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แผนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
สัปดาห์ที่ จํานวน 

คาบ 

หัวข้อบรรยาย (หัวเรื่องใหญ่และหัวเรื่องย่อย) จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม 

การเรียนการสอน 

สื่อการสอน ผู้สอน/
ผูร้ับผิดชอบ 

1 

 
3 สมดุลเคม ี

1. แนวคิดพื้นฐานเรื่องสมดุลเคม ี
2. ค่าคงที่สมดุล (Kc) 
3. ความสัมพันธข์องคา่คงที่สมดุลกับ 
    สมการเคมี 
4. เศษส่วนปฏิกิริยา (Reaction Quotient, Q) 
5. การใช้ค่าคงที่สมดุล (Kc) 
6. การรบกวนระบบที่อยู่ในภาวะสมดุล:  
    การทํานาย 
    6.1 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น 
    6.2 การเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดัน 
    6.3 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิ
    6.4 การเตมิตัวเร่งปฏิกิริยา 
7. การรบกวนระบบที่สมดุล: การคํานวณ 
8. ความดันย่อยและค่าคงที่สมดุล (Kp) 
9. ความสัมพันธ์ระหว่าง Kc และ Kp 
10. สมดุลเอกพันธ์และสมดุลวิวิธพันธ์ 
 

1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของสมดุลเคมี
2. รู้จักค่าคงที่สมดุล และเขียนนิพจน์ค่าคงที่ 
    สมดุลจากปฏิกิริยาเคมี  
3. คํานวณค่าคงที่สมดุล และหาความเข้มข้น 
    ของสารต่าง ๆ ที่ภาวะสมดุลเมื่อรู้ค่าคงที่ 
    สมดุล 
3. รู้จักเศษส่วนปฏิกิริยาและใช้เศษส่วน   
   ปฏิกิริยาในการทํานายทิศทางของปฏิกิริยา 
   เพื่อเข้าสู่สมดุล 
4. รู้จักปัจจัยที่กระทบต่อสมดุลและทํานายผลที่ 
   เกิดขึ้นได้ 
5. สามารถหาความเข้มข้นของสารหลังจากที่ 
   ระบบถูกรบกวนและเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม ่
6. เขียนค่าคงที่สมดุลในเทอมของความดันย่อย 
   (Kp) 
7. สามารถคํานวณค่า Kc เมื่อกําหนดค่า Kp  
    และในทางกลับกันได้ 
8. รู้จักสมดุลวิวิธพันธ์และเขียนค่าคงที่สมดุล 
   ของสมดุลวิวิธพันธ์ได้ 

บรรยายและการทํา
แบบฝึกหัด 

เอกสารประกอบการ
สอนและเอกสารคํา
สอน 

สมศักดิ์ 
อภิญญา 
ศิริรัตน ์
ณัฐพงษ ์
ยุภาพร 

2-4 
 

9 กรด-เบส 
1. นิยามของกรดและเบส 
   1.1 ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส  
   1.2 ทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
   1.3 ทฤษฎีกรด-เบสของลิวอิส 

9. รู้นิยามกรดและเบสตามทฤษฎีของ 
    อาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส 
10. สามารถเรียงลําดับความแรงของกรดและ 
     เบสได้ถูกต้อง 
11. รู้ความสามารถในการแตกตัวและค่า Ka  

บรรยายและการทํา
แบบฝึกหัด 

เอกสารประกอบการ
สอนและเอกสารคํา
สอน 

สมศักดิ์ 
อภิญญา 
ศิริรัตน ์
ณัฐพงษ ์
ยุภาพร 
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2. ความแรงของกรดและเบส
3. การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่ 
4. การแตกตัวของกรดอ่อนและค่าคงที่การแตก 
    ตัวของกรด (Ka) 
   4.1 กรดหนึ่งโปรตอน 
   4.2 กรดหลายโปรตอน 

    หรือ Kb
12. รู้จักการแตกตัวของน้ําด้วยตัวเอง ค่าคงที่ 
     การแตกตัวของน้ํา (Kw) และคํานวณความ 
     เข้มข้นของไอออน 
13. รู้นิยาม pH และ pOH และคํานวณ  pH  
    และ pOH ของสารละลายกรดแก่และเบสแก 
    ได้ 

 
สัปดาห์ที่ จํานวน

คาบ 
หัวข้อบรรยาย (หัวเรื่องใหญ่และหัวเรื่องย่อย) จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม

การเรียนการสอน 
สื่อการสอน ผู้สอน/

ผูร้ับผิดชอบ 
 5. การแตกตัวของเบสอ่อนและ

    ค่าคงที่การแตกตัวของเบส (Kb) 
6. ไฮโดรลิซิส 
7. สมบัติกรด-เบสของเกลือ 
   7.1 เกลือที่เกิดจากเบสแก่กับกรดแก่ 
   7.2 เกลือที่เกิดจากเบสแก่กับกรดอ่อน 
   7.3 เกลือที่เกิดจากเบสอ่อนกับกรดแก่ 
   7.4 เกลือที่เกิดจากเบสอ่อนกับกรดอ่อน 
8. สารละลายบัฟเฟอร์ 
9. อินดิเคเตอร์สําหรับกรด-เบส 
10. การไทเทรตกรด-เบสอย่างง่าย 
   10.1 กรดแก่กับเบสแก่ 
   10.2 กรดออ่นกับเบสแก่ 
 
 
 
 

14. สามารถคํานวณ Ka และ pKa จากความ
     เข้มข้นของสารที่สมดุล 
15. สามารถคํานวณ Ka จากร้อยละการแตกตัว 
16. สามารถคํานวณ Ka จาก pH 
17. สามารถคํานวณความเข้มข้นของสารที่ 
     สมดุลจาก Ka 

18. สามารถคํานวณเปอร์เซ็นต์การแตกตัวของ 
    กรดอ่อน 
19. สามารถคํานวณ pH ของสารละลายเบส 
20. สามารถคํานวณ pH ของสารละลายกรดแก่ 
     กรดอ่อนและกรดหลายโปรตอน 
21. รู้จักไฮโดรลิซิส และ 
     คํานวณโจทย์ที่เกี่ยวข้องได ้
22. รู้ความสัมพันธ์ระหว่าง Kw, Ka และ Kb 
23. สามารถทํานายได้ว่าเมื่อนําเกลือชนิดต่าง  
     ๆ ไปละลายน้ํา สารละลายที่ได้มีฤทธิ์เป็น    
      กรด กลาง หรือเบส 
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24. สามารถคํานวณ pH ของสารละลายเมื่อ
     เกลือของกรดและเกลือของเบสละลายน้ํา 
25. รู้จักสารละลายบัฟเฟอร์ การทํางาน และ 
     การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ 
26. สามารถคํานวณ  pH ของสารละลาย 
     บัฟเฟอร์ได้ 
27. สามารถเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ให้ม ีpH 
     ที่กําหนดได้ 

  28. รู้จักกราฟการไทเทรตของ กรดแก่กับเบส
     แก ่และกรดอ่อนกับเบสแก่  
29. สามารถคํานวณ pH ของสารละลายก่อน 
     เริ่มไทเทรต ก่อนถึงจุดสมมูล ที่จุดสมมูล  
      และหลังจุดสมมูล 
30. รู้จักอินดิเคเตอร์สําหรับกรด-เบส และ 
    หลักการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ในการไทเทรต 
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3 ค่าคงที่สมดุลการละลายและค่าคงที่การเกิด
สารเชิงซ้อน 
1. สภาพละลายได้และค่าคงที่ผลคูณการ  
   ละลาย 
2. ผลของไอออนร่วมและค่า pH ต่อการละลาย 
3. สมดุลไอออนเชิงซ้อนและค่าคงที่การเกิด 
    สารเชงิซ้อน 

31. สามารถเขียนค่าคงที่ผลคูณการละลาย
     (Ksp) 
32. สามารถคํานวณโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ Ksp 
33. รู้ผลของไอออนร่วมที่มีต่อ Ksp  
34. สามารถเขียนค่าคงที่ผลคูณการเกิดสาร 
     เชิงซ้อน (Kf) 
35. สามารถคํานวณโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ Kf ได ้
 

บรรยายและการทํา
แบบฝึกหัด 

เอกสารประกอบการ
สอนและเอกสารคํา
สอน 

6-8 
 

9 ปฏิกิริยารีดอกซ์และเคมีไฟฟ้า
1. ปฏิกิริยารีดอกซ์และการดุลสมการรีดอกซ์  
2. เซลล์กัลวานิกหรือเซลล์โวทาอิก 
3. ศักย์ไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้ามาตรฐาน:  

36. รู้จักครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่ง
     ปฏิกิริยารีดักชัน 
37. สามารถดุลสมการรีดอกซ์ที่เกิดขึ้นใน 
     สารละลายกรดและเบสได้ 

บรรยายและการทํา
แบบฝึกหัด 

เอกสารประกอบการ
สอนและเอกสารคํา
สอน 
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   ขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน
4. ศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานและการใช้ 
5. ความสัมพันธ์ระหว่าง ,  และ K 
6. สมการของเนินสต ์
7. เซลล์ความเข้มข้น 
8. ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิก 
9. อิเล็กโทรลิซิส 
   9.1 สารประกอบไอออนหลอมเหลว 
   9.2 สารละลายเกลือที่ใชน้้ําเป็นตัวทําละลาย 
10. กฎฟาราเดย์ 
11. ประโยชน์ของอิเล็กโทรลิซิส 
12. การกัดกร่อนและการป้องกัน 

38. รู้จักเทอมพื้นฐานของเคมีไฟฟ้า ได้แก่ 
     เซลล ์ขั้วไฟฟ้า แคโทด และแอโนด 
39. บอกความแตกต่างระหว่างเซลล์กัลวานิก 
     และเซลล์อิเล็กโทรไลต์ได้ 
40 สามารถเขียนแผนภาพเซลล์ของเซลล ์
     กัลวานิก 
41. สามารถเขียนปฏิกิริยาครึ่งเซลล์และ 
     ปฏิกิริยารวมของเซลล์กัลวานิก 
42. บอกได้ว่าขั้วไฟฟ้าใดของเซลล์ไฟฟ้าชนิด 
     กัลวานิก 
43. บอกได้ว่าขั้วไฟฟ้าใดของเซลล์ไฟฟ้าชนิด 
     อิเล็กโทรไลต์เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือ 
     ปฏิกิริยารีดักชัน 

 44. อธิบายการสร้างเซลล์กัลวานิกอย่างง่าย
     จากครึ่งเซลล์และสะพานเกลือ และบอก 
     หน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบ 
45. รู้จักสารออกซิไดส์และสารรีดิวซ์ในเซลล์ 
     กัลวานิก และเปรียบเทียบความแรงได้ 
46. รู้จักศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐาน ( ) และ 
     ขั้วไฟฟ้าไฮโดรจนมาตรฐาน (SHE) 
47. สามารถคํานวณศักย์ไฟ้ฟ้าของเซลล์ที่ 
      สภาวะมาตรฐาน ( ) 
48. รู้ความสัมพันธ์ระหว่าง ,  และ K  
      และสามารถคํานวณได ้
49. รู้จักสมการของเนินสต์และนําสมการไป 
     คํานวณได้  
50. รู้จักและคํานวณศักย์ไฟฟ้าของเซลล ์
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    ความเข้มข้นได้
51. รู้จักเซลล์แห้ง แบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิง 
     ไฮโดรเจน-ออกซิเจน และปฏิกิริยาที่สําคัญ 
     ที่เกี่ยวข้องที่ขั้วไฟฟ้าของเซลล ์
52. สามารถเขียนปฏิกิริยาครึ่งเซลล์และ 
     ปฏิกิริยารวมของเซลล์ของกระบวนการ 
     อิเล็กโทรลิซิส 
53. รู้จักกฎของฟาราเดย์และคํานวณโจทย์ที่ 
     เกี่ยวข้อง 
54. รู้จักประโยชน์ของอิเล็กโทรไลซีส 
55. อธิบายอิเล็กโทรลิซิสของเกลือหลอมเหลว 
     และเขียนปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้อง 
56. อธบิายอเิล็กโทรลิซิสของสารละลายเกลือ 
     ที่มีน้ําเป็นตัวทําละลายและเขียนปฏิกิริยาที่ 
     เกี่ยวข้อง 
57. เข้าใจเรื่องการกัดกร่อนและอธิบายวิธีการ 
     ป้องกันการกัดกร่อนโดยใช้หลักเคมีไฟฟ้า 

9 สอบกลางภาค 
10 - 11 6 ธาตุเรพรีเซนเททีฟ บรรยายและการทํา

แบบฝึกหัด 
เอกสารประกอบการ
สอน 

ขจัดภัย/
การะเกด/ 
ชุลีพร/ 
จอมใจ 

 1. ความสัมพันธข์องการจัดเรียงอิเล็กตรอนกับ
ตําแหน่งของธาตุเรพรีเซนเททีฟในตารางธาตุ 

1. เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการจัดเรียง
อิเล็กตรอนกับตําแหน่งของธาตุเรพรีเซนเททีฟ
ในตารางธาตุได ้

 2. สมบัติทางกายภาพของธาตุ
   2.1 แนวโน้มความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยว

2. อธิบายแนวโน้มความแข็งแรงของแรงยึด
เหนี่ยวในพันธะชนิดต่าง ๆ ของธาตุในตาราง
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ในพันธะชนิดต่าง ๆ  ของธาตุในตารางธาตุได้
   2.2 แนวโน้มความหนาแน่น 
   2.3 แนวโน้มการหลอมเหลวและการ
กลายเป็นไอ 
   2.4 แนวโน้มการนําไฟฟ้าและความร้อน 
 

ธาตุได้
3. อธิบายแนวโน้มความหนาแน่นของธาตุได้ 
4. อธิบายแนวโน้มการหลอมเหลวและการ
กลายเป็นไอของธาตุได้ 
5. อธิบายแนวโน้มการนําไฟฟ้าและความร้อน
ของธาตุได้ 

 3. สมบัติทางเคมีของธาตุ
   3.1 แนวโน้มเลขออกซิเดชัน 
   3.2 แนวโน้มศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน 
   3.3 แนวโน้มความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา 
   3.4 สารประกอบออกไซด์ เปอร์ออกไซด์ 
ซุปเปอร์ออกไซด์และไฮดรอกไซด ์
   3.5 สารประกอบไฮไดรด์ 
 

6. อธิบายแนวโน้มเลขออกซิเดชันของธาตุได้
7. อธิบายแนวโน้มศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของธาตุ
ได ้
8. อธิบายแนวโน้มความว่องไวในการ
เกิดปฏิกิริยาของธาตุได้ 
9. รู้จักและอธิบายชนิดของสารประกอบ
ออกไซด ์เปอร์ออกไซด ์ซุปเปอร์ออกไซด์และไฮ
ดรอกไซด์ 
10. อธิบายชนิดของพันธะและความเป็นกรด-
เบสของสารประกอบออกไซด์และไฮดรอกไซด์
ได ้
11. รู้จักและอธิบายชนิดของสารประกอบไฮ
ไดรด์ 
12. อธิบายความเป็นกรด-เบสของสารประกอบ  
ไฮไดรด์ได ้

 4. สมบัติทั่วไปของโลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ 
 

13. รู้จักและอธิบายธาตุที่มีสมบัติโลหะ อโลหะ
และกึ่งโลหะ 
14. อธิบายสมบัติทั่วไปโลหะ อโลหะและกึ่ง
โลหะได ้

 5. โลหะแหล่งกําเนิดในธรรมชาติและวิธีการ
สกัด : ขั้นตอนการสกัดโลหะ 

15. อธบิายขั้นตอนการสกัดโลหะออกจากสินแร่
ได ้
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 6. สมบัติของธาตุหมู ่1 และ 2 
6.1  สมบัติทั่วไป 
6.2 ความสัมพันธ์เชิงทแยงมุม 
6.3 ศักย์ไอออนิก 
6.4 การละลายในแอมโมเนียของโลหะหมู ่1 
6.5 การละลายของธาตุหมู ่1 และหมู ่2 ใน 

น้ํา 
6.6 โครงสร้างแบบสะพานเชื่อมของ 

สารประกอบเฮไลด ์
6.7 สารประกอบไฮไดร์ดของธาตุหมู ่1 และ  

2  
6.8 สารประกอบออกไซด ์ของธาตุหมู ่1 
และ 2 (สารประกอบออกไซด,์ สารประกอบ
เพอร์ออกไซด,์ สารประกอบซุปเปอร์
ออกไซด)์ 

16. รู้จักธาตุในหมู ่1 และ 2
17. รู้จักและอธิบายสมบัติทั่วไปของธาตุในหมู่ 1 
และ 2 ได ้
18. รู้จักและอธิบายความสัมพันธ์เชิงทแยงมุม 
19. รู้จักและอธิบายศักยไ์อออนกิ 
20. รู้จักและอธิบายการละลายในแอมโมเนีย
ของโลหะหมู ่1 
21. รู้จักและอธิบายการละลายของธาตุหมู ่1 
และหมู ่2 ในน้ํา 
22. รู้จักและอธิบายโครงสร้างแบบสะพานเชื่อม
ของสารประกอบเฮไลด ์
23. รู้จักและอธิบายสารประกอบไฮไดรดข์อง
ธาตุหมู ่1 และ 2  
24. รู้จักและอธิบายสารประกอบออกไซด ์ของ
ธาตุหมู ่1 และ 2 ได ้
(สารประกอบออกไซด์, สารประกอบเพอร์
ออกไซด์, สารประกอบซุปเปอร์ออกไซด)์ 

 7. สมบัติของธาตุหมู ่13 และ 14
7.1 สมบัติทั่วไป 
7.2 ลักษณะโคเวเลนต์ในพันธะไอออนิก 
7.3 กฎของฟาจันส ์
7.4 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของไอออนของโลหะ 
7.5 โครงสร้างแบบสะพานเชื่อมของ 

สารประกอบเฮไลด ์
7.6 โครงสร้างพันธะสามศูนย์กลางของ 

สารประกอบไฮไดร์ของโบรอน 
7.7 อัญรูปของคาร์บอน  (เพชร แกรไฟต ์ท่อ 

25. รู้จักธาตุในหมู ่13 และ 14
26. อธิบายสมบัติทั่วไปของธาตุหมู ่13 และ 14 
ได ้
27. อธิบายลักษณะโคเวเลนต์ในพันธะไอออนิก
ได ้
28. อธิบายกฎของฟาจันส์ได ้
29. อธิบายปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของไอออนของ
โลหะได ้
30. อธิบายโครงสร้างแบบสะพานเชื่อมของ
สารประกอบเฮไลด์ได้
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นาโนคาร์บอน ฟูลเลอรีน แกรฟีน)
7.8 สารประกอบออกไซด์ของธาตุหมู ่13  

และ 14 

31. อธิบายโครงสร้างพันธะสามศูนย์กลางของ
สารประกอบไฮไดร์ของโบรอนได้ 
32. อธิบายอัญรูปของคาร์บอนได ้ (เพชร 
แกรไฟต ์ท่อนาโนคาร์บอน ฟูลเลอรีน แกรฟีน) 
33. รู้จักและอธิบายสารประกอบออกไซด์ของ
ธาตุหมู ่13 และ 14 

 8. สมบัติของธาตุหมู่ที่ 15
  8.1 ออกซิเดชันเสตท /แนวโน้มความเสถียร/
แนวโน้มความเป็นโลหะ อโลหะและกึ่งโหละได ้
  8.2 อัญรูปของฟอสฟอรัส 
  8.3 สารประกอบของไนโตรเจน  
   - ออกไซด์ , ไฮไดรด์, กรดออกซ ี(การอ่าน
ชื่อ), กรดไพโรฟอสฟอริก และประโยชน์ 
   - แนวโน้มคุณสมบัติเป็น กรด-เบส ของ
สารประกอบ 
  8.4  สารประกอบของฟอสฟอรัส  
    - ออกไซด์ , ไฮไดร์ด, กรดออกซี (การอ่าน
ชื่อ) 
    - แนวโน้มคุณสมบัติเป็น กรด-เบส ของ
สารประกอบ 

34. รู้จักธาตุในหมู ่15
35. อธิบายออกซเิดชันเสตท /แนวโน้มความ
เสถียร/แนวโน้มความเป็นโลหะ อโลหะและกึ่งโห
ละได ้
36. อธบิายอัญรูปของฟอสฟอรัสได ้
37. รู้จักและอธิบายสารประกอบของไนโตรเจน
ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ออกไซด์ , ไฮไดรด์ , กรดออก
ซ,ี กรดไพโรฟอสฟอริกและประโยชน์ของกรด
ออกซี 
38. อ่านชื่อกรดออกซีของไนโตรเจนได้ 
39. อธิบายแนวโน้มคุณสมบัติเป็น กรด-เบส 
ของสารประกอบของไนโตรเจนได ้
40. รู้จักและอธิบายสารประกอบของ
ฟอสฟอรัสชนิดต่าง ๆ ได้แก่  ออกไซด์ , ไฮ
ไดรด์, กรดออกซี  
41. อ่านชื่อกรดออกซีของฟอสฟอรัสได้ 
42. อธิบายแนวโน้มคุณสมบัต ิกรด-เบส ของ
สารประกอบของฟอสฟอรัสได ้

 9. สมบัติของธาตุหมู่ที่ 16
  9.1 ออกซิเดชันเสตท /แนวโน้มความเสถียร/
แนวโน้มความเป็นโลหะ อโลหะและกึ่งโหละได ้

43. รู้จักธาตุในหมู ่16
44. อธิบายออกซิเดชันเสตท /แนวโน้มความ
เสถียร/แนวโน้มความเป็นโลหะ อโลหะและกึ่งโห
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 9.2 อัญรูปของซัลเฟอร์
  9.3 สารประกอบของออกซิเจน  
     - ออกไซด ์/เปอร์ออกไซด/์ซุปเปอร์
ออกไซด์ 
     - คุณสมบัติการเป็นตัวออกซิไดส ์
  9.4 สารประกอบของซัลเฟอร์  
     - ออกไซด์ , กรดออกซี (การอ่านชื่อ), การ
เตรียมกรดซัลฟิวริก 

ละได้
45. รู้จักและอธิบายอัญรูปของซัลเฟอร์ 
46. รู้จักและอธิบายสารประกอบของออกซิเจน
ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ออกไซด์ /เปอร์ออกไซด/์
ซุปเปอร์ออกไซด ์
47. รู้จักและอธิบายคุณสมบัติการเป็นตัวออกซิ
ไดส์ของสารประกอบออกไซด์ 
48. รู้จักและอธิบายสารประกอบของซัลเฟอร์
ชนิดต่าง ๆ ได้แก่  
ออกไซด์ , กรดออกซี 
49. อ่านชื่อกรดออกซีของซัลเฟอร์ได้ 
50. อธิบายปฏิกิริยาการเตรียมกรดซัลฟิวริกได ้
 

 10 สมบัติของธาตุหมู่ที่ 17
   10.1 ออกซิเดชันเสตท /แนวโน้มความเสถียร/
แนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์
   10.2 สารประกอบ : ไฮไดร์ด , แฮโลเจน
ออกไซด ์. กรดออกซ ี(การอ่านชื่อ) และ
สารประกอบของฮาโลเจนกับฮาโลเจน 

51. รู้จักธาตใุนหมู ่17
52. อธบิายออกซเิดชันเสตท /แนวโน้มความ
เสถียร/แนวโน้มความเป็นโลหะและอโลหะได้ 
53. รู้จักและอธิบายสารประกอบ : ไฮไดร์ด , 
แฮโลเจนออกไซด ์. กรดออกซีและสารประกอบ
ของฮาโลเจนกับฮาโลเจน 
54. อ่านชื่อกรดออกซีของธาตุในหมู ่17 ได้ 

 11. สมบัติของธาตุหมู่ที่ 18
   11.1 แนวโน้มความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา 
   11.2 คุณสมบัติในการเป็นตัวออกซิไดส์ 

55. รู้จักและอธิบายธาตุในหมู่ 18 
56. อธิบายแนวโน้มความว่องไวในการ
เกิดปฏิกิริยา57. คุณสมบัติในการเป็นตัวออกซิ
ไดส ์

12 - 13 5 ธาตุทรานสิชัน บรรยายและการทํา
แบบฝึกหัด 

เอกสารประกอบการ
สอน 

ขจัดภัย/
การะเกด/ 
ชุลีพร/ 
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จอมใจ 
  1. บทนําธาตุทรานสิชัน  

  1.1  ตําแหน่งของธาตุทรานสิชันในตารางธาตุ 
  1.2  ลักษณะเด่นของธาตุทรานสิชัน 

58. สามารถระบุตําแหน่งของธาตุทรานสิชันใน
ตารางธาตุได้ 
59. อธบิายลักษณะเดน่ของธาตุทรานสิชันได้ 

  2. การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุทรานสิชัน
  2.1  การกําบังประจุอิเล็กตรอนชั้นใน และ
อํานาจทะลุทะลวง 
  2.2  ประจุนิวเคลียสสุทธิ 

60. จัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุทรานสิชันได้
61. รู้จักและอธิบายการกําบังประจุอิเล็กตรอน
ชั้นใน และอํานาจทะลุทะลวง 
62. รู้จักและอธิบายประจุนิวเคลียสสุทธิ 

  3. สมบัติทางกายภาพของโลหะทรานสิชัน
  3.1 แนวโน้มขนาดอะตอม 
  3.2 แลนทาไนด์ คอนแทรกชั่น 
  3.3 การนําไฟฟ้า จุดเดือด จุดหลอมเหลว 
ความหนาแน่น สมบัติทางแม่เหล็ก 

63. อธิบายแนวโน้มขนาดอะตอมของโลหะ
ทราน    สิชันได้ 
64.  อธิบายการเกิดและผลของแลนทาไนด ์
คอนแทรกชั่น 
65. อธบิายการนําไฟฟ้า จุดเดือด จุด
หลอมเหลว ความหนาแน่น สมบัติทางแม่เหล็ก 

  4. สมบัติทางเคมีของโลหะทรานสิชัน
  4.1  แนวโน้มเลขออกซิเดชัน 
  4.2  แนวโน้มความว่องไวในการทําปฏิกิริยา 
  4.3  ลักษณะโควาเลนต์ในพันธะของ
สารประกอบของธาตุทรานสิชัน 
  4.4  การเกิดสีของสารประกอบของธาตุทราน
สิชัน 

66. อธิบายแนวโน้มเลขออกซิเดชันได้ 
67. อธิบายแนวโน้มความว่องไวในการทํา
ปฏิกิริยาได้ 
68. อธบิายลักษณะโควาเลนต์ในพันธะของ
สารประกอบของธาตุทรานสิชันได้ 
69. อธิบายการเกิดสีของสารประกอบของ
ธาตุทรานสิชันได้ 

  5.  แหล่งกําเนิดและการแยกโลหะทรานสิชัน
ชนิดต่าง ๆ 

70. รู้จักและอธิบายแหล่งกําเนิดและการแยก
โลหะทรานสิชันชนดิตา่ง ๆ  

  6. สมบัติของธาตุหมู่ที่ 3 
6.1 ออกซิเดชันเสตท 
6.2 สมบัติการเห็นสีของธาตุทรานสิชันหมู ่

ที่ 3  

71. รู้จักธาตุหมู่ที่ 3
72. รู้จักและอธิบายออกซิเดชันเสตทของธาตุ
หมู ่3 
73. อธิบายสมบัติการเห็นสีของธาตุทรานสิชัน 
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6.3 สมบัติทางกายภาพของธาตุในอนุกรม
แลนทาไนด์ 

6.4 สมบัติทางกายภาพของธาตุในอนุกรม 
แอกทิไนด์ 

หมู่ที่ 3 
74. อธิบายสมบัติทางกายภาพของธาตุใน
อนุกรมแลนทาไนด ์
75. อธิบายสมบัติทางกายภาพของธาตุใน
อนุกรมแอกทิไนด ์

  7. สมบัติของธาตุหมู่ที่ 4 
   7.1  ออกซิเดชันเสตท /แนวโน้มความเสถียร 
   7.2 แนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/ตัว
รีดิวส ์
   7.3 การเตรียมโลหะไทเทเนียม 
   7.4 คุณสมบัติทางกายภาพของสารประกอบ 
/ ประโยชน์  

76. รู้จักธาตุหมู่ที่ 4
77. รู้จักและอธิบายออกซิเดชันเสตท /แนวโน้ม
ความเสถียรของธาตุหมู่ที่ 4 
78. อธิบายแนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/ตัว
รีดิวส ์
79. อธิบายการเตรียมโลหะไทเทเนียม 
80. รู้จักและอธิบายคุณสมบัติทางกายภาพของ
สารประกอบ / ประโยชน์ของธาตุหมู่ที่ 4 

  8. สมบัติของธาตุหมู่ที่ 5 
   8.1 ออกซิเดชันเสตท /แนวโน้มความเสถียร 
   8.2 แนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/ตัว
รีดิวส ์
   8.3 การเตรียมโลหะวานาเดียม 
   8.4 คุณสมบัติทางกายภาพของสารประกอบ 
/ ประโยชน์  

81. รู้จักธาตุหมู่ที่ 5
82. รู้จักและอธิบายออกซิเดชันเสตท /แนวโน้ม
ความเสถียรของธาตุหมู่ที่ 5 
83. อธิบายแนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/
ตัวรีดิวส ์
84. อธิบายการเตรียมโลหะวานาเดียม 
85. รู้จักและอธิบายคุณสมบัติทางกายภาพของ
สารประกอบ / ประโยชน์ของธาตุหมู่ที่ 5 

  9. สมบัติของธาตุหมู่ที่ 6 
   9.1  ออกซิเดชันเสตท /แนวโน้มความเสถียร 
   9.2 แนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/ตัว
รีดิวส ์
  9.3 สารประกอบออกไซด์ของโครเมียม : 
ความสัมพันธ์ของเลขออกซิเดชันกับความเป็น

86. รู้จักธาตุหมู่ที่ 6
87. รู้จักและอธิบายออกซิเดชันเสตท /แนวโน้ม
ความเสถียรของธาตุหมู่ที่ 6 
88. อธิบายแนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/
ตัวรีดิวส ์
89. รู้จักและอธิบายสารประกอบออกไซด์ของ
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กรด-เบส 
  9.4 คุณสมบัติทางกายภาพของสารประกอบ / 
ประโยชน์  

โครเมียม : ความสัมพันธ์ของเลขออกซิเดชันกับ
ความเป็นกรด-เบส 
90. รู้จักและอธิบายคุณสมบัติทางกายภาพของ
สารประกอบ / ประโยชน์ของธาตุหมู่ที่ 6 

  10. สมบัติของธาตุหมู่ที่ 7
   10.1 ออกซิเดชันเสตท /แนวโน้มความเสถียร 
   10.2 แนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/ตัว
รีดิวส ์
   10.3 สารประกอบออกไซด์ของแมงกานีส : 
ความสัมพันธ์ของเลขออกซิเดชันกับความเป็น
กรด-เบส 
   10.4 คุณสมบัติทางกายภาพของ
สารประกอบ / ประโยชน์  

91. รู้จักธาตุหมู่ที่ 7
92. รู้จักและอธิบายออกซเิดชันเสตท /แนวโน้ม
ความเสถียรของธาตุหมู่ที่ 7 
93. อธิบายแนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/
ตัวรีดิวส ์
94. รู้จักและอธิบายสารประกอบออกไซด์ของ
แมงกานีส : ความสัมพันธ์ของเลขออกซิเดชัน
กับความเป็นกรด-เบส 
95. รู้จักและอธิบายคุณสมบัติทางกายภาพของ
สารประกอบ / ประโยชน์ของธาตุหมู่ที่ 7 

  11. สมบัติของธาตุหมู่ที่ 8
   11.1  ออกซิเดชันเสตท /แนวโน้มความเสถียร 
   11.2 แนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/ตัว
รีดิวส ์
   11.3 สารประกอบออกไซด์ของเหล็ก : การ
เกิดสนิมเหล็ก 
   11.4 ความสําคัญ/ประโยชน ์: ทางชีวภาพ , 
ในขบวนการอุตสาหกรรม 
   11.5 การถลุงเหล็ก  
 

96. รู้จักธาตุหมู่ที่ 8
97. รู้จักและอธิบายออกซเิดชันเสตท /แนวโน้ม
ความเสถียรของธาตุหมู่ที่ 8 
98. อธิบายแนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/
ตัวรีดิวส ์
99. รู้จักและอธิบายสารประกอบออกไซด์ของ
เหล็ก : การเกิดสนิมเหล็ก 
100. รู้จักและอธิบายความสําคัญ/ประโยชน์ : 
ทางชีวภาพ , ในขบวนการอุตสาหกรรม 
101. อธิบายการถลุงเหล็กได ้

  12. สมบัติของธาตุหมู่ที่ 9
  12.1  สมบัติทางกายภาพของโคบอลต์ 
  12.2  การถลุงโคบอลต์ 

102. รู้จักธาตุหมู่ที่ 9
103. อธิบายการถลุงโคบอลต์ 
104. รู้จักและอธิบายออกซิเดชันเสตท /แนวโน้ม
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 12.3  ออกซิเดชันเสตท /แนวโน้มความเสถียร
  12.4  แนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/ตัว
รีดิวส ์
  12.5 ความสําคัญ/ประโยชน ์: ทางชีวภาพ , 
ในขบวนการอุตสาหกรรม  

ความเสถียรของธาตุหมู่ที่ 9
105. อธิบายแนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/
ตัวรีดิวส ์
106. รู้จักและอธิบายความสําคัญ/ประโยชน์ : 
ทางชีวภาพ , ในขบวนการอุตสาหกรรม 

  13. สมบัติของธาตุหมู่ที่ 10
   13.1  สมบัติทางกายภาพของนิกเกิล 

13.2  การถลุงนิกเกิล 
13.3  ออกซเิดชันเสตท /แนวโน้มความเสถียร 

   13.4  แนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/ตัว
รีดิวส ์
   13.5  การเตรียมสารประกอบของนิกเกิลบาง
ชนิด 
   13.6 ความสําคัญ/ประโยชน์ : ทางชีวภาพ , 
ในขบวนการอุตสาหกรรม  

107. รู้จักธาตุหมู่ที่ 10
108. อธิบายการถลุงนิกเกิล 
109. รู้จักและอธิบายออกซิเดชันเสตท /
แนวโน้มความเสถียรของธาตุหมู่ที่ 10 
110. อธิบายแนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/
ตัวรีดิวส ์
111. รู้จักและอธิบายการเตรียมสารประกอบ
ของนิกเกิลบางชนิด 
112. รู้จักและอธิบายความสําคัญ/ประโยชน์ : 
ทางชีวภาพ , ในขบวนการอุตสาหกรรม 

  14. สมบัติของธาตุหมู่ที่ 11
   14.1  สมบัติทางกายภาพของธาตุหมู่ที่ 11 

14.2  การถลุงทองแดง  
14.3  การถลุงทองคํา  
14.4  ออกซิเดชันเสตท /แนวโน้มความเสถียร 

   14.5  แนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/ตัว
รีดิวส ์
   14.6 การเตรียมสารประกอบของทองแดง
บางชนิด  
   14.7 ความสําคัญ/ประโยชน์ : ทางชีวภาพ , 
ในขบวนการอุตสาหกรรม  

113. รู้จักธาตุหมู่ที่ 11
114. อธิบายการถลุงทองแดง 
115. อธิบายการถลุงทองคํา 
116. รู้จักและอธิบายออกซิเดชันเสตท /แนวโน้ม
ความเสถียรของธาตุหมู่ที่ 11 
117. อธิบายแนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/
ตัวรีดิวส ์
118. รู้จักและอธิบายการเตรียมสารประกอบ
ของทองแดงบางชนิด 
119. รู้จักและอธิบายความสําคัญ/ประโยชน์ : 
ทางชีวภาพ , ในขบวนการอุตสาหกรรม 

  15. สมบัติของธาตุหมู่ที่ 12 120. รู้จักธาตุหมู่ที่ 12
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  15.1 สมบัติทางกายภาพของธาตุหมู่ที่ 12
   15.2 การถลุงธาตุหมู่ที่ 12  (ถลุง Hg/Zn) 

15.3 ออกซิเดชันเสตท /แนวโน้มความเสถียร 
   15.4 แนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/ตัว
รีดิวส ์
  15.5 การเตรียมสารประกอบของสังกะสีบาง
ชนิด  
   15.6 ความสําคัญ/ประโยชน์ : ทางชีวภาพ , 
ในขบวนการอุตสาหกรรม  

121. อธิบายการถลุงธาตุหมู่ที่ 12 
122. รู้จักและอธิบายออกซิเดชันเสตท /แนวโน้ม
ความเสถียรของธาตุหมู่ที่ 12 
123. อธิบายแนวโน้มในการเป็นตัวออกซิไดส ์/
ตัวรีดิวส ์
124. รู้จักและอธิบายการเตรียมสารประกอบ
ของสังกะสีบางชนิด 
125. รู้จักและอธิบายความสําคัญ/ประโยชน์ : 
ทางชีวภาพ , ในขบวนการอุตสาหกรรม 

13 - 14 4 16. สารประกอบของธาตุทรานสิชัน บรรยายและการทํา
แบบฝึกหัด 

เอกสารประกอบการ
สอน 

ขจัดภัย/
การะเกด/ 
ชุลีพร/ 
จอมใจ 

    16.1 บทนําและคํานิยามที่เกี่ยวข้องกับ
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
   16.2 การอ่านชื่อสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
   16.3 ไอโซเมอร์ของสารประกอบโคออร์ดิ
เนชัน : ไอออไนเซชันไอโซเมอร์ และ สเตอริโอ
ไอโซเมอร์ (cis/trans/optical isomer, การหมุน
ระนาบแสง) 
   16.4 การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
โคออร์ดิเนชัน 
   16.5 เสถียรภาพของสารประกอบโคออร์ดิ
เนชัน 
   16.6 ตัวอย่างสารประกอบโคออร์ดิเนชันที่
สําคัญ 
 

126. อธบิายนิยามที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบ     
โคออร์ดิเนชัน 
127. สามารถอ่านชื่อสารประกอบโคออร์ดิเนชัน
ได ้
128. รู้จักและอธิบายไอออไนเซชันไอโซเมอร์
ของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
129. รู้จักและอธิบายสเตอริโอไอโซเมอร์ชนิด
ต่าง ๆ  ของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
(cis/trans/optical isomer) 
130. รู้จักและอธิบายการหมุนระนาบแสง
โพลาไรซ์ของสารประกอบที่มีสมบัติเป็นออพติ
คัลไอโซเมอร์ 
131. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบโคออร์ดิเนชันได้ 
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132. อธิบายเสถียรภาพของสารประกอบโคออร์
ดิเนชันได้ 
133. รู้จักและอธิบายสารประกอบโคออร์ดิเนชัน
ที่สําคัญบางชนิด 

15 - 16 6 เคมีอินทรีย์ บรรยายและการทํา
แบบฝึกหัด 

เอกสารประกอบการ
สอน 

ขจัดภัย/
การะเกด/ 
ชุลีพร/ 
จอมใจ 

 1. นิยามของเคมีอินทรีย์  134. ทราบถึงนิยามของเคมีอินทรีย์ 
 2. การแบ่งประเภทสารอินทรีย์

   2.1 อะลิฟาติก 
   2.2 อะลไิซคลกิ 
   2.3 อะโรเมติก 
   2.4 เฮเทอโรไซคลิก 

135. สามารถแบ่งประเภทสารอินทรีย์แต่ละ
ชนิดได้ 

 3. การเขียนสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์ 136. สามารถเขยีนสูตรโครงสร้างของ
สารอินทรีย์ได ้

 4. หมูฟ่ังก์ชันของสารอินทรีย์ 137. รู้จักและเขียนโครงสร้างหมูฟ่ังก์ชันของ
สารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้ 

 5. หลักในการอ่านชื่อสารอินทรีย์โดยทั่วไปใน
ระบบ IUPAC 

138. สามารถอ่านชื่อสารอินทรีย์โดยทั่วไปใน
ระบบ IUPAC ได ้

 6. ชนิดของปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์
6.1 ประเภทของการแตกพันธะ 
- การแตกแบบโฮโมลิติก 
- การแตกแบบเฮทเทอโรไลติก 
6.2 ประเภทของตัวเข้าทําปฏิกิริยา 
- นิวคลีไฟล์ 
- อิเล็กโตรไฟล์ 

139. รู้จักและอธิบายชนิดของปฏิกิริยาในเคมี
อินทรีย์ได้ 
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- ฟรีเรดิคัล 
6.3 ประเภทของปฏิกิริยา 
- ปฏิกิริยาการแทนที่ 
- ปฏิกิริยาการเพิ่ม 
- ปฏิกิริยาการขจัด 

 7. อัลเคน 
7.1 สมบัติกายภาพและสูตรทั่วไป 
7.2 ไอโซเมอร์โครงสร้าง 
7.3 การเรียกชื่อ IUPAC 
7.4 การเรียกชื่อหมูอ่ัลคิล 
7.5 ปฏิกิริยาการแทนที่ของอัลเคน 

137. รู้จักและอธิบายสมบัติกายภาพและสูตร
ทั่วไปของอัลเคน 
138. รู้จักและอธิบายไอโซเมอร์โครงสร้าง 
139. สามารถอ่านชื่อ IUPAC  ของอัลเคนได้ 
140. รู้จักการเรียกชื่อหมูอ่ัลคลิ 
141. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาการแทนที่ของอัล
เคน 

 8. ไซโคลอัลเคน 
8.1 โครงสร้างและสูตรทั่วไป 
8.2 การเรียกชื่อ IUPAC 
8.3 คอนฟอร์เมชันของไซโคลเฮกเซน 
8.4 ปฏิกิริยาการแทนที่ของไซโคลอัลเคน 

142. รู้จักและอธิบายสมบัติกายภาพและสูตร
ทั่วไปของไซโคลอัลเคน 
143. สามารถอ่านชื่อ IUPAC ของไซโคลอัลเคน
ได ้
144. รู้จักและอธิบายคอนฟอร์เมชันของไซโคล    
เฮกเซน 
145. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาการแทนที่ของ       
ไซโคลอัลเคน 

 9. อัลคีน 
9.1 สมบัติกายภาพและสูตรทั่วไป 
9.2 ไอโซเมอร์โครงสร้าง 
9.3 ไอโซเมอร์เรขาคณิต 
9.4 การเรียกชื่อ IUPAC และการเรียกชื่อ 

สามัญ 
     9.5 ปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน 

146. รู้จักและอธิบายสมบัติกายภาพและสูตร
ทั่วไปของอัลคีน 
147. รู้จักและอธิบายไอโซเมอร์โครงสร้าง
ของอัลคีน 
148. รู้จักและอธิบายไอโซเมอร์เรขาคณิต
ของอัลคีน 
149. สามารถการเรียกชื่อ IUPAC และชื่อสามัญ
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   9.6 ปฏิกิริยาเฮโลจีเนชัน
     9.7 กฎของ Markonikov 
     9.8 ปฏิกิริยาไฮโดรเฮโลจีเนชัน 
    9.9 ปฏิกิริยาไฮเดรชัน 

ของอัลคีนได้
150. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน
ของอัลคีน 
151. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาเฮโลจีเนชัน
ของอัลคีน 
152. รู้จักและอธิบายกฎของ Markonikov 
153. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาไฮโดรเฮโลจีเนชัน
ของอัลคีน 
154. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาไฮเดรชัน
ของอัลคีน 

 10. อัลไคน์ 
10.1 สมบัติกายภาพและสูตรทั่วไป 
10.2 การเรียกชื่อ IUPAC และการเรียกชื่อ
สามัญ 

     10.3 ปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน 
     10.4 ปฏิกิริยาเฮโลจีเนชัน 
     10.5 ปฏิกิริยาไฮโดรเฮโลจีเนชัน 

155. รู้จักและอธิบายสมบัติกายภาพและสูตร
ทั่วไปของอัลไคน์ 
156. สามารถเรียกชื่อ IUPAC ของอัลไคน์ได ้
157. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน
ของอัลไคน์ 
158. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาเฮโลจีเนชัน
ของอัลไคน์ 
159. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาไฮโดรเฮโลจีเนชัน
ของอัลไคน์ 

 11. อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
     11.1 ลักษณะของสารประกอบอะโรมาติก 

11.2 การเรียกชื่อ IUPAC และ ชื่อสามัญ 
ของเบนซีนและ  อนุพันธท์ี่มีหมู่แทนที่ 1 หมู่และ 
2 หมู ่

160. อธิบายลักษณะของสารประกอบอะโร
มาติกได้ 
161. สามารถเรียกชื่อ IUPAC และชื่อสามัญของ
เบนซีนและ  อนุพันธ์ที่มีหมู่แทนที่ 1 หมู่และ 2 
หมู่ได ้

 12. อัลกอฮอล์และฟีนอล
12.1 สมบัติกายภาพ (จุดเดือดและการ 

ละลายน้ํา) และสูตรทั่วไปของอัลกอฮอล์และ   

162. รู้จักและอธิบายสมบัติกายภาพ (จุดเดือด
และการละลายน้ํา) และสูตรทั่วไปของ      
อัลกอฮอล์และฟีนอล 
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ฟีนอล
12.2 การเรียกชื่อ IUPAC และชื่อสามัญ 

ของอัลกอฮอล์และฟีนอล 
12.3 ชนิดของแอลกอฮอล์ 
12.4 ปฏิกิริยาความเป็นกรดของ 

แอลกอฮอล์ 

163. สามารถเรียกชื่อ IUPAC และชื่อสามัญ
ของอัลกอฮอล์และฟีนอลได ้
164. รู้จักและอธิบายชนิดของแอลกอฮอล์ 
165. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาความเป็นกรด
ของแอลกอฮอล ์

 13. อีเธอร์ 
13.1 สมบัติกายภาพและสูตรทั่วไป 
13.2 การเรียกชื่อ IUPAC และชื่อสามัญของ 

อีเธอร์ 

166. รู้จักและอธิบายสมบัติกายภาพและสูตร
ทั่วไปของอีเธอร์ 
167. สามารถอ่านชื่อ IUPAC และชื่อสามัญของ   
อีเธอร์ได้ 

 14. อัลดีไฮด์และคีโตน 
14.1 สมบัติกายภาพและสูตรทั่วไป  
14.2 การเรียกชื่อ IUPAC และชื่อสามัญ 
14.3 ปฏิกิริยาออกซิเดชันของอัลดีไฮด ์

และคีโตน 
14.4 ปฏิกิริยาการเกิดเฮมิอะซิตัล เฮมิคีตัล  

อะซิตัลและคีตัล 

168. รู้จักและอธิบายสมบัติกายภาพและสูตร
ทั่วไปของอัลดีไฮด์และคีโตน  
169. สามารถเรียกชื่อ IUPAC และชื่อสามัญ
ของอัลดีไฮด์และคีโตน 
170. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาออกซิเดชันของ     
อัลดีไฮด์และคีโตน 
171. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาการเกิดเฮมิอะ
ซิตัล    เฮมิคีตัล อะซิตัลและคีตัล 

 15. กรดคาร์บอกซิลิกและเอสเทอร์
15.1 สมบัติกายภาพและสูตรทั่วไป  
15.2 การเรียกชื่อ IUPAC และชื่อสามัญของ 

กรดคาร์บอกซิลิก 
15.3 ปฏิกิริยาแสดงความเป็นกรดของกรด 

คาร์บอกซิลิก 
15.4 การเรียกชื่อ IUPAC ของเอสเทอร์ 
15.5 ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน 
15.6 ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์ 

172.  รู้จักและอธิบายสมบัติกายภาพและสูตร
ทั่วไปของกรดคาร์บอกซิลิกและเอสเทอร์  
173. สามารถเรียกชื่อ IUPAC และชื่อสามัญของ
กรดคาร์บอกซิลิกได ้
174. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาแสดงความเป็น
กรดของกรดคาร์บอกซิลิก 
175. สามารถเรียกชื่อ IUPAC ของเอสเทอร์ได้ 
176. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน 
177. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของ
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15.7 ปฏิกิริยาซาปอนนิฟิเคชัน เอสเทอร์
178. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาซาปอนนิฟิเคชัน 

 16. เอมีนและเอไมด ์
16.1 สมบัติทางกายภาพและสูตรทั่วไปของ 

เอมีนและเอไมด ์
16.2 การเรียกชื่อ IUPAC และชื่อสามัญของ 

เอมีนและเอไมด ์
    16.3 ปฏิกิริยาของเอมีนกับกรด 
    16.4 ปฏิกิริยาการเกิดเอไมด ์
    16.5 ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอไมด์

179. รู้จักและอธิบายสมบัติทางกายภาพและ
สูตรทั่วไปของเอมีนและเอไมด์ได้ 
180. สามารถเรียกชื่อ IUPAC และชื่อสามัญของ
เอมีนและเอไมด์ได้ 
181. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาของเอมีนกับกรด 
182. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาการเกิดเอไมด์ 
183. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของ
เอไมด ์

 17 ออปติคัลไอโซเมอร์ 
17.1 ไครัล อะไครัล และอิแนนชิโอเมอร์ 
17.2 ออปติคัลไอโซเมอร์ชนิด +/- 
17.3 การหมุนระนาบแสงโพลาไรซ์ของ 

สารประกอบที่มีสมบัติเป็นออปติคัลไอโซเมอร์ 

184. รู้จักและอธิบายไครัล อะไครัล และอิแนน
ชิโอเมอร์ 
185. รู้จักและอธิบายออปติคัลไอโซเมอร์ชนดิ 
+/- 
186. อธิบายสมบัติการหมุนระนาบแสง
โพลาไรซ์ของสารประกอบที่มีสมบัติเป็นออปติ
คัลไอโซเมอร์ได้ 

17 3 สารชีวโมเลกุล  บรรยายและการทํา
แบบฝึกหัด 

เอกสารประกอบการ
สอน 

ขจัดภัย/
การะเกด/ 
ชุลีพร/ 
จอมใจ 

 1. คาร์โบไฮเดรต 
1.1 โครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต 
1.2 ประเภทของคาร์โบไฮเดรต : น้ําตาล 

และโพลีแซคคาไรด ์
1.3 น้ําตาลชนิดต่าง ๆ  

    -  น้ําตาลโมโนแซคคาไรด์ 

187. รู้จักและอธิบายโครงสร้างของ
คาร์โบไฮเดรตได ้
188. รู้จักและอธิบายประเภทของคาร์โบไฮเดรต 
: น้ําตาลและโพลีแซคคาไรด์ 
189. รู้จักและอธิบายน้ําตาลชนิดต่าง ๆ ได้ 
    -  น้ําตาลโมโนแซคคาไรด์ 
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   -  น้ําตาลไดแซคคาไรด์
    -  พันธะไกลโคซดิคิ 
    -  โครงสร้างของน้ําตาลแบบ  และ  

1.4 โพลีแซ็กคาไรด ์

   -  น้ําตาลไดแซคคาไรด์
    -  พันธะไกลโคซดิคิ 
    -  โครงสร้างของน้ําตาลแบบ  และ  
190. รู้จักโพลีแซ็กคาไรด์ 

 2. ลิปิด 
2.1 หน้าที่ของลิปิด 
2.2 ปฏิกิริยาการเกิดลิปิด 
2.3 ชนิดของกรดไขมัน 
2.4 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของลิปิด 
2.5 ปฏิกิริยาซาปอนนิฟิเคชัน 
2.6 ฟอสโฟลิปิด 
2.7 คลอเลสเตอรอล : โครงสร้างแหล่งที่ 

พบ 

191. รู้จักและอธิบายหน้าที่ของลิปิดได ้
192. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาการเกิดลิปิดได้ 
193. รู้จักและอธิบายชนิดของกรดไขมันได้ 
194. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของ 
ลิปิดได ้
195. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาซาปอนนิฟิเคชัน
ได ้
196. รู้จักฟอสโฟลิปิด 
197. รู้จักและอธิบายคลอเลสเตอรอล : 
โครงสร้างแหล่งที่พบ 

 3. โปรตีน 
3.1 โครงสร้างของกรดอะมิโน 
3.2 โครงสร้างแบบ zwitter ion 
3.3 พันธะเปปไทด์ 
3.4 โครงสร้างของโปรตีน 4 แบบได้แก่  

primary structure, secondary structure, 
tertiary structure, quaternary structure, 
โครงสร้างแบบโกลบูลาร์และไฟบรัส 

198. รู้จักและอธิบายโครงสร้างของกรดอะมิโน
ได ้
199. รู้จักและอธิบายโครงสร้างแบบ zwitter ion 
ได ้
200. รู้จักและอธิบายพันธะเปปไทด์ได ้
201. รู้จักและอธิบายโครงสร้างของโปรตีน 4 
แบบ primary structure, secondary structure, 
tertiary structure, quaternary structure, 
โครงสร้างแบบโกลบูลาร์และไฟบรัส 

 4. กรดนิวคลีอิก 
4.1 โครงสร้างของกรดนิวคลีอิก 
4.2 นิวคลีโอไทด ์
4.3 ชนิดของเบสอินทรีย ์  

202. รู้จักและอธิบายโครงสร้างของกรด
นิวคลีอิกได้ 
203. รู้จักและอธิบายโครงสร้างของนิวคลีโอ
ไทด์ได ้
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4.4 โครงสร้างของ DNA และ RNA
4.5 ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของกรดนิวคลีอิก 

204. รู้จักและอธิบายชนิดของเบสอินทรียไ์ด้  
205. รู้จักและอธิบายโครงสร้างของ DNA และ 
RNA ได้ 
206. รู้จักและอธิบายปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของ
กรดนิวคลีอิกได ้

18 สอบปลายภาค 
 


