
1 

 

 
 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

1.  ชื่อรายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว33225 

     จ านวนชั่วโมง  3  ชั่วโมง /  สัปดาห์      60  ชั่วโมง  /  ภาคเรียน      จ านวนหนว่ยกิต  1.5  หน่วยกิต   

     กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  6 

     ภาคเรียนที่  2                                                                     ปีการศึกษา  2565 

     ผู้สอน  นางสาวนัฐกานต์ นามนิมิตรานนท์ และนางสาวพรรณระพี คูธนะวนิชพงษ์ 

 

2.  ค าอธิบายรายวิชา 

ก าหนดปัญหา สืบค้นข้อมูล และน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น แสดงหลักฐาน 
ถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรื อ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คิดวิเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจอย่างสร้างสรรค์ 
น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สืบค้นข้อมูล  
สารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม ที่พบในชีวิตประจ าวัน สูตรโครงสร้างลิวอิส  
สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์  โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์  
สูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตามระบบ IUPAC  
ไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ  จุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบ
อินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน  ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ปฏิกิริยา
การเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต  การเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน 
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  ตัวอย่างการน าสารประกอบ
อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรม  ประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์   โครงสร้าง
และสมบัติของพอลิเมอร์ประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยางและการน าไปใช้ประโยชน์   การปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์    ผลกระทบจากการใช้และการก าจัด
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข 
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            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  และใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา  

เจตคติ คุณลักษณะ  เพ่ือให้เกิดความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีทักษะในการใช้ชีวิต   
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในสังคม  รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสตร์  กษัตริย์ มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียง  ซื่อสัตย์  
สุจริต  ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน  และมีจิตสาธารณะ 
 
3.  ผลการเรียนรู้รายวิชา 

1. ก าหนดปัญหาและน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 

2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ 

3. น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ในงานนิทรรศการ 

5. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม ที่พบ 
ในชีวิตประจ าวัน 

6. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ 
7. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
8. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน  1 หมู่ 

ตามระบบ IUPAC 
9. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 
10.  วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน 

ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 
11.  ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยา 

กับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
12.  เขยีนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์  

ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
13.  ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
14.  สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

และอุตสาหกรรม 
15.  ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์ หรือพอลิเมอร์ 
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16.  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหวา่งโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 
17.  ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 
18.  อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 
19.  สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และ 

แนวทางแก้ไข 
รวมทั้งหมด  19   ผลการเรียนรู้ 

4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ปัญหาทางเคมีในชีวิตประจ าวัน (สอนชดเชย วันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 

วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมาย ใบงาน เรื่อง ปัญหาทางเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน สอนผ่าน Line , google classroom , google meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 เคมีกับการแก้ปัญหา  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 พันธะของคาร์บอน และสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 หมู่ฟังก์ชัน และชื่อของสารประกอบอินทรีย์  
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 ชื่อของสารประกอบอินทรีย์ (ต่อ) และไอโซเมอร์  
6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 สมบัติของสารประกอบอินทรีย์ (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 

2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่องสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ 
ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom,google meet) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์ (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่  
12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ 
ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom,google meet) 

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

สารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจ าวันและการน าไปใช้ประโยชน์ 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

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

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

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

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ 
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สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์แบบเส้นและแบบกิ่ง(สอนชดเชย

วันหยุดในวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน เรื่องโครงสร้าง
และสมบัติของพอลิเมอร์ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom,google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์แบบร่างแห 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์เทอร์มอพลาสติก 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์เทอร์มอเซต 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์  
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 การแก้ปัญหาขยะจากพอลิเมอร์  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค.– 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาเคมี 5 
20 13 มี.ค.– 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาเคมี 5 

 
5.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

              สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70: 30 

- คะแนนก่อนกลางภาค   25  คะแนน  (ชิ้นงาน 5  คะแนน STEM  ) 
- คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค   25  คะแนน   (ชิ้นงาน  5  คะแนน STEM ) 
- สอบปลายภาค           30  คะแนน 
  รวม                        100 คะแนน 
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5.2   คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ข้อ 1 –  11 - เคมีกับการแก้ปัญหา 

- สมบัติของธาตุคาร์บอนกับการเกิด
สารประกอบอินทรีย์ 
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
- สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุ
ออกซิเจน  หรือ  ไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ 

25 - ตรวจใบงาน 
- ประเมินการท ากิจกรรม 
- ประเมินความรู้โดยใช้
แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัว เลือก
จ านวน  20  ข้อ 

- ใบงาน 
- แบบประเมิน 
ความรู้ 
- แ บ บ ท ด ส อ บ
ท้ายหน่วย 
-ใบงานในโปรแกรม 
Line, google 
classroom 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน (วันที่ 23 , 26-30 ธ.ค. 2565) 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
ข้อ 1 –  11 - เคมีกับการแก้ปัญหา 

- สมบัติของธาตุคาร์บอนกับการเกิด
สารประกอบอินทรีย์ 
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4  
ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัยแบบแสดงวิธีท า 
จ านวน  1 ข้อ ข้อละ  5  คะแนน 

  
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม 25  คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ข้อ 12 –  19 - สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุ

ออกซิเจน  หรือ  ไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ 
- พอลิเมอร์ 
- การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
 

25 - ตรวจใบงาน 
- ประเมินการท ากิจกรรม 
- ประเมินความรู้โดยใช้
แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จ านวน  20  ข้อ 

- ใบงาน 
- แบบประเมิน 
ความรู้ 
- แ บ บ ท ด ส อ บ
ท้ายหน่วย 
-ใบงานในโปรแกรม 
Line, google 
classroom 
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5.5   คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน   (วันที่ 27-28 ก.พ. , 1 – 6 มี.ค. 2566) 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
ข้อ 12 –  19 - สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุ

ออกซิเจน  หรือ  ไนโตรเจน
เป็น 
- พอลิเมอร์ 
- การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย แสดงวิธีคิด 
จ านวน 2  ข้อละ  5  คะแนน 

 
5.6  ชิ้นงาน (STEM: สัญญาณกันขโมย) 
 

หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการ

เรียนรู้/ตัวช้ิวัด/
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน หมายเหตุ ก าหนดส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ข้อที่ 19 1.ใบบันทึกกิจกรรม 
2.แนวคิดในการ
ออกแบบกิจกรรม 
3. ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น - 10 คะแนน  
( ก่อนกลางภาค  
5 คะแนนและหลัง 
กลางภาค 5 คะแนน ) 

 25 ก.พ. 2565 

 


