
                                                                                  

 

แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

กลุ่มสาระวชิา วิทยาศาสตร์ 
รายวชิา           เปิดโลกเคมี ว 20214      
ช้ัน                   มธัยมศึกษาปีท่ี 1           ภาคเรียนท่ี   1     ปีการศึกษา 2558 
ครูผู้สอน         1. นางสาวกสุุมา   เชาวลิต 

 
1.ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกบัพลงังานของปฏิกิริยาเคมี พนัธะเคมี การเรียกช่ือสาร การเขียนสูตรและสมการ

เคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมี สมบติัของกรด-เบส นิยามของกรดเบส ปฏิกิริยาสะเทิน การตรวจสอบความเป็นกรด

เบสและสารเคมีในชีวิตประจ าวนั 

 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบการสืบคน้

ขอ้มูลและอภิปราย เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ และมีเจตคติท่ีดี สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจ าวนัได ้

2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1.   ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงพลงังานกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมีได ้
 2.   สร้างแบบจ าลอง อธิบายการเกิดพนัธะเคมีและเรียกช่ือสารได ้
 3.   ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมี ของปฏิกิริยาเคมี ชนิดต่างๆได ้
 4.   อธิบายผลของกรด-เบสท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มได ้
3.ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที ่

(วนัที)่ 
คาบที ่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 

 

1-2 ปฐมนิเทศ       

-  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
-  ลกัษณะเน้ือหาวิชา  
-  วิธีการเรียนการสอน 
-  การวดัผลและการประเมินผล 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจใน
ขอบข่ายโดยรวมของเน้ือหาวิชา 
2. เพื่อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจตรงกนั 
เก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลการเรียนรู้ กฎเกณฑใ์นชั้นเรียน เกณฑ์
การวดัและประเมินผล 



                                                                                  

สัปดาห์ที ่

(วนัที)่ 
คาบที ่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

2-3 

3-5 1.  พลงังานของปฏิกิริยาเคมี 3.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงพลงังานกบัการเกิดปฏิกิริยา
ได ้

3-4 

 

 

6-8 

 

 

2.   พนัธะเคมี 4.   เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถสร้าง
แบบจ าลองพนัธะเคมีได ้
5.   เพื่อใหน้กัเรียนอธิบายการเกิดพนัธะ
เคมีได ้

5-6 9-12 3.   การเรียกช่ือสาร 6.   เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเรียกช่ือ
สารประกอบทางเคมีได ้

7 13-14 4.   การเขียนสูตรเคมี 7. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเขียนสูตรทาง
เคมีได ้

8 15-16 5. สมการเคมี 8. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเขียนสมการเคมี 
และดุลสมการเคมีไดถู้กตอ้ง 

9 17-18 6. ชนิดของปฏิกิริยาเคมี 9. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอธิบายชนิดของ
ปฏิกิริยาเคมีได ้

10  สอบกลางภาค  

11 21-22 7. สมบติักรด-เบส 10. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอธิบายสมบติั
ทางกายภาพและทางเคมีของกรด-เบสได ้

12-13 23-26 8. นิยามของกรดเบส 11. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอธิบายนิยาม
ของกรดเบสได ้

14-15 

 

27-30 9. ปฏิกิริยาสะเทิน 12. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอธิบาย
ปฏิกิริยาการสะเทินได ้

16-17 31-34 10. การตรวจสอบความเป็นกรดเบส 13. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอธิบายการ
ตรวจสอบความเป็นกรดเบสได ้

18-19 35-36 11. สารเคมีในชีวิตประจ าวนั 14. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอธิบายผลของ
กรดเบสท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ 



                                                                                  

สัปดาห์ที ่

(วนัที)่ 
คาบที ่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

20 40 สอบปลายภาค  

 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

การสอนรายวิชาเปิดโลกเคมี ว 20214   ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา   2558                            

มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้             ดงัน้ี 

4.1 ประเมินจากงานหรือการบา้นท่ีมอบหมาย                     60    คะแนน 

4.2 ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน            10      คะแนน 

4.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค              30    คะแนน 

 

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหวัขอ้ เป็นดงัน้ี       

4.1 การประเมินผลจากงานหรือการบ้านทีไ่ด้รับมอบหมาย (60 คะแนน)   

 

รายการ 
รูปแบบ

ของงาน 

วนัทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 
ก าหนดส่ง 

เวลาทีนั่กเรียน

ควรใช้  
คะแนน 

1. พลงังานของปฏิกิริยาเคมี งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 2 คาบ 10 

2. การเรียกช่ือสาร งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 5 3 คาบ 10 

3 สมการเคมี งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 6 3 คาบ 10 

4. กรด-เบส งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 15 สัปดาห์ท่ี 17  3 คาบ 10 

5. ปฏิกิริยาสะเทิน งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 17 สัปดาห์ท่ี 19 3 คาบ 10 

6. สารเคมีในชีวิตประจ าวนั งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 18 สัปดาห์ท่ี 20 3 คาบ 10 

 

หมายเหตุ    เวลาท่ีนกัเรียนควรใช ้หมายถึง เวลาท่ีครูไดพ้ิจารณาว่า ในการท างานหรือการบา้นช้ินนั้น ๆ นกัเรียน

ควรใชเ้วลาท าประมาณเท่าใด การประมาณดงักล่าวครูไดพ้ิจารณาจากความยาก ความซบัซอ้น และปริมาณงาน

หรือการบา้นช้ินนั้นๆ 

 



                                                                                  

4.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพสัิย (10 คะแนน) 

     การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนรายวิชาการสอนรายวิชาเปิดโลกเคมี ว 20214 ประจ าภาคเรียนท่ี 1    

ปีการศึกษา 2558 ไดก้ าหนดหวัขอ้การประเมินดงัน้ี 

 

 

 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยีย่ม  

(5) 

ดีมาก 

(4) 

ดี  

(3) 

ปากลาง 

(2) 

ตอ้ง

ปรับปรุง

(1) 

1. ความอยากรู้อยากเห็น                   

2. ความใจกวา้ง      

3. ความรับผดิชอบและเพียรพยายาม        

4. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์      

5. ความมีเหตุผล                                 

6. ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นๆ      

7. ความมีระเบียบและรอบคอบ                

8. ความประหยดั                       

9. ความซ่ือสัตย ์                   

10. ความตรงต่อเวลา      

หมายเหตุ  ขอ้ละ 1 คะแนน  

4.3  การประเมินจากการสอบปลายภาค (30 คะแนน)  

      4.3.1. การสอบปลายภาค ภาคทฤษฏี เวลาท่ีใชใ้นการสอบ 1.30 ชัว่โมง 30 คะแนน   

  

หัวข้อ/เน้ือหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค ลกัษณะ/จ านวนข้อสอบ คะแนน 

1. เทคนิคปฏิบติัการเคมีเบ้ืองตน้  ทฤษฎี 15 

2. เทคนิคการทดลอง ปฏิบติั 15 

 


