
 
บทที่ 1 

หลักสูตรวิทยาศาสตร 
 

เคมีเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยกระบวนการ และความรู ในสวนของ
กระบวนการผูสอนจะเปนผูดําเนินการใหเปนไปตามหลักสูตร  ในสวนของความรูผูเรียนและ
ผูสอนจะทําการศึกษาไปพรอมกัน โดยผูสอนจะคอยเติมเต็มใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีเปาหมาย
ตามวัตถุประสงคที่อยูในหลักสูตร ในบทน้ีจึงขอกลาวถึงหลักสูตร การจัดสาระการเรียนรู 
วิสัยทัศน  เปาหมาย  สาระการเรียนรู  มาตรฐาน และคุณภาพของผูเรียน เพ่ือเปนแนวทางให
ผูสอนไดสอนอยางมีหลักเกณฑ และตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 
ความหมายของหลักสูตร 

 
คําวา “หลักสูตร” จะมีความหมาย 2 ลักษณะ คือ หลักสูตรในความหมายที่กวางและ

หลักสูตรในความหมายที่แคบ ซึ่งมีนักการศึกษาใหความหมายไวดังนี้ 

 
หลักสูตรในความหมายที่กวาง 

รีแกน (Regan) (เสริมศรี  ไชยศรี. 2526; 2) ใหนิยามวา หลักสูตร คือ ประสบการณ
ทั้งหมดของนักเรียนที่โรงเรียนรับผิดชอบ  

เซเลอร และอเล็กซานเดอร. (Saylor & Alexander. 1975; 5-6  อางอิงจาก สุวัฒน  
นิยมคา. 2531; 266 ) กลาววา  

- หลักสูตร หมายถึง ประสบการณทั้งหมดที่นักเรียนจะตองไดรับภายใตการชี้แนะ
ของครู 

- หลักสูตร เปน ชุดของประสบการณที่นักเรียนจะตองไดรับและตองทําเพื่อจะได
พัฒนาความสามารถไปตามนั้น ซึ่งจะนําไปใชประโยชนในชีวิตของการเปนผูใหญในวันขางหนาได 
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Carter V Good (Carter V Good . 1959) กลาววา 
- หลักสูตร หมายถึง กลุมวิชาและจัดประสบการณที่กําหนดไว ซึ่งนักเรียนไดเลา

เรียนภายใต การแนะแนวของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ความหมายนี้แสดงวา หลักสูตร
เปนหลักสูตรทั้งฉบับ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาวิชาสวนหนึ่งและประสบการณอีกสวนหนึ่ง 

นั่นคือ หลักสูตรในความหมายกวางจะมีความหมายครอบคลุมถึง ประสบการณ
ทั้งหมด (All Experiences) ที่ทางโรงเรียน และผูสอนจัดใหแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีความรู 
ความสามารถและเจตคติที่เหมาะสมตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตรน้ัน 

คําวา “ประสบการณที่ใชในวงการศึกษา” หมายถึง สถานการณทุกๆสถานการณที่เกิด
ขึ้นกับผูเรียนในรูปของการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรา ประสบการณนี้เองเปนตัวทําให
ผูเรียนมีพฤติกรรมใหมเกิดขึ้นทั้งดานความรูและความคิด ทักษะการปฏิบัติ และเจตคติ 

เสริมศรี  ไชยศร (เสริมศรี  ไชยศร. 2526; 3) ไดแบงประสบการณของผูเรียนออกเปน 
3 อยาง ดังนี้ 

1. ประสบการณที่คาดหวัง (ในแผนประสบการณ) 
2. ประสบการณที่กําลังเกิดขึ้น เชน กําลังเรียน กําลังสอน หรือกําลังทํากิจกรรม

อ่ืนๆ ในโครงการกิจกรรมนักเรียน 
3. ประสบการณที่เปนผลของการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมในโครงการอื่น 
ประสบการณของผูเรียนมี 2 สวน ดังนี้ 
1.   ประสบการณที่กําหนดไวในแผนหรือโครงการใหการศึกษาสวนใหญจะอยูในรูป

ของเอกสาร 
2.  ประสบการณที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน 
สรุป  หลักสูตร =  ประสบการณทั้งหมดที่กําหนดไวในแผนหรือโครงการให

การศึกษา +  ประสบการณทั้งหมดที่เกิดจากการเรียนการสอน 
 =  แผนหรือโครงการใหการศึกษา + การสอนของผูสอน 

 
หลักสูตรในความหมายที่แคบ 
 

จากความหมายของหลักสูตรที่กวาง ถาเราไมพิจารณาในสวนของการสอน สวนที่
เหลือจะเปนความหมายของหลักสูตรในความหมายที่แคบ นั่นคือ ประสบการณทั้งหมดที่ 
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กําหนดไวในแผนหรือโครงการใหการศึกษาแกผูเรียน หรือ หลักสูตรในรูปของเอกสาร ซึ่งใน
ความหมายนี้ การปรับปรุงหลักสูตรจะมีความหมายแตกตางกัน 

นักวิชาการใหนิยามหลักสูตรในความหมายแคบไว ดังนี้ 
เสริมศรี  ไชยศร (เสริมศรี  ไชยศร. 2526; 1) ไดใหความหมายของคําวา “หลักสูตร” 

ไววาหลักสูตร คือ กระบวนวิชาตางๆสําหรับใหศึกษา 
เซเลอร และอเล็กซานเดอร. (Saylor & Alexander. 1974; 4  อางอิงจาก สุวัฒน  นิยม

คา. 2531; 268) กลาววา หลักสูตร คือ วิชาและเนื้อหาวิชาที่ครูจะนําไปสอนนักเรียน  และเปน
สิ่งที่นักเรียนจะตองเรียนรู 

เซเลอร และอเล็กซานเดอร. (Saylor & Alexander. 1974; 8  อางอิงจาก สุวัฒน  นิยม
คา. 2531; 268) กลาววา หลักสูตร เปนแผนซึ่งกําหนดชุดของการจัดประสบการณในการเรียนรู
เอาไว สําหรับใหการศึกษาแกบุคคล 

Hooper. (Hooper. 1975; 181 อางอิงจาก สุวัฒน  นิยมคา. 2531; 269) หลักสูตร 
หมายถึงการเรียนรูทั้งหมดที่โรงเรียนจัดทําเปนแผน และแนวทางเอาไว ไมวาการเรียนรูนั้นจะ
เปนกลุมหรือรายบุคคลก็ตาม 

สุวัฒน  นิยมคา. (สุวัฒน  นิยมคา. 2531; 268) หลักสูตร คือ โปรแกรมการเรียนการ
สอน โปรแกรมกิจกรรมนักเรียน และโปรแกรมแนะแนว 

หลักสูตรตามความหมายของ Carter V Good มี 2 ความหมายที่เปนการนิยาม
ความหมายของหลักสูตรในความหมายที่แคบ ดังนี้ (Carter V Good .1959) 

1. หลักสูตร หมายถึง เน้ือหาวิชาที่จัดไวเปนระบบใหผูเรียนไดศึกษาเพื่อใหจบชั้น
หรือประกาศนียบัตรในหมวดวิชาสําคัญ ความหมายนี้แสดงวาหลักสูตรเปนวิชาตางๆ 

2. หลักสูตร หมายถึง เคาโครงทั่วไปของเนื้อหาหรือสิ่งเฉพาะที่จะตองสอน ซึ่งโรงเรียน
จัดใหแกเด็ก  เพ่ือใหเด็กมีความรูจนจบชั้นหรือระดับประกาศนียบัตร เพ่ือใหสามารถเขาเรียนตอ
ในอาชีพตอไปน้ี ตามความหมายนี้ หลักสูตรหมายถึงหลักสูตรทั้งฉบับรวมทุกวิชาเขาดวยกัน 

สรุป  หลักสูตรในความหมายที่แคบ  หมายถึง  แผนหรือโครงการใหการศึกษา  ซึ่ง
สถานศึกษาไดจัดทําไวเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนตามที่กําหนดไว  โครงการใหการศึกษานี้ จะ
ประกอบไปดวยโปรแกรมการเรียน รายวิชา และรายละเอียดของสาระการเรียนรู 
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องคประกอบของหลักสูตร  
 

Taba (Taba อางอิงจาก วิชัย วงษใหญ. 2523; 7) กลาววาองคประกอบของหลักสูตร
มี 4 ประการ ดังนี้ 

1. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง(วัตถุประสงค)ทั่วไป และผลการเรียนรูที่คาดหวัง
(วัตถุประสงค) เฉพาะวิชา (Objective)  เปนองคประกอบแรก และเปนจุดมุงหมายหลักของ
หลักสูตร  เปนเข็มทิศของการใหการศึกษา องคประกอบอ่ืนๆ และการดําเนินงานทั้งหลาย จะ
มุงมาสูจุดประสงคนี้ทั้งน้ัน จุดประสงคของหลักสูตรจะเปนตัวกําหนดลักษณะของผูเรียนที่พึง
ประสงค เม่ือจบหลักสูตรเอาไว  

2. สาระการเรียนรู และจํานวนชั่วโมงสอนแตละวิชา (Content) เปนรายการของ
สาระการเรียนรู ที่จะใหผูเรียนไดเรียน ซึ่งจะตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตร และตองมีอยางเพียงพอกับระดับชั้นน้ันๆ สาระวิชาจะแสดงออกมาในรูปของแผนการ
เรียน หมวดวิชา รายวิชา และรายละเอียด 

3. การจัดประสบการณในการเรียนรู (Learning Experiences) จะเปนสวนกําหนด
หลักการและวิธีการสอนเอาไว เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตร  โดยทั่วไปจะประกอบดวยวิธีสอน  สื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการ 

4. โครงการสอนประเมินผลตามหลักสูตร (Evaluation) เปนสวนกําหนดหลักการ
และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูเอาไว ซึ่งจะตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของหลักสูตร เชน การระบุการประเมินผลยอยระหวางการเรียน 
 
 
 
 
                                                                            

O    ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

สาระการเรียนรู C E  การประเมินผล 

L  การจัดประสบการณในการเรียนรู  
 

รูปที่ 1  ภาพแสดงองคประกอบของหลักสูตร : จากหนังสือ 
ทฤษฎีและทางปฏิบัติในการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เลม 1. 

(สุวัฒน  นิยมคา 2351; 269) 
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การจัดสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงศึกษาธิการใหรับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และ
เทคโนโลยี ในสวนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สสวท. ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู
ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น และจัดทําสาระการเรียนรูแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุมวิทยาศาสตร ประกอบดวย ผังมโนทัศน สาระวิทยาศาสตรชวงชั้นและรายป ผล
การเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูรายป  รายภาคตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จัดทําหนวยการเรียนรู คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน และแผนการ
จัดการเรียนรูเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 27 วรรค 1(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 1-2) 

สถานศึกษาจะตองเพ่ิมเติมในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาชุมชน และสังคม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ เพ่ือใหเปนหลักสูตรที่ เหมาะสมกับแตละสถานศึกษา ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 27 วรรค 2 (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2544; 2) 

จากการจัดสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตรในปจจุบันจะพบวา มีการมุงเนนที่
แตกตางจากเดิมคือ มีการจัดการศึกษาใหมีความสัมพันธกับชุมชน สังคมและทองถิ่นมากขึ้น 
และมุงหวังใหผูเรียนนําความรูไปใชในชีวติประจําวันไดจริง และเหมาะกับสภาพทองถิ่น 

 
วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตร  ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด

ไวดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 2-3) 
 

การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู กระบวนการ

และเจตคติผูเรียนทุกคนควรไดรับการกระตุนสงเสริมใหสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรู
วิทยาศาสตร มีความสงสัย เกิดคําถามในสิ่งตางๆที่เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงม่ัน
และมีความสุขที่จะศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรูเพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล นําไปสู 
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คําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม 
คําตอบ ขอมูลและสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอ่ืนเขาใจได 

 

การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูตลอดชีวิต  เนื่องจากความรูวิทยาศาสตร
เปนเรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ(natural world) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึง
ตองเรียนรูเพ่ือนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตและการประกอบอาชีพ เม่ือผูเรียนไดเรียน
วิทยาศาสตรโดยไดรับการกระตุนใหเกิดความตื่นเตนทาทายกับการเผชิญสถานการณหรือ
ปญหา มีการรวมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะเขาใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตรกับ
วิชาอ่ืนและชีวิต ทําใหสามารถอธิบาย ทํานาย คาดการณสิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุผล การประสบ
ความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตรจะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ มุงม่ันที่จะสังเกต 
สํารวจตรวจสอบ สืบคนความรูที่มีคุณคาเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจึงตองสอดคลองกับสภาพจริงในชีวิต โดยใชแหลงเรียนรูหลากหลายในทองถิ่น และ
คํานึงถึงผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรู ความสนใจ และความถนัดแตกตางกัน 

 

การเรียนรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน เปนการเรียนรูเพื่อความเขาใจ  ซาบซึ้งและ

เห็นความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองค
ความรูหลายๆ ดาน  เปนความรูแบบองครวม  อันจะนําไปสูการสรางสรรคสิ ่งตางๆ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  มีความสามารถในการจัดการ  และรวมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน 

จากวิสัยทัศนดังกลาวผูเรียนจะมีความคิดที่กวางขวางมากขึ้น และมีความซาบซึ้งตอ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสามารถนําความรูมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับทองถิ่นที่อยู
ไดอยางกลมกลืนมากกวาการเรียนรูที่เนนความสําคัญในตัวความรูเทานั้น 

 

เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 

กรมวิชาการไดกําหนดเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 3-4) ไวดังนี้ 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในสถานศึกษามีเปาหมายสําคัญดังน้ี 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร 
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2. เพ่ือใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร 
3. เพ่ือใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
4. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและ

การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
5. เพ่ือใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษยและ

สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
6. เพ่ือนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิด

ประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต 
7. เพ่ือใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
นั่นคือเม่ือเรียนจบตามกระบวนการนี้แลวผูเรียนควรใชกระบวนการสังเกต สํารวจ

ตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนําผลมาจัดระบบ หลักการ 
แนวคิดและทฤษฎีที่ไดจากการเรียนไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหผูเรียนรู และคนพบดวยตนเอง
มากที่สุด  
 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนสาระหลักของวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ที่นักเรียนทุกคน
ตองเรียนรู ประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อหา แนวความคิดหลักวิทยาศาสตร และกระบวนการสาระ
ที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวย 8 สาระหลักดังน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 4) 

 
สาระที่ 1  :  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
สาระที่ 2  :  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
สาระที่ 3  :  สารและสมบัติของสาร 
สาระที่ 4  : แรงและการเคลื่อนที่ 
สาระที่ 5  :  พลังงาน 
สาระที่ 6  :  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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สาระที่ 7  :  ดาราศาสตรและอวกาศ 
สาระที่ 8  :  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
จากสาระทั้ง 8 นี้จะมีการแยกยอยใหเหมาะสมกับระดับความรูและความสามารถของ

ผูเรียนในแตละชวงชั้นซ่ึงในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะสาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร ซึ่งเปนสาระ
ที่เกี่ยวของกับวิชาเคมี 

 
มาตรฐานการเรียนรู 

 
มาตรการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544; 5-6) ในที่นี้ขอ

กลาวถึงมาตรฐานการเรียนรูสาระที่ 3 ที่เกี่ยวของกับวิชาเคมีเทานั้น เพ่ือเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนใหสอนคลองกับมาตรฐานการเรียนรูขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดไว 

สาระที่ 3 : สาระและสมบัติสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของ

สารกับโครงสรางและแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

การจัดการเรียนการสอนในชวงชั้นที่ 4 สําหรับมาตรฐานนี้มี 3 ขอ คือ 
1. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายโครงสรางอะตอม ชนิดและจํานวน

อนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณ นิวเคลียรของธาตุ วิเคราะหและเปรียบเทียบการ
จัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตาง ๆ ในอะตอม อธิบายความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอน
ในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา 

2. สํารวจตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมบัติ สารประกอบและ
เลขอะตอมของธาตุอธิบายการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ และทํานายแนวโนมของสมบัติของธาตุ
ในตารางธาตุ 

3. สํารวจตรวจสอบวิเคราะหขอมูล อภิปราย และอธิบายการเกิดพันธะ
เคมีในโมเลกุลหรือในโครงผลึกของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสาร ในเร่ืองจุดเดือด 
จุดหลอมเหลว และสถานะ กับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสารนั้น 
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มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของ

สาร การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

การจัดการเรียนการสอนในชั้นที่ 4 ทําไดดังนี้ 
1. สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่

พบในชีวิตประจําวัน รวมทั้งสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่จะมีผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
2. สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การนําความรู เกี่ยวกับการควบคุมอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

3. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑ
จากการแยกแกสธรรมชาติ การกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ ประโยชนของผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ได
จากการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ รวมถึงอันตราย หรือมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากสารใน
ผลิตภัณฑทั้งกอนและหลังการนําไปใชประโยชน 

4. สังเกต สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อภิปราย อธิบายการเกิดและ
สมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยางเหมาะสม 

5. สืบคนขอมูล สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายองคประกอบ 
สมบัติ  ประโยชน  และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต  ไขมัน  และกรดไขมัน  โปรตีน  และกรด 
อะมิโน 
 

จากมาตรฐานดังกลาวผูสอนควรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเคมีเพ่ือใหผูเรียน 
ไดเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพและมีคุณภาพตามที่ไดกําหนดไวดังนี้ 
 

คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรเมื่อจบชวงชั้นที่ 4  (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6) 
 
ผูเรียนที่เรียนจบชวงชั้นที่ 4 ควรมีความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการ และจิต

วิทยาศาสตร ดังนี้ 
1. เขาใจกระบวนการทํางานของเซลลและกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
2. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผัน มิวเทชัน วิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และปจจัยที่มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตใน
สิ่งแวดลอมตาง ๆ  
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3. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอคน สิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดลอม 

4. เขาใจชนิดและจํานวนอนุภาคที่เปนสวนประกอบในโครงสรางอะตอมของธาตุ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี การเขียนสมการเคมี ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

5. เขาใจชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคและสมบัติตาง ๆ ของสารที่มี
ความสัมพันธกับแรงยึดเหนี่ยว 

6. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาที่สําคัญของพอลิเมอรและของสารชีวโมเลกุล 
7. เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ คุณภาพ

ของเสียงและการไดยิน สมบัติ ประโยชนและโทษของเคลื่อนแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี
และพลังงานนิวเคลียร 

8. เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและปรากฏการณทางธรณีที่มีผลตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

9. เขาใจการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ และความสําคัญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ 

10. เขาใจความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเภทตาง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรที่
กาวหนา ผลของเทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

11. ระบุปญหา ตั้งคําถามที่จะสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตาง ๆ สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ตั้งสมมติฐานที่เปนไปไดหลายแนวทาง 
ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เปนไปได 

12. วางแผนการสํารวจตรวจเพื่อแกปญหาหรือตอบคําถาม วิเคราะห เชื่อมโยง
ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ โดยใชสมการทางคณิตศาสตรหรือสรางแบบจําลองจากผลหรือ
ความรูที่ไดรับจากการสํารวจตรวจสอบ 

13. สื่อสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง 
หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

14. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติมทําโครงงานหรือสรางชิ้นงามตามความสนใจ 

15. แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตยในการสืบเสาะหา
ความรู โดยใชเครื่องมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตองเช่ือถือได 

16. ตระหนักในคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวัน  
การประกอบอาชีพ แสดงถึงความชื่นชม ภูมิใจ ยกยอง อางอิงผลงาน  ชิ้นงานที่เปนผลจากภูมิ 
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ปญญาทองถิ่นและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
17. แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการใชและรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา เสนอตัวเองรวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการปองกัน ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

18. แสดงถึงความพอใจ ซาบซึ้งในการคนพบความรู พบคําตอบ หรือแกปญหาได 
19. ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นโดยมีขอมูลอางอิงและ

เหตุผลประกอบเกี่ยวกับผลของการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมี
คุณธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 
 คุณภาพของผูเรียนขางตนมีความสอดคลองกับการสอนเคมี ในสาระที่ 3 คือ สาร และ
สมบัติของสาร ซึ่งผูสอนควรมีการจัดกระบวนการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามคุณภาพของ
ผูเรียนขางตน 
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แบบฝกหัดทายบท 
 
จงตอบคําถามตอไปนี ้
 
1.  จงบอกความหมายของหลักสูตรทั้งความหมายกวาง และความหมายแคบ 
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
2.  วิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตรมีอะไรบางจงอธิบาย 
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
3.  จากเปาหมายการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระการเรียนรูที่ 3 ควรมกีารจัดการเรียนการสอน 
     อยางไรใหสอดคลองกัน 
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................        
    .........................................................................................................................................      
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