
 
 
 
  
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร ์

  
 
 

 
 
 
 
 
 

  



กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
โรงเรียนหานโพธ์ิพทิยาคม  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑    ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒    ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1  0.๕  หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว21104 วิทยาการค านวณ  1   0.๕  หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓    ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔     ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี ๒  0.๕  หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว2๒104 วิทยาการค านวณ  ๒   0.๕  หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
 ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕    ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖    ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี ๓  0.๕  หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว2๓104 วิทยาการค านวณ  ๓   0.๕  หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 ว๒๐๒๕๑ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ๑ ๐.๕  หน่วยกิต ๑  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 ว๒๒๒๕๑ กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ๐.๕  หน่วยกิต ๑  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ว๒๐๒๕๒ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ๒ ๐.๕  หน่วยกิต ๑  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

ว๒๐๒๕๓ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ๓ ๐.๕  หน่วยกิต ๑  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 
  
 
 



โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ว๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑(ฟิสิกส์)   1.๐  หน่วยกิต 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒(เคมี)   ๑.0  หน่วยกิต 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๓(ชีววิทยา)   ๑.0  หน่วยกิต 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๓๐๑๐๔ วิทยาศาสตร์ 4(ฟิสิกส์)    ๑.๐  หน่วยกิต ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ว๓๐๑๐5 วิทยาศาสตร์ 5(เคมี)    ๑.๐  หน่วยกิต ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
ว๓๐๑๐6 วิทยาศาสตร์ 6(โลก ฯ)    ๑.๐  หน่วยกิต ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
ว30107 การออกแบบและเทคโนโลยี ๑   0.๕  หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 ว3010๘ วิทยาการค านวณ  ๑   ๐.๕  หน่วยกิต ๑  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
ว๓๐๑๐๙ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒   0.๕  หน่วยกิต 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
 ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑    1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒    ๒.๐  หน่วยกิต ๔  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑     ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑    ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ว๓๐๒๖๑ โลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก  ๑.๐  หน่วยกิต ๒  ชั่วโมง / สัปดาห
   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ 
 ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓    1.5  หน่วยกิต 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๓๐๒๒๒ เคมี ๒     ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒    ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔    ๒.๐  หน่วยกิต ๔  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๓๐๒๒๓ เคมี ๓     ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๓    ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ว๓๐๒๖๒ บรรยากาศ    ๑.๐  หน่วยกิต ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
ว๓๐๒๖๔         ธรณีวิทยา    ๑.๐  หน่วยกิต   ๒  ชัว่โมง / สัปดาห์ 
ว30๒๙๑ วิทยาการค านวณ  ๒   ๐.๕  หน่วยกิต ๑  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
 ว๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕    ๒.๐  หน่วยกิต ๔  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๓๐๒๒๔ เคมี ๔     ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา ๔    ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ว๓๐๒๐6 ฟิสิกส์ 6    ๒.๐  หน่วยกิต ๔  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๓๐๒๒๕ เคมี ๕     ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา ๕    ๑.๕  หน่วยกิต ๓  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

ว๓๐๒๖๓ ดาราศาสตร์และอวกาศ   ๑.๐  หน่วยกิต ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ระดับ ม.ต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ ๑  ว๒๑๑๐๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑             เวลา ๖๐ ชั่วโมง    ๑.๕  หน่วยกิต
  

ศึกษาวิเคราะห์ ความหมายของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะส าคัญของ
นักวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อธิบายสมบัติของ
บางประการของธาตุ การใช้ประโยชน์จากธาตุ ผลที่เกิดจากการใช้ธาตุที่มีต่อสิ่งมีชีวิต เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม ศึกษา เปรียบเทียบ คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ กับสารเนื้อผสมโดยใช้อุณหภูมิ ความหนาแน่น การ
ใช้เครื่องมือวัดมวล ปริมาตร สารบริสุทธิ์ กับสารเนื้อผสม อธิบายเกี่ยวกับอะตอม โครงสร้างของอะตอม การ
จัดเรียงตัว แรงยึดเหนี่ยว การเคลื่อนที่ของอนุภาคของสาร สถานะของสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานะ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก ศึกษาผลของความร้อนที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสาร การใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ สร้างแบบจ าลองสถานะของสสาร การใช้ประโยชน์จาก
สถานะของสสาร การถ่ายโอนพลังงานความร้อน การค านวณปริมาณความร้อน สร้างแบบจ าลองการถ่ายโอน 
ออกแบบ เลือกใช้ประโยชน์จากการถ่ายโอนความร้อนของสาร 

ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้  การแก้ปัญหา มีความสามารถใน
การสังเกต  ส ารวจ  ตรวจสอบ  ทดลองและอธิบาย  สืบค้นข้อมูลและอภิปราย วิเคราะห์และเปรียบเทียบ  
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตและดูแลสิ่งมีสิ่งมีชีวิต   สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ เชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

ว ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒ , ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐ 
ว ๒.๒ ม.๑/๑ 
ว ๒.๓ ม.๑/๑, ม.๑/๒ , ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗ 

 
รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ ๒  ว๒๑๑๐๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒    เวลา ๖๐ ชั่วโมง    ๑.๕  หน่วยกิต  
  
 ศึกษา วิเคราะห์ ชั้นบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิ  ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ   การเกิดปรากฏการณ์ทาง
ลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์ การแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ ผลของลมฟ้าอากาศต่อ
การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก  มลพิษทางอากาศ การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสาร
เข้าออกจากเซลล์ การล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช การสังเคราะห์แสง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
ของพืช   ธาตุอาหาร และการเลือกใช้ธาตุอาหารที่เหมาะสมกับพืช พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชต่อสิ่ง
เร้า  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์และเพ่ิมผลผลิตของพืช  

ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้  การแก้ปัญหา มีความสามารถใน
การสังเกต  ส ารวจ  ตรวจสอบ  ทดลองและอธิบาย  สืบค้นข้อมูลและอภิปราย วิเคราะห์และเปรียบเทียบ  
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตและดูแลสิ่งมีสิ่งมีชีวิต   สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มี
วิจารณญาณ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ เชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
ว ๑.๒ ม.๑/๑,ม.๑/๒, ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕,ม.๑/๖,ม.๑/๗,ม.๑/๘,ม.๑/๙,ม.๑/๑๐,ม.๑/๑๑,ม.๑/๑๒,ม.๑/
๑๓, 
ม.๑/๑๔,ม.๑/๑๕,ม.๑/๑๖,ม.๑/๑๗,ม.๑/๑๘ 
ว ๓.๒ ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕,ม.๑/๖,ม.๑/๗ 
 
รวมทั้งหมด ๒๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
การออกแบบและเทคโนโลยี ๑    ว๒๑๑๐๓                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                                            เวลา ๒๐ ชั่วโมง   ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี  

ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและ อาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ
โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยมีทักษะศตวรรษท่ี๒๑ ทักษะของคนในศตวรรษที่๒๑  และ
ด้านชีวิตและอาชีพ 

เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย และ
คุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

 
ตัวช้ีวัด ว. ๔.๑ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)  
๑. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ปัญหา  
๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น น าเสนอ 

แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
 ๔. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ น 

าเสนอผลการแก้ปัญหา 
๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหา

ได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย  
 
รวมทั้งหมด ๕ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาการค านวณ ๑     ว๒๑๑๐๔                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                                          เวลา ๒๐ ชั่วโมง   ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอน การแก้ปัญหา 

การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวนซ้ า เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผล
ข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการ
ข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อก าหนด การใช้สื่อและแหล่งข้อมูล 

 น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ การ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีทักษะ
ศตวรรษที๒่๑ ทักษะของคนในศตวรรษที่๒๑  และด้านชีวิตและอาชีพ 

ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้าง 
ความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืน และมีคุณลักษณะส าหรับศตวรรษท่ี๒๑  
 
ตัวช้ีวัด ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  

๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง 
 ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  
๓. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ 

โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนด และข้อตกลง  
 

รวมทั้งหมด ๔ ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์  3   ว22101            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2              เวลาเรียน   60   ชั่วโมง   จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

              ศึกษา และอธิบาย หน้าที่ของอวัยวะระบบหายใจ    กลไกการหายใจเข้า-ออก  กระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส      การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ   ระบบขับถ่ายในการก าจัดของเสียทางไต 
โครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ  หลอดเลือด  และเลือด    การท างานของระบบหมุนเวียนเลือด   อัตราการ
เต้นของหัวใจ  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบประสาทส่วนกลาง       ส าคัญของระบบประสาท   และไขสัน
หลัง   อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย และหญิง  ผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศ
หญิงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว  การตกไข่  การมีประจ าเดือน  การปฏิสนธิ  
และการพัฒนาการของไซโกต  เลือกวิธีการคุมก าเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนด    กระบวนการแยก
สารผสมโดยการระเหยแห้ง  การตกผลึก  การกลั่นอย่างง่าย     โครมาโตกราฟีแบบกระดาษ     สารละลาย  
ชนิดของตัวท าละลาย การสกัดด้วยตัวท าละลาย   ผลของอุณหภูมิ  และความดันต่อการละลาย   ความ
เข้มข้นของสารละลาย 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
การสร้างแบบจ าลอง  ออกแบบการทดลองและทดลองข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล การดูแลรักษา และการ
ป้องกัน  การเปรียบเทียบ  บอกความส าคัญ   และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้   ความคิด  ความเข้าใจ  
การบูรณาการแก้ปัญหา สามารถน าเสนอข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   
  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจที่จะเลือกการดูแลรักษาอวัยวะ หรือบอก
แนวปฏิบัติตน   บอกผลกระทบที่เกิดขึ้น ตระหนักและเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  เกิดความสามารถในการคิด การสร้างแบบจ าลอง  การสื่อสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหา  
การเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ในธรรมชาติ   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  น าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต  และดูแลสิ่งแวดล้อม เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  คณิตศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

รหัสตัวช้ีวัด ว  1.2   ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 ม.
1/10 ม.1/11ม.1/12 ม.1/13 ม.1/14 ม.1/15 ม.1/16 ม.1/17  
ว  2.1    ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6   

รวมทั้งหมด  23  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์  4   ว22102                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรียนที่  2     เวลาเรียน   60   ชั่วโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 
               ศึกษาวิเคราะห์  ทดลอง เกี่ยวกับลักษณะของแรงและแรงลัพธ์  การเคลื่อนที่ของวัตถุ  แรงและ
แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน ปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว  แรง
พยุง  และการจม  การลอยของวัตถุปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน   การลดและเพ่ิมแรงเสียดทาน
กับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  ออกแบบการทดลองเรื่องโมเมนต์ของแรงเมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อ
การหมุนโดยใช้สมการ M=FL    สนามแม่เหล็ก  สนามไฟฟ้า  สนามโน้มถ่วง   วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดของแรงแม่เหล็ก  แรงไฟฟ้า  และแรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อวัตถุ   ค านวณหาอัตราเร็วและความเร็วของ
การเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้สมการ V= S/t ,  V----= S---/ t  การกระจัดและความเร็ว   วิเคราะห์เกี่ยวกับงาน
และก าลังที่เกิดจากแรงที่กระท าต่อวัตถุโดยใช้สมการ  W=FS     และP=  W/t  หลักการท างานและ
ประโยชน์ของการน าเครื่องกลอย่างง่ายไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์และพลังงานศักย์
โน้มถ่วง  พลังงานระหว่างระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุ   การเปลี่ยนและการถ่าย
โอนพลังงานโดยใช้กฎอนุรักษ์พลังงานกระบวนการเกิด  สมบัติ  การใช้ประโยชน์   และผลกระทบจากการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์    พลังงานทดแทนในท้องถิ่น  โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก   การ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก   กระบวนการเกิด  สมบัติ  และลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน  การตรวจวัดสมบัติ
บางประการของดิน  กระบวนและผลกระทบการผุพังอยู่กับที่  การกร่อน  การพัดพาและการสะสมตัวของ
ตะกอน  การใช้ประโยชน์จากดิน  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ(บนดิน,ใต้ดิน)  การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
แหล่งน้ าในท้องถิ่น  กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ าท่วม  การกัดเซาะชายฝั่ง   ดินถล่ม  หลุมยุบ  และ
แผ่นดินทรุดตัว 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ศึกษาเปรียบเทียบ  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  การเขียนแผนภาพ  จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบ และการอภิปราย    น าเสนอผลการ
ออกแบบการทดลองใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  พยากรณ์  บรรยาย  สร้างแบบจ าลอง  แปลความหมายข้อมูล  
ค านวณใช้สมการ   การเชื่อมโยง  และอธิบายปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ      มีความสามารถในการตัดสินใจ  ตระหนัก   และเห็นคุณค่าของ
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน    คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม สามารถน าเสนอ 
และความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

รหัสตัวช้ีวัด  
ว 2.2 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11ม.1/12 ม.
1/13 ม.1/14 ม.1/15 
ว 2.3 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6   
ว 3.2  ม.1/11 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9 ม.1/10   

รวมทั้งหมด   31  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
การออกแบบและเทคโนโลยี ๒    ว๒๒๑๐๓                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                                         เวลา ๒๐ ชั่วโมง      ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษาคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึน ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ระบุ

ปัญหา ความต้องการในชุมชน หรือท้องถิ่น  วิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา  
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น เสนอ

แนวทางการแก้ปัญหา วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการ ทดสอบประเมินผลเพ่ือ ทราบข้อบกพร่อง 
ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข และน าเสนอ โดยมีทักษะศตวรรษที่๒๑ ทักษะของคนในศตวรรษท่ี๒๑  
และด้านชีวิตและอาชีพ 

การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุ อุปกรณ์ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย และคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

 
ตัวช้ีวัด ว. ๔.๑ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)  
๑. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล ต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์เปรียบเทียบตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๒. ระบุปัญหา หรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 
และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล ที่จ าเป็นภายใต้
เงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการท างาน และ
ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

 ๔. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้ง
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

๕.ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหา หรือ
พัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

 
รวมทั้งหมด ๕ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

วิทยาการค านวณ ๒    ว๒๒๑๐๔                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                                            เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต  

 
ศึกษาแนวคิดเชิงค านวณ ในการแก้ปัญหา หรือท างานที่พบในชีวิตประจ าวัน  อภิปรายองค์ประกอบ

และหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร  
การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ ตรรกะและฟังชั่นในการแก้ปัญหา ประยุกต์การเขียนโปรแกรม 

เพ่ือแก้ปัญหาเบื้องต้น ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยมีทักษะศตวรรษท่ี๒๑ ทักษะของคนใน
ศตวรรษที๒่๑  และด้านชีวิตและอาชีพ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ ในการเผยแพร่ผลงาน 
มีคุณลักษณะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
ตัวช้ีวัด ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  

๑.ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง 
๒.ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะฟังชั่นในการแก้ปัญหา 
๓.อภิปรายองค์ประกอบ และหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือ

ประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น  
๔.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่

ผลงาน 
 
รวมทั้งหมด ๔ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ ๕  ว๒๓๑๐๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๑    เวลา ๖๐ ชั่วโมง    ๑.๕  หน่วยกิต  
 
 ศึกษา วิเคราะห์ สร้างแบบจ าลอง การออกแบบเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า ค านวณ
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ การใช้พลังงานไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กฎการสะท้อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสงกับการเกิดภาพ การหัก
เหของแสง การเกิดภาพจากเลนส์ ทัศนูปกรณ์เกี่ยวกับแสง  ผลของความสว่าง การวัดค่าความสว่างของแสง 
การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความสว่างของแสงได้อย่างเหมาะสม วัสดุพอลิเมอร์และเซรามิกส์ การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี กฎทรงมวลปฏิกิริยาดูดความร้อน และคายความร้อน การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและ
เบสกับโลหะ ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด ประโยชน์และโทษการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และ
การอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารญาณ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซื่อสัตย์สุจริตและชื่อมั่นในตนเอง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ว ๒.๓ ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕,ม.๑/๖,ม.๑/๗,ม.๑/๘   

ว ๑.๒ ม.๑/๑,ม.๑/๒, ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕,ม.๑/๖,ม.๑/๗,ม.๑/๘,ม.๑/๙,ม.๑/๑๐,ม.๑/๑๑,ม.๑/
๑๒, 
ม.๑/๑๓,ม.๑/๑๔,ม.๑/๑๕,ม.๑/๑๖,ม.๑/๑๗, ม.๑/๑๘, ม.๑/๑๙, ม.๑/๒๐, ม.๑/๒๑ 
ว ๒.๑ ม.๑/๑,ม.๑/๒,ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕,ม.๑/๖,ม.๑/๗,ม.๑/๘  
  

รวมทั้งหมด ๒๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ ๖         ว๒๓๑๐๒    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒    เวลา ๖๐ ชั่วโมง    ๑.๕  หน่วยกิต  
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ศึกษาสังเกต อธิบาย องค์ประกอบของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต 
ความสมดุลของระบบนิเวศ วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ ประชากร ความหลากหลายของชีวภาพ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะของโครโมโซม สารพันธุกรรม และการถ่ายถอดลักษณะ   ทางพันธุกรรม โรค
พันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์   ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก 
และดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ กลุ่มดาวฤกษ์ กาแล็กซีและแอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ กล้อง
โทรทรรศน์ ดาวเทียม ยานอวกาศ และความก้าวหน้าทางอวกาศ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และ
การอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าและมีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารญาณ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซื่อสัตย์สุจริตและชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖ 
 ว๑.๓ ม.๑/๑,ม.๑/๒, ม.๑/๓,ม.๑/๔,ม.๑/๕,ม.๑/๖,ม.๑/๗,ม.๑/๘,ม.๑/๙,ม.๑/๑๐,ม.๑/๑๑  

ว ๓.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔  
 

รวมทั้งหมด ๒๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

การออกแบบและเทคโนโลยี ๓     ว๒๓๑๐๓                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                                                           เวลา ๒๐ ชั่วโมง   ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษา อธิบาย ความหมาย ของสาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ความสัมพันธ์กับศาสตร์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปัญหาความต้องการของชุมชน ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับชุมชน 
หรือทรัพย์สินทางปัญญา ของชุมชน  

น าความรู้มาออกแบบวิธีการแก้ปัญหา วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น ใช้
เทคนิคต่างๆในการน าเสนอ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการ ทดสอบประเมินผล สาเหตุของปัญหา 
และหาแนวทางแก้ไข โดยมีทักษะศตวรรษที่๒๑ ทักษะของคนในศตวรรษที่๒๑  และด้านชีวิตและอาชีพ 

 ใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องกับลักษณะงาน อย่างปลอดภัย 
และมีคุณลักษณะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
ตัวช้ีวัด ว. ๔.๑ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)  

๑. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยี กับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนางาน 

๒. ระบุปัญหา หรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล ที่จ าเป็นภายใต้
เงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ ด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่
หลากหลาย  วางแผนขั้นตอนการท างาน และด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

 ๔. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหา  หรือข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน ภายใต้กรอบ
เงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

๕.ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะ
ของงาน เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
 
รวมทั้งหมด ๕ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

วิทยาการค านวณ ๓    ว๒๓๑๐๔                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                                                           เวลา ๒๐ ชั่วโมง   ๐.๕ หน่วยกิต  

 
ศึกษาหลักการหรือวิธีการพัฒนาแอพพริเคชั่นที่มีบูรณาการกับวิชาอ่ืน อย่างสร้างสรรค์ หลักการ

บริหารจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล ผลกระทบจากการข่าวสาร 
ข้อมูลที่ผิด 

โดยการออกแบบและรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การน าเสนอข้อมูล โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่
ถูกต้อง เหมาะสม หรือใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต มีการวิเคราะห์ สื่อ ต่างๆ การสร้างชิ้นงานจากการบูรณาการ
กับศาสตร์ของวอชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีทักษะศตวรรษที่๒๑ ทักษะของคนในศตวรรษที่
๒๑  และด้านชีวิตและอาชีพ 

เพ่ือให้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม มีคุณลักษณะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑  
 
ตัวช้ีวัด ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  

๑.พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีการบูรณาการ กับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
๒.รวบรวมข้อมูลประมวลผลประเมินผลน าเสนอข้อมูล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้

ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
๓.ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อ และผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพื่อการใช้

งานอย่างรู้เท่าทัน 
๔.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย

เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 
. 

รวมทั้งหมด ๔ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ๑    ว๒๐๒๕๑                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                                            เวลา ๒๐ ชั่วโมง   ๐.๕ หน่วยกิต               
 
 ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ ฝึกปฎิบัติ และอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัสดุ
เหลือใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน เทคโนโลยีต่างๆที่เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์   
การสืบค้นข้อมูล 

โดยการประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้อย่างง่าย  โดยน าวิชาคณิตศาสตร์ และหลักการทางวิชา
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบ การวางแผน ขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระบบ โดยมีทักษะศตวรรษที่๒๑ 
ทักษะของคนในศตวรรษที่๒๑  และด้านชีวิตและอาชีพ 
 เพ่ือให้มีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ และมีเตคติท่ีดีต่องานฝีมือ งานประดิษฐ์ 
มีคุณลักษณะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
ผลการเรียนรู้  
 
๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการท างาน 
๒.นักเรียนเห็นคุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ 
๓.นักเรียนน าวัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานง่ายๆ 
๔.นักเรียนเลือกใช้เครื่องมือ อุปกณ์พ้ืนฐานได้ 
๕.นักเรียนสืบค้นข้อมูล เพ่ือการประดิษฐ์ชิ้นงานได้ 
๖.นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่องานฝีมือ งานประดิษฐ์ 
 
จ านวน  6   ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์    ว๒๒๒๕๑                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                                            เวลา ๒๐ ชั่วโมง   ๐.๕ หน่วยกิต  
 

สืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยประสบการณ์ตรงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม สังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติเพ่ือตั้งค าถามที่น าไปสู่การสืบเสาะ การใช้เหตุผลและจินตนาการ  
การทดลอง การลงข้อสรุปจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือหาค าตอบ การเสนอผลการสืบเสาะในรูปแบบการ
น าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งแบบบรรยายหรือรายงานหรือรูปแบบอ่ืน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การส ารวจ การอธิบาย การ
วิเคราะห์ และการอภิปราย เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การท างานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาทักษะในการท างานกับผู้อ่ืน พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมการหาค าตอบในสิ่งที่
สงสัยผ่านกระบวนการสืบเสาะ น าไปต่อยอดการท าโครงงาน 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายกระบวนการสร้างความรู้และจุดเริ่มของการเกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
2. อธิบายปรากฏการณ์ท่ีพบเห็นโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผล 
3. รู้จักการสังเกต วิเคราะห์ สถานการณ์และตั้งประเด็นค าถาม (ก าหนดปัญหา) จากสถานการณ์ที่

ก าหนดให้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพื่อหาค าตอบจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
5. ออกแบบและทดสอบเพื่อตอบค าถามที่สงสัยตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 
6. อภิปรายกลุ่ม เพ่ือหาข้อผิดพลาด และหาข้อมูลสนับสนุนผลการทดลอง 
7. สร้างค าอธิบายจากหลักฐานและเชื่อมโยงหลักการและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนที่

เหมาะสม 
8. แก้ปัญหาจากค าถามรอบตัวด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และลงข้อสรุปอย่างเหมาะสมโดยใช้

ฐานข้อมูลจากกิจกรรม 
              
จ านวน  ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ๒     ว๒๐๒๕๒                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                                                            เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ และอธิบาย ความหมาย ความส าคัญของปัญหาจากเศษวัสดุเหลือ
ใช้ การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน การน าวิชาวิทยาศาสตร์ การค านวณมาบูรณาการ 
กับการประดิษฐ์ชิ้นงาน  

โดยการประดิษฐ์ชิ้นงานที่ใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่หลากหลาย ใช้เครื่องมือกล งานไฟฟ้า และ งาน
วิศวกรรม มาใช้ในกระบวนการประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยมีทักษะศตวรรษที่๒๑ ทักษะของคนในศตวรรษที่๒๑  
และด้านชีวิตและอาชีพ 
 เพ่ือให้มีการน าวัสดุเหลือใช้ มาท าให้เกิดประโยชน์ โดยค านึงถึงผลกระทบ ต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 
๑.น าความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ ในงานประดิษฐ์ 
๒.เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน และประหยัด 
๓.ออกแบบ และประดิษฐ์ของใช้ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
๔.เห็นประโยชน์ คุณค่าของวัสดุเหลือใช้ ต่อการประดิษฐ์ชิ้นงาน 
๕.มีความพอเพียง มีความรับผิดชอบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 
จ านวน  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ๓    ว๒๐๒๕๒๓                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                                                            เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ และอธิบายความหมาย ความส าคัญของการท างานอย่างเป็น
ขั้นตอน มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของการน าเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างชิ้นงาน เทคโนโลยี ที่ใช้ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ งานกลไกไฟฟ้า งานวิศวกรรม รูปแบบการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน 

โดยการน าเอาความรู้ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาออกแบบ และน าเสนอแบบงาน 
เพ่ือแก้ปัญหาและความต้องการแก้ปัญหา ในการสร้างชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วย
กลไกไฟฟ้า โดยมีทักษะศตวรรษท่ี๒๑ ทักษะของคนในศตวรรษที่๒๑  และด้านชีวิตและอาชีพ 
 เพ่ือให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยในการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะ
ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน 
๒.ใช้ทักษะ กระบวนการ แก้ปัญหาในการท างาน 
๓.ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งได้สวยงาม เคลื่อนไหวเป็นวงกลม หรือแนวตรงได้ 
๔.น าเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft PowerPoint 
๕.มีจิตส านึกในการท างานเพ่ือใช้ทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัด และปลอดภัย 

จ านวน  5  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ระดับ ม.ปลาย 

 
 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ ๑ (ฟิสิกส์)   ว 30101                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                       เวลา 40 ชั่วโมง    จ านวน  1  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับแรงและชนิดของแรง การเกิดแรงปฏิกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่
หนึ่งๆ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด เวลา  ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่ของ
วัตถุในสนามโน้มถ่วง  การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก  การเกิด
สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  อภิปรายและ
การทดลองเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะในการแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่ได้จากการ
เรียนรู้ มีการท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น าและสามารถตัดสินใจในปัญหาที่เกิดขึ้น น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  รู้จักเคารพผู้อ่ืน มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๒.2  ม.๑/๑, ม.๑/๒ , ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕,  
         ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐ 

รวมทั้งหมด ๑0 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน     
วิทยาศาสตร์ 2  (เคมี)    ว30102                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                 เวลาเรียน  40  ชั่วโมง     จ านวน  1  หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมของนักวิทยาศาสตร์  อนุภาคมูลฐานของธาตุ  สัญลักษณ์
ทางนิวเคลียร์  และไอโซโทป การจัดเรียงอิเล็กตอนในแต่ละระดับพลังงานของธาตุการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่
ตามตารางธาตุในปัจจุบัน แนวโน้มสมบัติของธาตุบางประการตามตารางธาตุ  สมบัติการน าไฟฟ้า  การให้และ
รับอิเลคตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ  ประโยชน์และอันตรายของธาตุเรพรีเซนเททีฟ      และ
ธาตุทรานซิชั่น   การเกิดพันธะโคเวเลนต์และสมบัติบางประการของสารประกอบโคเวเลนต์  สภาพขั้วของสาร
ที่โมเลกุลประกอบด้วย  2 อะตอม  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่าง
โมเลกุลตามสภาพขั้ว   การเกิด สูตรเคมีของไอออน  สารประกอบพันธะไอออนิกและสมบัติบางประการของ
สารประกอบไอออนิก    สารละลายอิเลคโทรไลต์และนอนอิเลคโทรไลต์   สารอินทรีย์  สมบัติขอวารไฮโดรคา
รบอนอ่ิมตัวไม่อ่ิมตัว  การเกิดพันธะโลหะและสมบัติบางประการของโลหะ   ประเภทและสมบัติของ
สารประกอบอินทรีย์  ประเภท  และสมบัติของพอลิเมอร์   สมบัติความเป็นกรด-เบสจากโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์   การละลายของสาร  โครงสร้างและสมบัติของเทอร์มอพลาสติกกับการน าไปใช้
ประโยชน์   ผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิติ  และสิ่งแวดล้อมกับแนวทางแก้ไข 

 สืบค้นหาปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับปฏิกิริยาเคมีการเขียนสมการเคมี  และการดุลสมการ  อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี  ท าการทดลองเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี องค์ประกอบทางเคมี   อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี  และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฎิกริยาเคมี  สมดุลในปฏิกิริยาเคมี  และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
ปฏิกริยาเคมีในอุตสาหกรรม    สารละลายบัปเฟอร์   ปฏิกิริยารีดอกซ์  สมบัติของสารกัมมันตรังสีและค านวณ
ครึ่งชีวิตและปริมาณสารกัมมันตรังสี    ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสาร
กัมมันตรังสี  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์   
การเปรียบเทียบ  การส ารวจตรวจสอบ  การท านาย  และการทดลองเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  โดยการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ  แบบประเมินจาก
สภาพจริง  แบบประเมินทักษะกระบวนการ  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์  แบบ
ประเมินด้านเจตคติในการท างานกลุ่ม  แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา  แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค ์

เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ      มีความสามารถในการตัดสินใจ  ตระหนัก   และเห็นคุณค่าของการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน    คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม สามารถน าเสนอ และ
ความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด  ว  2.1  ม 2/1  ม 2/2  ม 2/3  ม 2/4 ม 2/5ม 2/6ม 2/7ม 2/8ม 2/9ม 2/10 ม 2/11  
ม 2/12  ม 2/13   
                        ม 2/14 ม 2/15ม 2/16ม 2/17ม 2/18ม 2/19ม 2/20 ม 2/21  ม 2/22  ม 
2/23  ม 2//4 ม 2/25 
รวม ตัวชี้วัด    25  ตัวช้ีวัด  



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ 3 (ชีววิทยา)      ว๓๐๑๐๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔             จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง  ๑  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของสิ่งมีชีวิต     การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
และการน าความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สมบัติของน้ าและความส าคัญของน้ าที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิต  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีใน
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีนและลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอด
ลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีน การเปลี่ยนแปลงล าดับนิวคลีโอไทด์ใน  DNA การเกิดมิวเทชันและการใช้
ประโยชน์จากมิวเทชัน  การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทาง DNA  ในด้านต่างๆ และผลของเทคโนโลยีทาง
DNA  ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ   
 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต 
การวิเคราะห์  การทดลอง การอธิยายและการสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว.๑.๑    ม.๑.๑/๑   ม.๑.๑/๒    ม.๑.๑/๓     ม.๑.๑/๔ 
ว.๑.๓    ม.๑.๓/๑   ม.๑.๓/๒    ม.๑.๓/๓     ม.๑.๓/๔   ม.๑.๓/๕    ม.๑.๓/๖ 
จ านวน  10  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ ๔ (ฟิสิกส์)  ว 30104                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                   เวลา 40 ชั่วโมง    จ านวน  1  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน  ฟิวชัน  กัมมันตรังสี  ไอโซโทป 
การน าพลังงานทดแทนมาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการ อธิบายคุณสมบัติของคลื่นและคลื่นเสียง การสะท้อน 
การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น (การแทรกสอด) ความสัมพันธ์ของความเข้มเสียงกับการได้ยิน  การ
เกิดแสงสีและการมองเห็น ทัศนอุปกรณ์ ส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอุปกรณ์และการสื่อสารที่อาศัย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส โดยใช้กระบวนการการสืบเสาะหาความรู้ การ
สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและการทดลองเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะในการแก้ปัญหา 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ มีการท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น าและสามารถตัดสินใจในปัญหาที่
เกิดข้ึน น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  รู้จักเคารพผู้อ่ืน มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๒.3  ม.๑/๑, ม.๑/๒ , ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗,  
          ม.๑/๘, ม.๑/๙, ม.๑/๑๐, ม.๑/11, ม.๑/๑2 

รวมทั้งหมด ๑2 ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ 5 (ชีววิทยา)      ว๓๐๑๐5    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5             จ านวน   ๔๐  ชั่วโมง  ๑  หน่วยกิต 
 
                 ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการล าเลียงสาร เปรียบเทียบการ
ล าเลียงสารผ่าน เยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ  การควบคุมดุลยภาพของน้ าและสารในเลือดโดยการท างานของไต 
การควบคุมดุลยภาพ ของกรด-เบสของ เลือดโดยการท างานของไต และปอด  การควบคุมดุลยภาพของ
อุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ การตอบสนองของ ร่างกายแบบไม่  
จ าเพาะและแบบจ าเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย โรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ 
ภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV  การใช้ประโยชน์จากสารต่างๆ ของพืชพืชบางชนิดที่
มนุษย์สร้างขึ้น ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  และน ามาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร 
        โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล  การ           
สังเกต  การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบายและสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
ตัวช้ีวัด 
ว.๑.๒   ม.๑.๒/๑   ม.๑.๒/๒    ม.๑.๒/๓     ม.๑.๒/๔     ม.๑.๒/๕     ม.๑.๒/๖     ม.๑.๒/๗    ม.๑.๒/๘   
          ม.๑.๒/๙   ม.๑.๒/๑๐  ม.๑.๒/๑๑   ม.๑.๒/๑๒      
 
จ านวน  12  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ( ส าหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์) 
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ   ว๓๐๑๐๖    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒    เวลา ๖๐ ชั่วโมง    ๑.๕  หน่วยกิต  
  

ศึกษาโครงสร้างโลก การแบ่งโครงสร้างโลก หลักฐานและสมมติฐานการเคลื่อนที่ของทวีป หลักฐาน
และข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนตัวของทวีป กระบวนการเคลื่อนที่ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกด าบรรพ์ ล าดับชั้นหิน ก าเนิดเอกภพ กาแล็กซี วิวัฒนาการดาวฤกษ์ ก าเนิดและ
วิวัฒนาการดวงอาทิตย์ ความส่องสว่างและโชติมาตรวัดของดาวฤกษ์ สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ ระยะห่าง
ของดาวฤกษ์ เนบิวลา แหล่งก าเนิดดาวฤกษ์ ระบบการดาวฤกษ์ มวลของดาวฤกษ์ การก าเนิดของระบบสุริยะ 
ดวงอาทิตย์ เขตของบริวารของดวงอาทิตย์ กล้องโทรทรรศน์การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม ระบบขนส่ง
อวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  
การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  การส ารวจตรวจสอบ  การท านาย  และการทดลอง  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด  ความเข้าใจ  มีจิตวิทยาศาสตร์  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่
กับความเป็นสากล 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๓.๑   ม.๔-๖/๑  ,ม.๔-๖/๒,  ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, 
 ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐ 
ว ๓.๒  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, 
 ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒, ม.๔-๖/๑๓, ม.๔-๖/๑๔ 
 

รวมทั้งหมด ๒๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  (ส าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) 
ดวงดาว และโลกของเรา   ว๓๐๑๐๖    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒    เวลา ๔๐ ชั่วโมง    ๑.๐  หน่วยกิต  

 
ศึกษาก าเนิดอนุภาคของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซี ธรรมชาติของดาวฤกษ์ 

ก าเนิดและองค์ประกอบของระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม ประโยชน์
ของดาวเทียม การศึกษาโครงสร้างโลกโดยคลื่นไหวสะเทือน ลักษณะโครงสร้างโลก ทฤษฎีทวีปเลื่อน ทฤษฎี
การแผ่ขยายพ้ืนสมุทร ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะต่างๆ 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทางธรณี ซากดึกด าบรรพ์ โครงสร้างทางธรณีวิทยา การอธิบายประวัติทาง
ธรณีของพ้ืนที่  

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  
การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  การส ารวจตรวจสอบ  การท านาย  และการทดลอง  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด  ความเข้าใจ  มีจิตวิทยาศาสตร์  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว ๓.๑   ม.๔-๖/๑  ,ม.๔-๖/๒,  ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, 
 ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐ 
ว ๓.๒  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, 
 ม.๔-๖/๙, ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒, ม.๔-๖/๑๓, ม.๔-๖/๑๔ 

รวมทั้งหมด ๒๔  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 
 การออกแบบและเทคโนโลยี ๑     ว๓๐๑๐๗                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                                                        เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต         
 

 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 
และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน  

ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานส าหรับแก้ปัญหาที่ค านึงถึง ผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย 
โดยมีทักษะศตวรรษท่ี๒๑ ทักษะของคนในศตวรรษที๒่๑  และด้านชีวิตและอาชีพ 

 การด าเนินงานต้องค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอ 
ผลงาน มีคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

 
ตัวช้ีวัด ว. ๔.๑ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)  

๑. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี 

 ๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้อง กับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้อง 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้
เงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่ 
หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการ แก้ปัญหา  

๔. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ 
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ พัฒนาต่อ
ยอด  

๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี 
ที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

  
รวมทั้งหมด ๕ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 



 
วิทยาการค านวณ ๑    ว ๓๐๑๐๘                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                                                            เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต  
        

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับ แก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วย คอมพิวเตอร์ การระบุ
ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา  

การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ าการจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือ
แก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษา ตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดปัญหา ศึกษา 
วางแผน ด าเนินงาน สรุปผล และเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง โดยมีทักษะศตวรรษท่ี๒๑ ทักษะของคนในศตวรรษที่๒๑  และด้านชีวิตและอาชีพ 

มีคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
 
ตัวช้ีวัด ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  

ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่าง สร้างสรรค์ 
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

 
รวมทั้งหมด ๑ ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ฟิสิกส์ 1  ว 30201                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                 เวลา 60 ชั่วโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ความรู้ฟิสิกส์และการพัฒนาเทคโนโลยี  การวัดและการแปลความหมายข้อมูล  สิ่งที่มี
ผลต่อความถูกต้องและความผิดพลาดในการวัด  ระบบหน่วยระหว่างชาติ  ค าอุปสรรค  เลขนัยส าคัญ  ความ
ไม่แน่นอนในการวัด  ปริมาณทางฟิสิกส์  การรวมเวกเตอร์และการแตกเวกเตอร์  ระยะทางและการกระจัด  



อัตราเร็ว  ความเร็ว  ความเร่ง  ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความเร็ว-เวลา  กับระยะทางส าหรับการเคลื่อนที่
แนวตรง  การหาปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่แนวตรง  แรง  มวล  และน้ าหนัก  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  
การใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  การเกิดแรงเสียดทานของวัตถุ กฎของสนามโน้มถ่วงสากล โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  มีทักษะในการแก้ปัญหา ร่วมกันอภิปรายและการทดลอง
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
           ๑. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี  

๒. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยน าความคลาดเคลื่อนในการวัด
มาพิจารณาในการน าเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจาก
กราฟเส้นตรง  

๓. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของ
โลก และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๔. อธิบายแรงและผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองหาแรงลัพธ์ของแรงสอง
แรงที่ท ามุมต่อกัน  

๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระ และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้  
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง 
มวล และความเร่ง ตามกฎข้อที่สองของนิวตัน  

๖. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ท าให้วัตถุมีน้ าหนัก  รวมทั้งค านวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๗. วิเคราะห์และอธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุ
เคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ  และน าความรู้เรื่อง
แรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

จ านวน   ๗    ผลการเรียนรู้  

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ฟิสิกส์ 2  ว 30202                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                        เวลา 80 ชั่วโมง    จ านวน  2  หน่วยกิต 

 
    ศึกษาวิเคราะห์หลักกลศาสตร์ในเรื่อง งาน พลังงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานกล        
กฎการอนุรักษ์พลังงาน  การหาค่างาน  พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ ก าลัง การถ่ายโอนพลังงานและ
ประสิทธิภาพของเครื่องกลอย่างง่าย โมเมนตัม  แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม  การดลและแรงดล  การชนกัน



ของวัตถุ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลมเพ่ือธิบายการ
โคจรของดาวเทียม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการ
สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความเป็นผู้น า เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม    
ผลการเรียนรู้ 
           ๑. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของ
แรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล  และ
ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง  

๒. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระท าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ 
และผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ  

๓. วิเคราะห์ และค านวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ
ต าแหน่ง รวมทั้งอธิบายและค านวณกาลังเฉลี่ย  

๔. อธิบายและค านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึง
สปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น  รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และค านวณงานท่ีเกิดข้ึนจากแรงลัพธ์  

๕. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล  

๖. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้
ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งค านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล  

๗. อธิบายและค านวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม  

๘. ทดลอง อธิบายและค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่น ไม่
ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  

๙. อธิบาย วิเคราะห์ และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และ
ทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  

๑๐. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และประยุกตใ์ช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม  
จ านวน   ๑๐    ผลการเรียนรู้ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
เคมี 1  ว30221                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                      เวลา ๖0 ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิเคราะห์  สิบค้นแบบจ าลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ยุคต่าง ๆ  อนุภาคมูลฐานของอะตอม  
การจัดอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุ  สัญลักษณ์ทางนิวเคลียร์  ไอโซโทป  ไอโซโทน  และไอโซบาร์ การ
จัดเรียงอิเลคตรอนในระดับพลังงานหลักในระดับพลังงานหลักและพลังงานย่อย   และการจัดธาตุลงในตาราง



ธาตุ  แนวโน้มของสมบัติของธาตุสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่    ตามคาบ  ขนาดอะตอม  รัศมีไอออน 
พันธะพลังงานไอออไนเซชัน  อิเล็กโตรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน สมบัติของธาตุทรานซิชั่นเทียบกับ
ธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ    สมบัติและครึ่ งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี  การน าธาตุมาใช้
ประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   พันธะเคมี  พันธะไอออนิก การเขียนสูตร  การเรียกชื่อ 
สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก  การละลายในน้ า และพลังงานในปฏิกิริยาของการเกิด
สารประกอบไอออนิกจากวัฎจักรบอร์น-ฮาเบอร์    โคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว  พันธะคู่  พันธะสาม  การเขียน
สูตร  การเรียกชื่อรูปร่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์   พลังงานที่เกี่ยวข้องความยาวพันธะ   สมบัติ
ของธาตุ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเลคตรอน สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์
อด  เกี่ยวกับจุดหลอมเหลว  จุดเดือด  การละลายน้ า  กับชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์  
สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์  โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆพันธะโลหะ  และสมบัติของโลหะ      

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  
การส ารวจตรวจสอบ  การท านาย  และการทดลองเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ  แบบประเมินจากสภาพจริง  
แบบประเมินทักษะกระบวนการ  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางวิทยาศาสตร์  แบบประเมินด้าน
เจตคติในการท างานกลุ่ม  แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ      มีความสามารถในการตัดสินใจ  ตระหนัก   และเห็นคุณค่าของการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน    คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม สามารถน าเสนอ และ
ความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  สืบค้นข้อมูล  อภิปราย  และเปรียบเทียบ  แบบจ าลองอะตอมของดาลตัน  ทอมสัน  

รัทเทอร์ฟอร์ด  โบร์  และแบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 
2.  อภิปราย และอธิบาย สมบัติ  ชนิด  และจ านวนของอนุภาคมูลฐานของอะตอม  และสัญลักษณ์

นิวเคลียร์ของธาตุ  รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
3.  สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์  รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม   
4.  อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิกโดยเขียนแผนภาพ หรือสัญลักษณ์แบบจุดของ

ลิวอิส 
5.   สามารถเขียนสูตร  และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
6.   ค านวณหาพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฎจักรบอร์น-ฮา

เบอร์  
7.    ทดลอง  อธิบาย  และอภิปราย โครงสร้างของสารประกอบ  พลังงานที่เก่ียวข้อง    สมบัติ  

และปฏิกิริยาของสารไอออนิก 
8.    อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเลคตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย  เมื่อ

ทราบเลขอะตอมของธาตุ 



9.    ระบุหมู่  คาบ  ความเป็นโลหะ  อโลหะ และกึ่งโลหะของธาตุเรพรีเซนเททีฟ  และธาตุทราน
ซิชั่นในตารางธาตุ 

10.   วิเคราะห์  และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
11.   บอกสมบัติของธาตุโลหะทรานซิชั่นเปรียบเทียบกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
12   อธิบายสมบัติและค านวณหาครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
13.   อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
14.   เขียนสมการไอออนิก  และสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไออนิก 
15.   อธิบายการเกิดสารประกอบโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว  พันธะคู่  พันธะสามด้วยโครงสร้างอิว

อิส 
16.   เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ 
17.   วิเคราะห์  เปรียบเทียบความยาวพันธะ  และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้ง

ค านวณหา 
        พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
18.   คาดคะแนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเลคตรอนในวงเวเลนซ์ และ

ระบุสภาพขั้วของโมเลกุลได้ 
19.   ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว  จุด

เดือด  การละลายน้ าของสารโคเวเลนต์ 
20.   สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 
21.   อธิบายการเกิดพันธะโลหะ  และสมบัติของธาตุโลหะ 
22.   โลหะปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก  สารประกอบโคเวเลนต์ และ

โลหะ  รวมทั้งการน าสารประกอบไอออนิก  สารประกอบโคเวเลนต์ และโลหะมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
 
รวมทั้งหมด  22  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชีววิทยา ๑     ว๓๐๒๔๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔             จ านวน   ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาลักษณะที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต การใช้ความรู้และกระบวนการทางชีววิทยา  เพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐาน  สมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าที่มีต่อสิ่งมีชีวิต ธาตุชนิดต่างๆ  ที่มีความส าคัญต่อ 



ร่างกายสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและความส าคัญของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลิอิก  ปฏิกิริยาเคมี
ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การท างานของเอนไซม์ในการ  ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์  
          ศึกษาสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้อง จุลทรรศน์  ธีการใช้ และการดูแลรักษากล้อง จุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง 
โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  โครงสร้าง ชนิดและหน้าที่ของออร์
แกเนลล์ การแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และการเลียงสารโมเลกุลใหญ่ผ่านเซลล์การแบ่ง
นิวเคลียสแบบ ไมโทซิสและแบบไมโอซิส  ขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ 

 ศึกษาเก่ียวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล กฎแห่งการ 
แยกและกฏแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันุศาสตร์เมนเดล ศึกษา
เกี่ยวกับยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ DNA โครงสร้างของ 
DNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรม 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและ
จริยธรรม ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการหลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ก าเนิดของสปีชีส์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล  การท           
สังเกต  การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบายและสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม และค่านิยม 

 
ตัวช้ีวัด 
ว.๑.๑   ม.๑.๑/๑      ม.๑.๑/๒    ม.๑.๑/๓    ม.๑.๑/๔    ม.๑.๑/๕    ม.๑.๑/๖    ม.๑.๑/๗    ม.๑.๑/๘     
          ม.๑.๑/๙    ม.๑.๑/๑๑  ม.๑.๑/๑๒    ม.๑.๑/๑๓    ม.๑.๑/๑๔    ม.๑.๑/๑๕    ม.๑.๑/๑๖ 
          ม.๑.๑/๑๗     
       
ว.๑.๒   ม.๑.๒/๑   ม.๑.๒/๒    ม.๑.๒/๓     ม.๑.๒/๔     ม.๑.๒/๕     ม.๑.๒/๖     ม.๑.๒/๗    ม.๑.๒/๘   
          ม.๑.๒/๙   ม.๑.๒/๑๐  ม.๑.๒/๑๑   ม.๑.๒/๑๒     ม.๑.๒/๑๓     ม.๑.๒/๑๔     ม.๑.๒/๑๕      

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
โลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก  ว 30261                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                       เวลา 40 ชั่วโมง    จ านวน  1  หน่วยกิต 

 
    ศึกษาวิเคราะห์การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน หลักฐาน
ทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด รูปร่างของภูเขาไฟ



แตกต่างกัน กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว ผลจากสึนามิประโยชน์จาก
ทรัพยากรแร่ จ าแนกประเภท และระบุชื่อหิน การส ารวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ปิโตรเลียมและถ่านหิน อ่านและแปลความหมายจากแผนที่ ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย 
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความ
เป็นผู้น า เสียสละ ซื่อสัตย์ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
          ๑. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน  

๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี  
๓. ระบุสาเหตุและอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี  

พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ  
๔. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบายล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต  
๕. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ทาให้ความรุนแรงของการปะทุและ

รูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอ แนวทางการเฝ้าระวัง
และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย  

๖. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย  

๗. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ
น าเสนอ แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย  

๘. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ที่
เหมาะสม  

๙. ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และระบุชื่อหิน รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและนาเสนอการใช้ประโยชน์
ของทรัพยากรหินที่เหมาะสม  

๑๐. อธิบายกระบวนการเกิด และการส ารวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา  
๑๑. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมและถ่านหิน พร้อมน าเสนอการใช้ประโยชน์อย่าง

เหมาะสม  
๑๒. อ่านและแปลความหมายจากแผนที่ ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของพ้ืนที่ที่ก าหนด พร้อม

ทั้งอธิบายและยกตัวอย่างการน าไปใช้ประโยชน์  
 
จ านวน   ๑2    ผลการเรียนรู้ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ฟิสิกส์ 3  ว 30203                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                    เวลา 60 ชั่วโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 
    ศึกษาวิเคราะห์หลักการของคลื่น การเคลื่อนที่ของคลื่น ส่วนประกอบและคุณสมบัติของคลื่น การ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ศึกษาพ้ืนฐานของเสียง ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็วของเสียง การเคลื่อนที่



ของคลื่นเสียง  ความเข้มเสียงและการได้ยิน  เสียงดนตรี  บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
และคลื่นกระแทก  การประยุกต์ความรู้เรื่องเสียง  หลักการพ้ืนฐานของแสง สมบัติของแสง  การเคลื่อนที่และ
อัตราเร็วของแสง  การสะท้อนของแสง  การหักเหของแสง  เลนส์บาง  ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง  
ทัศนอุปกรณ์ ความสว่าง การถนอมสายตาการเกิดสี และสาเหตุของการบอดสี โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความเป็นผู้น า เสียสละ 
ซื่อสัตย์ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
          ๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง  
๓. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการ

ของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งค านวณอัตราเร็ว ความถี ่และความยาว
คลื่น  

๔. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้า รวมทั้ง
ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๕. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับ
คลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ข้ึนกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติ
ของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

๖. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบ ของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๗. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน  รวมทั้งสังเกตและ
อธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
และน าความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๘. ทดลองและอธิบายสมบัติการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง  สมบัติการเลี้ยวเบนและ
การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๙. ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและค านวณ
ต าแหน่งและขนาดภาพของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการน า
ความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

๑๐. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ  มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง และ
ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๑๑. ทดลองและเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต าแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ 
และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และอธิบายการน าความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  



๑๒. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้า
เป็นสีต่างๆ ในช่วงเวลาต่างกัน  

๑๓. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี  

จ านวน   ๑๓    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
เคมี 2  ว30222                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                      เวลา ๖0 ชั่วโมง    จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์  มวลอะตอม  มวลโมเลกุลและมวลของสาร 1 โมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน

โมลกับจ านวนอนุภาค มวลของสาร และปริมาตรของก๊าซที่ STP ความเข้มข้นของสารละลาย และเตรียม
สารละลาย  จุดเดือด  จุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็งของสารละลาย  สูตรเอมพิริคัล   สูตรโมเลกุลของสาร 
มวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบ  ปฎิกิริยาเคมี การเขียนและดุลสมการเคมี  ระบบปิดและระบบเปิด กฎ
ทรงมวล กฎสัดส่วนคงที่ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร  ความดันหรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆตามกฎ



ของบอยล์  กฎของชาร์ล  และกฎเกย์-ลูสแซก   ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร  ความดัน  อุณหภูมิ  จ านวน
โมล  หรือมวลของแก๊สตามกฎกฎของอาโวกาโดร กฎแก๊สอุดมคติ  กฎความดันย่อยของดอลตันใช้หาจ านวน
โมลของแก๊สในแก้วผสมแก๊ส   อัตราการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อัตราการแพร่ของแก๊สโดยใช้
กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม  และการน าไปอธิบายสมบัติต่างๆของแก๊สในปรากฎการณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม  หรือการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย  การค านวณหาค่าจากความสัมพันธ์   การทดลองโดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการเคมี  เลือกใช้อุปกรณ์  หรือเครื่องมือในการปฏิบัติการหน่วย
วัดและการเปลี่ยนหน่วยวัด  ค านวณสูตรอย่างง่าย  และสูตรโมเลกุลของสาร  ความเข้มข้นของสารละลาย   
การเตรียมสารละลาย  โดยใช้เฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย  การค านวณเก่ียวกับมวลอะตอม  มวลโมเลกุล  และมวล
สูตร  ความสัมพันธ์ของโมล  จ านวนอนุภาค  มวล  และปริมาตรของแก๊สที่ STP และบูรณาการความรู้และ
อธิบายปรากฎการณ์ในชีวิตประจ าวัน  

 เพ่ือเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  ตระหนัก   และเห็นคุณค่าของ
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน    คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม สามารถ
น าเสนอ และความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของมวลอะตอม  ค านวณหามวลอะตอมของธาตุ  มวลของธาตุ  1  อะตอม 

และมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุได้ 
2. อธิบายความหมายของมวลโมเลกุล  ค านวณหามวลโมเลกุลของสารหรือมวลสูตรและมวลของสาร  

1 โมเลกุลได ้
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ ของสาร  ซึ่งได้แก่  จ านวนโมล  จ านวนอนุภาค  มวล

และปริมาตรของแก๊สที่  STP  รวมทั้งหมดทั้งใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวค านวณหาปริมาณใดปริมาณหนึ่งได้ 
4. อธิบายวิธีเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นหรือปริมาตรตามต้องการ  และค านวณหาความ

เข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 
5. เปรียบเทียบจุดเดือดจุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวของสารต่อไปนี้ได้ 
-   สารละลายกับตัวท าละลาย 

      -   สารละลายที่มีตัวท าละลายชนิดเดียวกัน  แต่มีความเข้มข้นต่างกัน 
      -   สารละลายที่มีตัวท าละลายชนิดต่างกัน  แต่มีความเข้มข้นเท่ากัน 

6.  ค านวณหามวลของสารในปฏิกิริยาที่เป็นไปตามกฎทรงมวลได้ 
7. สรุปข้อความของกฎเกย์-ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร  พร้อมทั้งใช้กฎทั้งสองค านวณหาปริมาตรที่

เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแก๊สได้ 
8.  ค านวณหาจ านวนโมล  มวลของสาร  ปริมาตรของแก๊สที่  STP  หรือจ านวนอนุภาคของสารจาก

สมการเคมีได้ 
9. ใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบัติบางประการของแก๊สได้ 
10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ  ความดัน อุณหภูมิ  และจ านวนโมลหรือมวลของแก๊สได้ 



11. ใช้กฎต่าง ๆ ของแก๊สค านวณหาปริมาตร  ความดัน  อุณหภูมิ  และจ านวนโมล 
หรือมวลของแก๊สได้ 

12. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่ของแก๊สกับมวลโมเลกุล  รวมทั้งหมดทั้งสามารถ
เปรียบเทียบอัตราการแพร่และอัตราการแพร่ผ่านของแก๊สได้ 

 
 รวมทั้งหมด  12 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ชีววิทยา ๒    ว๓๐๒๔๒         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕             จ านวน   ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
           ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  กาแลกเปลี่ยนก๊าช 
การคายน้ า   กระบวนการล าเลี้ยงน้ าและธาตุอาหารของพืช การเจริญเติบโตของพืช  การค้นคว้าที่เกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  โฟโตเรสไพเรชั่น  กลไกการเพ่ิม
ความเข้มข้นของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช  C4 และพืช CAM ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 



โครงสร้างและหน้าที่ของดอก วัฏจักรชีวิตชีวิตและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
การขยายพันธุ์ของพืช การวัดอัตราการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม 
         โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการท างานตามข้ันตอนของงานสวน 

      พฤกษศาสตร์โรงเรียน การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล การทดลอง  การอภิปราย   อธิบาย  
กระบวนการกลุ่ม  การประยุกต์  น าไปใช้  และการสรุปเพ่ือให้เกิดความรู้   ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้   มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการใน
การใช้เทคโนโลยี  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม   คุณธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์
 
ตัวช้ีวัด 
ว.๑.๓   ม.๑.๓/๑   ม.๑.๓/๒    ม.๑.๓/๓     ม.๑.๓/๔     ม.๑.๓/๕     ม.๑.๓/๖     ม.๑.๓/๗    ม.๑.๓/๘   
          ม.๑.๓/๙   ม.๑.๓/๑๐  ม.๑.๓/๑๑   ม.๑.๓/๑๒   ม.๑.๓/๑๓   ม.๑.๓/๑๔  ม.๑.๓/๑๕  ม.๑.๓/๑๖  
          ม.๑.๓/๑๗   ม.๑.๓/๑๘    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ฟิสิกส์ 4  ว 30204                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                     เวลา 80 ชั่วโมง    จ านวน  2  หน่วยกิต 

 
   ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของไฟฟ้า ประจุ

ไฟฟ้า การเหนี่ยวน าไฟฟ้า สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และกฎของคูลอมบ์  
กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า พลังงานในวงจรไฟฟ้า 
การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่ วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น ค านวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า



กระแสสลับ วงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
สังเกต การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายสรุปเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความเป็นผู้น า น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์และค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
          ๑. ทดลองและอธิบายการท าวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ
เหนี่ยวน าไฟฟ้าสถิต  

๒. อธิบายและค านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์  
๓. อธิบายและค านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระท ากับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้า 

รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์  
๔.อธิบายและค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งใดๆ  
๕. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย ์และความจุ

ของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

๖. น าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์
ในชีวิตประจ าวัน  

๗. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน อิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ  ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวด
ตัวน าและพ้ืนที่หน้าตัดของลวดตัวน า และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๘. อธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว พ้ืนที่หน้าตัด และสภาพ
ต้านทานของตัวน าโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบายและค านวณ
ความต้านทานสมมูลเมื่อน าตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน  

๙. ทดลอง อธิบายและค านวณอีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและค านวณ
พลังงานไฟฟ้า และกาลังไฟฟ้า  

๑๐. ทดลองและค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทั้ง
ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน  

๑๑. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า  รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า  
 

จ านวน   ๑๑    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

เคมี 3  ว30223                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                   เวลา ๖0 ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและทดลองหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาบางชนิดได้ ผล
ของความเข้มข้น  พ้ืนที่ผิว  อุณหภูมิ  ตัวเร่งและตัวยับยั้งปฏิกิริยาต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ศึกษา
พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยา  การใช้ทฤษฎีจลน์อธิบายผลของปัจจั ยต่างๆที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคม ี

ศึกษาและทดลองการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า    การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ  การเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได้  สมบัติของระบบที่มีภาวะสมดุลระหว่างสถานะสมดุลในสารละลายอ่ิมตัว  สมดุลปฏิกิริยาเคมี  ศึกษา
และทดลองทิศทางการด าเนินเข้าสู่ภาวะสมดุล  ผลของความเข้มข้นของสาร  ความดัน  อุณหภูมิ  ตัวเร่ง



ปฏิกิริยา  ต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล  ศึกษาหลักของเลอชาเตอลิเย และการน าไปใช้อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล  ศึกษาและฝึกค านวณหาค่าคงที่สมดุลและหาความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยา  ณ  
ภาวะสมดุล  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าคงที่ของสมดุลเคมี  ท าการทดลองเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
องค์ประกอบทางเคมี และการค านวณปริมาณสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี  อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี  และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฎิกริยาเคมี  สมดุลในปฏิกิริยาเคมี  และปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมี 
ทฤษฎีกรด-เบส  สมบัติและปฏิกริยาของกรด-เบส    สารละลายบัปเฟอร์   ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์
เคมีไฟฟ้า 
 ศึกษาและทดลองชนิดและสมบัติบางประการของสารอิเลคโทรไลต์  ศึกษาไอออนในสารละลายกรด-
เบส  การถ่ายเทโปรตรอนระหว่างกรด-เบส  ศึกษาและฝึกการค านวณการแตกตัวของสารละลายกรดเบส  
การแตกตัวของน้ าบริสุทธิ์  pH  ของสารละลาย  ศึกษาสมบัติการแตกตัวของสารอินดิเคเตอร์และทดลองการ
เปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ชนิดต่าง ๆ ในสารละลาย  ศึกษาสารละลายกรด-เบส  ในชีวิตประจ าวันและใน
สิ่งแวดล้อม  ศึกษาและทดลองปฎิกิริยาระหว่างสารละลายกรดกับสารละลายเบส  ศึกษาและฝึกค านวณหา
ความเข้มข้นของสารละลายกรด-เบส  โดยการไทเทรต  ศึกษาและทดลองเลือกใช้อินดิเคเตอร์ส าหรับไทเทรต
สารละลาย  ศึกษาองค์ประกอบและทดสอบสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปรายการทดลองเพ่ือเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  บอกความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
2.  เขียนและแปลความหมายกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของสารกับเวลา รวมทั้งหมด

ทั้งสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากกราฟได้ 
3.  อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค   

และการเกิดสารเชิงซ้อนกัมมันต์ได้ 
4.  แปลความหมายกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมีและ

สามารถระบุได้ว่าเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายพลังงาน 
5.  ระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
6.  อธิบายผลของความเข้มข้นและพ้ืนที่ผิวของสาร  อุณหภูมิ  ตัวเร่งและตัวยับยั้งปฏิกิริยาต่ออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
7. ท าการทดลองรวบรวมทั้งหมดข้อมูล  แปลความหมายข้อมูล  และสรุปผลการทดลองในเรื่อง

ต่อไปนี้ได้ 
    -  ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
    -  พ้ืนที่ผิวของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
    -  อุณหภูมิของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
    -  ผลของสารบางชนิดต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
    -  สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา 



8.  อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้  ภาวะสมดุล  สมดุลระหว่างสถานะ  สมดุลใน
สารละลายอิ่มตัว  สมดุลในปฏิกิริยาเคมี  และ  ค่าคงท่ีสมดุลได้ 

9.  อธิบายสมบัติต่าง ๆ ของระบบภาวะสมดุลได้ 
10.  เขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์  ณ  ภาวะสมดุลได้ 
11.  ค านวณค่าคงท่ีสมดุลและความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ  ภาวะสมดุลได้ 
12.  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ  พร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อภาวะ

สมดุลของระบบถูกรบกวนได้ 
13. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อค่าคงที่สมดุลพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลได้ 
14.  อธิบายการปรับตัวเองของระบบเพ่ือเข้าสู่ภาวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ  รวม

ทั้งหมดท้ังการเลือกภาวะที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์สูงในอุตสาหกรรมได้ 
15.  อธิบายการเกิดภาวะสมดุลเคมีในกระบวนการต่าง ๆ  ของสิ่งมีชีวิต  และปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
16.  ท าการทดลอง  รวบรวมทั้งหมดข้อมูล  แปลความหมายข้อมูล  และสรุปผลการทดลองในเรื่อง

ต่อไปนี้ 
-  ปฏิกิริยาระหว่าง  CuSO4  กับ  HCl 

    -  การทดสอบ  Fe3+ และ   Fe2+    และ  I2  และการทดสอบภาวะสมดุลระหว่าง Fe3+  Fe3+      
    -  การเปลี่ยนความเข้มข้นกับภาวะสมดุล 
    -  การศึกษาผลของความดันและอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล 

17.  บอกสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์  สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์  และระบุ 
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ได้ 

18.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรอหรือเบสละลายในน้ า  พร้อมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ท าให้
สารละลายแสดงสมบัติเป็นกรดหรือเบสได้ 

19.  อธิบายความหมายของกรดและเบสตามทฤษฎีกรด-เบสอาร์เรเนียส  เบรินสเตด – ลาวรี  และ
ลิวอิส  พร้อมทั้งอธิบายสมบัติของกรดหรือเบสตามทฤษฎีกรดเบสเหล่านี้ได้ 

20.  ระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด – เบสในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด – เบส  เหลา่นี้ได้ 
21.  อธิบายความสามารถในการแตกตัวของกรดแก่  เบสแก่  กรดอ่อน  เบสอ่อน  รวมทั้งหมดทั้ง

ค านวณหาร้อยละของการแตกตัวและค่าคงท่ีการแตกตัวของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนได้ 
22.  เปรียบเทียบปริมาณการแตกตัวของกรดหรือเบส  และค านวณความเข้มข้นของ  H3O+  และ  

OH-  ในสารละลายได้ 
23.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของน้ าเมื่อเติมกรด  หรือเบส  พร้อมทั้งค านวณหาความ

เข้มข้น  ของ H3O+  และ  OH-   โดยใช้ค่าคงท่ีการแตกตัวของกรดและเบสได้ 
24.  ค านวณหา  pH  ของสารละลายเมื่อทราบความเข้มของ  H3O+  และ  OH-  และบอกความ

เป็นกรด – เบสของสารละลายจากค่า  pH  ได ้
25.  อธิบายเหตุผลที่ท าให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี  และใช้ช่วงของการเปลี่ยนสีของอินดิเค 

เตอร์บอก  pH  หรือความเป็นกรด – เบสของสารละลายได้ 
26.  อธิบายความส าคัญของ  pH  หรือความเป็นกรด – เบสของสารละลายในสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 



27.  อธิบายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส  และกรดหรือเบสกับสารบางชนิดพร้อม
ทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาและบอกสมบัติของเกลือที่เกิดขึ้นได้ 

28.  อธิบายความหมายของปฏิกิริยาการสะเทิน  พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้ 
29.  อธิบายปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือในน้ า  พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้ 
30.  อธิบายวิธีการไทเทรต  การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด – เบส   

ตลอดจนค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายจากการไทเทรตได้ 
31.  เขียนกราฟของการไทเทรตและหาจุดสมมูลจากกราฟ  พร้อมทั้งบอกค่า  pH  ของสารละลาย  

ณ  จุดสมมูลได้ 
32.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรด  หรือเบสในระบบบัฟเฟอร์  เขียนสมการแสดง

ปฏิกิริยาการควบคุม  pH  ของสารละลายบัฟเฟอร์ได้ 
33.  ท าการทดลอง  รวบรวมทั้งหมดข้อมูล  แปลความหมายข้อมูล  และสรุปผลการทดลองในเรื่อง

ต่อไปนี้ 
        -  สมบัติบางประการของสารละลาย 
        -  ปฏิกิริยาการให้และรับโปรตอนของไฮโดรเจน   คาร์บอเนตไอออน 
         -  การน าไฟฟ้าของน้ า 
        -  ปฏิกิริยาระหว่าสารละลายกรดกับสารละลายเบส 
        -  ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสกับสารบางชนิด 
        -  การวัด  pH  ของสารละลายเกลือโดยใช้ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 

-  การไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ 
-  การไทเทรตหาจุดสมมูลของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ 
-  การเลือกอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการไทเทรตกรด – เบส 
-  การหาปริมาณสารลดกรดในยาลดกรดที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตการเปลี่ยนแปลง  pH  ของ
สารละลายบางชนิด 
 
รวมทั้งหมด  33  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ชีววิทยา ๓  ว๓๐๒๔๓         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕              จ านวน   ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับดุลยภาพของชีวิตและการด ารงชีวิต  การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์และมนุษย์ 
ศึกษาโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาการ ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
น้ าเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน การน าความรู้ที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกาย        
          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  การ
วิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถใน



การตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว.๑.๓   ม.๑.๓/๑   ม.๑.๓/๒    ม.๑.๓/๓     ม.๑.๓/๔     ม.๑.๓/๕     ม.๑.๓/๖     ม.๑.๓/๗    ม.๑.๓/๘   
          ม.๑.๓/๙   ม.๑.๓/๑๐  ม.๑.๓/๑๑   ม.๑.๓/๑๒   ม.๑.๓/๑๓   ม.๑.๓/๑๔  ม.๑.๓/๑๕  ม.๑.๓/๑๖  
          ม.๑.๓/๑๗  ม.๑.๓/๑๘  
ว.๑.๒   ม.๑.๒/๑   ม.๑.๒/๒    ม.๑.๒/๓     ม.๑.๒/๔     ม.๑.๒/๕     ม.๑.๒/๖     ม.๑.๒/๗    ม.๑.๒/๘   
          ม.๑.๒/๙   ม.๑.๒/๑๐  ม.๑.๒/๑๑   ม.๑.๒/๑๒   ม.๑.๒/๑๓   ม.๑.๒/๑๔  ม.๑.๒/๑๕ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

บรรยากาศ  ว 30262                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                       เวลา 40 ชั่วโมง    จ านวน  1  หน่วยกิต 

 
    ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์ สมดุลพลังงานของโลก  
ความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง แรงเสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียน
ของอากาศตามเขตละติจูด ปัจจัยที่ท าให้เกิดการแบ่งชั้นน้ าในมหาสมุทร ผลของการหมุนเวียนของน้ าใน
มหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและ
การเกิดเมฆ ลักษณะลมฟ้าอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่



อากาศ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีความเป็นผู้น า เสียสละ ซื่อสัตย์ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
          ๑. อธิบายปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันและผลที่มีต่อ
อุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณของโลก  

๒. อธิบายกระบวนการที่ท าให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก  
๓. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง และ

แรงเสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ  
๔. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ  
๕. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการแบ่งชั้นน้ าในมหาสมุทร  
๖. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ าใน

มหาสมุทร  
๗. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ  สิ่งมีชีวิต และ

สิ่งแวดล้อม  
๘. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ  
๙. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง  
๑๐. อธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล

สนับสนุน  
๑๑. วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และน าเสนอแนว

ปฏิบัติของมนุษย์ที่มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  
๑๒. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ  
๑๓. วิเคราะห์ และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศ

อ่ืนๆ เพ่ือวางแผนในการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ  
จ านวน   ๑๓    ผลการเรียนรู้ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
 การออกแบบและเทคโนโลยี ๒     ว๓๐๒๘๑                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                        เวลา ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต               
 

 ศึกษา อธิบาย ความหมายของ ศาสตร์ต่างๆ วิธีการท าโครงงาน ความส าคัญของการท าโครงงาน 
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าโครงงาน แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับโครงงาน เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องเหมาะสม 



ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนา โครงงานเพ่ือแก้ปัญหา โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย โดยมีทักษะศตวรรษท่ี๒๑ ทักษะของคน
ในศตวรรษที๒่๑  และด้านชีวิตและอาชีพ 

 การด าเนินงานต้องค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอ 
ผลงาน มีคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

 
ตัวช้ีวัด ว. ๔.๑ เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)  

ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรในการท า โครงงาน เพ่ือแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางาน 

ผลการเรียนรู้ 
๑.การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
๒.การจัดการข้อมูลเป็นสารสนเทศ 
๓.ทักษะในการท าโครงงาน 
๔.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 

รวมทั้งหมด ๑ ตัวช้ีวัด  ๕ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

วิทยาการค านวณ ๒    ว๓๐๒๙๑                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                                                            เวลา ๒๐ ชั่วโมง   ๐.๕ หน่วยกิต  
    



ศึกษาหลักการหรือแนวทางการรวบรวมข้อมูล ความส าคัญของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลกระทบจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ  ความส าคัญของการใช้สื่อ
ดิจิทัล  

ใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา หรือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ โดยมีทักษะศตวรรษที่๒๑ ทักษะของคนในศตวรรษที่
๒๑  และด้านชีวิตและอาชีพ 

 มีคุณลักษณะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑  
 

ตัวช้ีวัด ว. ๔.๒ เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
 
ผลการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การแก้ปัญหา หรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 
 

รวมทั้งหมด ๑ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ฟิสิกส์ 5  ว 30205                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                        เวลา 80 ชั่วโมง    จ านวน  2  หน่วยกิต 
 

 



ศึกษาและวิเคราะห์เส้นสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวด
ตัวน าเส้นตรงและโซเลนอยด์ แรงแม่เหล็กที่กระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า การเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 
แรงแม่เหล็กท่ีกระท าต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่
เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวน าคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้า
ผ่าน อธิบายหลักการท างานของ แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า 
กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ การท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ 
เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง ลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์
เชิงเส้น และแผ่นโพลารอยด์ การน าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการท างาน
ของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ สามารถเปรียบเทียบ
การสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สังเกต การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายสรุปเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความเป็นผู้น า น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์และค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
          ๑. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณท่ีก าหนด รวมทั้ง
สังเกต และอธิบายสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าเส้นตรงและโซเลนอยด์  

๒. อธิบายและค านวณแรงแม่เหล็กที่กระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก  แรง
แม่เหล็กที่กระท าต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่เมื่อ
ประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวน าคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  

๓. อธิบายหลักการท างานของ แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งค านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๔. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ และค านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งน าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า  

๕. อธิบายและค านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส  
๖. อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  ๓ เฟส การแปลงอีเอ็ม

เอฟของหม้อแปลง และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
๗. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น 

และแผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการ
ท างานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

๘. สืบค้นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ  และ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล  

จ านวน   ๘    ผลการเรียนรู้ 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
เคมี  4  ว30224                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                     เวลา ๖0 ชั่วโมง    จ านวน ๑.๕  หน่วยกิต 

 



ศึกษาและทดลองปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน และ
ปฏิกิริยารีดอกซ์ ฝึกเขียนและดุลสมการรีดอกซ์ ศึกษาหลักการและทดลองต่อเซลล์กัลวานิก การหาค่า
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ ศึกษาส่วนประกอบและปฏิกิริยาในเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิบางชนิด
ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาหลักการและปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนภายในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ การน าหลัการของเซลล์ 
อิเล็กโทรไลต์ไปใช้ประโยชน์ในการแยกสารเคมี การท าโลหะให้บริสุทธิ์ การถลุงแร่ การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 
และการอะโนไดซ์ ศึกษาปฏิกิริยาการผุกร่อนของโลหะและทดลองเพ่ือศึกษาสภาวะที่ท าให้โลหะผุกร่อน รวม
ทั้งหมดท้ังศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
 ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบส าคัญท่ีพบในประเทศไทย แร่เศรษฐกิจและการ
น าไปใช้เพ่ืออุตสาหกรรมในประเทศ เช่นอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมที่ใช้โซเดียมคลอ
ไรด์เป็นวัตถุดิบ อุตสาหกรรมปุ๋ย รวมทั้งหมดทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะแสวงหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  การส ารวจตรวจสอบ อภปิรายอธิบายเรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์และดุลสมการรีดอกซ์ 
2.  ทดลอง การอภิปราย และอธิบายปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างโลหะกับสารละลาย

ของโลหะไอออนได้ 
3.  ทดลอง อธิบายปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก การก าหนดขั้วไฟฟ้า 

ส่วนประกอบ  และหน้าที่ของสะพานไอออน การเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาครึ่งเซลล์และปฏิกิริยา 
ของเซลล์ 

4.  อภิปราย การวิเคราะห์ส่วนประกอบของเซลล์กัลวานิก ครึ่งเซลล์ ขั้วแอโนด ขั้วแคโทด  
ตัวออกซิไดส์ ตัวรีดิวซ์ และสะพานไอออน 

5.  อภิปราย อธิบายการหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ ศักย์ ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ 
6.  น าค่าค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน(E๐)ไปใช้ประโยชน์ได้ 
7.  สืบค้นข้อมูล และอธิบายหลักการและการเกิดปฏิกิริยาของเซลล์กัลป์วานิกประเภท 

ปฐมภูมิ 
8.  สืบค้นข้อมูล และอธิบายหลักการและการเกิดปฏิกิริยาของเซลล์กัลป์วานิกประเภท 

ทุติยภูม ิ
9.  สืบค้นข้อมูลส ารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายหลักการและปฏิกิริยาของเซลล์ 

อิเล็กโทรไลต์ 
10.  สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ อภิปรายและ อธิบายการน าหลักการของเซลล์ 

อิเล็กโทรไลต์ไปใช้ประโยชน์ในการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า กานชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า การท า
โลหะให้บริสุทธิ์ 

11.  ท าการทดลองหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ศึกษาการสึกกร่อนของโลหะเพ่ือสรุป
องค์ความรู้เกี่ยวกับการสึกกร่อนของโลหะ 

12.  สืบค้นข้อมูล ส ารวจ อภิปราย อธิบาย หลักการป้องกันการสึกกร่อนของโลหะ 



13.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย น าเสนอข้อมูลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมีและ
น าหลักการเซลล์ไฟฟ้าเคมีไปใช้ประโยชน์ 

14.  อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับแหล่งแร่ที่ส าคัญในประเทศไทย ความหมายของแร่ สินแร่ แร่หลัก 
และแร่เศรษฐกิจ 

15.  การสืบค้นข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์แหล่งแร่ทองแดง, สังกะสีและแคดเมียม, ดีบุก, ทังสเตน, พลวง
, แทนทาลัมและไนโอเบียม  และ เซอร์โคเนียม กระบวนการผลิต การน าไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

16.  สืบค้นข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายความหมายของแร่รัตนชาติ แหล่งแร่ ผลึกของเพชรพลอย 
และสมบัติของอัญมณี 

17.  สืบค้นข้อมูล อธิบายการเจียระไน  การปรับปรุงคุณภาพของพลอยด้วยวิธีหุงพลอย และการ
อาบรังสี 

18. สืบค้นข้อมูลการสังเคราะห์เพชร ประโยชน์ของแร่รัตนชาติ  และผลกระทบต่อวิ่งแวดล้อม 
19. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายแหล่งวัตถุดิบ และกระบวนผลิตเซรามิกส์  ประโยชน์ และ

ผลกระทบต่อวิ่งแวดล้อม 
20.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายการผลิตแก้ว  ประโยชน์ และผลกระทบต่อวิ่งแวดล้อม 
21.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายการผลิตปูนซีเมนต์  ประโยชน์ และผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม 
22. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายการผลิตโซเดียมคลอไรด์  การปรับปรุงคุณภาพ การใช้ 

ประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตโซเดียมคลอไรด์ 
23.  สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิปราย  อธิบายกระบวนการผลิตโซดาไฟ   

แก๊สคลอรีน  การใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และป้องกัน 
24.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายการผลิตผงฟอกขาวและโซดาแอซ  ประโยชน์และผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
25.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายความหมายของปุ๋ยและประเภทของปุ๋ย 
26.  การสืบค้นข้อมูล คิดวิเคราะห์ อภิปราย อธิบายกระบวนการผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ย

โพแทสเซียม ปุ๋ยผสม ประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
รวมทั้งหมด  26  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ชีววิทยา ๔    ว๓๐๒๔4          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖              จ านวน   ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
       ศึกษาโครงสร้างและอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ ศึกษาระบบ
ประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การรับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ เซลล์



ประสาทและการท างานของเซลล์ประสาท สมองและไขสันหลังที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบประสาท การท างาน
ของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนมัติ  โครงสร้างและการท างานของอวัยวะรับความรู้สึกที่
เกี่ยวกับนัยน์ตากับการมองเห็น หูกับการได้ยิน จมูกกับการดมกลิ่น ลิ้นกับการรับรส และผิวหนังกับการรับ
ความรู้สึก  ศึกษาระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างและการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและ
อวัยวะที่ส าคัญ การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนและฟีโรโมนในสัตว์ ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ 
กลไกการเกิดพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท  การสื่อสารระหว่างสัตว์โดยการใช้เสียง ท่าทาง และ
สารเคมี  

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเ กต  
การวิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว.๑.๔   ม.๑.๔/๑   ม.๑.๔/๒    ม.๑.๔/๓     ม.๑.๔/๔     ม.๑.๔/๕     ม.๑.๔/๖     ม.๑.๔/๗    ม.๑.๔/๘   
          ม.๑.๔/๙   ม.๑.๔/๑๐  ม.๑.๔/๑๑   ม.๑.๔/๑๒   ม.๑.๔/๑๓   ม.๑.๔/๑๔  ม.๑.๔/๑๕  ม.๑.๔/๑๖  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ฟิสิกส์ 6  ว 30206                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                        เวลา 80 ชั่วโมง    จ านวน  2  หน่วยกิต 
 
      ศึกษาวิเคราะห์หลักการท างานของความร้อน การเปลี่ยนอุณหภูมิ การเปลี่ ยนสถานะของสสาร  
อธิบายสภาพยืดหยุ่นของวัตถุ  ความเค้น ความเครียด การหาค่ามอดุลัสของยัง  ความหนาแน่น  ความดันใน
ของเหลว  เครื่องมือวัดความดันของไหล  กฎของพาสคัล  แรงลอยตัว  หลักของอาคิมิดิส  ความตึงผิว  ความ



หนืด  พลศาสตร์ของของไหล  สมการของแบร์นูลลี  การถ่ายโอนความร้อน  การแผ่รังสีความร้อน  ก๊าซอุดม
คติ  กฎของบอยล์  กฎของชาร์ลส์  กฎของก๊าซ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ  แบบจ าลองของก๊าซอุดมคติ  ความดัน  
พลังงานจลน์เฉลี่ยของก๊าซ  อัตราเร็วของโมเลกุลของก๊าซ  พลังงานภายในระบบ ศึกษาพ้ืนฐานของอะตอม  
การค้นพบอิเล็กตรอน  แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน  การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด  การทดลองด้าน
สเปกตรัม  ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ทฤษฎีอะตอมของโบร์  การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์  รังสีเอกซ์  
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของบอร์   ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค  กลศาสตร์ควอนตัม  เลเซอร์  
ตัวน า  กึ่งตัวน า  และฉนวนการพบกัมมันตรังสี  การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส  การสลายของนิวเคลียส
กัมมันตรังสี  ไอโซโทป  เสถียรภาพของนิวเคลียส  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและ
พลังงานนิวเคลียร์  กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ  อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สังเกต การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
การอภิปรายสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
ความเป็นผู้น า น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
          ๑. อธิบายและค านวณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนสถานะ 
และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน  

๒. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระท าด้วยแรงค่า
ต่างๆ รวมทั้ง ทดลองอธิบายและค านวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และน า
ความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่น ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๓. อธิบายและค านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบาย
หลักการท างานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก  

๔. ทดลอง อธิบายและค านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล  
๕. ทดลอง อธิบายและค านวณความตึงผิวของของเหลว  รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ

ของเหลว  
๖. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งค านวณ

ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการ
ท างานของอุปกรณ์ต่างๆ  

๗. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
๘. อธิบายแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของ

แก๊ส รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
๙. อธิบายและค านวณงานที่ท าโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว  และอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และน าความรู้เรื่อง
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๑๐. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจน รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๑๑. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของ               โฟ
โตอิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ  



๑๒. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้ง อธิบายและค านวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์  
๑๓. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา  
๑๔. อธิบายและค านวณ กัมมันตภาพของนิวเคลียส กัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย และค านวณ

จ านวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต  
๑๕. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณ

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
๑๖. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และ ฟิวชัน รวมทั้งค านวณพลังงานนิวเคลียร์  
๑๗. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสีรวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ  
๑๘. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจ าลองมาตรฐาน  และการใช้ประโยชน์จากการ

ค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่างๆ   

จ านวน   ๑๘    ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
เคมี 5  ว30225                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                      เวลา ๖0 ชั่วโมง    จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

ศึกษาชนิดและพันธะระหว่างคาร์บอน ไอโซเมอร์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และทดลองเพ่ือ
ศึกษาการจัดตัวของคาร์บอนในสารประกอบชนิดต่างๆ ศึกษาสมบัติบางประการของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนแบบโซ่เปิด แบบวง อะโรมาติก ศึกษาหมู่ฟังก์ชัน สูตรเคมีของสารประกอบคาร์บอน ศึกษาและ



ทดสอบสมบัติและการเกิดปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ กรดอินทรีย์ เอสเทอร์ แอลดีไฮด์  คีโตน เอมีน เอไมด์ รวม
ทั้งหมดท้ังมลพิษท่ีอาจจะเกิดจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และการป้องกัน 
 ศึกษาแหล่งก าเนิดและองค์ประกอบของปิโตรเลียม การกลั่นน้ ามันดิบ และแยกแก๊สธรรมชาติ 
กระบวนการผลิตและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีบางชนิด  ชนิดของปฏิกิริยาโพลิเมอร์ ศึกษาสมบัติและ
ประโยชน์ของพลาสติก เส้นใย ซิลิโคน รวมทั้งหมดทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องพอลิเมอร์
สังเคราะห์ ศึกษามลพิษทางดิน ทางน้ า ทางอากาศที่เกิดจากการผลิตและใช้ปิโตรเคมี รวมทั้งหมดทั้งการ
ป้องกันและแก้ไข ศึกษาแนวโน้มและการป้องกันการเกิดมลพิษในอนาคต 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะแสวงหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 ผลการเรียนรู้ 

1.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายสมบัติของสารอินทรีย์และธาตุคาร์บอน  
2.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย  การเขียนสูตรเคมีที่ใช้ในการศึกษาเคมีอินทรีย์ 
3.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย  การเกิดไอโซเมอริซึม 
4.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย  หมู่ฟังก์ชัน และประเภทของสารประกอบอินทรีย์ 
5.  สืบค้นข้อมูล และอธิบายประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทอ่ิมตัวและ 

ไม่อ่ิมตัว 
6.  ส ารวจตรวจสอบและอภิปรายสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
7.  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายสูตรโครงสร้าง การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพและ

ทางเคมี การเขียนไอโซเมอร์ของแอลเคน ,ไซโคลแอลเคน, แอลคีน, ไซโคลแอลคีน,    แอลไคน์, เบนซีน 
และแนฟทาลีน 

8.  ส ารวจตรวจสอบสมบัติของสารประกอบประเภทแอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์ 
9.  อภิปราย อธิบายสูตรโครงสร้าง การเรียกชื่อ  การเขียนไอโซเมอร์  สมบัติของแอลกอฮอล์     

ฟีนอล อีเทอร์ กรดอินทรีย์ เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตนและประโยชน์ของสารบางชนิด 
10. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายวิเคราะห์ การเขียนสูตรโครงสร้าง สูตรโมเลกุล การเรียกชื่อ 

ประเภท และสมบัติของสารประกอบเอมีน  เอไมด์ 
11. สืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์ อธิบายความหมายการเกิด ประโยชน์ของ  ถ่านหิน  

หินน้ ามัน  
12.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์ อธิบายความหมายการเกิด  การส ารวจปิโตรเลียม     

การกลั่นน้ ามันดิบ  การแยกแก๊สธรรมชาติ  และปิโตรเคมีภัณฑ์ 
13. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายความหมายของพอลิเมอร์ พอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นและแบบ

เติม 
14.  สืบค้นข้อมูล คิด วิเคราะห์  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของพอลิเมอร์  

กับสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งหมดท้ังผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ประเภท พลาสติก  เส้นใย  และยาง 
15. อภิปราย อธิบายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่น ามาใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
16.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายสมบัติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตของ 



แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ออกไซด์ของไนโตรเจน  
สารประกอบของคาร์บอนและปิโตรเคมีภัณฑ์บางชนิด 

 16.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายสมบัติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตของ 
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ออกไซด์ของไนโตรเจน  
สารประกอบของคาร์บอนและปิโตรเคมีภัณฑ์บางชนิด 
 
 รวมทั้งหมด  16  ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ชีววิทยา ๕    ว๓๐๒๔๕         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖              จ านวน   ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
 
           ศึกษาเก่ียวกับพันธุศาสตร์และและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดของชีวิต อาณาจักรสิ่งมีชีวิต 
การเกิดเซลล์และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ลักษณะส าคัญของแบคทีเรียโปรติสต์  พืช  ฟังไจ และสัตว์ 
           ศึกษาเก่ียวกับไบโอม ความหลากหลายของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและ 
ทุติยภูมิ   การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ วัฏจักรของสาร ประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม



และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีชีวภาพ  การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กระบวนการคัดเลือกตาม
ธรรมชาติและผลของกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายทางชีวภาพ   
 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การ
อภิปราย การอธิบายและสรุป น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มี
วามสามารถในการตัดสินใจ มีจิรวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม 
ตัวช้ีวัด 
ว.๑.๒   ม.๑.๒/๑    ม.๑.๒/๒  ม.๑.๒/๓   ม.๑.๒/๔   ม.๑.๒/๕     
ว.๑.๕   ม.๑.๕/๑    ม.๑.๕/๒  ม.๑.๕/๓   ม.๑.๕/๔   ม.๑.๕/๕     ม.๑.๕./๖     ม.๑.๕/๗     ม.๑.๕/๘        
            ม.๑./๙     ม.๑.๕/๑๐    ม.๑.๕/๑๑     ม.๑.๕/๑๒     ม.๑.๕/๑๓      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ดาราศาสตร์และอวกาศ  ว 30263                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                                       เวลา 40 ชั่วโมง    จ านวน  1  หน่วยกิต 

 
    ศึกษาวิเคราะห์การก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของ เอกภพหลังเกิด  
บิกแบง ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทาง
ช้างเผือก กระบวนการเกิดดาว การสร้างพลังงานของดาวฤกษ์  ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอน -โปรตอน และวัฏจักร
คาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน ความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ หลักการแพรัล
แลกซ์ ค านวณหาระยะทางของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ กฎความโน้มถ่วงของนิวตัน อธิบาย
โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ สังเกตท้องฟ้า การตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ การ



ส ารวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ  ดาวเทียม ยาน อวกาศ สถานีอวกาศ การ
สังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่า และการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ 
มีความเป็นผู้น า เสียสละ ซื่อสัตย์ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
          ๑. อธิบายการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของ เอกภพหลังเกิดบิกแบง
ในช่วงเวลาต่างๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ  

๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎี บิกแบง จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซ ีรวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ  

๓. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุต าแหน่งของระบบสุริยะ
พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก  

๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาว
ฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์  

๕. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่
โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน  

๖. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่าง
กับโชติมาตรของดาวฤกษ์  

๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์  
๘. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ พร้อมค านวณหาระยะทางของ

ดาวฤกษ ์ 
๙. อธิบายล าดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ

ของดาวฤกษ์ในล าดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์  
๑๐. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาว

เคราะห์ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต  
๑๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฏเคพเลอร์ และกฎความโน้มถ่วงของนิว

ตัน พร้อมค านวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์  
๑๒ . อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห์ น าเสนอ

ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย  
๑๓. สร้างแบบจ าลองทรงกลมฟ้า สังเกต และเชื่อมโยงจุดและเส้นส าคัญของแบบจ าลองทรงกลมฟ้า

กับท้องฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร  
๑๔. สังเกตท้องฟ้า และอธิบายเส้นทางการขึ้น การตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์  
๑๕. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูล และเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ผ่านเม

ริเดียนของผู้สังเกตในแต่ละวัน  
๑๖. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก  



๑๗. อธิบายมุมห่างที่สัมพันธ์กับต าแหน่งในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับต าแหน่งปรากฏของดาว
เคราะห์ที่สังเกตได้จากโลก  

๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบายการส ารวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ 
ดาวเทียม ยาน อวกาศ สถานีอวกาศ และน าเสนอแนวคิดการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต  

๑๙. สืบค้นข้อมูล ออกแบบและน าเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/หรือ
กล้องโทรทรรศน์   
 
จ านวน   ๑๙    ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

 
 
 
 


