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รายละเอียดวิชา 

!
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2                                 รหัสวิชา ว31102                จำนวน  3  คาบ / สัปดาห์  1.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-9                                   ภาคเรียนที่ 2/2557                     ครูผู้สอน มิสปารณีย์ , มิสจรรยา !
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. อะตอม 

    1.1 โครงสร้างอะตอม 

    1.2 สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

    1.3 การจัดเรียงอิเล็กตรอน และ  

          สมบัติของธาตุ     

ว 3.1 ม.4-6/1 สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอมและสัญลักษณ์  

             นิวเคลียร์ของธาตุ 

ม.4-6/2 วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความ 

             สัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับ 

             สมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา   

 2. ตารางธาตุ 

     2.1  การจัดเรียงธาตุและแนวโน้ม  

            สมบัติ 

     2.2 ธาตุหมู่ 1 และสมบัติ 

     2.3 ธาตุหมู่ 7 และสมบัติ 

ว 3.1 ม.4-6/3 อธิบายการจัดเรียงธาตุและทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุ 

             ในตารางธาตุ

3. พันธะเคมี 

    3.1 การเกิดไอออน 

    3.2 พันธะไอออนิกและสมบัติ 

    3.3 พันธะโคเวเลนต์และสมบัติ

ว 3.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและใน 

             โมเลกุลของสาร 

ม.4-6/5 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด  

             จุดหลอมเหลวและสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยว 

             ระหว่างอนุภาคของสาร 

4. ปฏิกิริยาเคมี 

    4.1 สมการเคมีในชีวิตประจำวัน 

    4.2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

          และปัจจัย 

    4.3 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ 

          เกิดปฏิกิริยาเคมี 

ว 3.2 ม.4-6/1 ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบ 

             ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีที่มีต่อส่ิงมี 

             ชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผล 

             ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

5. เคมีอินทรีย์ 

    5.1 สารประกอบไอออนิก 

    5.2 ปิโตรเลียม 

    5.3 ก๊าซธรรมชาติ

ว 3.2 ม.4-6/3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการ 

             แยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ 

ม.4-6/4 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยก 

             แก๊สธรรมชาติและการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบไปใช้ 

             ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ต่อส่ิงมีชีวิตและ 

             ส่ิงแวดล้อม 
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!
การวัดและประเมินผล 

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน) 

6. เคมีอินทรีย์ขนาดใหญ่ 

    6.1 พอลิเมอร์ 

    6.2 สารชีวโมเลกุล     

ว 3.2 ม.4-6/5 ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ 

ม.4-6/6 อภิปรายการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิด 

             จากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

ม.4-6/7 ทดลองและอธิบายองค์ประกอบประโยชน์และปฏิกิริยาบาง 

             ชนิดของคาร์โบไฮเดรต 

ม.4-6/8 ทดลองและอธิบายองค์ประกอบประโยชน์และปฏิกิริยาบาง 

             ชนิดของไขมันและน้ำมัน 

ม.4-6/9 ทดลองและอธิบายองค์ประกอบประโยชน์และปฏิกิริยาบาง 

             ชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค - ผลงานการทดลอง    

- ชิ้นงาน 

- สมุดคำศัพท์ 

- ทดสอบ

  - แบบประเมินผลการทดลอง 

  -  แบบประเมินชิ้นงาน 

  -  แบบประเมินชิ้นงาน 

  -  แบบทดสอบ 

5 

5 

5 

10

ว 3.1 ม.4-6/1-3

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 3.1 ม.4-6/1-5 

3. หลังกลางภาค - ผลงานและการนำเสนอ 

   ผลงาน  

- ชิ้นงาน 

- สมุดคำศัพท์ 

- ทดสอบ

- แบบประเมินผลงานและ 

  การนำเสนอผลงาน 

-  แบบประเมินชิ้นงาน 

-  แบบประเมินชิ้นงาน 

-  แบบทดสอบ 

5 

5 

5 

10

ว 3.2 ม.4-6/1-2 !

4. สอบปลายภาค สอบวัดผลปลายภาค ข้อสอบวัดผลปลายภาค 20 ว 3.2 ม.4-6/1-9 

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ ชิ้นงาน และการนำเสนอ แบบประเมินชิ้นงาน 

แบบประเมินการนำเสนอ

- สมรรถนะ 5 ข้อ
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!
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !
สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ชิ้นงาน และการนำเสนอ แบบประเมินชิ้นงาน 

แบบประเมินการนำเสนอ

- -

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 
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