
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช  2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 
1. ชื่อรายวิชา เคมีพ้ืนฐาน  รหัสวิชา  ว30102 
   จำนวนชั่วโมง 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 60  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายประเสริฐ  ทรัพย์มาก  นางลัดดา  ปุจฉาการณ์  นางสาวกนกเพ็ญ  งามขำ   
 
2. คำอธิบายรายวิชา 
 ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่ม
หมอก ระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว เขียน
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป ระบุหมู่และคาบของธาตุและระบุว่าธาตุเป็นโลหะ 
อโลหะ    กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุ่มธาตุแทรนซิชันจากตารางธาตุ  เปรียบเทียบสมบัติการ  
นำไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ  สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่าง
ประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน ระบุ ว่าพันธะโคเวเลนต์ เป็นพันธะ
เดี่ยว พันธะคู่หรือพันธะสาม และระบุจำนวนคู่อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะจากสูตรโครงสร้าง   
ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอม ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์ระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะ
ไฮโดรเจน เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก ระบุว่าสารเกิดละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตก
ตัวพร้อมให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์  ระบุ
สารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอ่ิมตัวหรือไม่อ่ิมตัวจากสูตรโครงสร้าง สืบค้นข้อมูลและ
เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น ระบุสมบัติความเป็น
กรด-เบส จากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ อธิบายสมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร 
วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติก    และเทอร์มอเซตของ  
พอลิเมอร์และการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ สืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลกระทบของการใช้ผลิ ตภัณฑ์ 
พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น 
ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีปฏิกิริยาเคมี ทดลองและอธิบายผลของความ



 

เข้มข้น พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สืบค้นข้อมูลและอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรม อธิบายความหมาย
ของปฏิกิริยารีดอกซ์ อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสีและคำนวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี  
สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายเกิดจาก
กัมมันตภาพรังสี 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล ระบุ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ บรรยาย อธิบาย
ทดลอง นำเสนอ และคำนวณเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและแก้ปัญหา 

เจคติ คุณลักษณะ เพ่ือให้เกิดความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิต
เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตในสังคม รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง ซื่ อสัตย์
สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 
 

3. ตัวชี้วัดของรายวิชา 
ว 2.1   ม.5/1 ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี 

ม.5/2 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก 

ม.5/3 ระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว 
ม.5/4 เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป 
ม.5/5  ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

หรือกลุ่มธาตุแทรนซิชันจากตารางธาตุ 
ม.5/6 เปรียบเทียบสมบัติการนำไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ 
ม.5/7  สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีใฟ และ

ธาตุแทรนซิชันอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ 
ม.5/8 ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม และระบุจำนวนคู่อิเล็กตรอน

ระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง 
ม.5/9  ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอม 
ม.5/10  ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง 
ม.5/11  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับ แรงดึง ดูด ระหว่างโมเลกุล ตาม

สภาพขั้ว หรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน 
ม.5/12  เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก 
ม.5/13  ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว พร้อมให้เหตุผลและระบุว่าสารละลาย

ที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 
ม.5/14  ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอิ่มตัวหรือไม่อ่ิมตัวจากสูตรโครงสร้าง 



 

ม.5/15  สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิ
เมอร์ชนิดนั้น 

ม.5/16 ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบสจากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 
ม.5/17  อธิบายสมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร 
ม.5/18  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอ

เซตของ พอลิเมอร์ และการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ 
ม.5/19  สืบค้นข้อมูล และนำเสนอผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข 
ม.5/20 ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของ 

ปฏิกิริยาเคมี 
ม.5/21  ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มีผลต่อ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
ม.5/22 สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ ใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรม 
ม.5/23 อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
ม.5/24  อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และคำนวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี 
ม.5/25  สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่

เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 
 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 องค์ประกอบในอากาศ (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 
วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่ององค์ประกอบ
ในอากาศ สอนผ่าน Line , google classroom , google 
meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 อะตอม 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ธาตุ 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 การใช้ประโยชน์จากอากาศ 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การคำนวณเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ 
6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 โมเลกุลของน้ำ 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบ
งาน เรื่องโมเลกุลของน้ำ ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom,google meet) 



 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 พันธะโคเวเลนต์ (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 

โดยมอบหมายใบงาน เรื่องพันธะโคเวเลนต์ ชดเชยการสอน
ผ่าน Line, google classroom,google meet) 

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

สารในแหล่งน้ำธรรมชาติ และการละลายของสารในน้ำ 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สารประกอบอินทรีย์ 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่องสารประกอบอินทรีย์ ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom,google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 ไขมันและน้ำมัน 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่องไขมันและน้ำมัน ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom,google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 คาร์โบไฮเดรต 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 โปรตีน (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมาย

ใบงาน เรื่องโปรตีน ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom,google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 วิตามินและเกลือแร่ 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 เชื้อเพลิง 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 แบตเตอรี่ 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 สารกัมมันตรังสี 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค.– 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาเคมีพ้ืนฐาน (ว30102) 
20 13 มี.ค.– 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาเคมีพ้ืนฐาน (ว30102) 

 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 



 

- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 

 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ว 2.1  ม.5/1-7 
 

อากาศ 10 - การตรวจคำตอบจาก 
ใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ  

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต 
- google 
classroom 

 
ว 2.1  ม.5/8-13 น้ำ 15 - การตรวจคำตอบจาก 

ใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  5 ข้อ 
- ชิ้นงาน 5 คะแนน 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต 
- google 
classroom 

 
 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน  (วันที่ 23 , 26-29 ธ.ค. 2565)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ว 2.1  ม.5/1 -7  
ว 2.1  ม.5/8 -13  
 
 

- อากาศ 
- น้ำ 
 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ  

 



 

5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ว 2.1  ม.5/14-19 
 
 
 
 

อาหาร 
 

 

15 - การตรวจคำตอบจาก 
ใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ  
- ชิ้นงาน 5 คะแนน 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต 
- google 
classroom 

 
ว 2.1  ม.5/20-25 
 
 

พลังงาน 10 - การตรวจคำตอบจาก 
ใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 15 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต 
- google 
classroom 
 

 

5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน  (วันที่ 27-28 ก.พ. , 1 – 3 มี.ค. 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ว 2.1  ม.5/14-19 
ว 2.1  ม.5/20-25 
 
 
 

- อาหาร 
- พลังงาน 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ  

 
 
 
 



 

5.6  ชิ้นงานเกมทางการศึกษา : โดมิโน ธาตุ 50 ธาตุแรก (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ว 2.1  ม.5/1-7 
 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพของ
ชิ้นงาน 
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน 

        
ชิ้นงาน 

              
1 ชิ้น 

 
10  คะแนน  
(ก่อนกลางภาค 
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค 
5 คะแนน) 

 
24 ก.พ. 2566 

 


