
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้

(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

1. ชื่อรายวิชา เคมี 1   รหัสวิชา  ว31221 

   จำนวนชั่วโมง  3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 60  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 

   ผู้สอน   นางสาววรันต์ภรณ์  คังคะประดิษฐ์ ,  นางจีรรัตน์   เปรมปรีสุข  

 

2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับสัญญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีในระบบ GHS  และ NFPA ข้อควรปฏิบัติในการทำ

ปฏิบัติการเคมี  ทั้งก่อนทำปฏิบัติการ ขณะทำปฏิบัติการ และหลังทำปฏิบัติการ การกำจัดสารเคมี และการปฐมพยาบาลเมื่อ

ได้รับอุบัติเหตุจากสารเคมี ศึกษาการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการวัดจากความเที่ยงและความแม่น อุปกรณ์

วัดปริมาตรและวัดมวล เลขนัยสำคัญ หน่วยวัดในระบบ   เอสไอ แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย รวมทั้งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทัก ษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ   จิตวิทยาศาสตร์ ศึกษาแบบจำลองอะตอมของดาลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และ

แบบกลุ่มหมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  เลขอะตอม  เลขมวล  ไอโซโทป เขียนการจัดเรียง

อิเลคตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายของระดับพลังงานของอิเลคตรอน ออร์บิทัล  เวเลนซ์อิเลคตรอน วิวัฒนาการของการ

สร้างตารางธาตุและตารางธาตุในปัจจุบัน แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และคาบเกี่ยวกับขนาด

อะตอม ขนาดไอออน พลังงานไอออไนเซชัน สัมพรรคภาพอิเลคตรอน อิเลคโตรเนกาติวิตี้ ศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชั่ น ธาตุ

กัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวและอันตรายจากไอโซโทปกัมมันตรังสี  คำนวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมนตรังสี  

ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

  ศึกษาพันะเคมี สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฏออกเตด การเกิดพันธะไอออนิก สูตรเคมีและชื่อของสารประกอบไอ

ออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก  สมบัติของสารประกอบไอออนิก  สมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ   

การเกิดพันธะโคเวเลนต์  โครงสร้างลิวอิส  สูตรโมเลกุลและชื่อสารโคเวเลนต์ ความยาวและพลังงานพันธะ  เรโซแนนซ์ การ

คำนวณพลังงานพันธะและพลังงานของปฏิกริยา  รูปร่างและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและ

สมบัติของสารโคเวเลนต์ สารโคเวเลนต์ร่างตาข่าย การเกิดพันะโลหะ และสมบัติของโลหะ  และการนำสารประกอบชนิดต่าง ๆ 

ไปใช้ประโยชน์ 

  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

อธิบาย อภิปรายและสรุป  

  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนทเทศ ด้านการคิดและแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 



 
3.  ผลการเรียนรู้ 

 1. บอก และอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมีเพ่ือให้มีความ

ปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

 2. เลือก และใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 3. นำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 

 4. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยน

หน่วย 

 5. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจำลองอะตอมของ

นักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 

 6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจากสัญลักษณ์

นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 

 7. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ 

 8. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุ แทรนซิชันในตารางธาตุ 

 9. วิเคราะห์ และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 

 10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

 11. อธิบายสมบัติ และคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 

 12. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนำธาตุ มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะ ไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 

 14. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 

 15. คำนวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักร บอร์น-ฮาเบอร์ 

 16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 

 17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 

 18.อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 

 19. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 

 20. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งคำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้อง

กับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 

 21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุสภาพขั้วของ

โมเลกุลโคเวเลนต์ 

 22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลายน้ำ

ของสารโคเวเลนต์ 

 23. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 

 24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 

 25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งหมด    25   ผลการเรียนรู้  



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 - ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี   - อุบัติเหตุจากสารเคมี 

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยใช้ Discord 

, Line) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 - การวัดปริมาณสาร 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 - หน่วยวัด         - วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 - แบบจำลองอะตอม   

- อนุภาคในอะตอมและไอโซโทป 

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 - การจัดเรียงอิเลคตรอนในอะตอม 

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 - ตารางธาตุและสมบัติของธาตุหมู่หลัก 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธันวาคม โดยใช้ Discord , Line) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 - ธาตุแทรนซิชั่น   - ธาตุกัมมันตรังสี 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธันวาคม โดยใช้ Discord , Line) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค.2565 

- การนำธาตุไปใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 

- สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2564 

30 ธ.ค.2565 

- สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยใช้ Discord , Line) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค.2566 - สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 2 มกราคม 2566 โดยใช้ Discord , Line) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค.2566 - การเกิดพันธะไอออนิก 

- สูตรเคมีและชื่อของสารประกอบไอออนิก 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค.2566 - พลังงานกับการเกิดสารประกอบไออนิก 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 มกราคม 2565 โดยใช้ Discord , Line) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค.2566 - สมบัติของสารประกอบไออนิก 

- สมการไออนิกและสมการไออนิกสุทธิ 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ.2566 - การเกิดพันธะโคเวเลนต์ 

- สูตรโมเลกุลและชื่อของสารโคเวเลนต์ 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2656 - รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 

- สภาพขั้วโมเลกุลโคเวเลนต์ 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 - แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 

- สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 - พันธะโลหะ 

- การใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ 

5

6

•

⑨



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชา ว31221 เคมี 1  

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชา ว31221 เคมี 1  

 

 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 5.1  คะแนนเต็ม100  คะแนน 

  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนนSTEM) 

- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนนSTEM) 

- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 

 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 1- 5  

 

-ความปลอดภัย

และทักษะในการ

ปฏิบัติการเคมี 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 

- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จำนวน 20  ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทำ จำนวน  2

ข้อ  

- Note Book 

- Projector 

 

ข้อที่ 6 - 12 - อะตอมและ

สมบัติของธาตุ 

15 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 

- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทำ จำนวน  3

ข้อ  

- Note Book 

- Projector 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน(วันที่ 23 – 29 มกราคม 2565)   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อที่  1 - 12 -ความปลอดภัยและ

ทักษะในการปฏิบัติการ

เคมี 

- อะตอมและสมบัติ

ของธาตุ 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จำนวน   30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีทำจำนวน  2 ข้อ  

 

 

5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 13 - 25  - พันธะเคมี 25 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 

- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทำ  

จำนวน  4  ข้อ  

- Note Book 

- Projector 

 

 

5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน(วันที่  27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566)   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อที่ 13 - 25  - พันธะเคมี 30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทำ จำนวน  4 ข้อ  

 

ธันวาคมMimmo


