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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ สาขาวิชา เคมี   
รายวิชา ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล  1.5 หน่วยกิต                  3 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5        ภาคเรียนที่ 2               ปีการศึกษา 2558 
อาจารย์ผู้สอน ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 

************************************************************************************************** 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการไฮบริไดเซชันของธาตุคาร์บอน ไอโซเมอริซึม หมู่ฟังก์ชัน การเขียนสูตร และ    
การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ อะโรมาติก ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์     
คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ เอมีน และเอไมด์ ศึกษาสมบัติทางกายภาพ และกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของสารอินทรีย์ 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดและการใช้ประโยชน์ถ่านหินและหินน้้ามัน การเกิดและการส้ารวจปิโตรเลียม 
การกลั่นน้้ามันดิบและการแยกแก๊สธรรมชาติ ปิโตรเคมีภัณฑ์ ศึกษาปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและ
สมบัติของพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก เส้นใย และยาง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ และศึกษาภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
เชื้อเพลิงซากดึกด้าบรรพ์ 
 ศึกษาเกี่ยวกับกรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์ โครงสร้างของโปรตีน ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน     
การแปลงสภาพของโปรตีน เอนไซม์ ศึกษาชนิดและโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต สมบัติและปฏิกิริยาของ 
คาร์โบไฮเดรต ศึกษาสมบัติโครงสร้าง และปฏิกิริยาของไขมันและน้้ามัน ศึกษาโครงสร้างของฟอสโฟลิพิด ไข 
สเตรอยด์ และโครงสร้างของนิวคลีโอไทด์ DNA และ RNA 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของ 
วิทยาศาสตร์ สามารถน้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น้าความรู้และหลักการเกี่ยวกับ
เรื่องเคมีอินทรีย์สารชีวโมเลกุลและพอลิเมอร์ไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต่อไป 
 
2. ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของสารประกอบของคาร์บอนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างได ้
2. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบต่างๆของคาร์บอนพร้อมทั้งยกตัวอย่างได้ 
3. อธิบายความหมายของหมู่ฟังก์ชันและจ้าแนกประเภทของสารอินทรีย์โดยใช้หมู่ฟังก์ชันเป็นเกณฑ์ได้ 
4. เขียนสูตรโครงสร้างพร้อมทั้งเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ทั้งชื่อสามัญและIUPAC ได ้
5. อธิบายความหมายและจ้าแนกประเภทไอโซเมอริซึมได้ 
6. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้ 
7. ทดสอบสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้ 
8. บอกความหมายและอธิบายปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์  พร้อมทั้งเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยา และ
กลไกของปฏิกิริยานั้นๆได้ 
9. ทดลองและอธิบายปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์ และปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเอสเทอร์ได้ 
10. ยกตัวอย่างสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันที่พบในธรรมชาติพร้อมทั้งบอกประโยชน์และโทษของสารอินทรีย์ได ้



 2 

11. สืบค้นและอภิปรายการเกิดปิโตรเลียมและการส้ารวจปิโตรเลียมได้ 
12. สืบค้นและอภิปรายการกลั่นน้้ามันดิบ การปรับปรุงคุณภาพ การก้าหนดคุณภาพของน้้ามัน บอก
ผลิตภัณฑ์และการน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
13. สืบค้นและอภิปรายวิธีการแยกแก๊สธรรมชาติ และการน้าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
14. สืบค้นและอภิปรายความหมายของพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ จ้าแนกประเภทของพอลิเมอร์ พร้อม
ยกตัวอย่างพอลิเมอร์ในชีวิตประจ้าวันได้ 
15. สืบค้นและอภิปรายความหมายพร้อมยกตัวอย่างปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติมและแบบควบแน่นได้ 
16. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพอลิเมอร์สังเคราะห์ได ้
17. จ้าแนกประเภทของกรดอะมิโนโดยใช้สมบัติทางเคมีเป็นเกณฑ์ได้ 
18. อธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์และระบุต้าแหน่งของพันธะเพปไทด์ในโมเลกุลโปรตีนได้ 
19. อธิบายหน้าที่ของเอนไซม์พร้อมยกตัวอย่างปฏิกิริยาที่ใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ 
20. ทดสอบโปรตีนในอาหารและการแปลงสภาพของโปรตีนได้ 
21. อธิบายความหมาย ระบุชนิด และการเกิดปฏิกิริยาพร้อมยกตัวอย่างของโมโนแซ็กคาไรด์ ไดแซคคาไรด์  
และพอลิแซ็กคาไรด์ได ้  
22. ทดสอบสมบัติของคาร์โบไฮเดรตได ้
23. อธิบายองค์ประกอบของไขมันหรือน้้ามันพร้อมเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาการสังเคราะห์ได้ 
24. บอกสมบัติและจ้าแนกประเภทของกรดไขมันและลิพิดได้ 
25. อธิบายความหมายและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน พร้อมอธิบายกลไกการช้าระล้างสิ่ง
สกปรกของสบู่และผงซักฟอกได้ 
26. อธิบายการเกิดพันธะในโครงสร้างของกรดนิวคลีอิก พร้อมจ้าแนกประเภทโดยใช้สมบัติทางเคมีเป็นเกณฑ์ได้ 
27. สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้กรดนิวคลิอิก พร้อมน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 
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3. ก าหนดการสอน 
 

สัปดาห์
ที่/คาบที ่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู ้ กิจกรรมและภาระงาน สื่อการสอน 

1/(1-3) บทท่ี 1 เคมีอินทรีย ์ปฐมนิเทศ   
1. พันธะของคาร์บอน 
1.1 ไฮบรไิดเซชันของคาร์บอน  
1.2 การเขียนสูตรโครงสรา้งของสารประกอบอินทรยี์ 
 

แนะน้ารายวิชา วิธีการเรียน การวดั และประเมินผลการเรียน 
1. อธิบายความหมายของสารประกอบของคาร์บอนสารอินทรีย์
และสารอนินทรีย ์พร้อมท้ังยกตัวอย่างได ้
2. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนตแ์บบต่างๆของคาร์บอนพร้อม
ทั้งยกตัวอย่างได ้

อภิปราย PowerPoint 

2/(4-6) 2. สารประกอบอินทรีย ์
2.1 ประเภทของสารประกอบอินทรีย ์
2.2 หมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย ์
2.3 การเรียกช่ือของสารประกอบอินทรีย์ 

3. อธิบายความหมายของหมู่ฟังกชั์นและจ้าแนกประเภทของ
สารอินทรียโ์ดยใช้หมู่ฟังก์ชันเป็นเกณฑ์ได ้
4. เขียนสูตรโครงสร้าง พร้อมท้ัง เรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์
ทั้งช่ือสามัญและ IUPAC ได ้

อภิปราย PowerPoint 

3/(7-9) 3. ไอโซเมอริซึม 
3.1 ประเภทของไอโซเมอริซมึ 

5. อธิบายความหมายและจา้แนกประเภทไอโซเมอริซมึได ้ อภิปราย PowerPoint/ 
Model / 
Animation 

4-6/  
(10-18) 

4. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
4.1 ประเภทของไฮโดรคาร์บอน 
4.2 สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
การทดลองเร่ือง สมบัติบางประการของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน  
4.3 สมบตัิทางกายภาพ ปฏิกริิยาเคมีและกลไกการ
เกิดปฏิกริิยาของสารประกอบแอลเคน 
4.4 สมบตัิทางกายภาพ ปฏิกริิยาเคมีและกลไกการ
เกิดปฏิกริิยาของสารประกอบแอลคีน 
4.5 สมบตัิทางกายภาพ ปฏิกริิยาเคมีและกลไกการ
เกิดปฏิกริิยาของสารประกอบแอลไคน ์
 

6. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนได ้
7. ทดสอบสมบตัิบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปราย 
การทดลองเร่ือง สมบัติบาง
ประการของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 
 

PowerPoint/ 
ชุดการทดลอง 
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สัปดาห์
ที่/คาบที ่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู ้ กิจกรรมและภาระงาน สื่อการสอน 

7/ 
(19-21) 

4.6 สมบตัิทางกายภาพ ปฏิกริิยาเคมีและกลไกการ
เกิดปฏิกริิยาของเบนซีนและอนพุันธ์ของเบนซีน 

อภิปราย PowerPoint 

8/ 
(22-24) 

5. สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีธาตุออกซิเจนเป็น
องค์ประกอบ 
5.1 สมบตัิทางกายภาพ ปฏิกริิยาเคมีและกลไกการ
เกิดปฏิกริิยาของแอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเทอร ์
การทดลองเร่ือง สมบัติบางประการของเอทานอลและ
กรดแอซิติก 
5.2 สมบตัิทางกายภาพ ปฏิกริิยาเคมีและกลไกการ
เกิดปฏิกริิยาของแอลดไีฮด์ และคโีตน 

8. บอกความหมายและอธิบายปฏกิิริยาเคมีของสารอินทรีย์
พร้อมท้ังเขียนสมการเคมีแสดงปฏกิิริยาและกลไกของปฏิกิริยา
นั้นๆได ้
9. ทดลองและอธิบายปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดอินทรีย์กับ
แอลกอฮอล ์และปฏิกริิยาไฮโดรลซิิสของเอสเทอรไ์ด้ 
10. ยกตัวอย่างสารอินทรีย์ที่มหีมูฟ่ังก์ชันท่ีพบในธรรมชาติ
พร้อมท้ังบอกประโยชน์และโทษของสารอินทรียไ์ด ้
 

อภิปราย 
การทดลองเร่ือง สมบัติบาง
ประการของเอทานอลและ
กรดแอซิติก 
 

PowerPoint/ 
ชุดการทดลอง 

9/(25-27) สอบกลางภาค 

10-11/ 
(28-31) 

5.3สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมีและกลไกการ
เกิดปฏิกริิยาของกรดคาร์บอกซิลกิและเอสเทอร ์
การทดลองเร่ือง ปฏิกิริยาระหว่างกรด คาร์บอกซลิิกกับ
แอลกอฮอล ์
การทดลองเร่ือง ปฏิกิริยาของเอสเทอร์ 

 อภิปราย 
การทดลองเร่ือง ปฏิกิริยา
ระหว่างกรด คาร์บอกซลิิก
กับแอลกอฮอล ์
การทดลองเร่ือง ปฏิกิริยา
ของเอสเทอร ์

PowerPoint/ 
ชุดการทดลอง 

11-12/ 
(32-34) 

6. สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีธาตุไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ  
6.1 เอมีน และเอไมด ์
6.1.2 สมบตัิทางกายภาพ 
6.1.3 ปฏิกิริยาเคมีและกลไกการเกิดปฏิกิริยา 

  

12-15/ 
(35-43) 

บทท่ี 2 เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์และผลิตภัณฑ์ 
(นักเรียนศกึษาสืบคน้และน าเสนอผลงานที่ค้นคว้า)   
7. ถ่านหนิ  และหินน้ ามนั    

11. สืบค้นและอภิปรายการเกิดปโิตรเลียมและการส้ารวจ
ปิโตรเลียมได ้
12. สืบค้นและอภิปรายการกลั่นน้า้มันดิบ การปรับปรุงคณุภาพ 

สืบค้น น าเสนอและ
อภิปราย 
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สัปดาห์
ที่/คาบที ่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู ้ กิจกรรมและภาระงาน สื่อการสอน 

7.1 กระบวนการเกิด   
7.2 การใช้ประโยชน์  
8. ปิโตรเลียม 
8.1 การเกิดและการส้ารวจ   8.2 การกลั่นน้้ามนัดิบ   
8.3 การแยกแก๊สธรรมชาต ิ  8.4 ปิโตรเคมีภัณฑ์ 
9. พอลิเมอร์   
9.1 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรชั่น  
9.2 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 
9.3 ผลิตภัณฑจ์ากพอลิเมอร์  
9.3.1 พลาสติก   9.3.2 เส้นใย     9.3.3 ยาง   
9.4 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์สังเคราะห์ 
10. ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้
ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดกึด าบรรพ์ 
10.1 มลภาวะทางอากาศ 
10.2 มลภาวะทางน้้า 
10.3 มลภาวะทางดนิ 

การก้าหนดคณุภาพของน้้ามัน บอกผลิตภัณฑแ์ละการน้าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้
13. สืบค้นและอภิปรายวิธีการแยกแก๊สธรรมชาติและการน้า
ผลิตภณัฑ์ที่ได้ใช้ประโยชน์ได ้

14. สืบค้นและอภิปรายความหมายของพอลิเมอร์และมอนอ
เมอร ์จ้าแนกประเภทของพอลิเมอร์ พร้อมยกตัวอย่างพอลเิมอร์
ในชีวิตประจ้าวันได ้
15. สืบค้นและอภิปรายความหมายพร้อมยกตัวอย่างปฏิกิริยา
พอลิเมอไรเซชันแบบเติมและแบบควบแน่นได ้

16. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพอลิ
เมอร์สังเคราะห์ได ้

15/ 
(44-45) 

การทดลองเรื่อง การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ
บางประการของพลาสติกชนิดตา่ง ๆ 
การทดลองเรื่อง การเตรียมเส้นใย  เรยอน 
 

อภิปราย 
การทดลองเรื่อง การ
ตรวจสอบสมบตัิทาง
กายภาพบางประการของ
พลาสติกบางชนดิ 
การทดลองเรื่อง การ
เตรียมเส้นใย  เรยอน 

PowerPoint/ 
ชุดการทดลอง 
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สัปดาห์
ที่/คาบที ่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู ้ กิจกรรมและภาระงาน สื่อการสอน 

16/ 
(46-48) 

  

บทที่ 3 สารชีวโมเลกุล 
11. โปรตีน   
11.1 กรดอะมิโนและพนัธะเพปไทด์   
การทดลองเรื่อง การทดสอบโปรตีนในอาหาร 
11.2 โครงสร้างของโปรตีน  
11.3 ชนิดและหน้าที่ของโปรตนี 
11.4 สมบัติเคมีของโปรตีน 

17. จ้าแนกประเภทของกรดอะมิโนโดยใช้สมบตัิทางเคมีเป็น
เกณฑไ์ด ้
18. อธิบายการเกดิพันธะเพปไทดแ์ละระบุต้าแหน่งของพันธะ
เพปไทด์ในโมเลกลุโปรตีนได ้

อภิปราย 
การทดลองเรื่อง การ
ทดสอบโปรตีนในอาหาร 

PowerPoint 

17/ 
(49-51)  

11.5 เอนไซม์   
การทดลอง เรื่อง  สมบัติของเอนไซม์และปัจจัยบาง
ประการที่มีผลต่อการท้างานของเอนไซม์ 
11.6 การแปลงสภาพโปรตีน 
การทดลองเรื่อง  การแปลงสภาพโปรตนี 

19. อธิบายหน้าที่ของเอนไซม์พรอ้มยกตัวอย่างปฏิกิรยิาที่ใช้
เอนไซมเ์ป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได ้
20. ทดสอบโปรตีนในอาหารและการแปลงสภาพของโปรตีนได้ 

 อภิปราย 
การทดลอง เรื่อง  สมบัติ
ของเอนไซม์และปัจจัยบาง
ประการที่มีผลต่อการ
ท้างานของเอนไซม ์
การทดลองเรื่อง  การ
แปลงสภาพโปรตีน 

PowerPoint/ 
ชุดการทดลอง 

18/ 
(52-54) 

 

12. คาร์โบไฮเดรต   
12.1 ชนิดและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต 
12.2 สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต 
การทดลองเรื่อง  สมบตัิบางประการของ
คาร์โบไฮเดรต 

21. อธิบายความหมาย ระบุชนิด และการเกิดปฏิกิริยาพร้อม
ยกตัวอย่างของโมโนแซ็กคาไรด ์ไดแซคคาไรด ์ และพอลิแซ็กคา
ไรดไ์ด ้  
22. ทดสอบสมบัติของคาร์โบไฮเดรตได้ 

อภิปราย 
การทดลองเรื่อง  สมบตัิ
บางประการของ
คาร์โบไฮเดรต 

PowerPoint/ 
ชุดการทดลอง 

19/ 
(55-56) 

13. ลิพิด   
13.1 ไขมันและน้้ามนั   
13.1.1 สมบัติ โครงสร้างและปฏิกิริยาของไขมันและ
น้้ามัน 
การทดลองเรื่อง การละลายของไขมันและน้า้มันใน

23. อธิบายองค์ประกอบของไขมนัหรือน้้ามันพร้อมเขียนสมการ
แสดงปฏิกริิยาการสังเคราะหไ์ด ้
24. บอกสมบตัิและจ้าแนกประเภทของกรดไขมันและลิพิดได ้
25. อธิบายความหมายและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาสะปอน
นิฟิเคชัน พร้อมอธิบายกลไกการช้าระลา้งสิ่งสกปรกของสบู่และ

อภิปราย 
การทดลองเรื่อง การ
ละลายของไขมันและ
น้้ามันในตัวทา้ละลายบาง
ชนิด 

PowerPoint/ 
ชุดการทดลอง 
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สัปดาห์
ที่/คาบที ่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู ้ กิจกรรมและภาระงาน สื่อการสอน 

ตัวท้าละลายบางชนิด 
การทดลองเรื่อง  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสน้้ามนัหรือ
ไขมันด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
13.2 ฟอสโฟลิพิด   13.3 ไข     13.4 สเตรอยด์ 

ผงซักฟอกได ้ การทดลองเรื่อง  
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสน้้ามนั
หรือไขมันด้วยโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ 

19/(57) 14. กรดนิวคลีอิก 
14.1 โครงสร้างของนิวคลีโอไทด์ DNA และ RNA 
14.2 เทคโนโลยทีี่เก่ียวข้องกับ DNA และ RNA 

26. อธิบายการเกดิพันธะในโครงสร้างของกรดนิวคลีอิก พร้อม
จ้าแนกประเภทโดยใช้สมบัติทางเคมีเป็นเกณฑไ์ด ้
27. สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้กรด
นิวคลิอิก พร้อมท้ังน้าความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจ้าวันได ้

อภิปราย 
 

PowerPoint 

 สอบปฏิบัต ิ    

20 สอบปลายภาค    
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4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล ประจ้าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มี
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้

4.1 ประเมินจากการทดลองและเขียนรายงานการทดลอง    10 คะแนน 
4.2 ประเมินจากงาน หรือ แบบฝึกหัด      10 คะแนน 
4.3 การทดสอบย่อย        10 คะแนน 
4.4 ประเมินจากคุณลักษณะของนักเรียน (จิตพิสยั)               10 คะแนน 
4.5 ประเมินจากการสอบกลางภาค       20 คะแนน 
4.6 ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ       10 คะแนน 
4.7 ประเมินจากการสอบปลายภาค       30 คะแนน 
           รวม  100 คะแนน 

4.1 ประเมินจากการทดลองและเขียนรายงานการทดลอง     
 4.1.1  ก่อนการสอบกลางภาค         5 คะแนน 
 4.1.2  หลังการสอบกลางภาค         5 คะแนน 
4.2 ประเมินจากงาน หรือ แบบฝึกหัด     
 4.2.1  ก่อนการสอบกลางภาค       5 คะแนน 
 4.2.2  หลังการสอบกลางภาค (สืบค้นและนา้เสนอ เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกด้าบรรพ์ และผลิตภณัฑ์) 
           5 คะแนน 
4.3 การประเมินจากการสอบยอ่ย   
        รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 2 ครั้ง ดังนี้ 

4.3.1 ก้าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที     5 คะแนน 
4.3.2 ก้าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี    5 คะแนน 

 
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ้านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละคร้ัง มีรายละเอียดดังตารางข้างลา่ง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะข้อสอบ คะแนน 
การสอบย่อยคร้ังที่ 1 
1. พันธะของคาร์บอน 
2. สารประกอบอินทรีย ์
3. ไอโซเมอริซึม 
4. สารประกอบไฮโดรคารบ์อน 

 
 

อัตนัย 

 
 

5.0 

รวม อัตนัย 5.0 
การสอบย่อยคร้ังที่ 2 
1. สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตไุนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  
2. สารชีวโมเลกุล   

 
อัตนัย 

 
5.0 

รวม อัตนัย 5.0 
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4.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย     10 คะแนน 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ก้าหนดหัวข้อการประเมินได้ดงัแสดงในตารางข้างล่าง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 

1. ความสนใจใฝ่รู้ หรือ ความอยากรู้อยากเห็น      
2. การรับผิดชอบ ความมุง่มั่น ความอดทน      
3. ความมีเหตุผล      
4. ความมีระเบียบและรอบคอบ       
5. ความซื่อสัตย ์      
6. ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

     

4.5.  การประเมินจากการสอบกลางภาค          20 คะแนน  
การสอบกลางภาค  เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ลักษณะ จ านวนข้อสอบ คะแนน 
1.  พันธะของคาร์บอน 
 - ไฮบรไิดเซชันของคารบ์อน การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบ
อินทรีย ์

 
อัตนัย 2 ข้อ 

 
2.0 

2.  ไอโซเมอริซึม 
 - ไอโซเมอริซึม 

 
อัตนัย 2 ข้อ 

 
3.0 

3. หมู่ฟังก์ชันและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ 
 - หมู่ฟังก์ชัน การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ 

 
อัตนัย 2 ข้อ 

 
5.0 

4.  สารประกอบอินทรีย ์
 - สมบัติทางกายภาพของสารอินทรีย์ สมบตัิทางเคมีของสารอินทรีย์ 
ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ การเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยา 
- บูรณาการและการประยุกต์ใชเ้คมีอินทรีย์ 

 
 

อัตนัย 6 ข้อ 
อัตนัย 1 ข้อ 

 
 

8.0 
2.0 

รวม 13 ข้อ 20.0 
 
4.6 ก าหนดสอบปลายภาคแบบปฏิบัติเวลาทีใ่ช้ในการสอบ 60 นาที/คน 
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4.7 การสอบปลายภาค เวลาในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาคภาค ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
5. สารประกอบอินทรีย ์
 - สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมีของสารคาร์บอกซิลิก เอ
สเตอร์ เอมีน และเอไมด์  

 
อัตนัย 3 ข้อ 

 
5.0 

7. ถ่านหิน หินน้้ามัน ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ และมลภาวะ 
 - กระบวนการเกิดและการใช้ประโยชน์ 
 - การเกิดและการส้ารวจ การกลั่นน้า้มันดบิ การแยกแก๊ส
ธรรมชาติ และ ปิโตรเคมีภัณฑ์ 
 -ปฏิกิริยาพอลิเมอไรชัน โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ 
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ พลาสติกเส้นใยยางและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีของ ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ 
 - มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้า้ และมลภาวะทางดิน 

 
อัตนัย 3 ข้อ 

 
5.0 

11. โปรตีน   
 - กรดอะมิโน พันธะเพปไทด์ และโครงสรา้งของโปรตนี 
 - ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน เอนไซม์และการแปลงสภาพโปรตีน 

 
อัตนัย 3 ข้อ 

 

 
6.0 

 
12. คาร์โบไฮเดรต   
 - ชนิดและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต  สมบัติและปฏิกิริยาของ
คาร์โบไฮเดรต 

 
อัตนัย 3 ข้อ 

 

 
6.0 

13. ลิพิด   
- ไขมันและน้้ามนั  สมบัติ โครงสร้างและปฏิกิริยาของไขมัน
และน้า้มัน ฟอสโฟลิพิด ไข สเตรอยด์ 

 
อัตนัย 2 ข้อ 

 

 
4.0 

14. กรดนิวคลีอิก 
 - นิวคลีโอไทด์ DNA และ RNA 

 
อัตนัย 1 ข้อ 

 
2.0 

15. บูรณาการและการประยุกตใ์ช้สารชีวโมเลกุล อัตนัย 1 ข้อ 2.0 
รวม 16 ข้อ 30.0 

 
 
 


