
 

ประมวลรายวิชาวิทยาศาสตร์        ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่    2     
 

1. ช่ือรายวิชา  ปฎิกิริยาเคมี               รหัสวิชา    ว20223 
   จ านวน   2    คาบ/สัปดาห์                                 จ านวน    1    หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
   ภาคเรียนที่  1          ปีการศึกษา 2558   
   ผู้สอน  นางกุลรณี  อารีมิตร 
                                                                      
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับเลขออกซิเดชั่นของธาตุแต่ละหมู่  จากนั้นสามารถน ามาเขียนเป็นสูตรเคมีได้  และ

สามารถค านวณหาสูตรโมเลกุล  สูตรเอมพิริคัลได้ จากนั้นศึกษาและเขียนสมการเคมีจากปฏิกิริยาต่างๆ  แล้ว
ท าการศึกษาชนิดของปฏิกิริยาการตกตะกอน  ปฏิกิริยากรด-เบส  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน  ครึ่งปฏิกิริยา  
การทดสอบปฏิกิริยารีดอกซ์  โลหะกับน้ า  โลหะกับกรด  โลหะกับออกซิเจน  กรด -เบส นิยามของกรด-เบส  
จนสามารถน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าเสนอผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ อย่างเป็นระบบ อีกทั้งเห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ไปใช้ในทักษะชีวิตประจ าวัน และมีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่เหมาะสม 
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. การเขียนสูตรเคมี ด้วยวิธีการไขว้เลขออกซิเดชั่น 
2. การค านวณหาสูตรโมเลกุล  และสูตรอย่างง่าย(สูตรเอมพิริคัล) 
3. การเขียนสมการเคมีจากปฏิกิริยาต่างๆ 
4. ศึกษาชนิดของปฏิกิริยา  (ปฏิกิริยาการตกตะกอน  ปฏิกิริยากรด-เบส  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน) 
5. ศึกษาครึ่งปฏิกิริยาจากสมการเคมี 
6. ศึกษาความแตกต่างของปฏิกิริยารีดอกซ์  (โลหะกับน้ า  โลหะกับกรด  โลหะกับออกซิเจน ) 

 

4. โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย 
การ

เรียนรู้ที่ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านว
นคาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1.  - เลขออกซิเดชั่นของธาตุในหมู่ต่างๆ 
- เขียนสูตรเคมีด้วยวิธีการไขว้เลขออกซิเดชั่น 

สูตรเคมี 6  

2.  - ค านวณหาสูตรโมเลกุลจากสูตรอย่างง่าย 
- ค านวณหาสูตรอย่างง่ายจากสูตรโมเลกุล 

สูตรโมเลกุลและ
สูตรอย่างง่าย 

8  

3.  - เขียนสมการเคมีจากปฏิกิริยาต่างๆ สมการเคมี 4  
4.  -ปฏิกิริยาการตกตะกอน   

-ปฏิกิริยากรด-เบส   
ชนิดของ
ปฏิกิริยา 

8  



 

-ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน 
5.  -ครึ่งปฏิกิริยา เป็นผลรวมของปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน ครึ่งปฏิกิริยา 8  
6.  -โลหะกับน้ า   

-โลหะกับกรด   
-โลหะกับออกซิเจน  

ปฏิกิริยารีดอกซ์ 6  

 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.  ศึกษาและการทดลองปฏิกิริยาการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต 
2.  ศึกษาและการทดลองปฏิกิริยากรด-เบส   
3.   ศึกษาและการทดลองปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน  (ตัวออกซิไดซ์ ตัวรีดิวซ์) 
4.   ศึกษาครึ่งปฏิกิริยาของสมการ 
5.   ศึกษาและการทดลองปฏิกิริยารีดอกซ์   
6.   ศึกษาและทดลองความว่องไวของโลหะลิเทียม  โซเดียม  แมกนีเซียม  และลวดแมกนีเซียม 
7.   ศึกษาและทดลองความว่องไวของโลหะลิเทียม  โซเดียม  แมกนีเซียม  และอะลูมีเนียมกับกรด 
8.   ศึกษาโลหะกับกรด (การเกิดสนิมเหล็ก) 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      

คะแนนเต็ม     100    คะแนน 
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค   80 :  20 
 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 

 

1 ก่อนกลางภาค -สอบย่อย 
-ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    -  ใบกิจกรรม 
    -   การทดลอง 

1-2 
1-2 

10 
20 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 1-3 20 
3 หลังกลางภาค -สอบย่อย 

-ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    -  ใบกิจกรรม 
    -  การทดลอง 

3-5 
3-5 

10 
20 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 3-5 20 
 

       6.2  ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  6.2.1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  6.2.2   ซื่อสัตย์สุจริต 
  6.2.3   มีวินัย 
  6.2.4   ใฝ่เรียนรู ้



 

  6.2.5   อยู่อย่างพอเพียง 
  6.2.6   มุ่งม่ันในการท างาน 
  6.2.7   รักความเป็นไทย 
  6.2.8   มีจิตสาธารณะ 

6.3  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน    
  6.3.1     สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ 
สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
  6.3.2     สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง 
  6.3.3     สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความและ
ความเป็นไปของเรื่องที่อ่าน 
  6.3.4     สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดได้จากการอ่าน 
  6.3.5     สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว 
โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 
 

  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60-79 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

 

6.4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 
  6.4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
  6.4.2  ความสามารถในการคิด 
  6.4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  6.4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  6.4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

-   อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 
8. รายชื่อแบบเรียน 

-   หนังสือ เคมี(มัธยมศึกษาตอนต้น) โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.  
 
9. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 

-   หนังสือวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
-  หนังสือเรียนวิชา เคมี ระดับชั้นม.4 เล่ม 1 เล่ม 2  

 



 

10. แหล่งข้อมูล  Website 
-   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สสวท  www.ipst.ac.th 
-   โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน  www.posn.or.th 

 
 
 

 

http://www.posn.or.th/

