โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1. ชื่อรายวิชา เคมี 2 รหัสวิชา ว32222
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง /สัปดาห์ 60 ชั่วโมง /ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นายประเสริฐ ทรัพย์มาก นางลัดดา ปุจฉาการณ์ นายวินัย ผลทวีนุกูล
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษามวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล จานวนโมลกับมวลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่า ง
จานวนโมล อนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊ส สารละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียม
สารละลาย สมบัติบางประการของสารละลาย การคานวณเกี่ยวกับสูตรเคมี สมการเคมี การคานวณ
ปริ ม าณสารในปฺ ฏิ กิ ริ ย าเคมี มวลของสารในปฏิ กิ ริ ย าเคมี ปริ ม าตรของแก๊ ส ในปฏิ กิ ริ ย าเคมี
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี สารกาหนดปริมาณ การคานวณจากสมการเคมีที่
เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งสมการ ผลได้ร้อยละ สมบัติของของแข็ง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ชนิด
ของผลึก การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง สมบัติของของเหลว สมบัติของแก๊ส เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
โดยใช้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสารวจ
ตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป
เพื่อให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ
นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม
3. ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของมวลอะตอม คานวณหามวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม
และมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ
2. อธิบ ายความหมายของมวลโมเลกุล คานวณหามวลโมเลกุล ของสารหรือมวลสูตรและ
มวลของสาร 1 โมเลกุล
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ ของสาร ซึ่งได้แก่จานวนโมล จานวนอนุภาค
มวลและปริมาตรของแก๊ส ที่ STP รวมทั้งใช้ความสัมพันธ์ดังกล่า วคานวณหาปริมาณใดปริมาณ
หนึ่งได้

4. อธิบายวิธีการเตรียมสารละลายให้มีความเข้ม ข้นหรือปริมาตรตามต้องการ และคานวณหา
ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ ที่กาหนดให้ได้
5. อธิบายวิธีการเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นหรือปริมาตรตามต้องการ และคานวณหา
ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ ที่กาหนดให้ได้
6. เปรียบเทียบจุดเดือดจุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสารละลายกับตัวทาละลาย สารละลาย
ที่มีตัวทาละลาย ชนิดเดีย วกัน แต่ความเข้มข้นต่า งกัน สารละลายที่มีตัว ทาละลาย ต่า งชนิดกัน
แต่ความเข้มข้นเท่ากันได้
7. คานวณหามวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรที่กาหนดให้ได้
8. คานวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสารได้
9. เขียนและดุลสมการเคมีเมื่อทราบสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ได้
10. คานวณมวลของสารในปฏิกิริยาที่เป็นไปตามกฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงที่
11. สรุป ข้อ ความกฎของเกย์ -ลูส แซกและกฎของอาโวกาโดร พร้อ มทั้ง ใช้ ก ฎทั้ง สอง
คานวณหาปริมาตรของแก๊สที่เกี่ยวข้อ งในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแก๊สได้
12. คานวณหาจานวนโมล มวลของสาร และปริมาตรของแก๊สที่ STP หรือจานวนอนุภาคของ
สารจากสมการเคมีได้
13. ระบุสารกาหนดปริมาณและใช้คานวณหาปริมาณของสารอื่นในปฏิกิริยาเคมีได้
14. คานวณหาผลได้ร้อยละของสารจากการทดลองที่กาหนดให้ได้
15. เปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ของเหลว และแก๊สได้
16. อธิบายสมบัติบางประการของของแข็งได้
17. อธิบายสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหย และการเกิดความดันไอได้
18. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวได้
19. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊สได้
20..ใช้กฎต่างๆ ของแก๊สคานวณหาปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจานวนโมลหรือมวลของแก๊สได้
21. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่ของแก๊สกับมวลโมเลกุล รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบ
อัตราการแพร่ผ่านของแก๊สได้
รวม 21 ผลการเรียนรู้

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30
คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน ( ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM 5 คะแนน)
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน ( ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM 5 คะแนน )
สอบปลายภาค
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
ข้อ 1-6
ปริมาณสัมพันธ์
25 -ตรวจใบงาน
-ใบงาน
-ประเมินการทากิจกรรม
-โปรแกรม
-ประเมินความรู้โดยใช้
นาเสนอ
แบบทดสอบปรนัยจานวน 20 ข้อ -แบบทดสอบ
4 ตัวเลือกและแบบอัตนัยจานวน
10 ข้อ
4.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน (วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560 )
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
ข้อ 1 – 6
ปริมาณสัมพันธ์ 20
-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
-แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทาจานวน 4 ข้อ ข้อ
ละ 2.5 คะแนน

4.4 คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน
7 - 21
ปริมาณสัมพันธ์(ต่อ) 10
ตรวจใบงาน
ใบงาน
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 15
-ประเมินการทา
-โปรแกรมนาเสนอ
กิจกรรม
-แบบทดสอบ
-ประเมินความรู้โ ดย
ใช้แบบทดสอบปรนัย
จานวน 20 ข้อ 4
ตั ว เลื อ ก และ แบ บ
อัตนัยจานวน 10 ข้อ
4.5 คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน (วันที่ 11 – 15 กันยายน 2560)
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ
7 - 21
ปริมาณสัมพันธ์(ต่อ) 10
-แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 20
จานวน 30 ข้อ
-แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทาจานวน 3 ข้อ ข้อ
ละ 5 คะแนน
4.6 ชิ้นงานสเลอปี้
หน่วยการ
ชิ้นงาน
เรียนรู้หรือสาระ
ลักษณะ จานวน
การเรียนรู้/ผล วิธีการเก็บคะแนน ประเภท ชิ้นงาน
การเรียนรู้/
บูรณาการ
ข้อที่ 6
1. ใบบันทึกกิจกรรม ชิ้นงาน
1 ชิ้น
2. แนวคิดในการ
ออกแบบ
3. การทางานกลุ่ม
4. การเก็บอุปกรณ์
การทดลอง

กาหนดส่งงาน
หมายเหตุ

-10 คะแนน
1 ก.ย 2560
(ก่อนกลางภาค
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค
5 คะแนน

