)  

ศึกษา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เกี่ยวกับ  การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก หลักฐานทาง
ธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี  แนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณี หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และล าดับเหตุการณ์ ทางธรณีวิทยาในอดีต การเกิดภูเขาไฟ
ระเบิดและปัจจัยที่ท าให้ความรุนแรงของการปะทุและรูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน กระบวนการเกิด ขนาด
และความรุนแรง ของผลจากแผ่นดินไหว สึนามิ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะสืบค้น อธิบาย  ระบุ วิเคราะห์ ยกตัวอย่าง 
ออกแบบ เสนอแนวทาง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิด 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. ผลการเรียนรู้   
๑.  อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 
๒.  อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
๓.  ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่าง

หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 
๔.  วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบันและอธิบายล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต 
๕.  อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ท าให้ความรุนแรงของการปะทุและรูปร่างของ

ภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

๖.  อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่
เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

๗.  อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอ
แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

 
 รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู้ 
 

 
5. หน่วยการเรียนรู้และช้ินงาน 



หน่วยที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา(ช่ัวโมง) น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

1 โครงสร้าง
โลก 

๑. อธิบายการแบ่งชั้นและ
สมบัติของโครงสร้างโลก 
พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่
สนับสนุน 

4 10 โมเดล
โครงสร้างโลก 

2 การแปร
สัณฐานของ
แผ่นธรณี 

1. อธิบายหลักฐานทาง
ธรณีวิทยาที่สนับสนุน
การเคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณี 

2. ระบุสาเหตุและอธิบาย
แนวรอยต่อของแผ่น
ธรณีที่สัมพันธ์กับ
การเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี พร้อม
ยกตัวอย่างหลักฐาน
ทางธรณีวิทยาที่พบ 

10 20 Power point 
น าเสนอ การ
แปรสัณฐาน
ทางธรณี
โครงสร้าง 

3 ธรณีพิบัติภัย 1. อธิบายสาเหตุ 
กระบวนการเกิดภูเขาไฟ
ระเบิดและปัจจัยที่ท าให้
ความรุนแรงของการ
ปะทุและรูปร่างของ
ภูเขาไฟแตกต่างกัน 
รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่
เสี่ยงภัย ออกแบบและ
น าเสนอแนวทางการเฝ้า
ระวังและการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย 

2. อธิบายสาเหตุ 
กระบวนการเกิด ขนาด
และความรุนแรง และ
ผลจากแผ่นดินไหว 
รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่

18 20 Science 
Show หัวข้อ  
รณีพิบัติภัยกับ
ความ
ปลอดภัยของ
ตนเอง 



หน่วยที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา(ช่ัวโมง) น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

เสี่ยงภัย ออกแบบและ
น าเสนอแนวทางการเฝ้า
ระวังและการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย 

3. อธิบายสาเหตุ 
กระบวนการเกิด 
และผลจากสึนามิ
รวมทั้งสืบค้นข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ออกแบบและ
น าเสนอแนว
ทางการเฝ้าระวัง
และการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย 

4 การล าดับ
เหตุการณ์
ทาง
ธรณีวิทยา 

1. วิเคราะห์หลักฐานทาง
ธรณีวิทยาที่พบใน
ปัจจุบัน และอธิบาย
ล าดับเหตุการณ์ 
ทางธรณีวิทยาใน
อดีต 

4 10 น าเสนอ การ
ล าดับชั้นหิน 

สรุปทบทวนสอบกลางภาค 2 20  
สรุปทบทวนสอบปลายภาค 2 20  
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 40 100  

 
6. วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ได้แก่ การบรรยาย การเรียนการสอนแบบร่วมมือ อภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง / กลุ่ม การ
รายงานหน้าชั้น การท าการบ้าน การปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานที่ การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัย 
การทดลอง การค้นคว้าวิจัย การรวบรวมผล การวิเคราะห์วิจารณ์ การสรุปผลและการน าเสนอ การเรียนการ
สอนแบบ  Webbase ฯลฯ 
7.  อุปกรณ์สื่อการสอน 
 ได้แก่  Projector / PowerPoint  สไลด์ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 



หน่วยที่ 1 โครงสร้างโลก 
PowerPoint  สไลด์ 

  - โครงสร้างโลก 
หน่วยที่ 2 การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 

PowerPoint  สไลด์ 
- การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 

หน่วยที่ 3 ธรณีพิบัติภัย 
PowerPoint  สไลด์ 

  - ธรณีพิบัติภัย 
หน่วยที่ 4 การล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา 

PowerPoint  สไลด์ 
  - การล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา 
 
8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
              จ านวน ร้อยละ 
 8.1 การศึกษาค้นคว้า / รายงานหน้าชั้น/ชิ้นงาน                         20 
 8.2 การสอบ                             80 
  - การสอบย่อย  จ านวน  4  ครั้ง       40 
  - การสอบกลางภาค      20 
  - การสอบปลายภาค      20 
 8.3 อ่ืน ๆ ..................................................            .............  
9. การประเมินผลการเรียน 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดเกรด ฯ  

คะแนน ระดับผลการเรียน 
0-49 0 

50-54 1 
55-59 1.5 
60-64 2 
65-69 2.5 
70-74 3 
75-79 3.5 

80-100 4 

10. การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นักเรียนเข้าพบและให้ค าแนะน า ในด้านการเรียน 
 โทรศัพท ์: 086-1161890 



 Facebook : Ampha Jitlaem 
 ID Line : ampha0041 
11. เอกสารอ่านประกอบ/เว็บไซต์  
 11.1 หนังสือเรียนเพ่ิมเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สสวท. 
 11.2 เอกสารประกอบการเรียน 
12. ตัวอย่างตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
สัปดาห์ที่ วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 1-4 มิ.ย. 64 ปฐมนิเทศ 
โครงสร้างโลก 
- ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างโลก 

- ปฐมนิเทศ 
- แบ่งกลุ่ม แจ้งข้อตกลง
ร่วมกัน 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

2 7 – 11 มิ.ย. 64 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างโลก กิจกรรม การศึกษาคลื่นไหว
สะเทือนที่ผ่านโครงสร้างโลก 

3 14 – 18 มิ.ย. 64 การแบ่งชั้นโครงสร้างโลก กิจกรรม การศึกษาคลื่นไหว
สะเทือนที่ผ่านโครงสร้างโลก 

4 21 – 25 มิ.ย. 64 การแบ่งชั้นโครงสร้างโลก กิจกรรม แบบจ าลอง
โครงสร้างโลก 
ทดสอบหลังเรียน 

5 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 64 การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
แนวคิดทฤษฎีทวีปเลื่อนและหลักฐาน
สนับสนุน 

กิจกรรม การส ารวจหลักฐาน
สนับสนุนว่าทวีปเคยอยู่ติดกัน
มาก่อน 

6 5- 9 ก.ค. 64 แนวคิดทฤษฎีการแผ่ขยายพ้ืนมหาสมุทร
และหลักฐานสนับสนุน 

กิจกรรม แบบจ าลองการแผ่
ขยายพ้ืนมหาสมุทร 

7 12 – 16 ก.ค. 64 การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี กิจกรรม การเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี 

8 19 – 23 ก.ค. 64 การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี กิจกรรม ท่องโลกกว้างตามหา
ธรณีสัณฐานและธรณี
โครงสร้าง 

9 26 – 30 ก.ค. 64 การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี กิจกรรม การเปลี่ยนลักษณะ
ของชั้นหิน 

10 2 – 6 ส.ค. 64 (การสอบกลางภาค) (สอบ ปรนัย / อัตนัย) 



สัปดาห์ที่ วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
11 9 – 13 ส.ค. 64 ธรณีพิบัติภัย 

ภูเขาไฟระเบิด 
 

กิจกรรม ความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่งการเกิดภูเขาไฟบน
แผ่นธรณี 

12 16 – 20 ส.ค. 64 ภูเขาไฟระเบิด 
 

กิจกรรม ส ารวจลักษณะและ
ปัจจัยในการประทุของภูเขา
ไฟ 

13 23 – 27 ส.ค. 64 แผ่นดินไหว กิจกรรม กลไกแผ่นดินไหว 
14 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 64 สึนาม ิ กิจกรรม แบบจ าลองการเกิดสึ

นาม ิ
15 6 – 10 ก.ย. 64 สึนาม ิ กิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ

ตนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติ
ภัย 
ทดสอบหลังเรียน 

16 13 – 17 ก.ย. 64 ล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา 
-การล าดับชั้นหิน 

ทดสอบก่อนเรียน 
กิจกรรม การวางตัวของชั้น
หิน 

17 20 – 24 ก.ย. 64 การล าดับชั้นหิน กิจกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีที่ส่งผลต่อล าดับชั้นหิน 
กิจกรรม เหตุการณืที่หายไป 

18 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 64 อายุทางธรณีวิทยา กิจกรรม อายุเปรียบเทียบทาง
ล าดับชั้นหิน 

19 4 – 8 ต.ค. 64 การเทียบสัมพันธ์ กิจกรรม การล าดับเหตุการณื
ทางธรณีวิทยา 
ทดสอบหลังเรียน 

20 11 – 15 ต.ค. 64 (การสอบปลายภาค) (สอบ ปรนัย / อัตนัย) 
 
13.  กิจกรรมเสนอแนะ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Syllabus) 
1. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2. รหัสวิชา    ว31221    ชื่อวิชา   เคมี  1     จ านวน 60  ชั่วโมง                                       
3. ค าอธิบายรายวิชา (course description)  

ศึกษา เคมี เกี่ยวกับ โครงสร้างของอะตอม แบบจ าลองอะตอมแบบต่าง ๆ  สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธาตุ ไอโซโทป สเปกตรัมการเปล่งแสงของอะตอมแก๊ส ตารางธาตุในปัจจุบันจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอมและ
สมบัติที่คล้ายคลึงกันเป็นหมู่และคาบโดยอาจแบ่งธาตุในตารางธาตุเป็นกลุ่มธาตุโลหะ กึ่งโลหะ และอโลหะ 
แนวโน้มสมบัติของกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟและกลุ่มธาตุแทรนซิชัน  ธาตุกัมมันตรังสี  สมบัติบางประการของ
ธาตุแต่ละชนิด  พันธะเคมี  พันธะไอออนิก สารประกอบไอออนิก การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยา
การเกิดสารประกอบไอออนิก  สมบัติของสารประกอบไอออนิก  สมการไอออนิกหรือสมการไอออนิกสุทธิ  
พันธะโคเวเลนต์  เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ รูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์  แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลโคเวเลนต์ จุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลายน้ าของสารโคเวเลนต์ เกิดพันธะโลหะและสมบัติ
ของโลหะ สมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ปฏิกิริยาเคมี การเขียนและ
การดุลสมการเคมี การท าปฏิบัติการเคมี อุปกรณ์และเครื่องมือชั่ง ตวง วัดแต่ละชนิด รายงานการทดลอง 
หน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และการเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์
เปลี่ยนหน่วย 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือฝึกทักษะสืบค้น อธิบาย  เขียน ระบุ บอก  วิเคราะห์  
เขียน เปรียบเทียบ ค านวณ ยกตัวอย่าง เรียกชื่อ คาดคะเน น าเสนอตัวอย่าง เสนอแนวทาง เลือกและใช้
เครื่องมือ วัดปริมาณ ทดลอง เขียนรายงานการทดลอง เปลี่ยนหน่วยวัด และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตระหนัก เกิด 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมี
เพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

2.  เลือก และใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3.  น าเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
4.  ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟก

เตอร์เปลี่ยนหน่วย 
5.  สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจ าลอง

อะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 



6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 

7.  อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลข
อะตอมของธาตุ 

8.  ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันใน
ตารางธาตุ 

9.  วิเคราะห์ และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
11. อธิบายสมบัติ และค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
12.  สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
13.  อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 
14.  เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
15.  ค านวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
16.  อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
17.  เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
18.  อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 
19.  เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 
20. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งค านวณ

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุ

สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และ

การละลายน้ าของสารโคเวเลนต์ 
23.  สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 
24.  อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูลและ

น าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

 

  



5. หน่วยการเรียนรู้และช้ินงาน 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

1 ความปลอดภัย
และทักษะใน
ปฏิบัติการเคมี 

1.  บอกและอธิบายข้อปฏิบัติ
เบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึง
ความตระหนักในการท า
ปฏิบัติการเคมีเพ่ือให้มีความ
ปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและ
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนว
ทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

2.  เลือก และใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือในการท าปฏิบัติการและ
วัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.  น าเสนอแผนการทดลอง ทดลอง
และเขียนรายงานการทดลอง 

4.  ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของ
สาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็น
หน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้
แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 

12 15 อินโฟกราฟิก 
หัวข้อ ความ
ปลอดภัยใน
ปฏิบัติการเคมี 

2 อะตอมและ
สมบัติของธาตุ 

5.  สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การ
ทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็น
ประจักษ์พยานในการเสนอ
แบบจ าลองอะตอมของ
นักวิทยาศาสตร์และอธิบาย
วิวัฒนาการของแบบจ าลอง
อะตอม 

6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
และระบุจ านวนโปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ
อะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 
รวมทั้งบอกความหมายของ
ไอโซโทป 

18 20 QR code ธาตุ 
สมบัติของธาตุและ
ประโยชน์ของธาตุ
ในชีวิตประจ าวัน  



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

7.  อธิบาย และเขียนการจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก
และระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบ
เลขอะตอมของธาตุ 

8.  ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ 
อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิ
ชันในตารางธาตุ 

9.  วิเคราะห์ และบอกแนวโน้ม
สมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตาม
หมู่และตามคาบ 

10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรน
ซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับ
ธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟ 

11. อธิบายสมบัติ และค านวณครึ่ง
ชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 

12. 
 สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่าง
การน าธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

3 พันธะเคมี 13. 
 อธิบายการเกิดไอออนและการ
เกิดพันธะไอออนิก โดยใช้
แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุด
ของลิวอิส 

14.  เขียน
สูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอ
ออนิก 

27 25 แบบจ าลองรูปร่าง
โมเลกุลของสาร 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

15. 
 ค านวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับ
ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอ
ออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 

16.  อธิบาย
สมบัติของสารประกอบไอออนิก 

17.  เขียน
สมการไอออนิกและสมการไอ
ออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของ
สารประกอบไอออนิก 

18.  อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์
แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และ
พันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 

19.  เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเว
เลนต์ 

20. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
ความยาวพันธะและพลังงาน
พันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้ง
ค านวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับ
ปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จาก
พลังงานพันธะ 

21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเว
เลนต์ โดยใช้ทฤษฎีการผลัก
ระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ 
และระบุสภาพขั้วของโมเลกุล
โคเวเลนต์ 

22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และ
เปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุด
เดือด และการละลายน้ าของสาร
โคเวเลนต์ 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

23.  สืบค้น
ข้อมูล และอธิบายสมบัติของสาร
โคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง 
ๆ 

24. 
 อธิบายการเกิดพันธะโลหะและ
สมบัติของโลหะ 

25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการ
ของสารประกอบไอออนิก สาร
โคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้น
ข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการใช้
ประโยชน์ของสารประกอบไอออ
นิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้
อย่างเหมาะสม 
สอบกลางภาค 20  
สอบปลายภาค 30  

รวม 100  
 
6. วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ได้แก่ การบรรยาย การเรียนการสอนแบบร่วมมือ อภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง / กลุ่ม การ
รายงานหน้าชั้น การท าการบ้าน การปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานที่ การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัย 
การทดลอง การค้นคว้าวิจัย การรวบรวมผล การวิเคราะห์วิจารณ์ การสรุปผลและการน าเสนอ การเรียนการ
สอนแบบ  Webbase ฯลฯ 
 

7.  อุปกรณ์สื่อการสอน 
 ได้แก่  Projector / PowerPoint  สไลด์  
หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี   

PowerPoint  สไลด์ 
- กิจกรรม 1.1 การทดลองวัดปริมาตรโดยใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ และการวัดมวลโดยการชั่ง 
- กิจกรรม 1.2 การออกแบบและทดลองเปรียบเทียบความแม่นในการวัดปริมาตรน้ าด้วยกระบอกตวงที่

มีขนาดต่างกัน 



- ความปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี 
  
หน่วยที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ 

PowerPoint  สไลด์ 
- กิจกรรม 2.1 กระป๋องปริศนา 
- กิจกรรม 2.2 การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด 
- กิจกรรม 2.3 การทดลองศึกษาเส้นสเปกตรัมของธาตุ 
- กิจกรรม 2.4 สีของสารประกอบ 
- กิจกรรม 2.5 การทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ า 
- กิจกรรม 2.6 ตามล่าหาธาตุ 

 -    กิจกรรม 2.7 ประโยชน์และผลการทบของการใช้ธาตุ 
 -    สัญลักษณ์ของธาตุ 20 ธาตุ 
 -    อะตอมและตารางธาตุ 
   สื่อวิดีทัศน์ 
   -  สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง แบบจ าลองและวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 1  
   ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nxEbph2R-yk 
   -  สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง แบบจ าลองและวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 2  
   ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=gRe90XmOEFM 

- สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม  
 ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=GpliiPrTdhw 
- วิดีทัศน์ เรื่อง ตารางธาตุในปัจจุบัน  
 ที่มา : 
https://www.youtube.com/watch?v=w9Gwv1129JI&list=PLeJGvKa_RJ_YXyiNVXLMLnzpA_X
Ew4Ng2 

 
หน่วยที่ 3 พันธะเคมี 

PowerPoint  สไลด์ 
- กิจกรรม 3.1 การทดลองการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
- กิจกรรม 3.2 การจัดตัวของลูกโป่งกับรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 
- กิจกรรม 3.3 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสารโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
- กิจกรรม 3.4 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารประกอบโคเวเลนต์ และ

โลหะ 
- พันธะเคมี 

   สื่อวิดีทัศน์ 
- วิดีทัศน์ เรื่อง พันธะไอออนิก 
 ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=e59dEpINWGU&list=PLeJGvKa_RJ_YXyiNVXLMLnzpA_XEw4Ng2&index=20 

https://www.youtube.com/watch?v=nxEbph2R-yk
https://www.youtube.com/watch?v=gRe90XmOEFM


- วิดีทัศน์ เรื่อง การเกิดพันธะโคเวเลนต์ 
 ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=HuUjGTAeUFs&list=PLeJGvKa_RJ_YXyiNVXLMLnzpA_XEw4Ng2&index=7 
- วิดีทัศน์ เรื่อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 
 ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=E2wf81LMwho&index=23&list=PLeJGvKa_RJ_YXyiNVXLMLnzpA_XEw4Ng2 
- วิดีทัศน์ เรื่อง ข้ัวของพันธะและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
 ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=6MsEsCqBTI4&index=31&list=PLeJGvKa_RJ_YXyiNVXLMLnzpA_XEw4Ng2 

  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง พันธะเคมี ตัวอย่างจริง / เทียม ฯลฯ 
 
8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
              จ านวน ร้อยละ 
 8.1 การศึกษาค้นคว้า / รายงานหน้าชั้น/ชิ้นงาน                         15 
 8.2 การสอบ                             75 
  - การสอบย่อย  จ านวน  3  ครั้ง       25 
  - การสอบกลางภาค      20 
  - การสอบปลายภาค      30 
 8.3 ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ     10 
 8.4 อ่ืน ๆ ..................................................            .............  
9. การประเมินผลการเรียน 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดเกรด ฯ  

คะแนน ระดับผลการเรียน 
0-49 0 

50-54 1 
55-59 1.5 
60-64 2 
65-69 2.5 
70-74 3 
75-79 3.5 

80-100 4 
10. การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นักเรียนเข้าพบและให้ค าแนะน า ในด้านการเรียน 
 โทรศัพท ์: 086-1161890 
 Facebook : Ampha Jitlaem 
 ID Line : ampha0041 
 



11. เอกสารอ่านประกอบ/เว็บไซต์  
 11.1 http://www.scimath.org/lesson-chemistry 

 11.2 คู่มือเตรียมสอบ เคมี ม.4-5-6 (พื้นฐาน & เพิ่มเตมิ) Hi-Ed  ผู้เขียน รศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์
โพธิ์ศรี 
 11.3  ตารางธาต ุ
 
12. ตัวอย่างตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
สัปดาห์ที่ วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 1-4 มิ.ย. 64 ปฐมนิเทศ  
ความปลอดภัยในการท างานกับ
สารเคมี 

แนะน ารายวิชา แบ่งกลุ่ม 
ทดสอบก่อนเรียน 

2 7 – 11 มิ.ย. 64 อุบัติเหตุจากสารเคมี สืบค้นข้อมูลวิธีการปฐมพยาบาล
เมื่อสัมผัสสารเคมี 

3 14 – 18 มิ.ย. 64 การวัดปริมาณสาร ทดลองการวัดปริมาณสารโดยใช้
อุปกรณ์ต่างๆ 

4 21 – 25 มิ.ย. 64 หน่วยวัดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ฝึกค านวณหน่วยในระบบ SI 
ทดสอบย่อย 

5 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 
64 

แบบจ าลองอะตอม -ทดสอบก่อนเรียน 
-สืบค้นข้อมูลและอธิบาย
ความหมายแบบจ าลองอะตอม 
-การทดลอง 2.2 
-การทลอง 2.3 
-อภิปรายกลุ่ม หัวข้อ 
แบบจ าลองอะตอมแบบต่างๆ 

6 5- 9 ก.ค. 64 อนุภาคในอะตอมและไอโซโทป -การเขียนและแปลความหมาย
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

7 12 – 16 ก.ค. 64 - การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม -นักเรียนสืบค้น การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอม อภิปราย
พร้อมทั้งระบุ หมู่ คาบ และกลุ่ม
ของธาตุ 
-ท าแบบฝึกหัด 

8 19 – 23 ก.ค. 64 ตารางธาตุและสมบัติของธาตุหมู่
หลัก 

นักเรียนศึกษาแนวคิดของ
นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนที่ใช้จัด

https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.aspx?keyword=%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c+%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5&search=author
https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.aspx?keyword=%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c+%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5&search=author


สัปดาห์ที่ วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
ธาตุเป็นหมวดหมู่ แล้วน าเสนอ
ผลการศึกษา 

9 26 – 30 ก.ค. 64 ตารางธาตุและสมบัติของธาตุหมู่
หลัก 

- ทดสอบก่อนเรียน 
-นักเรียนศึกษาตารางธาตุจาก
ปกหนังสือเรียนและโปสเตอร์ใน
ชั้นเรียน และอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับการจัดเรียงธาตุใน
ตารางธาตุ สมบัติของธาตุใน
ตารางธาตุ 

10 2 – 6 ส.ค. 64 (การสอบกลางภาค) (สอบข้อเขียน) 
11 9 – 13 ส.ค. 64 ธาตุแทรนซิชัน เปรียบเทียบสมบัติของธาตุกลุ่ม 

เรพรีเซนเททีฟและธาตุแทนซิชัน 
ระบุต าแหน่งของธาตุแทรนซิชัน
ในตารางธาตุ 
-การทดลอง เรื่อง สีของ
สารประกอบ 
-การทดลอง เรื่อง การทดลอง
การเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ า 
-ท าแบบฝึกหัด 

12 16 – 20 ส.ค. 64 ธาตุกัมมันตรังสี -นักเรียนศึกษาภาพตัวอย่าง
ประโยชน์และโทษของไอโซโทป
กัมมันตรังสี และให้นักเรียนรื่อง
ราวเกี่ยวกับรูปภาพ 
- ครูให้ความรู้เรื่อง 
กัมมันตภาพรังสี การค านวณ
ครึ่งชีวิต 
- นักเรียนฝึกค านวณครึ่งชีวิต
ของธาตุกัมมันตรังสี 
-ท าแบบฝึกหัด 

13 23 – 27 ส.ค. 64 การน าธาตุไปใช้ประโยชน์และ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต (การสอบ
ย่อย) 

-นักเรียนสืบค้นข้อมูลการน าธาตุ
ไปใช้ประโยชน์และผลกระทบ



สัปดาห์ที่ วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
ต่อสิ่งมีชีวิต แล้วรายงานหน้าชั้น
เรียนตามแนวคิดของกลุ่ม 
-กิจกรรม  ตามล่าหาธาตุ 
- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

14 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 
64 

สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎ
ออกเตต 
พันธะไอออนิก 
 

-ทดสอบก่อนเรียน 
- นักเรียนฝึกเขียนสัญลักษณ์
แบบจุดของลิวอิส และระบุว่า
ธาตุหรือไอออนนั้นเป็นไปตาม
กฎออกเตต 

15 6 – 10 ก.ย. 64 พันธะไอออนิก -นักเรียนศึกษาการเกิด
สารประกอบโซเดียมคลอไรด์ 
-เขียนแผนภาพการเกิด
สารประกอบไอออนิก การเขียน
สูตรของสารประกอบไอออนิก 
- กิจกรรมอัตราส่วนการรวมตัว
กันของไอออนในสารประกอบไอ
ออนิก 
-เกมสูตรและชื่อของ
สารประกอบไอออนิก 

16 13 – 17 ก.ย. 64 -พันธะไอออนิก 
-พันธะโคเวเลนต์ 

-ท าแบบฝึกหัด 3.1 ,3.2และ 
3.3 
- ดูวิดีทัศน์การทุบผลึกของ
สารประกอบไอออนิกและการ
เปลี่ยนแปลงไอออนในโครงผลึก
และอภิรายร่วมกันเป็นกลุ่ม 
-นักเรียนศึกษาการละลายน้ า
ของสารประกอบไอออนิก 
-การทดลอง การเกิดปฏิกิริยา
ของสารประกอบไอออนิก 
-ท าแบบฝึกหัด 3.4 และ 3.5 



สัปดาห์ที่ วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
-นักเรียนศึกษาการเกิดพันธะ
โคเวเลนต์และฝึกเขียนพันธะ
โคเวเลนต์ 

17 20 – 24 ก.ย. 64 พันธะโคเวเลนต์ -กิจกรรม สูตรโมเลกุลและชื่อ
ของสารโคเวเลนต์ 
-เกมสูตรโมเลกุลและชื่อของสาร
โคเวเลนต์ 
-ท าแบบฝึกหัด 3.6 และ 3.7 

18 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 
64 

พันธะโคเวเลนต์ -นักเรียนดูวิดีทัศน์การ
เปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิด
โมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจน แล้ว
อภิปรายร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อสรุป
ความยาวพันธะ ชนิดของพันธะ
โคเวเลนต์ 
- ฝึกค านวณความยาวพันธะและ
พลังงานพันธะโคเวเลนต์ 
- คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเว
เลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลักกัน
ของคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ 
-เขียนแสดงทิศทางขั้วพันธะและ
ทิศทางขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
ระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเว
เลนต์ 
-กิจกรรมการจัดตัวของลูกโป่ง
กับรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 
-ท าแบบฝึกหัด 3.9,3.10 
-กิจกรรมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย 

19 4 – 8 ต.ค. 64 -พันธะโลหะ 
-การใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอ
ออนิก  สารโคเวเลนต์ และโลหะ 

-นักเรียนดูวิดีทัศน์การเกิดพันธะ
โลหะ 
- สรุปความคิดรวบยอด เรื่อง 
พันธะเคมี โดยใช้แผนภาพเวนน์ 



สัปดาห์ที่ วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
20 11 – 15 ต.ค. 64 (การสอบปลายภาค) (สอบ ปรนัย / อัตนัย) 

 
13.  กิจกรรมเสนอแนะ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
  



โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Syllabus) 
1. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2. รหัสวิชา    ว32223    ชื่อวิชา   เคมี  3     จ านวน 60  ชั่วโมง                                          
3. ค าอธิบายรายวิชา (course description)  

ศึกษา เคมี เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ 
ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก และกฎรวมแก๊ส ปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมล 
หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ ค านวณความดันย่อยหรือ
จ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของ เกรแฮม สืบค้นข้อมูล 
น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊สในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม 

ศึกษาทดลอง และเขียนกราฟการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา ค านวณอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา เขียนแผนภาพ และ
อธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทดลอง และอธิบายผล
ของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี  เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ 
และตัวเร่งปฏิกิริยา ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรือ
อุตสาหกรรม 

ศึกษาทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล การเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยา
จนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะสมดุล ค านวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา ความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
ค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงท่ีสมดุล
ของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของ เลอ
ชาเตอลิเอ ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ
และกระบวนการในอุตสาหกรรม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปรายเพื่อเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
๑. ศึกษาความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของบอยล์ 

กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก 



๒. ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
๓. ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกา

โดร และกฎแก๊สอุดมคติ 
๔. ค านวณความดันย่อยหรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
๕. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้

กฎการแพร่ผ่านของ เกรแฮม 
๖. สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊สใน

การอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม 
7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา 
8. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 
9. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
10. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ 

และตัวเร่งปฏิกิริยา 
12. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรืออุตสาหกรรม 
13. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
15. ค านวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
16. ค านวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
17. ค านวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
18. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
19. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ

กระบวนการในอุตสาหกรรม 
 

รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู้ 
 
5. หน่วยการเรียนรู้และช้ินงาน 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

1 ของแข็ง ของเหลว 
แก๊ส 

๑. ศึกษาความสัมพันธ์
และค านวณปริมาตร 
ความดัน หรืออุณหภูมิ
ของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ 
ตามกฎของบอยล์ กฎ
ของชาร์ล กฎของเกย์–ลู
สแซก 
๒. ค านวณปริมาตร 
ความดัน หรืออุณหภูมิ
ของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ 
ตามกฎรวมแก๊ส 
๓. ค านวณปริมาตร 
ความดัน อุณหภูมิ 
จ านวนโมล หรือมวลของ
แก๊ส จากความสัมพันธ์
ตามกฎของอาโวกาโดร 
และกฎแก๊สอุดมคติ 
๔. ค านวณความดันย่อย
หรือจ านวนโมลของแก๊ส
ในแก๊สผสม โดยใช้กฎ
ความดันย่อยของดอลตัน 
๕. อธิบายการแพร่ของ
แก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส ค านวณและ
เปรียบเทียบอัตราการ
แพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎ
การแพร่ผ่านของ เก
รแฮม 
๖. สืบค้นข้อมูล น าเสนอ
ตัวอย่าง และอธิบายการ
ประยุกต์ใช้ความรู้

๑๘ ๒๐ mind mapping 
เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว แก๊ส 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

เกี่ยวกับสมบัติและกฎ
ต่าง ๆ ของแก๊สในการ
อธิบายปรากฏการณ์ 
หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและใน
อุตสาหกรรม 

2 อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

1. ทดลอง และเขียน
กราฟการเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงของสารที่ท าการวัด
ในปฏิกิริยา 
2. ค านวณอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และ
เขียนกราฟการลดลงหรือ
เพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัด
ในปฏิกิริยา 
3. เขียนแผนภาพ และ
อธิบายทิศทางการชนกัน
ของอนุภาคและพลังงาน
ที่ส่งผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
4. ทดลอง และอธิบาย
ผลของความเข้มข้น 
พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น 
อุณหภูมิ และตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
5. เปรียบเทียบอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น 
พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น 

18 2๐  แบบบันทึกผล
การทดลอง 
อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

อุณหภูมิ และตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 
6. ยกตัวอย่าง และ
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีในชีวิตประจ าวันหรือ
อุตสาหกรรม 

3 สมดุลเคมี 1. ทดสอบ และอธิบาย
ความหมายของปฏิกิริยา
ผันกลับได้และภาวะ
สมดุล 
2. อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น
ของสาร อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า 
และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ 
เมื่อเริ่มปฏิกิริยา
จนกระท่ังระบบอยู่ใน
ภาวะสมดุล 
3. ค านวณค่าคงที่สมดุล
ของปฏิกิริยา 
4. ค านวณความเข้มข้น
ของสารที่ภาวะสมดุล 
5. ค านวณค่าคงที่สมดุล
หรือความเข้มข้นของ
ปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
6. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
ภาวะสมดุลและค่าคงท่ี
สมดุลของระบบ รวมทั้ง
คาดคะเนการ

21 ๓๐ สื่อ Power 
point เรื่อง 
สมดุลเคมีกับ
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ
ภาวะสมดุลของระบบถูก
รบกวน โดยใช้หลักของ
เลอชาเตอลิเอ 
7. ยกตัวอย่าง และ
อธิบายสมดุลเคมีของ
กระบวนการที่เกิดขึ้นใน
สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ใน
ธรรมชาติและ
กระบวนการใน
อุตสาหกรรม 

สอบกลางภาค 20  
สอบปลายภาค 30  

รวม 100  
 
6. วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ได้แก่ การบรรยาย การเรียนการสอนแบบร่วมมือ อภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง / กลุ่ม การ
รายงานหน้าชั้น การท าการบ้าน การปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานที่ การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัย 
การทดลอง การค้นคว้าวิจัย การรวบรวมผล การวิเคราะห์วิจารณ์ การสรุปผลและการน าเสนอ การเรียนการ
สอนแบบ  Webbase ฯลฯ 
 
7.  อุปกรณ์สื่อการสอน 
 ได้แก่  Projector / PowerPoint  สไลด์  
หน่วยที่ 1 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 

- PowerPoint  สไลด์  เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
   สื่อวิดีทัศน์  

-  รูปของของแข็ง ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=kx8HutL-
WIo&list=PLYVAJWX9BLBK4dd-UYdG5x6jPWJmYM6fu 

- ผลึกของของแข็งและของแข็งอสัณฐาน ที่มา : 
https://www.youtube.com/watch?v=w1QHQJpF2ck&list=PLYVAJWX9BLBK4dd-
UYdG5x6jPWJmYM6fu&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=kx8HutL-WIo&list=PLYVAJWX9BLBK4dd-UYdG5x6jPWJmYM6fu
https://www.youtube.com/watch?v=kx8HutL-WIo&list=PLYVAJWX9BLBK4dd-UYdG5x6jPWJmYM6fu
https://www.youtube.com/watch?v=w1QHQJpF2ck&list=PLYVAJWX9BLBK4dd-UYdG5x6jPWJmYM6fu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=w1QHQJpF2ck&list=PLYVAJWX9BLBK4dd-UYdG5x6jPWJmYM6fu&index=2


- ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ที่มา : 
https://www.youtube.com/watch?v=uFpae1G0Bq8&list=PLYVAJWX9BLBK4dd-
UYdG5x6jPWJmYM6fu&index=4 

-  
หน่วยที่ 2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

PowerPoint  สไลด์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
   สื่อวิดีทัศน์ 
   -  ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
   ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=zi0iRJcbOAE&t=769s 
-  พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกริยาเคมี  
   ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=t_Mv_qlHxZ8&t=39s 
หน่วยที่ 3 สมดุลเคมี 

PowerPoint  สไลด์ เรื่อง สมดุลเคมี  
   สื่อวิดีทัศน์ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล 
 ที่มา : 
https://www.youtube.com/watch?v=TU7t4oL0apY&list=PLUV7aeS7praDDegyvWE4IsjPB2B
dfz3ye&index=3 
- การค านวณเกี่ยวกับค่าคงท่ีสมดุล 1 
 ที่มา : 
https://www.youtube.com/watch?v=IacPwhL97l0&index=4&list=PLUV7aeS7praDDegyvWE
4IsjPB2Bdfz3ye 
- การค านวณเกี่ยวกับค่าคงท่ีสมดุล 2 
 ที่มา : 
https://www.youtube.com/watch?v=L1L97j88Uu8&index=5&list=PLUV7aeS7praDDegyvW
E4IsjPB2Bdfz3ye 

 
8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
              จ านวน ร้อยละ 
 8.1 การศึกษาค้นคว้า / รายงานหน้าชั้น/ชิ้นงาน                         15 
 8.2 การสอบ                             75 
  - การสอบย่อย  จ านวน  3  ครั้ง       25 
  - การสอบกลางภาค      20 
  - การสอบปลายภาค      30 
 8.3 ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ     10 

https://www.youtube.com/watch?v=uFpae1G0Bq8&list=PLYVAJWX9BLBK4dd-UYdG5x6jPWJmYM6fu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uFpae1G0Bq8&list=PLYVAJWX9BLBK4dd-UYdG5x6jPWJmYM6fu&index=4


 8.4 อ่ืน ๆ ..................................................            .............  
 
 
 
 
 
 
 
 
9. การประเมินผลการเรียน 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดเกรด ฯ  

คะแนน ระดับผลการเรียน 
0-49 0 

50-54 1 
55-59 1.5 
60-64 2 
65-69 2.5 
70-74 3 
75-79 3.5 

80-100 4 
 
10. การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นักเรียนเข้าพบและให้ค าแนะน า ในด้านการเรียน 
 โทรศัพท ์: 086-1161890 
 Facebook : Ampha Jitlaem 
 ID Line : ampha0041 
 
11. เอกสารอ่านประกอบ/เว็บไซต์  
 11.1 http://www.scimath.org/lesson-chemistry 
 11.2 คู่มือเตรียมสอบ เคมี ม.4-5-6 (พ้ืนฐาน & เพ่ิมเติม) Hi-Ed  ผู้เขียน รศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์โพธิ์
ศร ี
 11.3   
 
12. ตัวอย่างตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.aspx?keyword=%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c+%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5&search=author
https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.aspx?keyword=%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c+%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5&search=author


สัปดาห์ที่ วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
1 1-4 มิ.ย. 64 -ปฐมนิเทศ 

-สมบัติของของแข็ง 
-ปฐมนิเทศ 
-แบ่งกลุ่ม 
-ทดสอบก่อนเรียน 
-การทดลอง การศึกษารูป
ผลึกของก ามะถัน 

2 7 – 11 มิ.ย. 64 สมบัติของของเหลว นักเรียนศึกษาและ
อภิปรายความหมายของ 
แรงตงึผิว ความตึงผิวของ
ของเหลว การระเหย  
-การทดลอง การ
เปรียบเทียบความดันไอ
ของของเหลว 

3 14–18 มิ.ย. 64 สมบัติของแก๊ส -การทดลอง ผลของความ
ดันและอุณหภูมิต่อ
ปริมาตรของแก๊ส 
- ศึกษา และค านวณ
ความสัมพันธ์ของแก๊ส กับ 
ความดัน ปริมาตร 
อุณหภูมิ ตามกฎของ
บอยล์ กฎของชาลส์ กฎ
รวมแก๊ส กฎแก๊สอุดมคติ  

4 21–25 มิ.ย. 64 -การแพร่ของแก๊ส 
-ทดสอบย่อย 

- การทดลอง การแพร่ของ
แก๊สแอมโมเนียและแก๊ส
ไฮโดรเจนคลอไรด์ 

5 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 64 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 

-ทดสอบก่อนเรียน 
-การทดลอง ปฏิกิริยา
ระหว่างโลหะแมกนีเซียม
กับกรดไฮโดรคลอริก 

6 5- 9 ก.ค. 64 -แนวคิดเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
-พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยา
เคมี 

นักเรียนสืบค้นและร่วมกัน
อภิปรายกลุ่ม เรื่อง การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีและ



สัปดาห์ที่ วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
พลังงานกับการด าเนินไป
ของปฏิกิริยาเคมี 

7 12 – 16 ก.ค. 64 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี -การทดลอง การศึกษาผล
ของความเข้มข้นของสาร
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 
-การทดลองการศึกษาผล
ของพ้ืนที่ผิวของสารต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

8 19 – 23 ก.ค. 64 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี -การทดลอง การศึกษาผล
ของอุณหภูมิที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
-การทดลอง การศึกษาผล
ของสารบางชนิดต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

9 26 – 30 ก.ค. 64 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี - การทดลอง สมบัติของ
ตัวเร่งปฏิกิริยา 
-ทดสอบหลังเรียน 

10 2 – 6 ส.ค. 64 สอบกลางภาค ข้อสอบปรนัยละอัตนัย 
11 9 – 13 ส.ค. 64 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ -ทดสอบก่อนเรียน 

- การทดลอง ปฏิกิริยา
ระหว่างสารละลายคอป
เปอร(์II)ซัลเฟต(CuSO4) 
กับสารละลายกรดไฮโดร
คลอริก(HCl) 

12 16 – 20 ส.ค. 64 การเปลี่ยนแปลงที่ภาวะสมดุล -การทดลอง การทดสอบ
ไอร์ออน(III)ไอออน ไอร์
ออน(II)ไอออน และ
ไอโอดีน(I2) 

13 23 – 27 ส.ค. 64 การเปลี่ยนแปลงที่ภาวะสมดุล -การทดลอง การทดสอบ
ภาวะสมดุลระหว่างไอร์



สัปดาห์ที่ วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
ออน(III)ไอออน(Fe3+) และ
ไอร์ออน(II)ไอออน  

14 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 
64 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ
สารต่างๆ ณ ภาวะสมดล 

-การค านวณหาค่าคงที่
สมดุลในแบบต่างๆ 

15 6 – 10 ก.ย. 64 การเปลี่ยนความเข้มข้น -การทดลอง การศึกษาผล
ของความเข้มข้นต่อภาวะ
สมดุล 

16 13 – 17 ก.ย. 64 การเปลี่ยนความดันและอุณหภูมิ -การทดลอง การศึกษาผล
ของความดันและอุณหภูมิ
ต่อภาวะสมดุล 

17 20 – 24 ก.ย. 64 การเปลี่ยนความดันและอุณหภูมิ การค านวณความสัมพันธ์
ระหว่างค่าคงที่สมดลุกับ
ความดันและอุณหภูมิ 

18 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 
64 

-หลักของเลอชาเตอลิเอ 
 

นักเรียนร่วมกันศึกษาและ
อภิปรายหลักของเลอชา
เตอลิเอ 

19 4 – 8 ต.ค. 64 -สมดุลเคมีกับสิ่งแวดล้อม นักเรียนสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับ สมดุลเคมีกับ
สิ่งแวดล้อม แล้วท า 
powerpoint น าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 

20 11 – 15 ต.ค. 64 สอบปลายภาค ข้อสอบปรนัยละอัตนัย 
13.  กิจกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
  



โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Syllabus) 
1. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2. รหัสวิชา    ว32223    ชื่อวิชา   เคมี  5     จ านวน 60  ชั่วโมง                                         
3. ค าอธิบายรายวิชา (course description)  

ศึกษาสืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม ที่
พบในชีวิตประจ าวัน เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของ
สารประกอบอินทรีย์  วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน เขียนสูตร
โครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน ๑ หมู่ ตามระบบ IUPAC เขียน
ไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการ
ละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน ระบุประเภทของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรม 

ศึกษาระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิ
เมอร์  วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้ง การน าไปใช้
ประโยชน์  ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์อธิบายผล
ของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ สืบค้นข้อมูล และ
น าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปรายเพื่อเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
4. ผลการเรียนรู้ 
๑. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม ที่พบใน

ชีวิตประจ าวัน 
๒. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ 
๓. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
๔. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน๑ หมู่ ตามระบบ 

IUPAC 
๕. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 



๖. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาด
โมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 

๗. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับ
โบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

๘. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยาไฮโดร
ลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
๑๐. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ

อุตสาหกรรม 
๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 
๑๒. วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้ง การน าไปใช้

ประโยชน์ 
๑๓. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 
๑๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 
๑๕. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิ เมอร์และแนว

ทางแก้ไข 
 

5. หน่วยการเรียนรู้และช้ินงาน 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

1 เคมีอินทรีย์ 
 

๑. สืบค้นข้อมูลและ
น าเสนอตัวอย่าง
สารประกอบอินทรีย์ที่มี
พันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือ
พันธะสาม ที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒. เขียนสูตรโครงสร้างลิว
อิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ 
และสูตรโครงสร้างแบบ
เส้นของสารประกอบ
อินทรีย์ 
๓. วิเคราะห์โครงสร้าง 
และระบุประเภทของ

37 30 เขียน Mind 
mapping เรื่อง 
เคมีอินทรีย์โดย
ใช้ โปรแกรม 
Coggle 



หน่วยที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

สารประกอบอินทรีย์จาก
หมู่ฟังก์ชัน 
๔. เขียนสูตรโครงสร้าง
และเรียกชื่อสารประกอบ
อินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มี
หมู่ฟังก์ชันไม่เกิน๑ หมู่ 
ตามระบบ IUPAC 
๕. เขียนไอโซเมอร์
โครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์
ประเภทต่าง ๆ 
๖. วิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบจุดเดือดและ
การละลายในน้ าของ
สารประกอบอินทรีย์ที่มี
หมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล 
หรือโครงสร้างต่างกัน 
๗. ระบุประเภทของ
สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและเขียน
ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยา
การเผาไหม้ ปฏิกิริยากับ
โบรมีน หรือปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกา
เนต 
๘. เขียนสมการเคมีและ
อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอ
สเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยา
การสังเคราะห์เอไมด์
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และ
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 



หน่วยที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอ
สเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยา
สะปอนนิฟิเคชัน 
๑๐. สืบค้นข้อมูล และ
น าเสนอตัวอย่างการน า
สารประกอบอินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและ
อุตสาหกรรม 

2 พอลิเมอร์ ๑. ระบุประเภทของ
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิ
เมอร์จากโครงสร้างของ
มอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 
๒. วิเคราะห์ และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างและสมบัติของ
พอลิเมอร์ รวมทั้ง การ
น าไปใช้ประโยชน์ 
๓. ทดสอบ และระบุ
ประเภทของพลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
๔. อธิบายผลของการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
และการสังเคราะห์พอลิ
เมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอ
ลิเมอร์ 
๕. สืบค้นข้อมูล และ
น าเสนอตัวอย่าง
ผลกระทบจากการใช้และ

20 20 ตัวอย่างพอลิ
เมอร์แต่ละ
ประเภท 



หน่วยที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น าหนัก
คะแนน 

ชิ้นงาน 

การก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์และแนวทางแก้ไข 

สอบกลางภาค 20  
สอบปลายภาค 30  

รวม 100  
 
6. วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ไดแ้ก่ การบรรยาย การเรียนการสอนแบบร่วมมือ อภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง / กลุ่ม การ
รายงานหน้าชั้น การท าการบ้าน การปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานที่ การเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัย 
การทดลอง การค้นคว้าวิจัย การรวบรวมผล การวิเคราะห์วิจารณ์ การสรุปผลและการน าเสนอ การเรียนการ
สอนแบบ  Webbase ฯลฯ 
 
7.  อุปกรณ์สื่อการสอน 
 ได้แก่  Projector / PowerPoint  สไลด์  
  
หน่วยที่ 1 เคมีอินทรีย์ 

PowerPoint  สไลด์  เรื่อง เคมีอินทรีย์  
   สื่อวิดีทัศน์ 
   -  สารประกอบอะโรมาติก  
   ที่มา : 
https://www.youtube.com/watch?v=6qP4Nk9u2DE&list=PLWUVm5gA1ho1TUkP8ihnFLc-
n9q7JNR76 
   -  สารประกอบอีเทอร์  
   ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=YgKGSspvoew 

- สารประกอบแอลกอฮอล์ 
 ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=wT1BR3QgY4M 
- สารประกอบฟีนอล 
 ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=NCqlAVbbRCk 

   -  สารประกอบคีโตน 
   ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=fCx4C-iDGAc 
 
หน่วยที่ 2 พอลิเมอร์ 

https://www.youtube.com/watch?v=fCx4C-iDGAc


PowerPoint  สไลด์ พอลิเมอร์ 
 
8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
              จ านวน ร้อยละ 
 8.1 การศึกษาค้นคว้า / รายงานหน้าชั้น/ชิ้นงาน                         20 
 8.2 การสอบ                             70 
  - การสอบย่อย  จ านวน  2  ครั้ง       20 
  - การสอบกลางภาค      20 
  - การสอบปลายภาค      30 
 8.3 ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ     10 
 8.4 อ่ืน ๆ ..................................................            .............  
9. การประเมินผลการเรียน 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดเกรด ฯ  

คะแนน ระดับผลการเรียน 
0-49 0 

50-54 1 
55-59 1.5 
60-64 2 
65-69 2.5 
70-74 3 
75-79 3.5 

80-100 4 
 
10. การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นักเรียนเข้าพบและให้ค าแนะน า ในด้านการเรียน 
 โทรศัพท ์: 086-1161890 
 Facebook : Ampha Jitlaem 
 ID Line : ampha0041 
 
11. เอกสารอ่านประกอบ/เว็บไซต์  
 11.1 http://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7136-2017-06-04-08-25-17 
 11.2 คู่มือเตรียมสอบ เคมี ม.4-5-6 (พ้ืนฐาน & เพ่ิมเติม) Hi-Ed  ผู้เขียน รศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์โพธิ์
ศร ี
 

https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.aspx?keyword=%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c+%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5&search=author
https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.aspx?keyword=%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c+%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5&search=author


12. ตัวอย่างตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
1 1-4 มิ.ย. 64 -ปฐมนิเทศ 

- เคมีอินทรีย์ 
-พันธะของคาร์บอน 

-ปฐมนิเทศ 
-แบ่งกลุ่มนักเรียน 
-ทดสอบก่อนเรียน 
-การเขียนสูตรโครงสร้าง
แบบต่างๆของ
สารประกอบอินทรีย์แบบ
ต่างๆ 
-การทดลอง การจัดเรียง
อะตอมของคาร์บอนใน
สารประกอบอินทรีย์ 

2 7 – 11 มิ.ย. 64 - หมู่ฟังก์ชัน 
 

-การทดลอง สมบัติบาง
ประการของเอทานอลและ
กรดแอซีติก 

3 14 – 18 มิ.ย. 64 -สารประกอบไฮโดรคาร์บอน -การทดลอง สมบัติบาง
ประการของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 

4 21 – 25 มิ.ย. 64 ประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 

-นักเรียนศึกษา
สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและสมบัติ 
ดังนี้ แอลเคน แอลคีน 
แอลไคน์ อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน 

5 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 64 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจน
เป็นองค์ประกอบ 

-อภิปรายหมู่ฟังก์ชันของ
แอลกอฮอล์ ฟีนอล และ
อีเทอร์ สูตรทั่วไป สภาพ
ขั้วในโมเลกุล แนวโน้มของ
จุดเดือด การละลายน้ า
ของแอลกอฮอล์ 



สัปดาห์
ที ่

วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

6 5- 9 ก.ค. 64 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจน
เป็นองค์ประกอบ 

-อภิปรายสมบัติของแอลดี
ไฮด์และคีโตน กรดคาร์
บอกซิลิก 

7 12 – 16 ก.ค. 64 เอสเทอร์ การทดลอง ปฏิกิริยา
ระหว่างกรดคาร์บอกซิลิก
กับแอลกอฮอล์ 
-การทดลอง ปฏิกิริยาของ
เอสเทอร์ 

8 19 – 23 ก.ค. 64 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจน
เป็นองค์ประกอบ 

-เขียนสูตรทั่วไปและ
โครงสร้างของเอมีน  

9 26 – 30 ก.ค. 64 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจน
และออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 

-เขียนสูตรทั่วไปสูตร
โครงสร้างของเอไมด์ 
-เขียน Mind mapping 
เรื่อง เคมีอินทรีย์โดยใช้ 
โปรแกรม Coggle 

10 2 – 6 ส.ค. 64 สอบกลางภาค ข้อสอบปรนัยและอัตนัย 
11 9 – 13 ส.ค. 64 สารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจ าวัน

และการน าไปใช้ประโยชน์ 
-กิจกรรมการทดลอง
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
-ทดสอบหลังเรียน 

12 16 – 20 ส.ค. 64 พอลิเมอร์และมอนอเมอร์ -ทดสอบก่อนเรียน 
- การระบุมอนอนเมอร์
ของพอลิเมอร์ 

13 23 – 27 ส.ค. 64 ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ สืบค้นข้อมูลปฏิกิริยาการ
เกิดพอลิเมอร์ 

14 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 
64 

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ - ระบุประเภทของ
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
จากโครงสร้างของมอนอ
เมอร์ 

15 6 – 10 ก.ย. 64 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ สืบค้นข้อมูลและอธิบาย
โครงสร้างและสมบัติของ
พอลิเมอร์ประเภทต่างๆ 



สัปดาห์
ที ่

วัน / เดือน / ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

16 13 – 17 ก.ย. 64 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ กิจกรรมการทดลอง การ
ทดสอบการเปลี่ยนแปลง
ของพอลิเมอร์เมื่อได้รับ
ความร้อน 

17 20 – 24 ก.ย. 64 การปรับปรุงโครงสร้างของพอลิเมอร์ สืบค้นข้อมูลการปรับปรุง
สมบัติของพอลิเมอร์บาง
ชนิด 

18 27 ก.ย.– 1 ต.ค. 64 การปรับปรุงโครงสร้างของพอลิเมอร์ กิจกรรมการทดลอง สมบัติ
ของโคพอลิเมอร์ 

19 4 – 8 ต.ค. 64 การแก้ปัญหาขยะจากพอลิเมอร์ กิจกรรม สืบค้นข้อมูล 
น าเสนอข้อมูลผลกระทบ
จากการใช้และการก าจัด
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และ
แนวทางแก้ไข 
-ทดสอบหลังเรียน 

20 11 – 15 ต.ค. 64 สอบปลายภาค ข้อสอบปรนัยและอัตนัย 
 
13.  กิจกรรมเสนอแนะ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 


