คําอธิบายรายวิชา
รายวิชา เคมีพื้นฐาน รหัสวิชา ว31102

กลุมสารการเรียนรู วิทยาศาสตร

เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห

หนวยการเรียน 1.5 หนวยกิต

ชั้น ม.4

ศึกษา วิเคราะห แนวคิดในการพัฒนาโครงสรางอะตอม ชนิดและจํานวนอนุมูลฐานของอะตอมจาก
สัญลักษณนิวเคลียร การจัดเรียงอิเล็กตรอน ความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับ
สมบัติของธาตุ และการเกิดปฏิกิริยา สมบัติของสารประกอบ การจัดธาตุลงในตารางธาตุ และทํานายแนวโนม
ของสมบัติของธาตุในตารางธาตุ การเกิดพันธะในเรื่องพันธะเคมีในโมเลกุล สมบัติของสารจุดเดือด จุด
หลอมเหลว สถานะกับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค การเกิดปฏิกิริยาของสารในชีวิตประจําวัน อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การกลั่นน้ํามันดิบและแยกแก็สธรรมชาติ
ประโยชนจากอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันดิบ ผลกระทบที่เกิดการใชผลิตภัณฑปโตรเคมี พอลิเมอรธรรมชาติ
และพอลิเมอรสังเคราะห โครงสราง สมบัติ และประโยชนของพอลิเมอร องคประกอบ สมบัติ ประโยชน และ
ปฏิกิริยาของสารประกอบคารโบไฮเดรต โปรตีน และกรดนิวคลีอิก ไขมันและน้ํามัน โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล การอภิปรายเพื่อให
เกิดความรู ความคิด เขาใจ วิเคราะห การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปประยุกตใชในชีวิต มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และ
คานิยม

โครงสรางรายวิชา
รายวิชา เคมีพื้นฐาน รหัสวิชา ว31102

ที่

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ชั้น ม.4/1-4/6

เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห

หนวยการเรียน 1.5 หนวยกิต

ชื่อผูสอน นางสาวสมฤทัย พาที

ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1

ชื่อหนวยการเรียนรู

1

โครงสรางอะตอม

2

ตารางธาตุและสมบัติ
ของธาตุ

ตัวชี้วัด
ว 3.1 ม.4/1 สืบคนขอมูลและอธิบายโครงสรางอะตอม และ
สัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ
ว3.1 ม.4/2 วิเคราะหและอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติ
ของธาตุ และการเกิดปฏิกิริยา
ว3.1 ม.4/2 วิเคราะหและอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติ
ของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา
ว 3.1 ม.4/3 อธิบายการจัดเรียงธาตุและทํานายแนวโนมสมบัติของ
ธาตุในตารางธาตุ

เวลา
(ชั่วโมง)
10

น้ําหนักคะแนน

ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด

10

แบบทดสอบ เรื่อง โครงสรางอะตอม
แบบฝกหัด เรื่อง โครงสรางอะตอม

10

15

แบบทดสอบ เรื่อง ตารางธาตุ และสมบัติ
ของธาตุในตารางธาตุ
แบบฝกหัด เรื่อง ตารางธาตุ และสมบัติ
ของธาตุในตารางธาตุ

ที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

3

พันธะเคมี

4

ปฏิกิริยาเคมี

5

ผลิตภัณฑปโตรเคมี

ตัวชี้วัด
ว 3.1 ม.4/4 วิเคราะหและอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและ
ในโมเลกุลของสาร
ว 3.1 ม.4/5 สืบคนขอมูลและอธิบายความสัมพันธระหวางจุดเดือด
จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
ของสาร
ว 3.2 ม.4/1 ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไป
ที่พบในชีวิตประจําวัน รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีที่มีตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม
ว 3.2 ม.4/2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มี
ผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และนําความรูไปใชประโยชน
ว 3.2 ม.4/3 สืบคนขอมูลและอธิบายการเกิดปโตรเลียม กระบวนการ
แยกแกสธรรมชาติ และการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ
ว 3.2 ม.4/4 สืบคนขอมูลและอภิปรายการนําผลิตภัณฑที่ไดจากการ
แยกแกสธรรมชาติและการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบไปใชประโยชน
รวมทั้งผลของผลิตภัณฑตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
ว 3.2 ม.4/5 ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร สมบัติของพอลิ
เมอร
ว 3.2 ม.4/6 อภิปรายการนําพอลิเมอรไปใชประโยชน รวมทั้งผลที่
เกิดจากการผลิตและใชพอลิเมอรตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

เวลา
(ชั่วโมง)
10

น้ําหนักคะแนน

ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด

15

แบบทดสอบ เรื่อง พันธะเคมี
แบบฝกหัด เรื่อง พันธะเคมี

10

20

รายงานการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยา
ระหวางโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดร
คลอริก
แบบฝกหัด เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

10

20

แบบทดสอบ เรื่อง ผลิตภัณฑปโตรเคมี
แบบฝกหัด เรื่อง ผลิตภัณฑปโตรเคมี

ที่
6

ชื่อหนวยการเรียนรู
สารชีวโมเลกลุ

ตัวชี้วัด

เวลา
(ชั่วโมง)
10

น้ําหนักคะแนน

รวม
ประเมินผลการเรียนรู

54
6

50
50

รวมตลอดภาคเรียน

60

100

ว 3.2 ม.4/7 ทดลองและอธิบายองคประกอบ ประโยชน และ
ปฏิกิริยาบางชนิดของคารโบไฮเดรต
ว 3.2 ม.4/8 ทดลองและอธิบายองคประกอบ ประโยชน และ
ปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้ํามัน
ว 3.2 ม.4/9 ทดลองและอธิบายองคประกอบ ประโยชน และ
ปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก

20

ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด
แบบทดสอบ เรื่อง สารชีวโมเลกุล
รายงานผลการทดลอง เรื่อง
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

สอบกลางภาค (20 คะแนน)
สอบปลายภาค (30 คะแนน)

กําหนดการสอนและการวัดประเมินผล
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาเคมีพื้นฐาน รหัสวิชา ว31102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1-4/6
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห หนวยการเรียน 1.5 หนวยกิต
ชื่อผูสอน นางสาวสมฤทัย พาที ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
อัตราสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค 70 : 30
กอนสอบกลางภาค 30 คะแนน กลางภาค 20 คะแนน หลังกลางภาค 20 คะแนน
สัปดาหที่
1

ชวงเวลา (วัน เดือน ป)
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 16 พ.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 19 พ.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 16 พ.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 19 พ.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 16 พ.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 18 พ.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 16 พ.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 18 พ.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 17 พ.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 18 พ.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 17 พ.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 19 พ.ค. 59

เนื้อหาสาระที่สอน
แจงรายละเอียดในการเรียน ดังนี้
- ผลการเรียนรู
- ภาระงาน/ชิ้นงาน
โครงสรางอะตอม

จํานวน
ชั่วโมง
3

คะแนน

เครื่องมือ

หมายเหตุ

2.5

แบบทดสอบ

-

สัปดาหที่
2

3

ชวงเวลา (วัน เดือน ป)
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 23 พ.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 26 พ.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 23 พ.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 26 พ.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 23 พ.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 25 พ.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 23 พ.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 25 พ.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 24 พ.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 25 พ.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 24 พ.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 26 พ.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 30 พ.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 2 มิ.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 30 พ.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 2 มิ.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 30 พ.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 1 มิ.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 30 พ.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 1 มิ.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 31 พ.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 1 มิ.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 31 พ.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 2 มิ.ย. 59

เนื้อหาสาระที่สอน
อนุภาคมูลฐานของอะตอม
การจัดเรียงอิเล็กตรอน

ไอโซป ไอโซโทน ไอโซบารตารางธาตุ
สมบัติของธาตุในตารางธาตุ

จํานวน
ชั่วโมง
3

คะแนน

3

2.5

2.5

เครื่องมือ
แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

หมายเหตุ

สัปดาหที่
4

5

ชวงเวลา (วัน เดือน ป)
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 6 มิ.ย. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 9 มิ.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 6 มิ.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 9 มิ.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 6 มิ.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 8 มิ.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 6 มิ.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 8 มิ.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 7 มิ.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 8 มิ.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 7 มิ.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 9 มิ.ย. 59
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 13 มิ.ย. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 16 มิ.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 13 มิ.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 16 มิ.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 13 มิ.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 15 มิ.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 13 มิ.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 15 มิ.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 14 มิ.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 15 มิ.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 14 มิ.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 16 มิ.ย. 59

เนื้อหาสาระที่สอน
-การเรียกชื่อธาตุตามระบบ IUPAC
-การเกิดพันธะไอออนิก

-การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ
-สารประกอบไอออนิก
-สมบัติของสารประกอบไอออนิก
-การนําสารประกอบไอออนิกไปใช
ประโยชน

จํานวน
ชั่วโมง
3

คะแนน

เครื่องมือ

2.5

แบบทดสอบ

3

2.5

แบบทดสอบ

หมายเหตุ

สัปดาหที่
6

7

ชวงเวลา (วัน เดือน ป)
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 20 มิ.ย. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 23 มิ.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 20 มิ.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 23 มิ.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 20 มิ.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 22 มิ.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 20 มิ.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 22 มิ.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 21 มิ.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 22 มิ.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 21 มิ.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 23 มิ.ย. 59
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 27 มิ.ย. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 30 มิ.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 27 มิ.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 30 มิ.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 27 มิ.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 29 มิ.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 27 มิ.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 29 มิ.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 28 มิ.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 29 มิ.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 28 มิ.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 30 มิ.ย. 59

เนื้อหาสาระที่สอน
-การเกิดพันธะโคเวนต
-สมบัติของสารโคเวเลนต

-การนําสารโคเวเลนตมาใชประโยชน
-การเกิดพันธะโลหะ
-สมบัติของโลหะ
-การนําโลหะมาใชประโยชน

จํานวน
ชั่วโมง
3

คะแนน

เครื่องมือ

2.5

แบบทดสอบ

3

2.5

แบบทดสอบ

หมายเหตุ

สัปดาหที่
8

9

ชวงเวลา (วัน เดือน ป)
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 4 ก.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 7 ก.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 4 ก.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 7 ก.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 4 ก.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 6 ก.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 4 ก.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 6 ก.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 5 ก.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 6 ก.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 5 ก.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 7 ก.ค. 59
10 -14 ก.ค. 59
สอบกลางภาค

เนื้อหาสาระที่สอน

จํานวน
ชั่วโมง

คะแนน

เครื่องมือ

-การเกิดปฏิกิริยาเคมี
-การดลสมการเคมี
-ชนิดของปฏิกิริยาเคมี
-ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน

3

2.5

แบบทดสอบ

-โครงสรางอะตอม
-ตารางธาตุ
-พันธะเคมี (พันธะไอออนิก พันธะ
โคเวเลนต พันธะโลหะ)
-การเกิดปฏิกิริยาเคมี
-การดลสมการเคมี
-ชนิดของปฏิกิริยาเคมี
-ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน

3

20

แบบทดสอบ

หมายเหตุ

สัปดาหที่
10

11

ชวงเวลา (วัน เดือน ป)
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 18 ก.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 21 ก.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 18 ก.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 21 ก.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 18 ก.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 20 ก.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 18 ก.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 20 ก.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 19 ก.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 20 ก.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 19 ก.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 21 ก.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 25 ก.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 28 ก.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 25 ก.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 28 ก.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 25 ก.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 27 ก.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 25 ก.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 27 ก.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 26 ก.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 20 ก.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 26 ก.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 28 ก.ค. 59

เนื้อหาสาระที่สอน
-ความหมายของอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
-การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
-พลังงานกับการดําเนินไปของ
ปฏิกิริยาเคมี
-ปจจัยที่มีผลตออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี

สารประกอบไฮโดรคารบอน
การเกิดปโตรเลียม

จํานวน
ชั่วโมง
3

คะแนน

เครื่องมือ

3

แบบทดสอบ

3

3

แบบทดสอบ

หมายเหตุ

สัปดาหที่
12

13

ชวงเวลา (วัน เดือน ป)
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 1 ส.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 4 ส.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 1 ส.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 4 ส.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 1 ส.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 3 ส.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 1 ส.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 3 ส.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 2 ส.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 3 ส.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 2 ส.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 4 ส.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 8 ส.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 11 ส.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 8 ส.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 11 ส.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 8 ส.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 10 ส.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 8 ส.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 10 ส.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 9 ส.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 10 ส.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 9 ส.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 11 ส.ค. 59

เนื้อหาสาระที่สอน
แก็สธรรมชาติ
น้ํามันดิบ

ผลผลิตที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม

จํานวน
ชั่วโมง
3

คะแนน

เครื่องมือ

3

แบบทดสอบ

3

3

แบบทดสอบ

หมายเหตุ

สัปดาหที่
14

15

ชวงเวลา (วัน เดือน ป)
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 15 ส.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 18 ส.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 15 ส.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 18 ส.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 15 ส.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 17 ส.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 15 ส.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 17 ส.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 16 ส.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 17 ส.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 16 ส.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 18 ส.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 22 ส.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 25 ส.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 22 ส.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 25 ส.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 22 ส.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 24 ส.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 22 ส.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 24 ส.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 23 ส.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 24 ส.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 23 ส.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 24 ส.ค. 59

เนื้อหาสาระที่สอน
-การเกิดพอลิเมอร
-โครงสรางของพอลิเมอร

พลาสติก
ยางธรรมชาติ

จํานวน
ชั่วโมง
3

คะแนน

เครื่องมือ

3

แบบทดสอบ

3

3

แบบทดสอบ

หมายเหตุ

สัปดาหที่
16

17

ชวงเวลา (วัน เดือน ป)
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 29 ส.ค. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 1 ก.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 29 ส.ค. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 1 ก.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 29 ส.ค. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 31 ส.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 29 ส.ค. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 31 ส.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 30 ส.ค. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 31 ส.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 30 ส.ค. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 1 ก.ย. 59
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 5 ก.ย. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 8 ก.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 5 ก.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 8 ก.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 5 ก.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 7 ก.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 5 ก.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 7 ก.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 6 ก.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 7 ก.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 6 ก.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 8 ก.ย. 59

เนื้อหาสาระที่สอน
พอลิเมอรทใี่ ชในชีวิตประจําวัน

คารโบไฮเดตร

จํานวน
ชั่วโมง
3

คะแนน

เครื่องมือ

3

แบบทดสอบ

3

3

แบบทดสอบ

หมายเหตุ

สัปดาหที่
18

19

ชวงเวลา (วัน เดือน ป)
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 12 ก.ย. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 15 ก.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 12 ก.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 15 ก.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 12 ก.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 14 ก.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 12 ก.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 14 ก.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 13 ก.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 14 ก.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 13 ก.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 15 ก.ย. 59
ม.4/1 คาบที่ 8 วันจันทร 12 ก.ย. 59
ม.4/1 คาบที่ 2-3 วันพฤหัสบดี 15 ก.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 7 วันจันทร 12 ก.ย. 59
ม.4/2 คาบที่ 5-6 วันพฤหัสบดี 15 ก.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 3-4 วันจันทร 12 ก.ย. 59
ม.4/3 คาบที่ 2 วันพุธ 14 ก.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1-2 วันจันทร 12 ก.ย. 59
ม.4/4 คาบที่ 1 วันพุธ 14 ก.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 3-4 วันอังคาร 13 ก.ย. 59
ม.4/5 คาบที่ 7 วันพุธ 14 ก.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 7-8 วันอังคาร 13 ก.ย. 59
ม.4/6 คาบที่ 1 วันพฤหัสบดี 15 ก.ย. 59

เนื้อหาสาระที่สอน
โปรตีน

ไขมัน
กรดนิวคลีอิก

จํานวน
ชั่วโมง
3

คะแนน

เครื่องมือ

3

ตรวจรายงานผล
การทดลอง

3

3

ตรวจรายงานผล
การทดลอง

หมายเหตุ

สัปดาหที่

ชวงเวลา (วัน เดือน ป)

20

19-23 ก.ย. 59
สอบปลายภาค

เนื้อหาสาระที่สอน
-ปโตรเลียม
-พอลิเมอร
-สารชีวโมเลกุล
รวม

จํานวน
ชั่วโมง
3

คะแนน

เครื่องมือ

30

แบบทดสอบ

60 ชั่วโมง

100 คะแนน

ลงชื่อ………….…………………..
(นางสาวสมฤทัย พาที)
ครูผูสอน

หมายเหตุ

ลงชื่อ…………………………
( นายปณณวิชญ ซาไข)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ลงชื่อ……………………………
(นายศักดา ภุมรินทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี

