
 

คําชี้แจง 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  เปนหลักสูตรแกนกลาง ที่มีลักษณะเปนกรอบและ
แนวการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง เพื่อพัฒนาผู เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตาม
จุดประสงคเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตร หรือมาตรฐานการเรียนรูระดับชาติ 9 คุณลักษณะ กําหนด
สาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระยอย และ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ชางชั้นท่ี 4 (ม. 4-6) สําหรับกลุมสาระการเรียนรู : วิทยาศาสตร แบงเปน 8 
สาระยอย ดังตอไปนี้ 

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 : เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของ

ระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู และ
นําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดแูลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.2 : เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลตอมนุษยและ
ส่ิงแวดลอมมกีระบวนการสบืเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

สาระที่ 2 : ชีวติกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 : เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกบัสิ่งมีชีวิต 

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 2.2 : เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถ่ิน ประเทศ และโลก นําความรูไปใชในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน
อยางยั่งยืน 

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 : เขาใจสมบตัิของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและ

แรงยึดเหนีย่วระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 3.2 : เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจติวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 

 
 



 

สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนท่ี 
มาตรฐาน ว 4.1 : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนวิเคลียร มี

กระบวนการสบืเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนาํความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรม 
มาตรฐาน ว 4.2 : เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ 5 : พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 : เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ

ของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสบืเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ 7 : ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 : เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ 

และผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและ
นําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 7.2 : เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสารสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
อยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระที่ 8 : ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 8.1 : ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจติวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู 

การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สังคม 
และส่ิงแวดลอมมีความเกีย่วของสัมพันธกัน 

 
ผูจัดทําในฐานะที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียน ใหเปนผูสอนชวงชั้นที่ 4  (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4)  

จึงไดดําเนินการวิเคราะหหลักสูตร จากจุดหมายของหลักสูตร หรือมาตรฐานการเรียนรูระดับชาติ 9 
คุณลักษณะ สาระยอย 1 สาระ คือ สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หรือมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระยอย 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ว 3.1: เขาใจสมบัติของสาร 
ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน และมาตรฐาน ว 3.2 



 

: เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี    
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ชวงชั้นที่ 4 (ม. 4-6) 8 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ว 3.1 ขอ 1-3  และมาตรฐาน 
ว 3.2 ขอ 1-5  (ดูหนา 3-4) นําไปเขียนหลักสูตรคําอธิบายรายวิชา ว 41102 วิทยาศาสตร 2  ซ่ึงเปนสาระ
การเรียนรูพื้นฐาน ลําดับที่ 02 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวมทั้งจัดทําผังมโนทัศน แยกสาระการ
เรียนรูตามชื่อหนวยการเรียนรู จํานวน 8 หนวย 

หวังวา เอกสารหลักสูตรคําอธิบายรายวิชา ว 41102 วิทยาศาสตร 2 สาระการเรียนรูพื้นฐาน ชวง
ช้ันที่ 4  (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4) นี้ คงเอื้อประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สําหรับเพื่อนครูในกลุมสาระการเรียนรู : วิทยาศาสตร  

 
 

       ลงชื่อ………………………………… 
        (นายธีรพงษ  แสงสิทธิ์) 
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หลักการ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

 
เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ จึง

กําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว  ดังนี้ 
 
1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 
2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม

กัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู  
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถเทียบโอนผล

การเรียนรู และประสบการณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จุดหมาย 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 
หรือมาตรฐานการเรียนรูระดับชาต ิ

 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มี

ความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือ
เปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้ 

 
1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา  
3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีทักษะ

และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน เหมาะสมกับ
สถานการณ 

4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสราง
ปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 

5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดียึดมั่นในวิถีชีวิต

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาภูมิปญญาไทย

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
9. รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

 
 
 
 
 
 
 



 

การกําหนด 
สาระการเรียนรูชวงชั้น 

 
สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน  ว  3.1 :  เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
ม.  4 – 6 

สาระการเรียนรูชวงชั้น 
ม.  4 - 6 

1. สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบายโครงสรางอะตอม 
ชนิดและจํานวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมจาก
สัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ วิเคราะหและ
เปรียบเทียบการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
ตางๆ ในอะตอม อธิบายความสัมพันธระหวาง
อิเล็กตรอนในระดับวงนอกสุดกับสมบัติของธาตุและ
การเกิดปฏิกิริยา   อธิบายการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ 
และทํานายแนวโนมของสมบัติและเลขอะตอมของ
ธาตุในตารางธาตุ 

2. สํารวจตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล อภิปรายและ
อธิบายการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุลหรือในโครงผลึก
ของสาร อธิบายความสัมพันธระหวางแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอะตอมกับจุดเดือดจุดหลอมเหลวของ
สารประกอบนั้น 

3. สํารวจตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมบัติ 
และปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตามหมูและ
คาบ  ธาตุทรานซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี และธาตุและ
สารประกอบในชีวิตและสิ่งแวดลอม 

1. สืบคนขอมูล  อภิปราย  และอธิบายโครงสรางอะตอม 
ชนิด และจํานวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมจาก
สัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ     

2. วิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานตางๆ ในอะตอม  

3. อธิบายความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอนในระดับวง
นอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา  

4. อธิบายการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ และทํานาย
แนวโนมของสมบัติและเลขอะตอมของธาตุในตาราง
ธาตุ  

5. สํารวจตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล อภิปราย และ
อธิบายการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุลหรือในโครงผลึก
ของสาร 

6. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางแรงยึด
เหนี่ยวระหวางอะตอมกับจุดเดือดจุดหลอมเหลวของ
สารประกอบนั้น 

7. ทดลอง สํารวจตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
สมบัติ และปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตามหมู
และคาบ  ธาตุทรานซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี และธาตุ
และสารประกอบในชีวิตและสิ่งแวดลอม 



 

การกําหนด 
สาระการเรียนรูชวงชั้น 

 
สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3.2 : เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 

 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 

ม.  4 – 6 
สาระการเรียนรูชวงชั้น 

ม.  4 - 6 
1. สํารวจตรวจสอบ   อภิปราย   วิเคราะห     และเขียน

สมการของปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน  ประเภท
ของปฏิกิริยาเคมี  การใชประโยชนปฏิกิริยาเคมี ผล
ของปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

2. สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบายขอมูลเกี่ยวกับ
ประเภท และการเรียกช่ือสารประกอบไฮโดรคารบอน 
สมบัติของสารประกอบไฮโดรคารบอนและนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน 

3. สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบายขอมูลเกี่ยวกับการ
เกิดปโตรเลียม กระบวนการแยกปโตรเลียม 
ประโยชนและมลภาวะของการผลิตภัณฑปโตรเลียม  
พลังงานในอนาคตและการอนุรักษพลังงาน 

4. สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบาย 
องคประกอบ สมบัติ และปฏิกิริยาคารโบไฮเดรต 
ไขมันและกรดไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิก 

5. สังเกต สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  อภิปรายและ
อธิบายการเกิด  สมบัติบางประการของพอลิเมอร และ
นําพอลิเมอรไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

1. ทดลอง อภิปราย วิเคราะห  และเขียนสมการของ
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน และประเภทของ
ปฏิกิริยาเคมี  

2. สืบคน อภิปรายการใชประโยชนปฏิกิริยาเคมี ผลของ
ปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  

3. ทดลอง สืบคน   อภิปราย อัตราการเกิดปฏิกิริยา ตัวเรง
และปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา 

4. ทดลอง ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล  อภิปราย  และ
อธิบายประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน  การ
เรียกช่ือสารประกอบไฮโดรคารบอน  และสมบัติของ
สารประกอบไฮโดรคารบอนและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

5. สืบคน   อภิปรายและอธิบายขอมูลเกี่ยวกับการเกิด
ปโตรเลียม กระบวนการแยกปโตรเลียม 

6. สืบคนและนําเสนอประโยชนและมลภาวะของการ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม  พลังงานในอนาคตและการ
อนุรักษพลังงาน  

7. สืบคน อภิปราย  และอธิบาย องคประกอบและสมบัติ
ของคารโบไฮเดรต ไขมันกรดไขมัน โปรตีน และกรด
นิวคลีอิก 

8. สังเกต สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  อภิปราย  และ
อธิบายการเกิดสมบัติบางประการของพอลิเมอร และ
นําพอลิเมอรไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 



 

การกําหนด 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายภาคเรียน 

 
สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน  ว  3.1 :  เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
ม.  4 – 6 

สาระการเรียนรายภาคเรียน ม. 4 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายภาค
เรียน ม. 4 

1. สืบคนขอมูล  อภิปรายและ
อธิบายโครงสรางอะตอม ชนิด
และจํานวนอนุภาคมูลฐานของ
อะตอมจากสัญลักษณนิวเคลียร
ของธาตุ วิเคราะหและ
เปรียบเทียบการจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
ตางๆ ในอะตอม อธิบาย
ความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอน
ในระดับวงนอกสุดกับสมบัติของ
ธาตุและการเกิดปฏิกิริยา   อธิบาย
การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ และ
ทํานายแนวโนมของสมบัติและ
เลขอะตอมของธาตุในตารางธาตุ 

2. สํารวจตรวจสอบ และวิเคราะห
ขอมูล อภิปรายและอธิบายการ
เกิดพันธะเคมีในโมเลกุลหรือใน
โครงผลึกของสาร อธิบาย
ความสัมพันธระหวางแรงยึด
เหนี่ยวระหวางอะตอมกับจุดเดือด
จุดหลอมเหลวของสารประกอบ
นั้น 

 

1. แบบจําลองอะตอม 
2. อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
3. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 
4. ตารางธาตุ และการจัดเรียงธาตุใน

ตารางธาตุ 
5. สมบัติของธาตุตามหมูและคาบ 
6. สมบัติของธาตุและการ

เกิดปฏิกิริยาตามตารางธาตุ 
7. ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 
8. ธาตุทรานซิชัน 
9. ธาตุกัมมันตรังสี 
10. ธาตุและสารประกอบในชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 
11. พันธะไอออนิก 
12. พันธะโควาเลนต 
13. แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล 
14. พันธะโลหะ 

1. สืบคนขอมูล  อภิปราย และ
อธิบาย โครงสรางอะตอม ชนิด
และจํานวนอนุภาคมูลฐานของ
อะตอมจากสัญลักษณนิวเคลียร
ของธาตุ 

2. วิเคราะหและเปรียบเทียบการ
จัดเรียงอิเล็กตรอนในระดบั
พลังงานตางๆ ในอะตอม 

3. ทดลอง  วิเคราะหขอมูล และ
อธิบายความสัมพันธระหวาง
อิเล็กตรอนในระดับวงนอกสุดกับ
สมบัติของธาตุและการ
เกิดปฏิกิริยา 

4. ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับสมบัติของธาตุและ
สารประกอบตามตารางธาตุ 

5. สืบคนขอมูล  อภิปราย  และ
อธิบายการจัดเรียงธาตุในตาราง
ธาตุ และทํานายแนวโนมของ
สมบัติของธาตุในตารางธาตุ 

6. ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล 
อภิปราย และอธิบายการเกิด
พันธะเคมีในโมเลกุลหรือใน
โครงสรางผลึกของสาร 



 

การกําหนด 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายภาคเรียน 

 
สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน  ว  3.1 :  เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
ม.  4 – 6 

สาระการเรียนรายภาคเรียน ม. 4 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายภาค
เรียน ม. 4 

3.   สํารวจตรวจสอบ และวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับสมบัติและปฏิกิริยา
ของธาตุและสารประกอบตามหมู
และคาบ     ธาตุทรานซิชัน ธาตุ
กัมมันตรังสี และธาตุและ
สารประกอบในชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 

 7. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ
ระหวางสมบัติของสารในเรื่องจุด
เดือด จุดหลอมเหลว และสถานะ 
กับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
ของสารประกอบนั้น 



 

การกําหนด 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายภาคเรียน 

 
สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3.2 : เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
ม.  4 – 6 

สาระการเรียนรายภาคเรียน ม. 4 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังราย
ภาคเรียน ม. 4 

1. สํารวจตรวจสอบ           อภิปราย 
วิเคราะห  และเขียนสมการของ
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน 
ประเภทของปฏิกิริยาเคมี การใช
ประโยชนปฏิกิริยาเคมี ผลของ
ปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 

2. สืบคนขอมูล  อภิปราย และอธิบาย
ขอมูลเกี่ยวกับประเภท      และ 
การเรียกช่ือสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน สมบัติของ
สารประกอบไฮโดรคารบอนและ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

3. สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบาย
ขอมูลเกี่ยวกับการเกิดปโตรเลียม 
กระบวนการแยกปโตรเลียม 
ประโยชนและมลภาวะของการ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม  พลังงานใน
อนาคตและการอนุรักษพลังงาน 

4. สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  
อภิปรายและอธิบาย องคประกอบ 
สมบัติและปฏิกิริยาคารโบไฮเดรต 
ไขมันและกรดไขมัน โปรตีน และ
กรดนิวคลีอิก 

1. การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. การเขียนสมการเคมี 
3. ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 
4. อัตราการเกิดปฏิกิริยา  
5. ปจจัยที่มีผลตออัตราการ

เกิดปฏิกิริยา 
6. ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน 
7. ผลของปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดลอม 
8. ประเภทของ และการเรียกช่ือ

สารประกอบไฮโดรคารบอน 
9. สมบัติของสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

10. การเกิดปโตรเลียม 
11. การสํารวจปโตรเลียม 
12. กระบวนการแยกปโตรเลียม 
13. ประโยชนและมลภาวะของการ

ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
14. พลังงานในอนาคตและการ

อนุรักษพลังงาน 
15. คารโบไฮเดรต 
16. ไขมันและกรดไขมัน 
17. โปรตีนและกรดอะมิโน 

1. อภิปราย และเขียนสมการของ
ปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบใน
ชีวิตประจําวัน 

2. สืบคนขอมูล และนําเสนอ
เกี่ยวกับสารที่เกิดปฏิกิริยาเคมี 
ผลของปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม 

3. ทดลอง อภิปราย และอธิบาย
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
ปจจัยที่มีผลตออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

4. สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการ
นําความรูเกี่ยวกับการควบคุม
อัตราการอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีไปใชในชีวิตประจําวัน 

5. ตรวจสอบ   วิเคราะหขอมูล 
อภิปราย  และอธิบายประเภท
ของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน  การเรียกช่ือ
สารประกอบไฮโดรคารบอน  
และสมบัติของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน 



 

การกําหนด 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายภาคเรียน 

 
สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3.2 : เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 
ม.  4 – 6 

สาระการเรียนรายภาคเรียน ม. 4 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายภาค
เรียน ม. 4 

5.   สังเกต สํารวจตรวจสอบ  สืบคน
ขอมูล  อภิปรายและอธิบายการ
เกิด สมบัติบางประการของพอลิ
เมอร และนําพอลิเมอรไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

18. กรดนิวคลีอิก 
19. การเกิดพอลิเมอร 
20. พลาสติก 
21. เสนใย 
22. ยาง 

6. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบาย
เกี่ยวกับกระบวนการและ
ผลิตภัณฑจากการแยกกาซ
ธรรมชาติ จากการกลั่นลําดับสวน
น้ํามันดิบ 

7. สืบคนขอมูล และนําเสนอ
ประโยชนของผลิตภัณฑตางๆ ที่
ไดจากการกลั่นลําดับสวน
น้ํามันดิบ รวมถึงอันตรายหรือ
มลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากสารใน
ผลิตภัณฑทั้งกอนและหลังการ
นําไปใชประโยชน 

8. สืบคนขอมูล ตรวจสอบ อภิปราย  
และอธิบาย  องคประกอบ  สมบัติ  
ประโยชน  และปฏิกิริยาของ
คารโบไฮเดรต ไขมันกรดไขมัน 
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

9.  สังเกต สํารวจตรวจสอบ  สืบคน
ขอมูล  อภิปราย และอธิบายการ
เกิด สมบัติบางประการของพอลิ
เมอร และนําพอลิเมอรไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 



 

การกําหนด 
สาระการเรียนรูรายภาคเรียน 

 
สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน  ว  3.1 :  เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 

สาระการเรียนรายภาคเรียน ม. 4 สาระการเรียนรูชวงชั้น 
ม.  4 - 6 ภาคเรียนท่ี 2 

1. สืบคนขอมูล  อภิปราย และอธิบายโครงสรางอะตอม 
ชนิดและจํานวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมจาก
สัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ 

2. วิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานตางๆ ในอะตอม 

3. อธิบายความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอนในระดับวง
นอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา  

4. อธิบายการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ และทํานาย
แนวโนมของสมบัติและเลขอะตอมของธาตุในตาราง
ธาตุ 

5. สํารวจตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล อภิปรายและ
อธิบายการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุลหรือในโครงผลึก
ของสาร 

6. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางแรงยึด
เหนี่ยวระหวางอะตอมกับจุดเดือดจุดหลอมเหลวของ
สารประกอบนั้น 

7. ทดลอง สํารวจตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับสมบัติ และปฏิกิริยาของธาตุและ
สารประกอบตามหมูและคาบ  ธาตุทรานซิชัน ธาตุ
กัมมันตรังสี และธาตุและสารประกอบในชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 

1. แบบจําลองอะตอม 
2. อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
3. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 
4. ตารางธาตุ และการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ 
5. สมบัติของธาตุตามหมูและคาบ 
6. สมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยาตามตารางธาตุ 
7. ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 
8. ธาตุทรานซิชัน 
9. ธาตุกัมมันตรังสี 
10. ธาตุและสารประกอบในชีวิตและสิ่งแวดลอม 
11. พันธะไอออนิก 
12. พันธะโควาเลนต 
13. แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล 
14. พันธะโลหะ 



 

การกําหนด 
สาระการเรียนรูรายภาคเรียน 

 
สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3.2 : เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 

 
สาระการเรียนรายภาคเรียน ม. 4 สาระการเรียนรูชวงชั้น 

ม.  4 - 6 ภาคเรียนท่ี 2 
1. ทดลอง อภิปราย วิเคราะห  และเขียนสมการของ

ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน และประเภทของ
ปฏิกิริยาเคมี  

2. สืบคน อภิปรายการใชประโยชนปฏิกิริยาเคมี ผลของ
ปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

3. ทดลอง สืบคน   อภิปราย อัตราการเกิดปฏิกิริยา ตัวเรง
และปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา 

4. ทดลอง ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล  อภิปราย  และ
อธิบายประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน  การ
เรียกช่ือสารประกอบไฮโดรคารบอน  และสมบัติของ
สารประกอบไฮโดรคารบอนและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

5. สืบคน   อภิปรายและอธิบายขอมูลเกี่ยวกับการเกิด
ปโตรเลียม กระบวนการแยกปโตรเลียม 

6. สืบคนและนําเสนอประโยชนและมลภาวะของการ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม  พลังงานในอนาคตและการ
อนุรักษพลังงาน 

7. สืบคน อภิปรายและอธิบาย องคประกอบและสมบัติ
ของคารโบไฮเดรต ไขมันกรดไขมัน โปรตีน และกรด
นิวคลีอิก 

8. สังเกต สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  อภิปรายและ
อธิบายการเกิดสมบัติบางประการของพอลิเมอร และ
นําพอลิเมอรไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

1. การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. การเขียนสมการเคมี 
3. ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 
4. อัตราการเกิดปฏิกิริยา  
5. ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา 
6. ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน 
7. ผลของปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
8. ประเภทของ และการเรียกช่ือสารประกอบ

ไฮโดรคารบอน 
9. สมบัติของสารประกอบไฮโดรคารบอนและนําไปใช

ในชีวิตประจําวัน 
10. การเกิดปโตรเลียม 
11. การสํารวจปโตรเลียม 
12. กระบวนการแยกปโตรเลียม 
13. ประโยชนและมลภาวะของการผลิตภัณฑปโตรเลียม 
14. พลังงานในอนาคตและการอนุรักษพลังงาน 
15. คารโบไฮเดรต 
16. ไขมันกรดไขมัน 
17. โปรตีนและกรดอะมิโน 
18. กรดนิวคลีอิก 
19. การเกิดพอลิเมอร 
20. พลาสติก 
21. เสนใย 
22. ยาง 

หลักสูตรคําอธิบายรายวชิา 



 

 
กลุมสาระการเรียนรู : วิทยาศาสตร รายวิชา : ว 41102  วิทยาศาสตร 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  เวลา 60 ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จํานวน 1.5 หนวยกติ 

 
วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรู 
 เปนสาระที่เนนการเสริมสรางพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบคน
ขอมูลและสารสนเทศจากแหลงเรียนรู กระบวนการแกปญหาอยางมีเหตุผล และการสรางลักษณะนิสัย
ตามกระบวนการจิตวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการวิทยาศาสตรผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมีคุณภาพ 

รายวิชานี้ มีผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายภาค สาระการเรียนรูรายภาค  กระบวนการจัดการเรียนรู  
การวัดผลประเมินผล  ดังตอไปนี้ 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายภาคเรียน 

1. สืบคนขอมูล  อภิปราย และอธิบาย โครงสรางอะตอม ชนิดและจํานวนอนุภาคมูลฐานของ
อะตอมจากสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ 

2. วิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตางๆ ในอะตอม 
3. ทดลอง  วิเคราะหขอมูล และอธิบายความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอนในระดับวงนอกสุด

กับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา 
4. ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมบัติของธาตุและสารประกอบ ตามตารางธาตุ 
5. สืบคนขอมูล  อภิปราย  และอธิบายการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ และทํานายแนวโนมของ

สมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
6. ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล อภิปราย และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุลหรือใน

โครงสรางผลึกของสาร 
7. ทดลอง และวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมบัติของสารในเรื่องจุดเดือด จุดหลอมเหลว 

และสถานะ กับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสารประกอบนั้น 
8. อภิปราย และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจําวัน 
9. สืบคนขอมูล อภิปราย  และนําเสนอเกี่ยวกับสารที่เกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของปฏิกิริยาเคมีตอ

ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
10. ทดลอง อภิปราย และอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และปจจัยที่มีผลตออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 
11. สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนําความรู เกี่ยวกับการควบคุมอัตราการอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีไปใชในชีวิตประจําวัน 



 

12. ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล  อภิปราย  และอธิบายประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน  
การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคารบอน  และสมบัติของสารประกอบไฮโดรคารบอน 

13. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑจากการแยกกาซ
ธรรมชาติ จากการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ 

14. สืบคนขอมูล และนําเสนอประโยชนของผลิตภัณฑตางๆ ที่ไดจากการกลั่นลําดับสวน
น้ํามันดิบ รวมถึงอันตรายหรือมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากสารในผลิตภัณฑทั้งกอนและหลังการนําไปใช
ประโยชน 

15. สืบคนขอมูล  ตรวจสอบ  อภิปราย  และอธิบาย  องคประกอบ  สมบัติ  ประโยชน  และ
ปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต ไขมันกรดไขมัน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

16. สังเกต สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  อภิปราย และอธิบายการเกิดสมบัติบางประการของ
พอลิเมอร และนําพอลิเมอรในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
 
สาระการเรียนรูรายภาคเรียน 

แบบจําลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียง
ธาตุในตารางธาตุ  แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุ  สมบัติบางประการของ
สารประกอบของธาตุบางชนิด พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การใชประโยชนจากปฏิกิริยาเคมี ผลของปฏิกิริยาเคมีตอ
ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม การเกิดปโตรเลียม กระบวนการแยกผลิตภัณฑปโตรเลียมและการใช
ประโยชน  สมบัติบางประการของพอลิเมอร พอลิเมอรในชีวิตประจําวัน องคประกอบ สมบัติบาง
ประการของปฏิกิริยาและประโยชนของคารโบไฮเดรต ไขมันและกรดไขมัน  โปรตีนและกรดอะมิโน  
และกรดนิวคลีอิก 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู 
 การจัดกระบวนการเรียนรู  เทคนิคและวิธีการสอนในแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 

1. กระบวนการเรียนรูแบบเรยีนความรูความเขาใจ 
2. กระบวนการเรียนรูแบบสรางความคิดรวบยอด 
3. กระบวนการเรียนรูแบบสรางความตระหนกั 
4. กระบวนการเรียนรูแบบสรางเจตคต ิ
5. กระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร 
6. กระบวนการเรียนรูแบบการคิดวิเคราะห 
7. กระบวนการเรียนรูแบบการแกปญหา 
8. กระบวนการเรียนรูแบบคิดอยางมีวิจารณญาณ 



 

9. กระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะแสวงหาความรู (สืบสวนสอบสวน) 
10. การเรียนการสอนแบบรวมมอื (Co-operation Learning) 
11. การเรียนการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) 
12. การเรียนการสอนโดยใชส่ือประสม (Multimedia Learning) 
13. วิธีการสอนแบบทดลอง 
14. วิธีการสอนแบบอภิปราย 
15. วิธีการสอนแบบสาธิต 
16. วิธีการสอนแบบถาม-ตอบ 
17. วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ 

 
การวัดและประเมินผล 
 ดําเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ของสาระการเรียนรูให
ครอบคลุมองคความรู หรือมวลความรู  ทักษะ  กระบวนการ  การจัดการ  คุณธรรม  จริยธรรม และ
คานิยม  ผานจุดประสงคการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู  ดานความรู  (K = Knowledge) ดาน
กระบวนการ (P = Process) และ ดานคุณธรรม  จริยธรรม หรือ คานิยม (A =  Attitude) ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงคที่โรงเรียนกําหนด  โดยใชเครื่องมือหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้ 

ดานความรู  (K = Knowledge) 
1.  แบบทดสอบ (Test)   
ดานกระบวนการ (P = Process) 
2.  แบบสังเกตการฝกปฏิบัติภาระงานของนักเรียน (Task) 
3.   แบบสังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน (Observation) 
4.  แบบสังเกตการทํากิจกรรมกลุมของนักเรียน (Observation) 
5.  แบบ สังเกตพฤติกรรมหรือทักษะ (Observation) 
6.   แบบ ตรวจผลงานการฝกปฏิบัติภาระงานของนักเรียน ( Task )  
7.   แบบ ประเมินผลความคิดริเร่ิมสรางสรรคของนักเรียน (Observation) 
ดานคุณธรรม  จริยธรรม หรือ คานิยม (A =  Attitude)                        
8.   แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมหรือคานิยมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่โรงเรียน

กําหนด (Observation) 
หมายเหตุ ขอ 1  คิดเปนรอยละ  30 
  ขอ 2-8  คิดเปนรอยละ  70 



 

ผังมโนทัศน  
รายวิชา : ว 41102  วิทยาศาสตร 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สารและสมบัติของสาร 

- แบบจําลองอะตอม  
- อนุภาคมูลฐานอะตอม 
- การจัดเรียงอิเล็กตรอน
ในอะตอม 

- ตารางธาตุ 
- สมบัติของธาตุตามหมู
และคาบ 

- สมบัติและปฏิกิริยาของธาตุ
และสารประกอบตามตาราง
ธาตุ 

- ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่ง
โลหะ 

- ธาตุทรานซิชัน 
- ธาตุกัมมันตรังสี 
- ธาตุและสารประกอบใน
ชีวิตและสิ่งแวดลอม 

- การเกิดปฏิกิริยา 
- การเขียนสมการเคมี 
- ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 
- พลังงานกับการ
เกิดปฏิกิริยา 

- อัตราการเกิดปฏิกิริยา 
- ปจัยที่มิผลตออัตราการ
เกิดปฏิกิริยา 

- ปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจําวัน 

- ผลของปฏิกิริยา เคมีตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

- พันธะไอออนิก 
- พันธะโควาเลนต 
- แรงยึดเหนี่ยว
ระหวางโมเลกุล 

- พันธะโลหะ 
 

 
พันธะเคม ี

อะตอมและ
สมบัติของ
ธาตุและ

สารประกอบ 

ตารางธาตุ 

- ประเภท  
- การเรียกช่ือ 
- สมบัติของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน 

- การนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

- การเกิดปโตรเลียม 
- การสํารวจปโตรเลียม 
- กระบวนการแยกปโตรฯ 
- ประโยชนของการ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม 

- มลภาวะที่อาจเกิดขึ้น 
- พลังงานในอนาคต 
- การอนุรักษพลังงาน 

 
ปโตรเลียม 

สารประกอบ
ไฮโดรคาร-

บอน 

 

ปฏิกิริยาเคม ี

- คารโบไฮเดรต 
- ไขมันและกรดไขมัน 
- โปรตีน     และ
กรดอะมิโน 

- กรดนิวคลีอิก 

- มอนอเมอรและพอลิ
เมอร 

- การเกิดพอลิเมอร 
- พลาสติก 
- เสนใย 
- ยาง 

 
พอลิเมอร 

สารชีว-
โมเลกุล 



 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายภาคเรียน รายวิชา : ว 41102  วิทยาศาสตร 2 

กับจุดหมายของหลักสูตร การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 หรือมาตรฐานการเรียนรูระดับชาต ิ
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายภาคเรียน  
รายวิชา : ว 41102  วิทยาศาสตร 2 

จุดหมายของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช 2544  

สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร 
1.    สืบคนขอมูล  อภิปราย และอธิบาย โครงสราง

อะตอม ชนิดและจํานวนอนภุาคมูลฐานของ
อะตอมจากสญัลักษณนวิเคลียรของธาตุ 

2.  วิเคราะหและเปรียบเทยีบการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานตางๆ ในอะตอม 

3.  ทดลอง  วิเคราะหขอมูล และอธิบายความสัมพันธ
ระหวางอเิล็กตรอนในระดบัวงนอกสุดกบัสมบัติ
ของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา 

4.  ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมบัติของ
ธาตุและสารประกอบ ตามตารางธาตุ 

5.  สืบคนขอมูล  อภิปราย  และอธิบายการจัดเรียงธาตุ
ในตารางธาตุ และทํานายแนวโนมของสมบัติของ
ธาตุในตารางธาตุ 

6.  ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล อภิปราย และอธิบายการ
เกิดพนัธะเคมใีนโมเลกุลหรือในโครงสรางผลึกของ
สาร 

7.  ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางสมบัติ
ของสารในเรื่องจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะ 
กับแรงยดึเหนีย่วระหวางอนภุาคของสารประกอบ
นั้น 

8.  อภิปราย และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่
พบในชวีิตประจําวนั 

9.  สืบคนขอมูล และนําเสนอเกี่ยวกับสารที่
เกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของปฏิกิริยาเคมีตอส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอม 

 
4.    มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทาง

คณิตศาสตร วทิยาศาสตร ทักษะการคิด 
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนิน
ชีวิต 

 



 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายภาคเรียน รายวิชา : ว 41102  วิทยาศาสตร 2 

กับจุดหมายของหลักสูตร การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 หรือมาตรฐานการเรียนรูระดับชาต ิ
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10.  ทดลอง อภิปราย และอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี และปจจยัที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกริิยาเคมี 

11.  สืบคนขอมูล และยกตวัอยางการนําความรูเกีย่วกับ
การควบคุมอัตราการอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไป
ใชในชวีิตประจําวัน 

12.  ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล  อภิปราย  และอธิบาย
ประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน  การ
เรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคารบอน  และสมบัติ
ของสารประกอบไฮโดรคารบอน 

13. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเกีย่วกับ
กระบวนการและผลิตภัณฑจากการแยกกาซ
ธรรมชาติ จากการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ 

14.  สืบคนขอมูล และนําเสนอประโยชนของ
ผลิตภัณฑตางๆ ที่ไดจากการกลั่นลําดับสวน
น้ํามันดิบ รวมถึงอันตรายหรอืมลภาวะที่อาจ
เกิดขึ้นจากสารในผลิตภัณฑทั้งกอนและหลังการ
นําไปใชประโยชน 

15.  สืบคนขอมูล  ตรวจสอบ  อภิปราย  และอธิบาย  
องคประกอบ  สมบัติ  ประโยชน  และปฏิกิริยา
ของคารโบไฮเดรต ไขมันกรดไขมัน โปรตนี และ
กรดนิวคลีอิก 

16.  สังเกต สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  อภิปราย 
และอธิบายการเกิดสมบัติบางประการของพอลิ
เมอร และนําพอลิเมอรในชีวติประจําวนัไดอยาง
เหมาะสม 

4.    มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนิน
ชีวิต 



 

หนวยการเรียนรู 
 

รายวิชาเคม ี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เวลา 60 ชั่วโมง 

หนวยท่ี  หนวยการเรียนรู เวลา (ชม.) 
1 อะตอมและตารางธาตุ 

- แบบจําลองอะตอม 
- อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 
- ตารางธาตุ 
- สมบัติของธาตุตามหมูและคาบ 

10 

2 สมบัติของธาตุและสารประกอบ 
- สมบัติและปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตามตารางธาตุ 
- ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 
- ธาตุทรานซิชัน 
- ธาตุกัมมันตรังสี 
- ธาตุและสารประกอบในชวีติและสิ่งแวดลอม 

8 

3 พันธะเคม ี
- พันธะไอออนกิ 
- พันธะโควาเลนต 
- แรงยึดเหนีย่วระหวางโมเลกุล 
- พันธะโลหะ 

4 

4 ปฏิกิริยาเคม ี
- การเกิดปฏิกิริยา 
- การเขียนสมการเคมี 
- ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 
- พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยา 
- อัตราการเกิดปฏิกิริยา 
- ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน 
- ผลของปฏิกิริยาเคมีตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

10 



 

หนวยการเรียนรู 
 

รายวิชาเคม ี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เวลา 60 ชั่วโมง 

หนวยท่ี  หนวยการเรียนรู เวลา (ชม.) 
5 สารประกอบไฮโดรคารบอน 

- ประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
- การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคารบอน 
- สมบัติของสารประกอบไฮโดรคารบอน  และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

4 

6 ปโตรเลียม 
- การเกิดปโตรเลียม 
- การสํารวจปโตรเลียม 
- กระบวนการแยกปโตรเลียม 
- ประโยชนของการผลิตภัณฑปโตรเลียม 
- มลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากสารในผลิตภัณฑปโตรเลียม 
- พลังงานในอนาคต 
- การอนุรักษพลังงาน 

8 

7 พอลิเมอร 
- มอนอเมอรและพอลิเมอร 
- กระบวนการพอลิเมอไรเซชั่น 
- พลาสติก 
- เสนใย 
- ยาง 

8 

8 สารชีวโมเลกุล 
- คารโบไฮเดรต 
- ไขมันและกรดไขมัน 
- โปรตีนและกรดอะมิโน 
- กรดนิวคลีอิก 

8 

 



 

การกําหนดจํานวนชั่วโมงและคะแนน 
 
สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน  ว  3.1 :  เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

คะแนน 

ระหวาง
ภาค 

ปลาย
ภาค 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ลําดับ
ท่ี 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
จํานวน
ชั่วโมง 

70 30 
1 สืบคนขอมูล  อภิปราย และอธิบายโครงสราง

อะตอม ชนิดและจํานวนอนภุาคมูลฐานของ
อะตอมจากสญัลักษณนวิเคลียรของธาตุ 

3 4 2 

2 วิเคราะห  และเปรียบเทียบการจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับพลังงานตางๆ ในอะตอม 

3 3 1 

อะตอมและ
ตารางธาตุ 

3 ทดลอง  วิเคราะหขอมูล และอธิบาย
ความสัมพันธระหวางอเิล็กตรอนในระดบัวง
นอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกดิปฏิกริิยา 

4 5 2 

4 ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมบัติ
ของธาตุและสารประกอบตามตารางธาตุ 

5 5 3 สมบัติของ
ธาตุและ

สารประกอ
บ 

5 สืบคนขอมูล  อภิปราย  และอธิบายการจัดเรียง
ธาตุในตารางธาตุ และทํานายแนวโนมของ
สมบัติของธาตุในตารางธาตุ 

3 5 2 

6 ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล อภิปราย และอธิบาย
การเกิดพนัธะเคมีในโมเลกุลหรือในโครงสราง
ผลึกของสาร 

2 2 2 พันธะเคม ี

7 ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางสมบัติ
ของสารในเรื่องจุดเดือด จุดหลอมเหลว และ
สถานะ กับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนภุาคของ
สารประกอบนั้น 

2 2 1 



 

การกําหนดจํานวนชั่วโมงและคะแนน 
 
สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน  ว  3.2   เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร  การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 

คะแนน 

ระหวาง
ภาค 

ปลาย
ภาค 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ลําดับ
ท่ี 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
จํานวน
ชั่วโมง 

70 30 
8 อภิปราย และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไป

ที่พบในชวีิตประจําวนั 
2 5 1 

9 สืบคนขอมูล อภิปราย  และนําเสนอเกีย่วกับสาร
ที่เกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของปฏิกิริยาเคมีตอ
ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

3 2 1 

10 ทดลอง อภิปราย และอธิบายอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และปจจยัทีม่ีผลตออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

3 3 2 

ปฏิกิริยาเคม ี

11 สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนําความรู
เกี่ยวกับการควบคุมอัตราการอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีไปใชในชวีติประจําวนั 

2 2 1 

สารประกอ
บไฮโดร
คาร-บอน 

12 ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล  อภิปราย  และอธิบาย
ประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน  การ
เรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคารบอน  และสมบัติ
ของสารประกอบไฮโดรคารบอน  

4 4 2 

ปโตรเลียม 13 สืบคนขอมูล อภิปราย  และอธิบายเกี่ยวกบั
กระบวนการและผลิตภัณฑจากการแยกกาซ
ธรรมชาติ จากการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ 

4 5 2 



 

การกําหนดจํานวนชั่วโมงและคะแนน 
 
สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน  ว  3.2   เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร  การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน 

คะแนน 

ระหวาง
ภาค 

ปลาย
ภาค 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ลําดับ
ท่ี 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
จํานวน
ชั่วโมง 

70 30 
ปโตรเลียม 14 สืบคนขอมูล และนําเสนอประโยชนของ

ผลิตภัณฑตางๆ ที่ไดจากการกลั่นลําดับสวน
น้ํามันดิบ รวมถึงอันตรายหรอืมลภาวะที่อาจ
เกิดขึ้นจากสารในผลิตภัณฑทั้งกอนและหลังการ
นําไปใชประโยชน 

4 5 2 

สารชีว-
โมเลกุล 

15 สืบคนขอมูล ตรวจสอบ อภปิราย  และอธบิาย  
องคประกอบ  สมบัติ  ประโยชน  และปฏิกิริยา
ของคารโบไฮเดรต ไขมันกรดไขมัน โปรตนี 
และกรดนิวคลีอิก 

8 10 3 

พอลิเมอร 16 สังเกต สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  อภิปราย 
และอธิบายการเกิด สมบัติบางประการของพอลิ
เมอร  และนําพอลิเมอรไปใชในชีวิตประจาํวัน
ไดอยางเหมาะสม 

8 8 3 
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