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ศึกษาความหมายของสารประกอบอินทรี ย์และเคมีอินทรี ย์ การเขียนสูตรโครงสร้ างแบบลิวอิส แบบ
ย่อ แบบผสม แบบใช้ เส้ นและมุม ศึกษาทดลองการเกิดไอโซเมอร์ ของสารประกอบอินทรี ย์ ศึกษาและทดลอง
เกี่ ยวกับ หมู่อะตอมที่ แสดงสมบัติ เฉพาะหรื อ หมู่ฟังก์ ชั่นในโมเลกุลของสาร ศึก ษาหมู่ฟังก์ ชัน การจํ าแนก
ประเภทของสารประกอบอินทรี ย์ ศึกษาโครงสร้ าง การเขียนสูตร การเรี ยกชื่อ แนวโน้ มของจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือด การละลายในนํ ้า ปฏิกิริยาบางชนิด การนําไปใช้ ประโยชน์ และอันตรายของสารประกอบอินทรี ย์
ประเภทแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ แอลกอฮอล์ ฟี นอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์ บอกซิลิก เอสเทอร์
เอมีนและเอไมด์ ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน การเตรี ยมเอสเทอร์ จาก
ปฏิกิริยาที่เรี ยกว่าเอสเทอริ ฟิเคชันและปฏิกิริยาไฮโดรลิซสิ ของเอสเทอร์
ศึ ก ษาการเกิ ด และองค์ ป ระกอบทางเคมี ข องเชื อ้ เพลิ ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ์ การสํ า รวจหาแหล่ ง
ปิ โตรเลียม กระบวนการกลัน่ นํ ้ามันดิบและแยกแก๊ สธรรมชาติ เลขออกเทน เลขซีเทน อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
และการใช้ ป ระโยชน์ ข องปิ โตรเคมี ภัณ ฑ์ ศึ ก ษาประเภทของพอลิ เ มอร์ แ ละปฏิ กิ ริ ย าพอลิ เ มอไรเซชั น
ความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างกับสมบัติของพอลิเมอร์ ศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑ์ จากพอลิเมอร์ ประเภท
ต่าง ๆ ศึกษาทดลองสมบัติบางประการของพลาสติกชนิดต่าง ๆ และการเตรี ยมเส้ นใยกึ่งสังเคราะห์จากเส้ น
ใยธรรมชาติ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่นํามาใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ สงั เคราะห์ และการนํา
พอลิเมอร์ ไปใช้ ประโยชน์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย มลพิษที่อาจเกิดขึ ้น และแนวทางในการป้องกัน
ศึกษาธาตุที่เป็ นองค์ ประกอบหลัก โครงสร้ าง ชนิด หน้ าที่ แหล่งที่พบ และประโยชน์ ของโปรตี น
คาร์ โบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิก ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการทดสอบโปรตีนในอาหาร ศึกษาสมบัติ
และการทํางานของเอนไซม์ และการเรี ยกชื่อ ทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของเอนไซม์ และปั จจัยบางประการที่มี
ผลต่อการทํางานของเอนไซม์ ศึกษาและทดลองการแปลงสภาพโปรตี น สมบัติบางประการและปฏิกิริยา
เฉพาะของคาร์ โบไฮเดรต การละลายของนํ ้ามันและไขมันในตัวทําละลายบางชนิด ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของ
นํ ้ามันหรื อไขมันซึง่ เป็ นเอสเทอร์ ด้วยสารละลายเบส ศึกษาความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับสารชีว
โมเลกุล
เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรี ย์ เชื ้อเพลิงซากดึกดํา
บรรพ์และผลิตภัณฑ์ สารชีวโมเลกุล โดยใช้ การเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้
การสํารวจตรวจสอบ สามารถนําความรู้ และหลักการไปใช้ ประโยชน์ เชื่ อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรื อ
แก้ ปัญหาในชีวิตประจําวัน มีความสามารถในการจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั ้งสามารถสื่อสารสิ่งที่
เรี ยนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม
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บอกความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรี ย์กบั สารประกอบอนินทรี ยได้
อธิบายเหตุผลที่ทําให้ มีสารประกอบอินทรี ย์เป็ นจํานวนมากได้
เขียนสูตรโครงสร้ างของสารประกอบอินทรี ย์ในรูปสูตรแบบ ลิวอิส แบบย่อ แบบผสม แบบใช้
เส้ นและมุม
เขียนไอโซเมอร์ โครงสร้ างของสารประกอบอินทรี ย์ประเภทต่าง ๆ ได้
ระบุประเภทของสารประกอบอินทรี ย์โดยใช้ หมูฟ่ ั งก์ชนั เป็ นเกณฑ์ พร้ อมทังยกตั
้ วอย่างได้
บอกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนโดยใช้ พนั ธะในโมเลกุลและสมบัติบางประการ
เป็ นเกณฑ์ พร้ อมทังยกตั
้ วอย่างได้
อธิบายความแตกต่างระหว่างซิสไอโซเมอร์ กบั ทรานส์ไอโซเมอร์ พร้ อมทังยกตั
้ วอย่างได้
เรี ยกชื่อสารประกอบอินทรี ย์ประเภทต่าง ๆ ได้
สรุ ปความสัมพันธ์ ระหว่างการละลายในนํ ้า จุดหลอมเหลวและจุดเดือดกับจํานวนอะตอม
ของคาร์ บอนในโมเลกุลของสารประกอบอินทรี ย์ได้
เปรี ยบเทียบจุดเดือดของสารประกอบอินทรี ย์ชนิดต่าง ๆ ที่มีมวลโมเลกุลใกล้ เคียงกันได้
อธิ บายการเกิ ดปฏิ กิริยาบางชนิดของสารประกอบอิน ทรี ย์ประเภทต่าง ๆ พร้ อมทัง้ เขียน
สมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นได้
บอกประโยชน์หรื อโทษของสารประกอบอินทรี ย์บางชนิดได้
อธิบายการเกิดและองค์ประกอบทางเคมีที่สําคัญของเชื ้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ชนิดต่าง ๆ ได้
อธิบายการใช้ ประโยชน์จากถ่านหินและหินนํ ้ามันได้
อธิ บ ายกระบวนการกลั่น นํ า้ มัน ดิ บ และการแยกแก๊ สธรรมชาติ พร้ อมทั ง้ ยกตัว อย่ า ง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ และการนําไปใช้ ประโยชน์ได้
อธิบายความหมายของปิ โตรเลียม เลขออกเทน เลขซีเทน ปิ โตรเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีขนต้
ั ้ น อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขนต่
ั ้ อเนื่อง พอลิเมอร์ มอนอเมอร์ พลาสติก เส้ นใย
ธรรมชาติ เส้ นใยสังเคราะห์ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และกระบวนการวัลคาไนเซชันได้
อธิบายการเกิดพอลิเมอร์ และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างกับสมบัติของพอลิเมอร์ ได้
อธิบายสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ แต่ละชนิดรวมทังการนํ
้
าไปใช้ ประโยชน์ได้
อธิบายความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่นํามาใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ สงั เคราะห์
และยกตัวอย่างการใช้ ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ สงั เคราะห์ได้
อธิ บายผลที่ เกิ ดจากการผลิตและการใช้ ผลิตภัณฑ์จากเชือ้ เพลิงซากดึกดําบรรพ์ต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้ อมได้

๒๑. บอกวิธีการนําผลิตภัณฑ์จากเชื ้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ไปใช้ อย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมได้
๒๒. อธิบายโครงสร้ างของโปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิกได้
๒๓. บอกสมบัติ และการทดสอบไขมัน โปรตีนและคาร์ โบไฮเดรตได้
๒๔. บอกประโยชน์ของโปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิกได้

