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วิทยาศาสตร ์1 (ฟิสิกสพ์ื้ นฐาน 1) 
คาํอธบิายรายวิชา 

ศึกษาการเคล่ือนที่นิยามในการเคล่ือนที่  ระยะทาง(Distance) การขจัด (Displacement)  อตัราเรว็

(Speed)  ความเรว็ (Velocity) ความเรว็ขณะใดขณะหน่ึง (Instantaneous Velocity) ความเร่ง

(Acceleration) ความเร่งเฉล่ีย (Average acceleration) ความเร่งขณะใดขณะหน่ึง (Instantaneous 

Acceleration)  กราฟในเร่ืองการเคล่ือนที่  การคาํนวณจากกราฟ s-t   การคาํนวณจากกราฟ v-t  การ

เคล่ือนที่ในลักษณะต่างๆการเคล่ือนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งคงที ่ การเคล่ือนที่อสิระภายใต้แรงดงึดูดของ

โลก  การพิจารณาการเคล่ือนที่อสิระภายใต้แรงดึงดูดของโลกในลักษณะต่างๆ  การเคล่ือนที่แบบโปรเจกไทล์ 

(Projectile Motion) สตูรการคาํนวณการเคล่ือนที่แบบโปรเจกไทล์  การเคล่ือนที่แบบโปรเจกไทล์แนวราบ  

การเคล่ือนที่เป็นวงกลม (Circular motion) ความเรว็ของการเคล่ือนที่เป็นวงกลม  ความเรว็เชิงเส้น (Linear 

Velocity) ความเรว็เชิงมุม (Angular Velocity) ความเร่งสู่ศนูย์กลาง (Centripetal Acceleration)  คาบ 

(Period)  ความถี่ (Frequency)  แรงเข้าสู่ศนูย์กลาง (Centripetal Force)  สตูรในการคาํนวณการเคล่ือนที่

เป็นวงกลม  การเคล่ือนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก (Simple Harmonic Motion) วัตถุเคล่ือนที่เป็นวงกลมด้วย

อตัราเรว็คงที่  หาการขจัด หาความเรว็ หาความเร่ง  การสั่นของลวดสปริง การแกว่างของลูกตุ้มนาฬิกา 

(Simple Pendulum)  การเคล่ือนที่ของรถยนต์และจักรยานยนต์บนทางโค้ง   
  นิวเคลียสและกมัมันตภาพรังส ีกมัมันตภาพรังส ี(Radioactivity) ธาตกุมัมันตรังส ี(Radioactive 

Elements) กมัมันตภาพรังสตีามธรรมชาต ิ(Natural Radioactivity) กมัมันตภาพรังสจีากการกระทาํของ

มนุษย์ (Artificial Radioactivity)  ชนิดของกมัมันตภาพรังส ี รังสแีอลฟา (Alpha rays, α)  รังสบีตีา (Beta 

rays, β) หรืออนุภาคบตีา รังสแีกมมา (Gamma rays, γ)  นิวเคลียส  สมมตฐิานเกี่ยวกบัโครงสร้างของ

นิวเคลียส คุณสมบตัทิัว่ไปของนิวเคลียส มวลอะตอม (มวลของนิวเคลียส)  ประจุของนิวเคลียส   รัศมีของ

นิวเคลียส ความหนาแน่นของนิวเคลียส   เลขมวล (Mass Number; A)    เลขอะตอม (Atomic Number; Z)  

สญัลักษณข์องนิวเคลียสของธาต ุX   ไอโซโทป (Isotope) ไอโซโทปกมัมันตรังส ี(Radioactive Isotope)  

ไอโซโทปเสถยีร (Stable Isotope)  แมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer)  การสลายตวัให้

กมัมันตภาพรังส ี กฎการสลายตวัให้กมัมันตภาพรังส ี(Law of Radioactive Decay)  อตัราการสลายตัวของ

นิวเคลียส  กมัมันตภาพ (Activity)   หน่วยของกมัมันตภาพ   เม่ือธาตกุมัมันตรังสสีลายตวัไปในขณะหน่ึง 

(Δt → 0)  คร่ึงชีวิต (Half Life) ค่านิจของการสลายตวั (Decay Constant)  การแบ่งธาตอุอกตามเลขมวล  

ประเภทของปฏกิริิยานิวเคลียร์ ฟิชชัน (Fission) ฟิวชัน (Fusion) ปฏกิริิยาลูกโซ่ (Chain Reaction)  เคร่ือง

ปฏกิรณนิ์วเคลียร์ (Nuclear Reactor)  ช่ืออนุภาคและสญัลักษณท์ี่ควรจาํ ปฏกิริิยานิวเคลียร์ (Nuclear 

Reaction)  สมการของปฏกิริิยานิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยมีการสบืเสาะหาความรู้และจติวิทยาศาสตร์  

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   และนาํความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 

ตวัช้ีวดั  ว4.1  ม.4-6   ม.4/1  ว4.2  ม.4-6   ม.4/1-3  ว5.1  ม.4-6   ม.4/5-9    รวม  9  ตวัช้ีวัด 



ภาคเรียนที่  1 

โครงสร้างรายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4   เวลา  40  ช่ัวโมง   คะแนนเกบ็  100  คะแนน 

 

ลาํดับที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัช้ีวัด 

มาตรฐานสากล เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนักคะแนน

(100) 

1 การเคล่ือนที่ ว4.1  ม.4-6   ม.4/1   

ว4.2  ม.4-6   ม.

4/1-3   

TOK 20 30 

2 สอบกลางภาค   20 

3 นิวเคลียสและกาํมันต

ภาพรังส ี

ว5.1  ม.4-6   ม.

4/5-9     

TOK 10 15 

4 รายงานการสาํรวจ  และ/

หรือช้ินงานการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  

ม.4/.... 

ว8 .1  ม4-6   4/1-

11 

CAS 5 5 

5 สรปุทบทวนภาพรวม  (สอบปลายภาค)  5 30 

6 รวม  40 100 

หมายเหตุ  อตัราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกบัการสอบ  70:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาศาสตรพ์ื้ นฐาน 2 (ฟิสิกสพ์ื้ นฐาน 2) 
คาํอธบิายรายวิชา 

ศึกษา คล่ืน (Wave)  ประเภทของคล่ืนจาํแนกตามลักษณะของการสั่น  จาํแนกตามลักษณะของ

ตัวกลาง  คล่ืนดล (Pulse Wave)  คล่ืนต่อเน่ือง (Continuous Wave)  นิยามในเร่ืองคล่ืน   แอมพลิจูด 

(Amplitude; A)  เฟส (Phase)  ความยาวคล่ืน (Wave Length; λ) คาบ  (Period; T) ความถี่ (Frequency 

: f) ความถี่เชิงมุม (Angular frequency : ω) หน้าคล่ืน (Wave Front)  ความเรว็คล่ืน (Velocity)  

ความเรว็เฟส (Phase Velocity)  ความเรว็กลุ่ม (Group Velocity)  การหาความเรว็ของคล่ืนนํา้   หลักการ

รวมได้ของคล่ืน (Superposition Principle) แหล่งกาํเนิดอาพันธ ์ สมบัติของคล่ืน  การสะท้อน (Reflection) 

ของคล่ืน  การหักเห (Reflaction) ของคล่ืน การแทรกสอด (Interference) ของคล่ืน การเล้ียวเบน 

(Diffraction) ของคล่ืน     

เสยีง (Sound) เสยีง เสยีงก้อง (Echo) อตัราเรว็ของเสยีง   ความสมัพันธร์ะหว่างอตัราเรว็ของเสยีง

กบัอณุหภมิู อตัราเรว็ของเสยีงในตวักลางต่างๆ บีตสแ์ละคล่ืนน่ิง  บีตส ์(Beats) ความถี่ของบีตส ์คล่ืนน่ิง 

(Standing Wave)  ความถี่ธรรมชาตแิละการกาํทอน ความถี่ธรรมชาต ิ(Natural Frequency) กาํทอน 

(Resonance)  การคาํนวณในท่อปลายปิดและท่อปลายเปิด     การได้ยิน  กาํลังเสยีง (Power of Sound)  

ความเข้มเสยีง (Sound Intensity)   ความเข้มสมัพัทธข์องเสยีง (Relative Intensity) ระดบัความเข้มเสยีง 

(Sound Intensity Level)  ระดบัเสยีง (Pith) คล่ืนอนิฟราโซนิก (Infrasonic Wave)  คล่ืนอลุตราโซนิก 

(Ultrasonic Wave)  คุณภาพของเสยีง  ปรากฏการณด์อปเปลอร์ (Doppler’s Effect)  สตูรสาํหรับ

ปรากฏการณด์อปเปลอร์ คล่ืนกระแทก ซปุเปอร์โซนิก (Supersonic)  เลขมัด (Mach number)   

คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า แนวคิดของแมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell)  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

(Electromagnetic Wave) สเปคตรัมของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum) คล่ืนวิทยุ (Radio 

Wave) การส่งคล่ืนวิทยุในระบบ A.m. (Amplitude Modulation)  การส่งคล่ืนวิทยุในระบบ F.M. 

(Frequency Modulation)  คล่ืนดิน (Ground Wave)  คล่ืนฟ้า (Sky Wave) สตูรคาํนวณความถี่ของ

คล่ืนวิทยุ คล่ืนโทรทศัน์และไมโครเวฟ  เรดาร์ (RADAR ย่อมาจาก Radio Detection And Ranging) รังสี

อนิฟราเรด (Infrared)     แสง (Light) เลเซอร์ (LASER ย่อมาจาก Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation) รังสอีลัตราไวโอเลต (Ultraviolet) รังสเีอกซ์ (X-rays)  รังสแีกมมา (Gamma 

Rays) มลพิษทางเสยีง 

   ไฟฟ้าสถติ ประจุไฟฟ้า  ทฤษฎอีเิลก็ตรอนในไฟฟ้าสถติ  สภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า อปุกรณต์รวจ

ประจุไฟฟ้า (Electroscope) ตวันาํ (Conductor)  ฉนวน (Insulator) การเหน่ียวนาํ (Induction) ประจุ 1 คู

ลอมป์   สนามไฟฟ้า  สนามไฟฟ้า (Electric Field)  ขนาดของสนามไฟฟ้าที่ตาํแหน่ง A  ขนาดของ

สนามไฟฟ้าเน่ืองจากจุดประจุ เส้นแรงไฟฟ้า (Electric line of force) สนามไฟฟ้าเน่ืองจากประจุบนตวันาํทรง

กลม  



  แม่เหลก็ไฟฟ้า สนามแม่เหลก็และเส้นแรงแม่เหลก็ แม่เหลก็ (Magnet) สนามแม่เหลก็ (Magnetic 

Field) เส้นแรงแม่เหลก็ (Magnetic lines of force) ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหลก็ (Magnetic flux density)  

จุดสะเทนิ (Neutral Point) แรงเน่ืองจากสนามแม่เหลก็และการผ่านกระแสไฟฟ้า โดยมีการสบืเสาะหาความรู้

และจติวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และนาํความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 

 

ตวัช้ีวดั 

ว5.1 ม4-6  5/1 

ว5.1 ม4-6  5/2-3 

ว5.1 ม4-6  5/4 

ว4.1 ม4-6  5/2-4 

ว8 .1  ม4-6 5/1-11 

รวม  18  ตวัช้ีวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคเรียนที่  2 

โครงสร้างรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4   เวลา    40  ช่ัวโมง   คะแนนเกบ็  100  คะแนน 

 

ลาํดับที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตวัช้ีวัด 

มาตรฐานสากล เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนักคะแนน

(100) 

1 คล่ืน (Wave) ว5.1 ม4-6  5/1 TOK 8 10 

2 เสยีง (Sound) ว5.1 ม4-6  

5/2-3 

TOK 6 10 

3 คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ว5.1 ม4-6  5/4 TOK 6 10 

 สอบกลางภาค   20 

4 ไฟฟ้าสถติ ว4.1 ม4-6  

5/2-4 

TOK 6 8 

5 แม่เหลก็ไฟฟ้า ว5.1 ม4-6  5/4 TOK 6 8 

6 รายงานการสาํรวจ  และ/หรือ

ช้ินงานการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ม.

5/.... 

ว8 .1  ม4-6 

5/1-11 

CAS 5 4 

 สรปุทบทวนภาพรวม  (สอบปลายภาค)  3 30 

รวม 40 100 

หมายเหตุ  อตัราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกบัการสอบ  70:30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



วิทยาศาสตรพ์ื้ นฐาน 3 (เคมีพื้ นฐาน 1) 
คาํอธบิายรายวิชา   

ศึกษาโครงสร้างอะตอม  แบบจาํลองอะตอมของดอลตัน  แบบจาํลองอะตอมของทอมสนั  

แบบจาํลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด (+แชดวิก) แบบจาํลองอะตอมของโบร์ แบบจาํลองอะตอมแบบกลุ่ม

หมอก  สญัลักษณนิ์วเคลียร์   ไอโซโทป (Isotope)  การจัดอเิลก็ตรอนในอะตอม  ตารางธาต ุ(Periodic 

table)  

ธาตุและสารประกอบ  ธาต ุ(Element)  สารประกอบ (Compound)  พันธะเคมี (Chemical bond)  

พันธะไอออนิก (Ionic bond) การเขยีนสตูรและการเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก   พันธะโคเวเลนต ์

(Covalent bond)   ชนิดของพันธะโคเวเลนต์  การเขยีนสตูรและการเรียกช่ือสารประกอบโคเวเลนต์  สารโคเว

เลนตท์ี่เกดิเป็นโครงผลึกร่างตาข่าย แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุล (Intermolecular Force)  พันธะโลหะ 

(Metallic bond) สมบัติธาตุตามหมู่   ธาตุแทรนซิชัน  สมบัติของธาตุแทรนซิชัน   ธาตกุมัมันตรังส ี

(Radioactive element) การสลายตวัของธาตกุมัมันตรังส ี คร่ึงชีวิตของธาต ุ(t 1/2)  ปฏกิริิยานิวเคลียร์ 

อตัราการเกดิปฏกิริิยา อตัราการเกดิปฏกิริิยา  ทฤษฎกีารชน (Collision Theory) ทศิทางการชน 

พลังงานกบัการเกดิปฏกิริิยา ปัจจยัที่มีอทิธพิลต่ออตัราการเกดิปฏกิริิยา โดยมีการสบืเสาะหาความรู้และ

จติวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และนาํความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 

 

ตวัช้ีวัด 

ว3.1  ม.4-6  4/1-5 

ว3.2  ม.4-6  4/1-2 

ว8 .1  ม4-6 4/1-11 

รวม 18 ตวัช้ีวัด 

 

 
 

 



ภาคเรียนที่  1 

โครงสร้างรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5   เวลา  40  ช่ัวโมง   คะแนนเกบ็  100  คะแนน 

 

ลาํดับที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตวัช้ีวัด 

มาตรฐานสากล เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนักคะแนน

(100) 

1 ศึกษาโครงสร้างอะตอม   ว3.1  ม.4-6  

4/1-3 

TOK 10 10 

2 ธาตุและสารประกอบ   ว3.1  ม.4-6  

4/4-5 

TOK 10 20 

3 สอบกลางภาค   20 

4 อตัราการเกดิปฏกิริิยา ว3.2  ม.4-6  

4/1-2 

TOK 16 15 

5 รายงานการสาํรวจ  และ/

หรือช้ินงานการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  

ม.4/.... 

ว8 .1  ม4-6  

4/1-11 

CAS 2 5 

6 สรปุทบทวนภาพรวม  (สอบปลายภาค) 2 30 

หมายเหตุ  อตัราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกบัการสอบ  70:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาศาสตรพ์ื้ นฐาน 4 (ชีววิทยาพื้ นฐาน 1) 
คาํอธบิายรายวิชา   

ศึกษาเซลล์และการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต เซลล์ (Cell) ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต เน้ือเย่ือ 

อวัยวะ ระบบอวัยวะ โครงสร้างพ้ืนฐานของเซลล์ ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) นิวเคลียส 

(Nucleus) หน้าที่ของโครงสร้างพ้ืนฐานของเซลล์ ผนังเซลล์, เย่ือหุ้มเซลล์, ออร์แกเนลล์, เซนทริโอล, เซนทริ

โอล, กอลจิคอมเพลกซ์, ไลโซโซม, ไมโทคอนเดรีย, ไมโทคอนเดรีย, ไรโบโซม, แวคิวโอล, นิวเคลียส 

การลาํเลียงสารผ่านเซลล์  การลาํเลียงสารแบบผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ การแพร่ (Diffusion) ออสโมซิส 

(Osmosis) สารละลายไอโซโทนิก (Isotonic Solution) สารละลายไฮเพอร์โทนิก (Hypertonic Solution)  

สารละลายไฮโพโทนิก (Hypotonic Solution) การแพร่แบบฟาซิลิเทต (Facilitated Diffusion)  การลาํเลียง

แบบใช้พลังงาน หรือแอกทฟีทรานสปอร์ต (Active Transport)  การลาํเลียงสารแบบไม่ผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ เอก

โซไซโทซิส (Exocytosis) เอนโดไซโทซิส (Endocytosis) ฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis) พิโนไซโทซิส 

(Pinocytosis) การนาํสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศยัตวัรับ (Receptor-Mediated Endocytosis)  

การแบ่งเซลล์ประเภทของการแบ่งเซลล์  การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Mitotic cell division) การแบ่ง

เซลล์แบบไมโอซิส (Meiotic Cell Division)  

การรักษาดุลยภาพของร่างกาย  กลไกการรักษาดุลยภาพ การรักษาสมดุลของอณุหภมิู การรักษา

สมดุลของนํา้  การรักษาสมดุลของกรด-เบส   การรักษาสมดุลของแร่ธาตุ   การรักษาดุลยภาพของนํา้ในพืช 

การรักษาดุลยภาพของนํา้และสารต่างๆ ในร่างกายการรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในร่างกาย การรักษาดุลย

ภาพของนํา้และแร่ธาตใุนสิ่งมีชีวิตอื่นๆการรักษาดุลยภาพของอณุหภมิูในร่างกาย การรักษาดุลยภาพของนํา้

และสารต่างๆ ในร่างกาย  ไต  กลไกการผลิตนํา้ปัสสาวะของหน่วยไต  การรักษาดุลยภาพของนํา้และแร่ธาตุ

ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  การรักษาดุลยภาพอณุหภมิูของสตัว์  โดยมีการสบืเสาะหาความรู้และจติวิทยาศาสตร์  

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   และนาํความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 

ศึกษาระบบภมิูคุ้มกนั (Immune System) ระบบภมิูคุ้มกนั (Immune System), กลไกการสร้าง

ภมิูคุ้มกนั   ระบบนํา้เหลือง (Lymphatic System)  ส่วนประกอบและของระบบนํา้เหลือง  อวัยวะนํา้เหลือง 

ต่อมนํา้เหลือง  ประเภทของภมิูคุ้มกนั  ภมิูคุ้มกนัตามธรรมชาต ิ(Natural Immunity)    ภมิูคุ้มกนัหลังการ

คลอด (Acquired Immunity) ภมิูคุ้นกนัก่อเอง (Active Immunity)  ภมิูคุ้มกนัรับมา (Passive Immunity)  

ความผดิปกติของระบบภมิูคุ้มกนัในร่างกาย  โรคภมิูแพ้ (Allergy) โรคการสร้างภมิูต้านทานเน้ือเย่ือตนเอง 

(Autoimmune Discases)  เอดส ์(AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome)  

 

ตวัช้ีวัด 

ว1.1  ม4-6   5/1-4   ว8 .1  ม4-6 5/1-11 

รวม 15 ตวัช้ีวัด 



ภาคเรียนที่  2 

โครงสร้างรายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5   เวลา    40  ช่ัวโมง   คะแนนเกบ็  100  คะแนน 

 

ลาํดับที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตวัช้ีวัด 

มาตรฐานสากล เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน

(100) 

1 ศึกษาเซลล์และการรักษาดุลย

ภาพของสิ่งมีชีวิต 

ว1.1  ม4-6   6/1 

 

TOK 8 10 

2 การลาํเลียงสารผ่านเซลล์   ว1.1  ม4-6   6/1 TOK 6 10 

3 การแบ่งเซลล์ ว1.1  ม4-6   6/1 TOK 6 10 

 สอบกลางภาค   20 

4 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย   ว1.1  ม4-6   

6/2-3 

TOK 6 8 

5 ศึกษาระบบภมิูคุ้มกนั  

(Immune System) 

ว1.1  ม4-6   6/4 TOK 6 8 

6 รายงานการสาํรวจ  และ/หรือ

ช้ินงานการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ม.

5/.... 

ว8 .1  ม4-6 5/1-

11 

CAS 5 4 

 สรปุทบทวนภาพรวม  (สอบปลายภาค) 3 30 

หมายเหตุ  อตัราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกบัการสอบ  70:30 

 
 

 

 

 

 

 

 



วิทยาศาสตรพ์ื้ นฐาน 5 (เคมีพื้ นฐาน 2+โลก ดาราศาสตร ์อวกาศ)  
คาํอธบิายรายวิชา   

ศึกษาสารชีวโมเลกุล ไขมันและนํา้มัน (Fat and Oil)  กรดไขมัน (Fatty Acid)  สมบตัแิละปฏกิริิยา

ของลิปิด  ปฏกิริิยาไฮโดรจิเนชัน (Hydrogenation)   การเกดิกล่ินหืน ปฏกิริิยาออกซิเดชัน (Oxidation)  

ปฏกิริิยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) การสะสมไขมันในร่างกาย  ปฏกิริิยาสะปอนนิฟิเคชัน (Saponification)  

นํา้กระด้าง   ผงซักฟอก (Detergent)  โปรตีน (Protein) กรดอะมิโน (Amino Acid)  พันธะเพปไทด ์

(Peptide bond)  สมบตัแิละปฏกิริิยาของโปรตนี ปฏกิริิยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis)  การทดสอบไบยูเรต 

(Biuret test)  การเปล่ียนสภาพของโปรตนี   ประเภทโปรตีน   เอนไซม์ (Enzyme)  คาร์โบไฮเดรต 

(Carbohydrate)  ปฏกิริิยาของคาร์โบไฮเดรต  ปฏกิริิยากบัสารละลายเบเนดกิต ์(Benedict solution)  

ปฏกิริิยากบัสารละลายไอโอดนี            

 ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ผลิตภัณฑจ์ากการกล่ันนํา้มันปิโตรเลียม  

นํา้มันเบนซิน (gasoline) คุณภาพนํา้มันเบนซินกบัเลขออกเทน  การปรับปรงุคุณภาพนํา้มันเบนซิน  นํา้มัน

ดเีซล   การแยกแกส๊ธรรมชาต ิ พอลิเมอร์  พอลิเมอร์ (Polymer)  มอนอเมอร์ (Monomer)  ประเภทของ

พอลิเมอร์  ปฏกิริิยาพอลิเมอไรเซชัน (Polymerization)  โครงสร้างพอลิเมอร์   พลาสตกิ  ประเภทของ

พลาสตกิ  เส้นใย (Fiber)  ยาง (Rubber) ยางธรรมชาต ิ(Natural Rubber)  ยางสงัเคราะห์ (Synthetic 

Rubber)โดยมีการสบืเสาะหาความรู้และจติวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   และนาํความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ศึกษาโครงสร้างโลก และการเปล่ียนแปลงของโลก  การเปล่ียนแปลง

ของธรณภีาค  ธรณปีระวัติ  การกาํเนิดเอกภพ  วิวัฒนาการของดาวฤกษ์  การกาํเนิดระบบสริุยะ  และ

เทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของโลกของเรา  โดย

มีการสบืเสาะหาความรู้และจติวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   และนาํความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 

 

ตวัช้ีวัด 

ว3.2  ม4-6  5/7-9 

ว3.2  ม4-6  5/3-6 

ว7.1  ม4-6  5/1-2 

ว7.2  ม4-6  5/1-3 

ว8 .1  ม4-6 5/1-11 

รวม 22 ตวัช้ีวัด 

 

 

 



ภาคเรียนที่  1 

โครงสร้างรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6   เวลา 40 ช่ัวโมง         คะแนนเกบ็  100  คะแนน 

 

ลาํดับที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัช้ีวัด 

มาตรฐานสากล เวลา (ช่ัวโมง) นํา้หนักคะแนน

(100) 

1 สารชีวโมเลกุล ว3.2  ม4-6  6/7-9 TOK 10 15 

2 ปิโตรเลียมและพอลิ

เมอร์ 

ว3.2  ม4-6  6/3-6 TOK 10 15 

3 สอบกลางภาค   20 

4 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 

ว7.1  ม4-6  6/1-2 

ว7.2  ม4-6  6/1-3 

TOK 16 15 

5 รายงานการสาํรวจ  

และ/หรือช้ินงานการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียน  ม.6/.... 

ว8 .1  ม4-6 6/1-11 CAS 2 5 

6 สรปุทบทวนภาพรวม  (สอบปลายภาค)  2 30 

หมายเหตุ  อตัราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกบัการสอบ  70:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาศาสตรพ์ื้ นฐาน 6 (ชีววิทยาพื้ นฐาน 2) 
คาํอธบิายรายวิชา   

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซม  กรดนิวคลีอกิ  นิวคลีโอไทด ์(Nucleotide)   

นิวคลีโอไซด ์(Nucleoside) ลักษณะโครงสร้างของ DNA และ RNA  ความแตกต่างระหว่าง DNA และ RNA 

ชนิดของเบสที่พบใน DNA nucleotide  ชนิดของเบสที่พบใน RNA nucleotide  ยีน (Gene)  พันธุศาสตร์ 

(Genetics)   พันธุกรรม (Genetic)  ความหมายของคาํศพัทท์ี่เกี่ยวข้องกบัการศกึษาการถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมโดยยีนด้อยบนออโตโซม (Autosome) และ

โครโมโซมเพศ (Sex Chromosome) พงศาวลี หรือพันธุประวัต ิ(Pedigree) มิวเทชัน (Mutation)พันธุ

วิศวกรรม (Genetic Enginerring)   จเีอม็โอ (GMOs) การโคลน (Cloning) ลายพิมพ์ดเีอน็เอ (DNA 

fingerprint)  เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) ประเภทของ

สิ่งมีชีวิตตามจาํนวนเซลล์ และตามการมีเย่ือหุ้มนิวเคลียส การจดัหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต สปีชีส(์Species) 

สิ่งมีชีวิตใน 5 อาณาจักร ไวรัส (Virus)   

สิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดล้อม คาํนิยามของระบบนิเวศ  ประชากร (Population) กลุ่มสิ่งมีชีวิต 

(Community) แหล่งที่อยู่อาศัย (Habitat) องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสมัพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิตในเชิง

อาหาร การถ่ายทอดพลังงานภายในระบบนิเวศ รปูแบบของการถ่ายทอดพลังงาน โซ่อาหาร (Food Chain) 

สายใยอาหาร (Food Web) การเปล่ียนแปลงแทนที่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ (Ecological Succession) 

ประเภทของการเปล่ียนแปลงแทนที่ มนุษย์กบัสภาวะแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาต ิมลภาวะทางอากาศ 

การทาํลายโอโซนในบรรยากาศ โดยมีการสบืเสาะหาความรู้และจติวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   และนาํ

ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 

ตวัช้ีวดั 

ว1.2  ม4-6  6/1-3 

ว2.1  ม4-6  6/1-3 

ว2.2  ม4-6  6/1-3 

ว8 .1  ม4-6 6/1-11 

รวม 20 ตวัช้ีวัด 

 

 
 



 

 

ภาคเรียนที่  2 

โครงสร้างรายวิชา วิทยาศาสตร์ 6 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6   เวลา 40 ช่ัวโมง         คะแนนเกบ็  100  คะแนน 

 

ลาํดับที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตวัช้ีวัด 

มาตรฐานสากล เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน(100) 

1 การถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม 

ว1.2  ม4-6  

6/1-2 

TOK 10 15 

2 ความหลากหลายทางชีวภาพ ว2.1  ม4-6  

6/1-3 

TOK 10 15 

3 สอบกลางภาค   20 

4 สิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดล้อม ว2.2  ม4-6  

6/1-3 

 

TOK 16 15 

5 รายงานการสาํรวจ  และ/

หรือช้ินงานการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ม.

6/.... 

ว8 .1  ม4-6 

6/1-11 

CAS 2 5 

6 สรปุทบทวนภาพรวม  (สอบปลายภาค)  2 30 

หมายเหตุ  อตัราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกบัการสอบ  70:30 

 

 

 

 

 


