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คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ว30101 ฟิสิกสพ์ื้ นฐาน  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4     เวลา  80 ชัว่โมง 

              ศกึษาวิเคราะห์ความหมายของปริมาณสเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์  การบวกเวกเตอร์  การหา เวกเตอร์

ลัพธ์โดยการเขียนรปู  และการคาํนวณเวกเตอร์ อธบิายความหมายของการกระจัด             ระยะทาง  อตัราเรว็  

อตัราเรว็เฉล่ีย  ความเรว็  ความเรว็เฉล่ีย  ความเร่ง  ความเร่งเฉล่ีย อตัราเร่ง  อตัราเร่งเฉล่ีย   ทดลองและสรุป

เกี่ยวกบัการเคล่ือนที่ในหนึ่งมิติที่มีความเร่งคงตัว   และอธบิายด้วยสมการการเคล่ือนที่อย่างง่าย   การเคลื่อนที่

แบบวงกลม   การเคล่ือนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  การเคล่ือนที่แบบ             โปรเจคไทล์   การเคลื่อนที่ของ

วัตถุในสนามโน้มถ่วง  การเคล่ือนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็  การใช้ประโยชน์

จากการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส  คล่ืนกล  เสยีง  สมบัติของเสยีงและการ

ได้ยินเสยีง สเปกตรัมของคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า   ปฎิกริิยานิวเคลียร์  กมัมันตรังส ี ไอโซโทป  และการใช้ประโยชน์

ในทางสร้างสรรค์รวมถงึผลต่อสิ่งมชีีวติและสิ่งแวดล้อม   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ  การสืบค้น      ข้อมูล  

อธิบายและทดลองเพ่ือให้เกดิความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสนิใจ  

นาํความรู้ไปใช้ในชีวติประจาํวัน  มจีติวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยม ที่เหมาะสม 

  

ตวัช้ีวดั 

ว 4.1     ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4  

ว 4.2     ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3  

ว 5.1     ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/6 , ม.4-6/7 , ม.4-6/8 , 

ม.4-6/9  

 รวม   16   ตวัช้ีวดั 

 



โครงสรา้งรายวิชา   ว31201   ฟิสิกส ์1 

ลาํดบัท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

 

เวลา 

(ชัว่โมง) 

น้ําหนักคะแนน 

(100) 

1 

ปริมาณสเกลาร ์ ปริมาณเวกเตอร ์  

การบวกเวกเตอร ์ การหา เวกเตอรล์พัธโ์ดยการเขียนรปู  และ

การคาํนวณเวกเตอร ์ 

5 5 

2 

ความหมายของการกระจดั             ระยะทาง  อตัราเร็ว  

อตัราเร็วเฉล่ีย  ความเร็ว  ความเร็วเฉล่ีย  ความเร่ง  ความเร่ง

เฉล่ีย อตัราเร่ง  อตัราเร่งเฉล่ีย 

6 5 

3 
การเคล่ือนท่ีในหน่ึงมิติท่ีมีความเร่งคงตวั  

สมการการเคล่ือนท่ีอยา่งงา่ย 
6 5 

4 การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม    6 5 

5 การเคล่ือนท่ีแบบฮารม์อนิกอยา่งงา่ย   3 2 

6 การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไทล ์ 3 3 

7 สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 4 20 

8   การเคล่ือนท่ีของวตัถุในสนามโน้มถ่วง  การเคล่ือนท่ีของ

อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแมเ่หล็ก   

5 5 

9 การใชป้ระโยชน์จากการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ แรงยดึเหน่ียว

ระหวา่งอนุภาคในนิวเคลียส   

7 5 

10 คล่ืนกล เสียง  สมบติัของเสียงและการไดย้นิเสียง 7 5 

11 สเปกตรมัของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า    

 

8 5 

12 ปฎกิิริยานิวเคลียร ์ กมัมนัตรงัสี  ไอโซโทป   10 5 

13 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 6 30 

14 รวมทั้งสิน ตลอดภาคเรียน 80 100 

 

 

 

 



คําอธิบายรายวิชา โลก  ดาราศาสตร ์และอวกาศ 

รายวิชา ว30104 โลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ         ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4   เวลา  40  ชัว่โมง 

 

 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีของโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีภาคของโลก การเกิด

ภเูขา รอยเล่ือน รอยคดโค้ง แผ่นดนิไหว ภเูขาไฟระเบิด ซ่ึงมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การลาํดับช้ันหิน 

อายุของหิน ซากดึกดาํบรรพ์ โครงสร้างทางธรณีวิทยา ที่อธิบายประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่ การเกิดและ

วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ การส่งดาวเทียมโคจรรอบโลก 

ประโยชน์ของดาวเทยีม การสาํรวจอวกาศ โดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ การสังเกต 

การสบืค้นข้อมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพ่ือให้เกดิความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี

ความสามารถในการตัดสินใจ นาํความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจาํวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ

ค่านยิม 

 

 

ตวัช้ีวดั 

ว 6.1   ม.4/1 , ม. 4/2  , ม. 4/3 , ม. 4/4 , ม. 4/5 , ม. 4/6 

ว 7.1   ม 4/1 , ม. 4/2 

ว 7.2  ม. 4/1 , ม. 4/2 , ม.4/3 

ว 8.1  ม. 4/1, ม.4/2 , ม. 4/3 , ม. 4/4 , ม. 4/5 , ม. 4/6 , ม. 4/7 , ม. 48 

รวม  19  ตวัช้ีวดั 

 



โครงสรา้งรายวิชา ว30104  โลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 

ชั้น มธัยมศึกษาปีที ่4   เวลา  40  ชัว่โมง                                      คะแนนเก็บ   100  คะแนน 

ลาํดบั  

ที่ 

  ช่ือหน่วยการเรียนรู้     มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั เวลา

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

(100) 

1 โลกและการ

เปล่ียนแปลง 

ว 6.1 ม.4/1 ว 6.1 ม.4/2 ว6.1 ม.

4/3 

8 10 

2 ธรณภีาค ว 6/1 ม.4/4 4 5 

3 ธรณปีระวตัิ ว 6.1 ม.4/5 ว 6.1 ม.4/6 6 5 

4                                 สรปุทบทวนภาพรวม(สอบกลางภาค) 2 20 

5 เอกภพ ว7.1 ม.4/1   4 5 

6 ดาวฤกษ์ ว7.1 ม.4/2 4 10 

7 กาํเนิดระบบสริุยะ ว7.1 ม.4/3 4 5 

8 เทคโนโลยีอวกาศ  

ดาวเทยีม และยาน

อวกาศ 

ว7.2 ม.4/1 2 5 

9 เทคโนโลยีอวกาศ  

การใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีอวกาศ  

ว7.2 ม.4/2 4 5 

10                                สรปุทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค) 2 30 

                                        รวมทั้งสิ้น 1  ภาคเรียน 40 100 

 

 

 

 

 

 



ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

คําอธิบายรายวิชาฟิสิกส ์

รายวิชา ว31201 ฟิสิกส ์1                   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  เวลา  80 ชัว่โมง 

               ศึกษาวิเคราะห์  ปริมาณทางกายภาพ  หน่วยเอสไอ ปริมาณเวกเตอร์  ปริมาณส

เกลาร์ ความเรว็สมัพัทธ ์การเคล่ือนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามโน้มถ่วง  การกระจัด ความเรว็ 

ความเร่ง  คาํนวณหาปริมาณต่าง ๆ ของการเคล่ือนที่ในแนวตรง การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไตล์ 

แรงโน้มถ่วง     แรงดึงดูดระหว่างมวล  สมดุลของแรง ศูนย์ถ่วง ศูนย์กลางมวล ทอร์ก การ

เคลื่อนที่ในแนวตรง        งาน พลังงาน พลังงานศักย์โน้มถ่วง  พลังงานศักย์ยืดหยุ่น พลังงาน

จลน์  กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัม  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม   การชนแบบยืดหยุ่น   การ

ชนแบบไม่ยืดหยุ่น     การระเบิด   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้   การสาํรวจตรวจสอบ  การ

สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่

เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจนําความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  

จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู ้  รายวิชา ว31201   ฟิสิกส ์1 

1. สบืค้นข้อมูล และอภปิรายเกี่ยวกบัปริมาณทางกายภาพ ปริมาณเวกเตอร์ และปริมาณสเกลาร์ การบวกลบ

เวกเตอร์โดยการเขยีนรปูและการคาํนวณระบบหน่วยเอสไอ  

2. ทดลองวดัปริมาณต่าง ๆ ทางกายภาพ และนาํความคลาดเคลื่อนจากการวดัมาเขยีนกราฟ 

3. สบืค้นข้อมูลและอธบิายเกี่ยวกบัความเรว็สมัพัทธ ์
4. ทดลอง วิเคราะห์และคาํนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกบัการเคล่ือนที่ในหนึ่งมติด้ิวยความเร่งคงตวั  
5. การทดลอง  การสบืค้นความรู้และคาํนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองการเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล์

พร้อมนาํไปใช้ประโยชน ์

6. ทดลอง อภปิรายกฎการเคล่ือนที่ของนิวตนั สบืค้นข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกบัแรงดงึดูดระหว่างมวล  แรง

โน้มถ่วง และปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. สาํรวจตรวจสอบเกี่ยวกบัศูนยถ่์วง  ศนูยก์ลางมวล  

8. ทดลองและอภปิรายเกี่ยวกบัแรงเสยีดทาน  

9. สาํรวจตรวจสอบเกี่ยวกบัสภาพสมดุลของวัตถุ ขึ้นอยู่กบัผลรวมของแรงลัพธแ์ละผลรวมของทอร์ก 

10. สาํรวจตรวจสอบและอภปิรายเกี่ยวกบังาน กาํลัง การกระจดั และมุมระหว่างแรงกบัการกระจัด  พลังงาน

จลน์  พลังงานศกัย์  

11. ทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกบัผลรวมของพลังงานจลน์  พลังงานศกัย ์และกฎการอนุรักษ์พลังงานของวัตถุ 

12.  สาํรวจตรวจสอบและอภปิรายเกี่ยวกบัโมเมนตมั  มวล  ความเรว็ 

13.  สบืค้นข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกบั การชน  การระเบดิ  เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตมั 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรา้งรายวิชา   ว31201   ฟิสิกส ์1 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการ

เรียนรู ้

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกัคะแนน 

(100) 

1 ปริมาณทางกายภาพ 1,2 10 5 

2 
การเคล่ือนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงที่ 

และความเรว็สมัพัทธ ์
3,4 6 5 

3 การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไตล์ 5 6 5 

4 กฎการเคล่ือนที่ของนิวตนั 6 6 5 

5 จุดศนูยถ่์วงและจุดศนูยก์ลางมวล 7 2 2 

6 แรงเสยีดทาน 8 2 3 

7 แรงและสภาพสมดุล 9 4 5 

8 สรปุทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 4 20 

9 งาน,พลังงาน รปูพลังงาน และกาํลังงาน 

 

10 6 5 

10 พลังงานจลน์และพลังงานศักย ์ และกฎ

การอนุรักษ์พลังงาน 

11 10 5 

11 การดลและโมเมนตมั 12 8 5 

12 การชน  การระเบดิ  และกฎการอนุรักษ์

โมเมนตมั 

13 10 5 

13 สรปุทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 6 30 

14 รวมทั้งสนิ ตลอดภาคเรียน  80 100 



คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ว32202  ฟิสิกส ์2                                                         ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1                                                          เวลา  80 ชัว่โมง 

 

               ศกึษาวิเคราะห์ คาํนวณหาปริมาณต่าง ๆ ของการเคล่ือนที่แบบแบบวงกลม  การเคล่ือนที่แบบ

ฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคล่ือนที่แบบหมุน สภาพยดิหยุ่น ความเค้น  ความเครียด  สมบัตทิั่วไปของของไหล  

ความหนาแน่น  ความดัน  ความตงึผวิ  ความหนดื  การลอยตัว  กฎของอาร์คิมดีสิ  กฎของพัสคาล  กฎของส

โตกส ์  สมการของแบร์นูลลีร์  แสงและทศันอปุกรณ ์  อตัราเรว็ของแสง สมบัตขิองแสง  การสะท้อน  การหัก

เห ทศันอปุกรณ ์  ความสว่าง ความเข้มแสง แสงโพลาไรซ์  การถนอมสายตา ตาและการมองเหน็ส ี โดยใช้

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสบืเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ  การสบืค้นข้อมูลและการอภปิราย  

เพ่ือให้เกดิความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มคีวามสามารถในการตัดสนิใจนาํ

ความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจาํวัน  มจีติวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู ้  รายวิชา ว32202   ฟิสิกส ์2 

1. การทดลองการเคล่ือนที่แบบวงกลม 

2. การสบืค้นความรู้ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบวงกลมและนาํไปใช้ประโยชน ์

3. การทดลองการเคล่ือนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

4. การสบืค้นความรู้ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและนาํไปใช้ประโยชน ์

5. การทดลองการเคล่ือนที่แบบหมุน  ความเร่งเชิงมุม  โมเมนตัมเชิงมุม 

6. การสบืค้นความรู้ เร่ืองการเคลื่อนที่แบบหมุน  และ นาํไปใช้ประโยชน ์

7. การสบืค้นข้อมูลและอธบิายเกี่ยวกบัสภาพยดืหยุ่นของวัตถุ ความเค้น  ความเครียด มอดูลัสของความ

ยดืหยุ่น  และการนาํไปใช้ประโยชน์ 

8. การสาํรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกบัสมบัติทั่วไปของของไหล  ความดัน  ความหนาแน่น 

ความตึงผวิ ความหนืด และการลอยตัว 

9. การสาํรวจตรวจสอบและอภปิรายเกี่ยวกบักฎของสโตกส ์ กฎของพัสคาล  และหลักของอาร์คิมดีสิ 

10. การสาํรวจตรวจสอบและอภปิรายเกี่ยวกบัหลักของแบร์นูลลีร์ 
11.การทดลองวเิคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกบัการสะท้อนของแสงซึ่งสามารถนาํสมบัตนิี้ ไปหาตาํแหน่งและ

ขนาดของภาพที่เกดิจากกระจกเงา โดยการเขียนภาพและการคาํนวณ 

12.การทดลองวเิคราะห์และอภิปรายการหักเหของแสงเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างตวักลางสองชนิดซึ่งเป็นไปตาม

กฎของสเนลล ์ สาํหรับตวักลางบางชนิด  สาเหตทุาํให้เกดิการกระจายแสง  รุ้งกนินํา้ 

13.การทดลองวเิคราะห์และอภิปรายการหักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส ์โดยการเขยีนภาพและการคาํนวณ 

14.การทดลองและอภิปรายเกี่ยวกบัแสงโพลาไรซ์ซ่ึงเป็นแสงที่มีระนาบของสนามไฟฟ้าเพียง

ระนาบใดระนาบหน่ึง  ส่วนแสงที่มีระนาบของสนามไฟฟ้าหลายระนาบ เรียกว่าแสงไม่โพลาไรซ์ 

15.การอภิปรายและวิเคราะห์เกี่ยวกบัความเข้มของแสงซ่ึงหมายถงึพลังงานต่อพ้ืนที่ต่อเวลา      

ความสว่างขึ้นกบัความเข้มแสงและชนิดของแหล่งกาํเนิดแสง 

16.สบืค้น  อธบิาย   ทดลอง  และคาํนวณเกี่ยวกบัแสงกบัทศันอปุกรณ ์

17. การมองเหน็แสงส ี นัยน์ตาและการถนอมสายตา 

 

 

 



โครงสรา้งรายวิชา   ว32202   ฟิสิกส ์2 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการ

เรียนรู ้

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกัคะแนน 

(100) 

1 การเคล่ือนที่แบบวงกลม 1,2 6 5 

2 การเคล่ือนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 3,4 4 5 

3 การเคล่ือนที่แบบหมุน 5,6 4 5 

4 
สภาพยดืหยุ่นของวตัถุ    ความเค้น 

ความเครียด     มอดูลัสของความยดืหยุ่น 

7 6 5 

5 กลศาสตร์ของของไหล 7,8,9,10 14 10 

8 สรปุทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 6 20 

6 แสงและการสะท้อนแสง 11, 4 5 

7 การหักเหของแสง 12,13 10 5 

9 แสงโพลาไรซ์ 14 2 1 

10 ความเข้มและความสว่างของแสง 15 2 2 

11 แสงและทศันอปุกรณ ์ 16 10 4 

12 
การเหน็แสงส ี นัยน์ตา และการถนอม

สายตา 
17 6 3 

13 สรปุทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 6 30 

14 รวมทั้งสนิ ตลอดภาคเรียน  80 100 

 



คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ว 32203  ฟิสิกส ์3                                                     ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 2                                                         เวลา  80 ชัว่โมง 

               ศึกษาวิเคราะห์  แรงระหว่างประจุไฟฟ้า  สนามไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้าคาํนวณหา

ปริมาณต่าง ๆ ของการเคล่ือนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหลก็  และสนามไฟฟ้า     ตัวเกบ็ประจุ  ความจุ

ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า  แรงเคล่ือนไฟฟ้า  กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอฟ ใช้ในการคาํนวณหาปริมาณต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง วีทสโตนบริดจ์ หลักการของมอเตอร์  หลักการของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  หลักการของหม้อแปลง  

ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ  การ

สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้   ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี

ความสามารถในการตัดสนิใจนาํความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจาํวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และ

ค่านยิมที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู ้  รายวิชา ว32203   ฟิสิกส ์3 

 

1.สาํรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกบัแรงกระทาํระหว่างอนุภาคที่มปีระจุ  

2.สาํรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกบั  พลังงานศกัย์ไฟฟ้า และ ศกัยไ์ฟฟ้า ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 

3.สาํรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกบัตัวเกบ็ประจุ  ความจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และพลังงานที่สะสม

ในตัวเกบ็ประจุ 

4.สบืค้นข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกบัสนามไฟฟ้าและการเหนี่ยวนาํ ซึ่งนาํไปใช้อธบิายการทาํงานของอปุกรณ์

ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองกาํจัดแกส๊พิษ  เคร่ืองกาํจัดฝุ่ น และเคร่ืองกาํจดัควัน 

5.สาํรวจตรวจสอบและอธบิายเกี่ยวกบัการเคล่ือนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตวักลาง  ไปสู่การวิเคราะห์หาสมการ

ของกระแสไฟฟ้าในลวดตวันาํโลหะ 

6.สาํรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกบัแรงเคล่ือนไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าที่ประจุไฟฟ้าได้รับจากแหล่งกาํเนิด

ไฟฟ้าเท่ากบัพลังงานไฟฟ้าที่ประจุไฟฟ้าใช้ในวงจรไฟฟ้า 

7.สบืค้นข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกบักฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ 

8.ทดลองวทีสโคนบริดจ ์

9.สาํรวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกบัแรงกระทาํต่ออนุภาคที่มปีระจุไฟฟ้าที่เคล่ือนที่เข้าไปใน

สนามแม่เหลก็และแรงกระทาํต่อลวดตวันาํที่มกีระแสไฟฟ้าไหลผ่านและวางในสนามแม่เหลก็ 

10.ทดลองและอภปิรายเกี่ยวกบัโมเมนต์ของแรงคู่ควบที่กระทาํต่อขดลวดที่มกีระแสไฟฟ้าผ่านและวางใน

สนามแม่เหลก็ 

11.สบืค้นข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกบัแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหนี่ยวนาํ เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

12. ทดลองหลักการทาํงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 

13.การสาํรวจตรวจสอบและอภปิรายเกี่ยวกบัไฟฟ้ากระแสสลับซ่ึงเป็นไฟฟ้าที่มคีวามต่างศกัย์ไฟฟ้าและ

กระแสไฟฟ้าแปรค่าตามเวลาโดยมลัีกษณะเป็นรปูไซน ์  

14.การสาํรวจตรวจสอบและอภปิรายเกี่ยวกบัไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้นที่ประกอบด้วยตวัต้านทาน ตวัเกบ็

ประจุ  และตวัเหนี่ยวนาํ 



โครงสรา้งรายวิชา   ว32203   ฟิสิกส ์3 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการ

เรียนรู ้

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกัคะแนน 

(100) 

1 แรงระหว่างประจุไฟฟ้า 1 6 3 

2 พลังงานศกัย์ไฟฟ้า และ ศักยไ์ฟฟ้า ความต่าง

ศกัยไ์ฟฟ้า 

2 4 3 

3 ตวัเกบ็ประจุ  ความจุไฟฟ้า 3 4 3 

4 การนาํหลักการเหนี่ยวนาํสนามไฟฟ้าไปใช้

เกี่ยวกบัอปุกรณเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า 

4 4 2 

5 กระแสไฟฟ้า 5 6 3 

6 แรงเคล่ือนไฟฟ้า 6 4 2 

7 กฎของโอห์ม และกฎของเคอร์ชอฟฟ์ 7 6 2 

8 วีทสโคนบริดจ์ 8 2 2 

8 สรปุทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 4 20 

10 แรงกระทาํต่ออนุภาคที่มปีระจุไฟฟ้าที่เคล่ือนที่

เข้าไปในสนามแม่เหลก็ และแรงกระทาํต่อลวด

ตวันาํที่มกีระแสไฟฟ้าไหลผ่านและวางใน

สนามแม่เหลก็ 

9 8 5 

11 โมเมนตข์องแรงคู่ควบที่กระทาํต่อขดลวดที่มี

กระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหลก็ 

 

10 8 5 

12 แรงเคล่ือนไฟฟ้าเหนี่ยวนาํ  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 11 6 5 



13 หลักการทาํงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 12 2 5 

14 ไฟฟ้ากระแสสลับ 13 4 5 

15 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้นที่ประกอบ 

ด้วยตัวต้านทาน  ตัวเกบ็ประจุ  และตัว

เหน่ียวนาํ 

14 6 5 

16 สรปุทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 6 30 

17 รวมทั้งสนิ ตลอดภาคเรียน  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ว 33204  ฟิสิกส ์  4                                                    ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1                                                        เวลา  80 ชัว่โมง 

 

               ศกึษาวิเคราะห์ ความร้อน อณุหภมู ิ  การเปลี่ยนสถานะของสาร  กฎข้อหน่ึงของอณุหพลศาสตร์  

เคร่ืองยนตค์วามร้อน  ประสทิธภิาพของเคร่ืองยนต ์  คล่ืน  สมบตัขิองคล่ืน การสะท้อน  การหักเห  การ

เล้ียวเบน  การแทรกสอด  องค์ประกอบของคล่ืน  ความถี่  ความยาวคล่ืน  อตัราเรว็คล่ืน  คล่ืนเสยีง  

มลภาวะของเสยีง  ที่มผีลต่อสขุภาพ  การนาํความรู้ เสยีงไปใช้ประโยชน ์    คลื่นแสง  สมบตัขิองแสง  การ

เล้ียวเบน  การแทรกสอด  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสบืเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ  

การสบืค้นข้อมูลและการอภปิราย  เพ่ือให้เกดิความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี

ความสามารถในการตดัสนิใจนาํความรู้ ไปใช้ในชีวติประจาํวัน  มจีติวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และ

ค่านยิมที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู ้  รายวิชา ว33204   ฟิสิกส ์4 

 

1.ทดลองเกี่ยวกบัการถ่ายโอนความร้อนจากสารที่มอีณุหภมูสิงูไปสู่สารที่มอีณุหภมูติํ่ากว่า 

2. สาํรวจตรวจสอบและอภิปราย เกี่ยวกบัทฤษฎจีลนข์องแกส๊  ทาํให้เข้าใจการเปล่ียนสถานะของ 

    สาร  การถ่ายโอนความร้อน 

3.สบืค้นข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกบักฎข้อที่หนึ่งของอณุหพลศาสตร์ 

4. สบืค้นข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกบัเคร่ืองยนตค์วามร้อน  ซ่ึงเปล่ียนความร้อนเป็นงานหรือ 

   พลังงานกลหลักการตู้เยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 

5. สาํรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกบัคล่ืนกล คล่ืนตามยาว  คลื่นตามขวาง      อตัราเรว็ของการ 

  แพร่ขึ้นอยู่กบัความยาวคล่ืน และความถี่  

6. สาํรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกบัการรวมกนัของคล่ืนที่เคล่ือนที่พบกนัตั้งแต่สองขบวน 

7. ทดลองเกี่ยวกบัสมบัติของคล่ืน ได้แก่  การสะท้อน การหักเห  การแทรกสอด และการ

เล้ียวเบน 

8. สาํรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกบัสมบตัิของคล่ืนเสยีง  ได้แก่  การสะท้อน การหักเห  

     การแทรกสอด และการเล้ียวเบน 

9. สาํรวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกบัการสั่นพ้อง  และการพ้องเสยีง 

10.สบืค้นข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกบัความเข้มเสยีง ระดับความเข้มเสยีง ของการได้ยนิ  โอเวอร์โทน 

   อลัตราซอนิก  อนิฟราซอนกิ 

11. สาํรวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกบัปรากฏการณด์อปเพลอร์  คล่ืนกระแทก 

12.สาํรวจตรวจสอบและวิเคราะห์ เกี่ยวกบัสมบัติการแทรกสอดและการเล้ียวเบนของแสง 

 



โครงสรา้งรายวิชา   ว33204   ฟิสิกส ์4 

 

ลาํดบั

ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกัคะแนน 

(100) 

1 การถ่ายโอนความร้อนจากสารที่มอีณุหภมูิ

สงูไปสู่สารที่มีอณุหภมูติํ่ากว่า 

1 6 4 

2 สมบัตืและทฤษฎจีลน์ของแกส๊   2 8 4 

3 กฎข้อที่หนึ่งของอณุหพลศาสตร์ 3 6 2 

4 เคร่ืองยนตค์วามร้อน  ซึ่งเปลี่ยนความ

ร้อนเป็นงานหรือ   พลังงานกลหลักการ

ตู้เยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 

4 4 2 

5 คล่ืนกล 5 8 5 

6 การรวมกนัของคล่ืนที่เคล่ือนที่พบกนั

ตั้งแต่สองขบวน 

6 4 3 

7 สรปุทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 4 20 

8 สมบัติของคล่ืน 7 6 4 

9 สมบัติของคล่ืนเสยีง   8 6 5 

10 การสั่นพ้อง  และการพ้องเสยีง 9 4 5 

11 ความเข้มเสยีง ระดับความเข้มเสยีง ของ

การได้ยนิ  โอเวอร์โทน   อลัตราซอนกิ  

อนิฟราซอนกิ 

10 8 6 



12 ปรากฏการณด์อปเพลอร์  คล่ืนกระแทก 11 4 5 

13 สมบัติการแทรกสอดและการเล้ียวเบนของ

แสง 

12 6 5 

14 สรปุทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 6 30 

15 รวมทั้งสนิ ตลอดภาคเรียน  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ว33205  ฟิสิกส ์ 5                                                    ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 2                                                        เวลา  80 ชัว่โมง 

            

            ศึกษาวิเคราะห์ คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า  สเปกตรัมของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  อนัตรายของคล่ืน  

แม่เหลก็ไฟฟ้า  แบบจาํลองอะตอม  ปรากฏการณโ์ฟโตอเิลก็ทริก  ปรากฏการณค์อมป์ตนั ทวภิาพของคล่ืน

และอนุภาคทฤษฎอีะตอมของโบร์  โครงสร้างอะตอมตามทฤษฎคีวอนตมั รังสเีอกซ์ เลเซอร์ แรงยึดเหนี่ยวใน

นิวเคลียส  แรงนิวเคลียร์ ปฏกิริิยานิวเคลียร์  ฟิวชัน  ฟิชชัน  ปฏสิมัพันธร์ะหว่างสสารและพลังงาน  

กมัมนัตภาพรังส ี  และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต แรงยดึเหนี่ยวในนิวเคลียส  แรงนิวเคลียร์  ปฏกิริิยานิวเคลียร์  

ฟิวชัน  ฟิชชัน  ปฏสิมัพันธร์ะหว่างสสารและพลังงาน  กมัมันตภาพรังส ี  และผลกระทบต่อสิ่งมชีีวิต  

อเิลก็ทรอนิกสเ์ยื้องต้น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสบืเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ  

การสบืค้นข้อมูลและการอภปิราย  เพ่ือให้เกดิความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี

ความสามารถในการตดัสนิใจนาํความรู้ ไปใช้ในชีวติประจาํวัน  มจีติวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และ

ค่านยิมที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู ้  รายวิชา ว33205   ฟิสิกส ์5 

 

1. สาํรวจตรวจสอบและอภิปรายการเกี่ยวกบัเกดิคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าซึ่งเกดิจากประจุไฟฟ้าเคล่ือนที่ด้วย

ความเร่ง  องค์ประกอบของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

2. สบืค้นข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกบัสมบตัขิองคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าซ่ึงสามารถผ่านสญุญากาศได้และมี

อตัราเรว็ในสญุญากาศเท่ากนัหมดซ่ึงเท่ากบัอตัราเรว็แสง คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้ามคีวามถี่ค่า 

ต่าง ๆ ในช่วงกว้างมาก เรียกว่า  สเปกตรัมคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า แสงเป็นหน่วยหนึ่งของสเปกตรัมคล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้า 

3. สบืค้นข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกบัแบบจาํลองอะตอม โครงสร้างอะตอม การวัดประจุไฟฟ้า และมวลของ

อเิลก็ตรอนจากการทดลองของทอมสนั และการทดลองของมลิลิแกน 

4. สาํรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกบัปรากฏการณโ์ฟโตอเิลก็ทริก  ปรากฏการณน์ี้ 

      สนับสนุนว่าแสงมพีลังงานเป็นควอนตมั 

5. สาํรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกบัทฤษฎอีะตอมของไฮโดรเจนตามแนวความคิดของโบร์   อเิลก็ตรอน

จะวิ่งวนรอบนิวเคลียสในวงโคจรบางวงได้โดยไม่แผ่คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าโดยโมเมนตมัเชิงมุมมค่ีาเฉพาะ  และ

ถ้าอเิลก็ตรอนมกีารเปล่ียนวงโคจรจะมกีารรับหรือปล่อยพลังงานออกมาหนึ่งโฟตอน  หรือควอนตัมของ

พลังงาน 

6. อภิปรายเกี่ยวกบัการเกดิรังสเีอกซ์ซ่ึงมีสองแบบ มีความยาวคล่ืนแบบต่อเน่ืองและมคีวามยาว

คล่ืนเฉพาะค่า ซ่ึงสนับสนุนว่าแสงมีพลังงานเป็นควอนตัม 

7. อภปิรายเกี่ยวกบัทวภิาพของคล่ืนและอนุภาค  ซ่ึงคล่ืนแสดงคุณสมบัตขิองอนุภาคได้  และอนุภาคแสดง

คุณสมบตัขิองคล่ืนได้ 

8. สบืค้นข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกบัปรากฏการณค์อมป์ตนั และเป็นปรากฏการณท์ี่สนบัสนุนว่าคล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้าแสดงสมบตัเิป็นอนุภาคได้ 



9. อภปิรายเกี่ยวกบัโครงสร้างของอะตอมตามทฤษฎกีลศาสตร์ควอนตมัที่อธบิายว่าอะตอมประกอบด้วย

นิวเคลียสที่มอีเิลก็ตรอนซึ่งเปรียบเสมอืนกลุ่มหมอกที่ห่อหุ้ม  ความหนาแน่นของกลุ่มหมอกบอกถงึโอกาส      

ที่จะพบอเิลก็ตรอนที่ตาํแหน่งนั้น 

10. สาํรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกบัหลักการสบืค้นข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกบักมัมนัตภาพรังสซ่ึีงเป็น

ปรากฏการณท์ี่นิวเคลียสไม่เสถยีรเกดิการเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับตวัให้มเีสถยีรภาพ  โดยปล่อยอนุภาคบาง

ชนิดหรือพลังงานออกมา  และการสลายตวัของธาตกุมัมนัตรังสเีป็นแบบสุ่ม 

11. อภปิรายเกี่ยวกบัมวลพร่องซึ่งเป็นผลต่างระหว่างผลรวมของมวลของนิวคลีออนในนิวเคลียสกบัมวลของ

นิวเคลียส  พลังงานที่หาได้จากมวลพร่องเท่ากบัพลังงานยดึเหนี่ยวของนวิเคลียสนั้น 

12. สบืค้นข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกบัปฏกิริิยานิวเคลียร์ซ่ึงเป็นกระบวนการที่นวิเคลียสเกดิการเปล่ียนแปลง

องค์ประกอบ หรือระดบัพลังงาน    เช่น     ปฏกิริิยาฟิชชันและฟิวชัน   การสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังส ี  

13. ทดลองวงจรอเิลก็ทรอนิกสเ์บื้องต้นเกี่ยวกบั  ตรรกะ  การควบคุม  การขยายสญัญาณ และ

การกาํเนิดสญัญาณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรา้งรายวิชา   ว33205   ฟิสิกส ์5 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 

นํา้หนักคะแนน 

(100) 

1 คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 1 8 4 

2 สมบัตขิองคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 2 4 4 

3 แบบจาํลองอะตอม โครงสร้างอะตอม 3 6 3 

4 ปรากฏการณโ์ฟโตอเิลก็ทริก 4 4 3 

5 ทฤษฎอีะตอมของไฮโดรเจนตาม

แนวความคิดของโบร์ 

5 6 2 

6 รังสเีอกซ์ 6 4 2 

7 ทวภิาพของคลื่นและอนุภาค 7 4 2 

8 สรปุทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 4 20 

9 ปรากฏการณค์อมป์ตนั 8 2 5 

10 โครงสร้างของอะตอมตามทฤษฎี

กลศาสตร์ควอนตมั 

9 4 5 

11 กมัมนัตภาพรังส ี 10 8 5 

12 มวลพร่อง 11 6 5 

13 ปฏกิริิยานิวเคลียร์ 12 6 5 

14 วงจรอเิลก็ทรอนิกสเ์บ้ืองต้น 13 8 5 

14 สรปุทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 6 30 

15 รวมทั้งสนิ ตลอดภาคเรียน  80 100 

 

 

 

 

 

 



คาํอธบิายรายวชิา 
รหสัวชิา ว 31102                        รายวชิา  เคมีพืน้ฐาน      ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 
เวลา  60    ช่ัวโมง/ภาคเรียน             จาํนวน    1.5   หน่วยกติ                   ภาคเรียนที่ 12 

…………………………………………………………………………………………………………… 
สบืค้นข้อมลู สาํรวจตรวจสอบ ศกึษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายโครงสร้างอะตอมและสญัลกัษณ์

นิวเคลียร์ของธาต ุ การจดัเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  ความสมัพนัธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดบัพลงังานนอก
สดุกบัสมบติัของธาตแุละการเกิดปฏิกิริยา  การจดัเรียงธาตแุละทํานายแนวโน้มสมบติัของธาตใุนตารางธาต ุ    
การเกิดพนัธะเคมีในโครงผลกึและในโมเลกุลของสาร ความสมัพนัธ์ระหว่างจดุเดือด  จุดหลอมเหลว และ
สถานะของสารกับแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคของสาร  เขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปท่ีพบใน
ชีวิตประจําวนั  ผลของสารเคมีท่ีตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่อตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์    การเกิดปิโตรเลียม   กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และ
การกลัน่ลําดบัสว่นนํา้มนัดิบ    การนําผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลัน่ลําดบัสว่น
นํา้มนัดิบไปใช้ประโยชน์และผลของผลิตภณัฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมการเกิดพอลิเมอร์ สมบติัของพอลิ
เมอร์  การนําพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์และผลท่ีเกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
องค์ประกอบ  ประโยชน์  และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต  ไขมนัและนํา้มนั  โปรตีนและกรดนิวคลอิีก 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมลู
และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้  มีความสามารถใน
การตดัสนิใจ   

เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถ่ิน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึประสงค์รักชาติ     ศาสน์    

กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง   ซ่ือสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  และมีจิต

สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการเรียนรู้  

รายวชิาเคมีพืน้ฐาน    รหสัวชิา  ว31102     

 

1. สบืค้นข้อมลูและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสญัลกัษณ์นิวเคลยีร์ของธาต ุ(ว  3.1 ม.4-6/1)    

2. วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม  ความสมัพนัธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดบัพลงังานนอก

สดุกบัสมบติัของธาตแุละการเกิดปฏิกิริยา(ว  3.1 ม.4-6/2)    

3. อธิบายการจดัเรียงธาตแุละทํานายแนวโน้มสมบติัของธาตใุนตารางธาต(ุว  3.1 ม.4-6/3)    

4. วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพนัธะเคมีในโครงผลกึและในโมเลกลุของสาร(ว  3.1 ม.4-6/4)    

5. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างจุดเดือด  จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึด
เหน่ียวระหวา่งอนภุาคของสาร  (ว  3.1 ม.4-6/5)    

6. ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทัว่ไปท่ีพบในชีวิตประจําวนั รวมทัง้อธิบายผลของสารเคมีท่ี

มีตอ่สิง่มีชีวิตและสิง่แวดล้อม(ว  3.2 ม.4-6/1)    

7. ทดลองและอธิบายอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์(ว  3.2 ม.4-6/2)    

8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่นลําดับส่วน

นํา้มนัดิบ(ว  3.2 ม.4-6/3)    

9. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนําผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่นลําดับส่วน

นํา้มนัดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ผลของผลติภณัฑ์ตอ่สิง่มีชีวิตและสิง่แวดล้อม   (ว  3.2 ม.4-6/4)    

10. ทดลองและอธิบายการเกิดพอลเิมอร์  สมบติัของพอลเิมอร์  (ว  3.2 ม.4-6/5)    

11. อภิปรายการนําพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ผลท่ีเกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิง่แวดล้อม(ว  3.2 ม.4-6/6)    

12. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์  และปฏิกิริยา  บางชนิดของคาร์โบไฮเดรต (ว  3.2 ม.4-6/7)               



13. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  ประโยชน์  และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมนัและนํา้มนั                  (ว 3.2 

ม.4-6/8)      

14. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลอิีก           (ว  

3.1 ม.4-6/9)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชาเคมีพืน้ฐาน  รหสัวชิา ว31102    

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผล

การ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนักคะแนน 

(100) 

1 โครงสร้างอะตอม 
- แบบจําลองอะตอมตา่ง ๆ  
- ชนิดและจํานวนอนภุาคมลูฐานของอะตอม

จากสญัลกัษณ์นิวเคลยีร์ของธาต ุ 
- การจดัเรียงอิเลก็ตรอนในระดบัพลงังาน

นอกสดุกบัสมบติัธาตแุละการเกิดปฏิกิริยา  

1,2 10 5 

2 ธาตุและสมบัตขิองธาตุในตารางธาตุ 
- วิวฒันาการของตารางธาต ุ 
- การจดัเรียงธาตใุนตารางธาต ุ
-  การเขียนสญัลกัษณ์ของธาต ุ

3 5 10 

3 พนัธะเคมี 
- การเกิดพนัธะเคมีในโมเลกลุ 
- ประเภทของพนัธะเคมี  
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัแรง

ยดึเหน่ียวระหวา่ง อนภุาคของสาร 

4,5 6 10 

4 สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 3 20 

5 ปฏิกริิยาเคมี 
- ความหมายของปฏิกิริยาเคมี  
- อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
-  พลงังานก่อกมัมนัต์ 
- สญัลกัษณ์ในสมการเคมี 

 

6,7 6 10 



ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนักคะแนน 

(100) 

6 ปิโตรเลยีม 

- ความหมายของปิโตรเลยีม 
นํา้มนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ  

- การกลัน่นํา้มนัปิโตรเลยีม  
- ผลติภณัฑ์/ ประโยชน์/โทษของ

ผลติภณัฑ์ 

8,9 6 5 

7 พอลิเมอร◌์ 

- ความหมายของการเกิดพอลเิมอร์ 

- สมบติัของพอลเิมอร์ 

10,11 6 5 

8 สารชีวโมเลกุล 

- องค์ประกอบ สมบติั ประโยชน์และ
ปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ไขมนั
โปรตีน และกรดนิวคลอิีก 

12,13,14 4 5 

9 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 3 30 

10 รวมทัง้สนิ ตลอดภาคเรียน  60 100 

 

 

 

 

 

 



 
 

คาํอธบิายรายวชิา 
รหสัวชิา ว 30221  รายวชิา  เคมีเพิ่มเตมิ (เคมี 1 )  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชัน้
มัธยมศกึษาปีที่ 4 
เวลา  60    ช่ัวโมง/ภาคเรียน               จาํนวน    1.5   หน่วยกติ                                   
ภาคเรียนที่  2 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 สืบค้นข้อมลู สํารวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเก่ียวกบัแบบจําลองอะตอมขอ
งดอลตนั  ทอมสนั  รัทเทอร์ฟอร์ด  แบบจําลองอะตอมของโบร์  คลื่นและสมบติัของคลื่นแสง  สเปกตรัมของ
ธาตแุละการแปลความหมาย  แบบจําลองอะตอมแบบกลุม่หมอก  วิวฒันาการของการสร้างตารางธาต ุ สมบติั
ของธาตตุามหมู่และตามคาบ  พนัธะไอออนิก การเกิดพนัธะไอออนิก  โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก  
การเขียนสตูรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก  พลงังานกบัการเกิดสารประกอบไอออนิก  สมบติัสารประกอบ
ไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก  การเกิดพนัธะโคเวเลนต์  ชนิดของพนัธะโคเวเลนต์  แนวคิด
เก่ียวกบัเรโซแนนซ์  รูปร่างโมเลกลุโคเวเลนต์  สภาพขัว้ของโมเลกลุโคเวเลนต์  แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกลุ
โคเวเลนต์  สารโครงผลกึร่างตาข่าย  สมบติัของโลหะ  พนัธะโลหะ ความยาวพนัธะและพลงังานพนัธะสมบติั
ของสารประกอบของธาตตุามคาบ ปฏิกิริยาของธาตแุละสารประกอบของธาตตุามหมู่  สารประกอบของ
ธาตแุทรนซิชนั  สมบติัของธาตกุมัมนัตรังสีและการสลายตวัของธาตกุมัมนัตรังสี  ความหมายของปฏิกิริยาฟิช
ชนั  ปฏิกิริยาฟิวชนัและปฏิกิริยาลกูโซ ่ ประโยชน์และโทษของธาตแุละสารประกอบในสิง่มีชีวิตและสิง่แวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมลู
และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้  มีความสามารถใน
การตดัสนิใจ   

เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถ่ิน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึประสงค์รักชาติ     ศาสน์    

กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง   ซ่ือสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  และมีจิต

สาธารณะ 

 



ผลการเรียนรู้  

รายวชิาเคมีเพิ่มเตมิ ( เคมี 1 )     รหสัวชิา  ว30221     

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของแบบจําลองอะตอมพร้อมทัง้บอกสาเหตท่ีุทําให้แบบจําลองมีการเปลีย่นแปลง  

2. เปรียบเทียบแบบจําลองอะตอมของดอลตนั  ทอมสนั  รัทเทอร์ฟอร์ด  โบร์และแบบกลุม่หมอก  

3. อธิบายสมบติัของอนภุาคมลูฐานของอะตอม  

4. เขียนและแปลความหมายสญัลกัษณ์นิวเคลยีร์ของ  

5. อธิบายผลการศกึษาท่ีทําให้นกัวิทยาศาสตร์เช่ือวา่อิเลก็ตรอนในอะตอมอยูใ่นระดบัพลงังานตา่งๆ กนั  

6. จดัเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอมเม่ือทราบเลขอะตอมของธาต ุ พร้อมทัง้ระบ ุหมู ่คาบและกลุม่ของธาตใุนตาง

ธาตไุด้  

7. บอกแนวคิดของนกัวิทยาศาสตร์ในยคุตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัธาตเุป็นหมวดหมูจ่นได้เป็นตารางธาต ุ พร้อม

ทัง้ระบปัุญหาของการจดัได้  

8. สรุปแนวโน้มของสมบติัตา่งๆของธาตตุามหมูแ่ละตามคาบเก่ียวกบัขนาดอะตอม  รัศมีไอออน  พลงังานไอ

ออไนเซชนั  อิเลก็โทรเนกาติวิตี  สมัพรรคภาพอิเลก็ตรอน   จดุหลอมเหลวและจดุเดือด  พร้อมทัง้อธิบาย

เหตผุลประกอบและคํานวณหาเลขออกซิเดชนัของธาตใุนสารประกอบและไอออนตา่งๆ พร้อมทัง้

เปรียบเทียบเลขออกซิเดชนัของธาตโุลหะและอโลหะได้  

9. ทําการทดลอง  รวบรวมข้อมลู  แปลความหมายข้อมลู  และสรุปผลการทดลองเก่ียวกบัการศกึษาสขีอง

เปลวไฟจากสารประกอบและเส้นสเปกตรัมของธาตบุางชนิด  

10. อธิบายเก่ียวกบักฎออกเตต  การเกิดไอออน  การเกิดพนัธะไอออนิกและโครงสร้างของสารประกอบไอออ

นิก  การเปลีย่นแปลงพลงังานกบัการเกิดสารประกอบไอออนิก  และสมบติับางประการของสารประกอบไอ

ออนิก  ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก  พร้อมทัง้เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสทุธิ   เขียน

สตูรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิกได้  

11. อธิบายเก่ียวกบัการเกิดพนัธะโคเวเลนต์ในโมเลกลุของไฮโดรเจน   



12. อธิบายการเกิดพนัธะและระบชุนิดของพนัธะโคเวเลนต์ในโมเลกลุพร้อมทัง้แสดงโครงสร้างของโมเลกลุโคเว

เลนต์ด้วยโครงสร้างลิวอีส 

13. ยกตวัอยา่งโมเลกลุโคเวเลนต์ท่ีไมเ่ป็นไปตามกฎออกเตต 

14. เขียนสตูรและเรียกช่ือสารโคเวเลนต์  

15. ใช้ความรู้เร่ืองความยาวพนัธะและพลงังานพนัธะระบชุนิดของพนัธะโคเวเลนต์และใช้คา่พลงังานพนัธะ

คํานวณหาพลงังานท่ีเปลีย่นแปลงของปฏิกิริยาได้ 

16. อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างของสารโคเวเลนต์ท่ีมีโครงสร้างเรโซแนนซ์ได้ 

17. ทํานายรูปร่างของโมเลกลุโคเวเลนต์  เมื่อทราบจํานวนพนัธะและจํานวนอิเลก็ตรอนคูโ่ดดเด่ียวรอบอะตอม

กลางได้ 

18. อธิบายสภาพขัว้และทิศทางของขัว้ของพนัธะโคเวเลนต์และของโมเลกลุโคเวเลนต์ได้ 

19. ระบชุนิดของแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกลุโคเวเลนต์  รวมทัง้อธิบายความสมัพนัธ์ ระหวา่งแรงยดึเหน่ียว

ระหวา่งโมเลกลุกบัจดุหลอมเหลวและจดุเดือดของสารโคเวเลนต์ได้ 

20. บอกสมบติัท่ีแตกตา่งกนัของสารโคเวเลนต์ประเภทโมเลกลุมีขัว้  ไมมี่ขัว้และโครงผลกึร่างตาขา่ยได้ 

21. อธิบายการเกิดพนัธะโลหะและใช้ความรู้เร่ืองพนัธะโลหะอธิบายสมบติัของโลหะได้ 

22. ทําการทดลอง  รวบรวมข้อมลู  จดักระทําข้อมลู  แปลความหมายข้อมลู  และสรุปผลการทดลองเก่ียวกบั

การเปลีย่นแปลงพลงังานของสารประกอบไอออนิกเมื่อละลายในนํา้และปฏิกิริยาของสารประกอบไอ

ออนิกได้ 

23. สรุปสมบติัตา่งๆ ของธาตแุละสารประกอบของธาตตุามหมูแ่ละตามคาบ  เก่ียวกบัจดุหลอมเหลว  จดุเดือด  

ความเป็นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์  การละลายนํา้และเลขออกซิเดชนั  พร้อมทัง้

อธิบายเหตผุลประกอบได้ 

24. เปรียบเทียบความวอ่งไวในการทาํปฏิกิริยาพร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาระหวา่งธาตหุมู ่I A  IIA  

กบันํา้เปรียบเทียบการละลายนํา้ของสารประกอบของธาตหุมู ่I A  IIA  และเปรียบเทียบความสามารถใน

การทําปฏิกิริยาของธาตใุนหมู ่VIIA 

25. เปรียบเทียบสมบติัของธาตแุทรนซิชนักบัธาตหุมู ่I A  IIA  VIIA และพวกธาตกุึ่งโลหะได้ 



26. เปรียบเทียบสมบติัของสารประกอบของธาตแุทรนซิชนักบัสารประกอบของธาตหุมู ่I A  IIA  VIIAได้ 

27. บอกสมบติัของธาตกุมัมนัตรังสแีละเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลยีร์บางปฏิกิริยาได้ 

28. บอกความหมายของปฏิกิริยาฟิชชนั  ปฏิกิริยาฟิวชนัและปฏิกิริยาลกูโซไ่ด้ 

29. บอกประโยชน์และโทษของธาตหุมู ่I A  IIA  VIIA ธาตแุทรนซิชนัและสารกมัมนัตรังสไีด้ 

30. บอกสมบติั  ประโยชน์และโทษของธาตแุละสารประกอบท่ีมีผลตอ่สิง่มีชีวิตและสิง่แวดล้อมได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวชิาเคมีเพิ่มเตมิ ( เคมี 1 )  รหสัวชิา ว30221 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

(100) 

1 อะตอมและตารางธาตุ 

 แบบจําลองอะตอมของดอลตนั ทอมสนั 
รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และแบบจําลอง
อะตอมแบบกลุม่หมอก 

 การจดอิเลก็ตรอนในอะตอม 

 วิวฒันาการการสร้างตารางธาต ุ

 อนภุาคมลูฐาน เลขอะตอม เลขมวล ไอ
โซโทน ไอโซบาร์  

 คลืน่ และสมบติัของคลืน่แสง  

 สเปกตรัมและการแปรความหมาย 

 ส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจน 

 ผลตา่งของระดบัพลงังานตา่งๆ 

 

1-9 14 5 

2 พนัธะเคม ี

 พนัธะไอออนิก 
 โครงสร้างสารประกอบไอออนิก  
 สมการไอออนิก 
 สมบติับางประการของสารประกอบไอ

ออนิก 

 

10-22 20 10 



ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

(100) 

 - ความสามารถในการละลายของสารประกอบ
ไอออนิก 

- พลงังานกบัการเปล่ียนแปลงของ
สารประกอบไอออนิก 

- พนัธะโคเวเลนต ์
- การเกิดพนัธะโคเวเลนตใ์น H2 และใน HCl 
- พนัธะโคออดิเนตโคเวเลนต ์ 
- พลงังานพนัธะและความยาวพนัธะ  
- รโซแนนซ์และรูปร่างโมเลกลุ 
- สภาพขั้วของโมเลกลุ 
- พนัธะโคเวเลนตใ์นสารประกอบไอออนิก 
- แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกลุและสารโครง

ร่างผลึก 
- พนัธะโลหะ และคุณสมบติั 

   

3 สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 3 20 

4 สมบัตขิองธาตุและสารประกอบ 

- สมบติัของสารประกอบของธาตตุามคาบ 

- ปฏิกิริยาของธาตแุละสารประกอบของ
ธาตตุามหมู ่

- ตําแหน่งของธาตไุฮโดรเจนในตารางธาต ุ

- ธาตแุทรนซิชนั 

- ธาตกุึง่โลหะ 

23-30 20 10 



ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

(100) 

 - ธาตกุมัมนัตรังส ี

- การทํานายตําแหน่งและสมบติัของธาตุ
ในตารางธาต ุ

- ธาตแุละสารประกอบในสิง่มีชีวิตและ
สิง่แวดล้อม 

   

5 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 3 30 

6 รวมทัง้สิน้ ตลอดภาคเรียน  60 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คาํอธบิายรายวชิา 

รหสัวชิา ว30222   รายวชิา เคมีเพิ่มเตมิ ( เคมี 2 )                   ชัน้มัธยมศกึษาปีที่  5 

เวลา  60    ช่ัวโมง/ภาคเรียน                      จาํนวน    1.5   หน่วยกติ            ภาคเรียนที่  1 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 สืบค้นข้อมูล สํารวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายและคํานวณเก่ียวกับมวลอะตอม   

มวลโมเลกลุของสารหรือมวลสตูร โมล  จํานวนโมลกบัมวลของสาร  ปริมาตรตอ่โมลของแก๊ส  ความสมัพนัธ์

ระหวา่งจํานวนโมล  อนภุาค  มวลและปริมาตรของแก๊ส  สารละลาย  ความเข้มข้นของสารละลาย  การเตรียม

สารละลายคํานวณเก่ียวกบัสตูรเคมี  สมการเคมี การคํานวณหาปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี คเป็นร้อยละจาก

สตูร  สตูรเอมพิริคลัและสตูรโมเลกลุ  สมบติับางประการของของแข็ง  การจดัเรียงอนภุาคของของแข็ง  ชนิด

ของผลกึ การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง  ความตึงผิว  การระเหยและความดนัไอกบัจดุเดือดของของเหลว  

ทฤษฎีจลน์และสมบติับางประการของแก๊ส  ความสมัพนัธ์ระหว่างอณุหภมิู ความดนัและปริมาตรของแก๊ส  

การแพร่ของแก๊ส เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัสมบติัของของแข็ง  ของเหลว  และแก๊ส     

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมลู
และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้  มีความสามารถใน
การตดัสนิใจ   

เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถ่ิน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึประสงค์รักชาติ     ศาสน์    

กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง   ซ่ือสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  และมีจิต

สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการเรียนรู้  

รายวชิาเคมีเพิ่มเตมิ ( เคมี 2 )     รหสัวชิา  ว30222     

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของมวลอะตอม  คํานวณหามวลอะตอมของธาต ุ มวลของธาต ุ1 อะตอมและมวล

อะตอมเฉลีย่ของธาต ุ

2. อธิบายความหมายของมวลโมเลกลุ  คํานวณหามวลโมเลกลุของสารหรือมวลสตูร   และมวลของสาร 1 

โมเลกลุ 

3. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณตา่งๆของสาร ซึง่ได้แก่ จํานวนโมล  จํานวน  อนภุาค  มวลและ

ปริมาตรของแก๊สท่ี STP.  รวมทัง้ใช้ความสมัพนัธ์ดงักลา่ว คํานวณหาปริมาณใดปริมาณหนึง่ 

4. อธิบายวิธีเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นหรือปริมาตรตามท่ีต้องการ  และคํานวณหาความเข้มข้นของ

สารละลายในหนว่ยตา่งๆท่ีกําหนดให้ได้ 

5. เปรียบเทียบจดุเดือด  จดุเยือกแข็งหรือจดุหลอมเหลวของสารตอ่ไปนีไ้ด้ 

              -  สารละลายกบัตวัทําละลาย 

              -  สารละลายที่มีตวัทําละลายชนิดเดียวกนั  แตค่วามเข้มข้นตา่งกนั 

              -  สารละลายที่มีตวัทําละลายตา่งชนิดกนั  แตมี่ความเข้มข้นเทา่กนั 

6. คํานวณหามวลเป็นร้อยละของธาตอุงค์ประกอบจากสตูรท่ีกําหนดให้ได้ 

7. คํานวณหาสตูรเอมพิริคลัและสตูรโมเลกลุของสารได้ 

8. เขียนและดลุสมการเคมีเม่ือทราบสารตัง้ต้นและสารผลติภณัฑ์ 

9. คํานวณหามวลของสารในปฏิกิริยาท่ีเป็นไปตามกฎทรงมวล 

10. คํานวณหาอตัราสว่นโดยมวลของธาตท่ีุรวมตวักนัเป็นสารประกอบตามกฎสดัสว่น คงที่ 



11. สรุปข้อความของกฎเกย์-ลสูแซกและกฎอาโวกาโดร  พร้อมทัง้ใช้กฎทัง้สอง คํานวณหาปริมาตรของแก๊สท่ี

เก่ียวข้องในปฏิกิริยาเคมีและสตูรโมเลกลุของแก๊ส 

12. คํานวณหาจํานวนโมล  มวลของสาร  ปริมาตรของแก๊สท่ี STP.  หรือจํานวนอนภุาคของสารจากสมการเคมี 

13. ระบสุารกําหนดปริมาณและใช้คํานวณหาปริมาณของสารอื่นในปฏิกิริยาเคมี 

14. คํานวณหาผลได้ร้อยละของสารจากการทดลองท่ีกําหนดให้ได้ 

15. ทําการทดลอง  รวบรวมข้อมลู  นําเสนอข้อมลู  แปลความหมายและสรุปผลการ       ทดลองเก่ียวกบัการ

เตรียมสารละลาย  การหาจดุเดือดและจดุหลอมเหลวของสารบริสทุธ์ิและสารละลาย  อตัราสว่นจํานวนโม

ลของสารท่ีทําปฏิกิริยาพอดีกนั และอตัราสว่นโดยปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี 

16. อธิบายสมบติับางประการของของแข็ง 

17. อธิบายเหตผุลท่ีทําให้ธาตบุางชนิดปรากฏเป็นรูปตา่งๆ 

18. อธิบายสมบติัของของเหลวเก่ียวกบัความตงึผิว  การระเหยและการเกิดความดนัไอ 

19. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งความดนัไอกบัจดุเดือดของของเหลว 

20. ใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบติับางประการของแก๊ส 

21. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งอณุหภมิู  ความดนัและปริมาตรของแก๊สใช้กฎตา่งๆ  ของแก๊สคํานวณหา

ปริมาตร  ความดนั  อณุหภมิูและจํานวนโมลหรือมวลของแก๊ส 

22. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งการแพร่ของแก๊สกบัมวลโมเลกลุ  รวมทัง้สามารถเปรียบเทียบอตัราการแพร่

และอตัราการแพร่ผา่นของแก๊ส 

23. อธิบายวิธีทําและประโยชน์ของนํา้แข็งแห้ง  ไนโตรเจนเหลวและการสกดัสารโดยใช้ CO2 ซึง่อยูใ่นรูปของ

ไหล 

24. ศกึษารูปผลกึกํามะถนั  การเปรียบเทียบความดนัไอของของเหลว  ผลของความดนัหรืออณุหภมูติอ่

ปริมาตรของแก๊สและการแพร่ของแก๊ส 

 

 

 



โครงสร้างรายวชิาเคมีเพิ่มเตมิ ( เคมี 2 )  รหสัวชิา ว30222 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนักคะแนน 

(100) 

1 ปริมาณสารสมัพนัธ์ 

- มวลอะตอม 

- มวลโมเลกลุ 

- จํานวนโมลกบัมวลของสาร 

- ปริมาตรตอ่โมลของแก๊ส 

- หนว่ยความเข้มข้นของสารละลาย 

- การเตรียมสารละลาย 

- สมบติับางประการของสารละลาย 

- มวลของสารในสมการเคมี  

- ปริมาตรของก๊าซในปฏิกิริยาเคมี 

- การคํานวณหาสตูรเคมี 

- สมการเคมี 

- การคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณของ สาร

ในสมการเคมี 

1-15 30 5 



ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนักคะแนน 

(100) 

2 สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 3 20 

3 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 

- แผนผงัวฏัภาค 
-  พลงังานกบัการเปลีย่นแปลง  
- ความสมัพนัธ์ของการจดัเรียงอนภุาคกบั

สมบติัของแขง็   
- ชนิดของผลกึ 
- การแปลีย่นสถานะของของแข็ง 
- สมบติัของของเหลว, คามตงึผิว, การ

ระเหย 
- ความดนัไอกบัจดุเดือดของของเหลว 
- สมบตัิของก๊าซ, กฎของก๊าซ 
- การแพร่ของแก๊ส 
- เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัสมบติัของแข็ง 

ของเหลว และแก๊ส 

16-24 24 10 

5 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 3 30 

6 รวมทัง้สิน้ ตลอดภาคเรียน  60 100 

 
 

 

 

 



คาํอธบิายรายวชิา 
รหสัวชิา ว30223  รายวชิา  เคมีเพิ่มเตมิ ( เคมี 3 )                  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5 
เวลา  60    ช่ัวโมง/ภาคเรียน               จาํนวน    1.5   หน่วยกติ               ภาคเรียนที่  2 
……………………………………………………………………………………………………… 
 สบืค้นข้อมลู สาํรวจตรวจสอบ ศกึษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเก่ียวกบัความหมายของอตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  การเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกนัของอนภุาค  และการเกิดสาร
เชิงซ้อนกมัมนัต์  พลงังานกบัการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ปัจจยัท่ีมีผลตอ่อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การ
เปลีย่นแปลงท่ีผนักลบัได้และสมดลุในปฏิกิริยาเคมี คา่คงที่สมดลุกบัสมการเคมี การคํานวณเก่ียวกบัคา่คงที่
สมดลุ ปัจจยัที่มีผลตอ่ภาวะสมดลุ  หลกัของเลอชาเตอลเิอ  สมดลุเคมีในสิง่มีชีวิตและสิง่แวดล้อม   
สารละลายอิเลก็โทรไลต์     สารละลายกรดและสารละลายเบส ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตวัของกรดและเบส  
การแตกตวัเป็นไอออนของนํา้   เปรียบเทียบและคํานวณเก่ียวกบัความเข้มข้นของ  H3O

+  และ  OH- โดยใช้
คา่คงท่ีการแตกตวัของกรดและเบสpH  ของสารละลาย  อินดิเคเตอร์สําหรับกรด-เบส  สารละลายกรด-เบสใน
ชีวิตประจําวนัและในสิง่มีชีวิต  การไทเทรตกรด-เบส   เขียนกราฟของการไทเทรตอธิบายและเขียนสมการ
เก่ียวกบัปฏิกิริยาของกรดและเบส  ปฏิกิริยาการสะเทิน  ปฏิกิริยาไฮโดรลซิิสของเกลอืในนํา้  สารละลาย
บฟัเฟอร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมลู
และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้  มีความสามารถใน
การตดัสนิใจ   

เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถ่ิน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึประสงค์รักชาติ     ศาสน์    

กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง   ซ่ือสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  และมีจิต

สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผลการเรียนรู้  

รายวชิาเคมีเพิ่มเตมิ ( เคมี 3 )     รหสัวชิา  ว30223     

 
1. บอกความหมายของอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและคํานวณหาอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
2. เขียนและแปลความหมายกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเข้มข้นของสารกบัเวลา  รวมทัง้สามารถ

หาอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากกราฟได้ 
3. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกนัของอนภุาค  และการเกิดสาร

เชิงซ้อนกมัมนัต์ 
4. แปลความหมายกราฟแสดงการเปลีย่นแปลงพลงังานกบัการดําเนินของปฏิกิริยาเคมีและสามารถระบไุด้

วา่เป็นปฏิกิริยาดดูหรือคายพลงังานได้ 
5. ระบปัุจจยัตา่งๆท่ีมีผลตอ่อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและอธิบายผลของความเข้มข้น  พืน้ท่ีผิวของสาร  

อณุหภมิู  ตวัเร่งและตวัยบัยัง้ปฏิกิริยาท่ีมีตอ่อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
6. ทําการทดลอง  รวบรวมข้อมลู  แปลความหมายข้อมลู  และสรุปผลการทดลองในเร่ือง  ความเข้มข้นของ

สารกบัอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  พืน้ท่ีผิวของสารกบัอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  อณุหภมิูของสารกบั
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ผลของสารบางชนิดตอ่อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  และสมบติัของตวัเร่ง
ปฏิกิริยา 

7. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผนักลบัได้  ภาวะสมดลุ  สมดลุระหวา่งสถานะ  สมดลุในสารละลาย
อ่ิมตวั  สมดลุในปฏิกิริยาเคมี  คา่คงท่ีสมดลุ  และสมบติัตา่งๆ ของระบบ   ณ ภาวะสมดลุเขียน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเข้มข้นของสารตัง้ต้นกบัสารผลติภณัฑ์ ณ ภาวะ         สมดลุ  และคํานวณ
คา่คงท่ีสมดลุและความเข้มข้นของสารตา่งๆ ณ  ภาวะสมดลุได้ 

8. ระบปัุจจยัท่ีมีผลตอ่ภาวะสมดลุของระบบ  พร้อมทัง้อธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้เม่ือภาวะสมดลุของ
ระบบถกูรบกวน  และระบปัุจจยัท่ีมีผลตอ่คา่คงที่สมดลุพร้อมทัง้อธิบายเหตผุลได้อธิบายการปรับตวัของ
ระบบเพ่ือเข้าสูภ่าวะสมดลุโดยใช้หลกัของเลอชาเตอลิเอ รวมทัง้การเลอืกภาวะท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้
ผลติภณัฑ์สงูในอตุสาหกรรมได้อธิบายการเกิดสมดลุเคมีในกระบวนการตา่งๆ  ของสิง่มีชีวิต  และ
ปรากฏการณ์ตา่งๆ  ในธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้   



9. ทําการทดลอง  รวบรวมข้อมลู  แปลความหมายข้อมลู  และสรุปผลการทดลองในเร่ือง  ปฏิกิริยาระหวา่ง 
CuSO4  กบั HCl  การทดสอบ  Fe3+ Fe2+  และ I2  และการทดสอบภาวะสมดลุระหวา่ง Fe3+ กบั Fe2+  การ
เปลีย่นแปลงความเข้มข้นกบัภาวะสมดลุ  และการศกึษาผลของความดนัและอณุหภมิูตอ่ภาวะสมดลุ 

10. บอกสมบติัของสารละลายอเิลก็โทรไลต์  สารละลายนอนอิเลก็โทรไลต์  และระบปุระเภทของสารอิเลก็โทร
ไลต์ได้ 

11. อธิบายการเปลีย่นแปลงเม่ือกรดหรือเบสละลายในนํา้  พร้อมทัง้ระบชุนิดของไอออนท่ีทําให้สารละลาย
แสดงสมบติัเป็นกรดหรือเบสได้ 

12. อธิบายความหมาย  สมบติัของกรดและเบสตามทฤษฎีกรด-เบสอาร์เรเนียส บรินสเตด-ลาวรี  และลวิอิส  
และระบโุมเลกลุหรือไอออนท่ีเป็นคูก่รด-เบส ในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด-เบสเบรินสเตด-ลาวรีได้   

13. อธิบายความสามารถในการแตกตวัของกรดแก่  เบสแก่  กรดออ่น  เบสออ่น  รวมทัง้คํานวณหาร้อยละของ
การแตกตวัและคา่คงที่การแตกตวัของกรดออ่นหรือเบสออ่น 

14. เปรียบเทียบปริมาณการแตกตวัของกรดหรือเบส  และคํานวณหาความเข้มข้นของ  H3O
+  และ  OH- โดย

ใช้คา่คงท่ีการแตกตวัของกรดและเบสได้ 
15. อธิบายการเปลีย่นแปลงภาวะสมดลุของนํา้เมื่อเติมกรดหรือเบส  พร้อมทัง้คํานวณหาความเข้มข้นของ 

H3O
+  และ  OH- ในสารละลายได้ 

16. คํานวณหา  pH  ของสารละลายเม่ือทราบความเข้มข้นของ H3O
+  และ  OH-  และบอกความเป็นกรด-เบส

ของสารละลายจากคา่ pH ได้ 
17. อธิบายเหตผุลท่ีทําให้อินดิเคเตอร์เปลีย่นส ี และใช้ชว่งของการเปลีย่นสขีองอินดิเคเตอร์บอก pH  หรือ

ความเป็นกรด-เบสของสารละลายได้ 
18. อธิบายความสาํคญัของ pH หรือความเป็นกรด-เบสของสารละลายในสิง่มีชีวิตและสิง่แวดล้อมได้ 
19. อธิบายการเกิดเกลอืจากปฏิกิริยาระหวา่งกรดกบัเบส  และกรดหรือเบสกบัสาร บางชนิด  พร้อมทัง้เขียน

สมการแสดงปฏิกิริยาและบอกสมบติัของเกลือท่ีเกิดขึน้ 
20. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาการสะเทิน  พร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้ 
21. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลซิิสของเกลอืในนํา้  พร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้ 
22. อธิบายวิธีการไทเทรต  การเลอืกใช้อินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบส  ตลอดจนคํานวณหา

ความเข้มข้นของสารละลายจากการไทเทรตได้ 
23. เขียนกราฟของการไทเทรตและหาจดุสมมลูจากกราฟ  พร้อมทัง้บอกคา่ pH ของสารละลาย ณ จดุสมมลู

ได้ 



24. อธิบายการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้เม่ือเติมกรดหรือเบสลงในระบบบฟัเฟอร์  เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาการ
ควบคมุ pH ของสารละลายบฟัเฟอร์ได้ 

25. ทําการทดลอง  รวบรวมข้อมลู  แปลความหมายข้อมลู  และสรุปผลการทดลองในเร่ือง  สมบติับางประการ
ของสารละลาย  ปฏิกิริยาการให้และรับโปรตอนของ ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน  การนําไฟฟ้าของนํา้  
ปฏิกิริยาระหวา่งสารละลายกรดกบัสารละลายเบส  ปฏิกิริยาระหวา่งกรดหรือเบสกบัสารบางชนิด  การวดั 
pH  ของสารละลายเกลอืโดยใช้ยนิูเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์  การไทเทรตหาจดุยติุของปฏิกิริยาระหวา่งกรดแก่
กบัเบสแก่  การไทเทรตหาจดุสมมลูของปฏิกิริยาระหวา่งกรดแก่กบัเบสแก่  การเลอืกอินดิเคเตอร์ในการ
ไทเทรตกรด-เบส  การหาปริมาณสารลดกรดในยาลดกรดชนิดท่ีมีแคลเซียมคาร์บอเนต  การเปลีย่นแปลง 
pH  ของสารละลายบางชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงสร้างรายวชิาเคมีเพิ่มเตมิ ( เคมี 3 )  รหสัวชิา ว30223 

ลาํดั

บที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผล

การ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

(100) 

1 อัตราการเกดิปฏกิริิยาเคมี 

‐ความหมายของอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

‐แนวคิดเก่ียวกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

‐พลงังานกบัการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมี 

‐บจัจยัท่ีมีผลตอ่อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความเข้มข้นของ

สาร,พืน้ท่ีผิว, อณุหภมิู และตวัเร่งและตวัหน่วงของปฏิกิริยา 

1-6 16 5 

2 สมดุลเคมี 
‐การเปลีย่นแปลงท่ีผนักลบัได้ 

‐การเปลีย่นแปลงท่ีทําให้เกิดภาวะสมดลุ 

‐ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเข้มข้นของสารตอ่คา่คงที่สมดลุกบั
สมการเคมี และการคํานวณเก่ียวกบัคา่คงท่ีสมดลุ 

‐ชนิดของผลกึ 

‐ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ภาวะสมดลุ การเปลีย่นความเข้มข้น , ความ
ดนัและอณุหภมูิ 

‐หลกัของเลอชาเตอริเอและการใช้หลกัของเลอตาเชอริเอใน
อตุสาหกรรม 

‐สมดลุเคมีในสิง่มีชีวิตและสิง่แวดล้อม 

7-9 18  

3 สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 3 20 

4 กรด – เบส 

- สารละลายอิเลก็โทรไลต์ 
- สารละลายกรดและสารละลายเบส 

10-25 20 10 



ลาํดั

บที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

(100) 

 - ทฤษฎีกรด-เบส 
- คูก่รด-เบส 
- การแตกตวัของกรดและเบส 
- การแตกตวัเป็นไอออนของนํา้ 
- pH ของสารละลาย 
- อินดิเคเตอร์สําหรับกรด-เบส 
- สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจําวนัและใน

สิง่มีชีวิต 
- ปฏิกิริยาของกรดและเบส 
- การไทเทรตกรด-เบส 
- สารละลายบฟัเฟอร์ 

   

5 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 3 30 

6 รวมทัง้สิน้ ตลอดภาคเรียน  60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



คาํอธบิายรายวชิา 
รหสัวชิา  ว30224 รายวชิา  เคมีเพิ่มเตมิ( เคมี 4 )                                                   ชัน้มัธยมศกึษาปีที่  6 
เวลา  60    ช่ัวโมง/ภาคเรียน              จาํนวน    1.5   หน่วยกติ                    ภาคเรียนที่  1 

………………………………………………………………………………………………… 
สืบค้นข้อมูล สํารวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเก่ียวกับปฏิกิริยารีดอกซ์ 

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ปฏิกิริยารีดักชัน  ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์  ในด้านการถ่ายโอนอิเล็กตรอน  การ
จดัลาํดบัความสามารถในการรับอิเลก็ตรอนของธาตหุรือไอออน  ความสามารถในการเป็นตวัรีดิวซ์หรือตวัออก
ซิไดส์  ดลุสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชนัและใช้คร่ึงปฏิกิริยา การเขียนภาพของเซลล์กลัวานิก ศกัย์ไฟฟ้า
ของเซลล์และศกัย์ไฟฟ้ามาตรฐานของคร่ึงเซลล์ ประเภทของเซลล์กัลวานิก การแยกสลายด้วยกระแสไฟฟ้า  
แยกสารท่ีหลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า การชบุโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า การทําโลหะให้บริสทุธ์ิโดยใช้เซลล์อิเล็ก
โทรไลต์  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัเซลล์ไฟฟ้าเคมี  อตุสาหกรรมแร่ อตุสาหกรรมเซรามิกส์  
การเตรียมวตัถดิุบ  การขึน้รูปผลิตภณัฑ์  การเผาและเคลือบผลิตภณัฑ์เซรามิกส์  อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
การผลิตโซเดียมคลอไรด์  การผลิตเกลือสมทุร  การผลิตเกลือสินเธาว์  โซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรีน 
การผลิตโซดาแอซ การผลิตสารฟอกขาว  อตุสาหกรรมปุ๋ ย  ปุ๋ ยไนโตรเจน  ปุ๋ ยฟอสเฟต  ปุ๋ ยโพแทส  ปุ๋ ยผสม  
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมท่ีเกิดจากอตุสาหกรรมประเภทตา่งๆ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมลู
และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้  มีความสามารถใน
การตดัสนิใจ   

เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถ่ิน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึประสงค์รักชาติ     ศาสน์    

กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง   ซ่ือสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  และมีจิต

สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการเรียนรู้  

รายวชิาเคมีเพิ่มเตมิ ( เคมี 4 )     รหสัวชิา  ว30224     

 

1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชนั  ปฏิกิริยารีดกัชนั  ปฏิกิริยารีดอกซ์  ตวัรีดิวซ์และตวัออกซิไดส์  
ในด้านการถา่ยโอนอิเลก็ตรอน  การเปลีย่นแปลงเลขออกซิเดชนั  และจดัลาํดบัความสามารถในการรับ
อิเลก็ตรอนของธาตหุรือ ไอออนและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตวัรีดิวซ์หรือตวัออกซิไดส์ 

2. ดลุสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชนัและคร่ึงปฏิกิริยา 
3. ตอ่เซลล์กลัป์กลัวานิกจากคร่ึงเซลล์ที่กําหนดให้  พร้อมทัง้บอกขัว้แอโนด  ขัว้แคโทด  เขียนสมการแสดง

ปฏิกิริยาและเขียนแผนภาพเซลล์กลัป์วานิก 
4. อธิบายวิธีหาศกัย์ไฟฟ้ามาตรฐานของคร่ึงเซลล์ ( E0)โดยการเปรียบเทียบกบัคร่ึงเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐาน  

และใช้คา่ E0  ของคร่ึงเซลล์คํานวณหาคา่ศกัย์ไฟฟ้าของเซลล์และทํานายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ 
5. อธิบายหลกัการทํางานพร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ในถ่านไฟฉาย   เซลล์แอลคาไลน์  

เซลล์เงิน 
6. อธิบายหลกัการทํางานของเซลล์อิเลก็โทรไลต์และหลกัการของการแยกสารเคมี ด้วยกระแสไฟฟ้า  การชบุ

โลหะด้วยกระแสไฟฟ้าและการทําโลหะให้บริสทุธ์ิ  พร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ 
7. อธิบายสาเหตหุรือภาวะท่ีทําให้โลหะเกิดการผกุร่อนพร้อมทัง้เขียนสมการแสดง ปฏิกิริยาและอธิบายวิธี

ป้องกนัการผกุร่อนของโลหะโดยวิธีอะโนไดซ์  การรมดํา  วิธี แคโทดิก  การเคลอืบผิวด้วยพลาสติก  สหีรือ
นํา้มนั  การชบุด้วยโลหะ 

8. อธิบายหลกัการทํางานของแบตเตอร่ีอิเลก็โทรไลต์แข็ง  แบตเตอร่ีอากาศ  การทําอิเลก็โทรไดอะลซิิสนํา้
ทะเล 

9. ทําการทดลอง  บนัทกึผลการทดลอง  แปลความหมายข้อมลูและสรุปผลการทดลองในเร่ืองปฏิกิริยา
ระหวา่งโลหะกบัสารละลายของโลหะไอออน  การถา่ยโอนอิเลก็ตรอนในเซลล์กลัวานิก  เซลล์สะสมไฟฟ้า
แบบตะกัว่  การแยกสารละลาย  CuSO4  ด้วยกระแสไฟฟ้า  การชบุตะปดู้วยโลหะสงักะส ี การป้องกนัการ
ผกุร่อนของเหลก็ 



10. อธิบายหลกัการถลงุแร่หรือการสกดัแร่และบอกประโยชน์ของแร่ดีบกุ  ทองแดง   สงักะส ี แคดเมียม  
ทงัสเตน  พลวง  แทนทาลมั  ไนโอเบียมและเซอร์โคเนียม   พร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ 

11. อธิบายสมบติั  ประโยชน์และวิธีพฒันาคณุภาพของแร่รัตนชาติ 
12. บอกประโยชน์และอธิบายขัน้ตอนสาํคญัของการทําผลติภณัฑ์เซรามิกส์ 
13. อธิบายวิธีการผลติแก้วและปนูซีเมนต์ 
14. อธิบายวิธีการผลติเกลอืสมทุรและเกลอืสนิเธาว์ 
15. อธิบายวิธีการผลติโซเดียมไฮดรอก-ไซด์แลแก๊สคลอรีนจากโซเดียมคลอไรด์  โดยใช้เซลล์เย่ือแลกเปล่ียน

ไอออน  เซลล์ไดอะแฟรม  และเซลล์ปรอท  พร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ 
16. อธิบายกระบวนการผลติโซดาแอชและสารฟอกขาว  พร้อมทัง้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ 
17. อธิบายกระบวนการผลติปุ๋ ยไนโตรเจน  ปุ๋ ยฟอสเฟต  ปุ๋ ยโพแทส  และปุ๋ ยผสม  ตลอดจนผลกระทบตอ่

สิง่แวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้ปุ๋ ย 
18. อธิบายผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  ท่ีเกิดจากอตุสาหกรรมประเภทตา่งๆ 
19. ทําการทดลอง  รวบรวมข้อมลู  แปลความหมายข้อมลูและสรุปผลการทดลองในเร่ือง การแยกสารละลาย

โซเดียมคลอไรด์ด้วยกระแสไฟฟ้า  การเตรียมสารฟอกขาว 
20. สบืค้นข้อมลูในชมุชนหรือจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ  เก่ียวกบักระบวนการผลติและการใช้ประโยชน์ของแร่  

การทําผลติภณัฑ์เซรามิกส์  การผลติปุ๋ ย  รวมทัง้ผลกระทบในด้านตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวชิาเคมีเพิ่มเตมิ ( เคมี 4 )  รหสัวชิา ว30224 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

(100) 

1 ไฟฟ้าเคมี 

- ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
- การดลุสมการรีดอกซ์โดใช้เลข

ออกซิเดชนัและคร่ึงปฏิกิริยา 
- การเขียนแผนภาพของเซลล์กลัป์วานิก 
- ศกัย์ไฟฟ้าของเซลล์และศกัย์ไฟฟ้า

มาตรฐานของคร่ึงเซลล์ 
- ประเภทของเซลล์กลัวานิก 
- การแยกสารละลายและการแยกสารท่ี

หลอมเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า 
- การชบุโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า 
- การทําโลหะให้บริสทุธ์ิโดยใช้เซลล์อิเลก็

โทรไลต์ 
- การผกุร่อนของโลหะและการป้องกนัการ

ผกุร่อน 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง

กบัเซลล์ไฟฟ้าเคมี ในการทําแบตเตอร่ีอิ

เลก็โทรไลต์แขง็ แบตเตอร่ีอากาศ และ

การทําอิเลก็โทรไดอะลซิิสนํา้ทะเล 

1-9 30 30 

2 สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 3 20 



ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

(100) 

 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 
- อตุสาหกรรมแร่ หลกัการถลงุแร่หรือการ

สกดัแร่และประโยชน์ของแร่ 
- อตุสาหกรรมเซรามิกส์  ขัน้ตอนการทํา

เซรามิกส์และผลติภณัฑ์เซรามิก 
- สมบติั  ประโยชน์และวธีิพฒันาคณุภาพ

ของแร่รัตนชาติ 
- อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัโซเดียมคลอ

ไรด์ 
- อตุสาหกรรมปุ๋ ย 
 

10-20 24 20 

3 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 3 30 

4 รวมทัง้สิน้ ตลอดภาคเรียน  60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คาํอธบิายรายวชิา 
รหสัวชิา ว30225  รายวชิา  เคมีเพิ่มเตมิ  ( เคมี 5 )     ชัน้มัธยมศกึษาปีที่  6 
เวลา  60    ช่ัวโมง/ภาคเรียน             จาํนวน    1.5   หน่วยกติ                 ภาคเรียนที่  2 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 สืบค้นข้อมลู สํารวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเก่ียวกบัสมบติับางประการของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  อธิบายและเขียนเก่ียวกบัพนัธะของคาร์บอน  การเขียนสตูรโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์  ไอโซเมอริซมึ  หมู่ฟังก์ชนัและประเภทของสารประกอบอินทรีย์  สมบติับางประการและ
ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  เขียนสูตร  เรียกช่ือ  สรุป และเปรียบเทียบเก่ียวกับหมู่ฟังก์ชัน  
สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ  สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีธาตุไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ  และสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีธาตอุอกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  อธิบายความหมาย  
การเกิด  องค์ประกอบทางเคมีและการสํารวจหาแหล่งเชือ้เพลิงซากดกึดําบรรพ์ชนิดตา่งๆ และประโยชน์ของ
ถ่านหินและหินนํา้มนั  ความหมายของปิโตรเลียม  การเกิดและการสํารวจปิโตรเลียม กระบวนการกลัน่
นํา้มนัดิบและการแยกแก๊สธรรมชาติ  อตุสาหกรรมปิโตรเคมีภณัฑ์  พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ท่ีได้และการ
นําไปใช้ประโยชน์  ความหมายของพอลิ  ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั  การเกิดพอลิเมอร์  โครงสร้างและสมบติั
ของพอลิเมอร์  ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สงัเคราะห์  
ภาวะมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภณัฑ์จากเชือ้เพลิงซากดกึดําบรรพ์  อธิบายเก่ียวกบักรดอะมิโน
และพนัธะเพปไทด์  โครงสร้างของโปรตีน ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน  เอนไซม์ การแปลงสภาพของโปรตีน   
ชนิดและโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต สมบติัและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด  ไขมนัและนํา้มนั ฟอสโฟ
ลพิิด  ไข           สเตรอยด์และกรดนิวคลอิีก  โครงสร้างของนิวคลโีอไทด์  DNA และ RNA  
 ทดลองเก่ียวกบัการจดัเรียงอะตอมของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์  สมบติับางประการของเอทา
นอลและกรดแอซีติก  สมบติับางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ปฏิกิริยาระหว่างกรดคาร์บอกซิลิก
กบัแอลกอฮอล์  ปฏิกิริยาของเอสเทอร์  สมบติับางประการของพลาสติกชนิดต่างๆ   และการเตรียมเส้นใย
สงัเคราะห์  การทดสอบโปรตีนในอาหาร  การแปลงสภาพโปรตีน  สมบติัของเอนไซม์  สมบติับางประการของ



คาร์โบไฮเดรต  การละลายของไขมนัและนํา้มนัในตวัทําละลายบางชนิด  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีสนํา้มนัพืชด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมลู
และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้  มีความสามารถใน
การตดัสนิใจ   

เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถ่ิน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึประสงค์รักชาติ     ศาสน์    

กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง   ซ่ือสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย  และมีจิต

สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้  

รายวชิาเคมีเพิ่มเตมิ ( เคมี 5 )     รหสัวชิา  ว30225     

 

1. อธิบายความหมายของสารประกอบอินทรีย์และเคมีอินทรีย์  ไอโซเมอริซมึ  การเกิดพนัธะของคาร์บอนและ
ธาตอ่ืุนในสารประกอบอนิทรีย์  เขียนสตูรโครงสร้างแบบลวิอีส  แบบยอ่  แบบผสม  แบบใช้เส้นแบบมมุ 
เขียนไอโซเมอร์ของสารประกอบ 

2. อินทรีย์ อธิบายความหมาย  เรียกช่ือหมูฟั่งก์ชนัและจําแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้หมู่
ฟังก์ชนัและชนิดของธาตท่ีุเป็นองค์ประกอบเป็นเกณฑ์ 

3. อธิบายสมบติัและการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมีจํานวนอะตอม ของคาร์บอนเทา่กนั
แตช่นิดของพนัธะในโมเลกลุตา่งกนั  พร้อมทัง้บอกเหตผุลได้ 

4. อธิบายสมบติัและการเกิดปฏิกิริยา  ความแตกตา่งระหวา่งไอโซเมอร์โครงสร้างกบัไอโซเมอร์เรขาคณิต 
แนวโน้มความสมัพนัธ์ระหวา่งจดุหลอมเหลวและจดุเดือดของแอลเคน  ไซโคลแอลเคน  แอลคีนและแอล
ไคน์กบัจํานวนอะตอมของคาร์บอนเขียนสตูรทัว่ไป  สตูรโมเลกลุและสตูรโครงสร้าง  เรียกช่ือและบอก
ประโยชน์ของแอลเคน  แอลคีน  แอลไคน์  ไซโคลแอลเคนและไซโคลแอลคีน  อโรมาติกไฮโดรคาร์บอน  
พร้อมทัง้ระบชุนิดของไอโซเมอร์เรขาคณิตของสารประกอบแอลคีนได้วา่เป็นแบบซีสหรือแบบทรานส์     

5. เขียนสตูรทัว่ไป  สตูรโครงสร้าง  สรุปสมบติัทัว่ไป  เปรียบเทียบจดุเดือด  บอกประโยชน์หรืออนัตราย พร้อม
ทัง้เรียกช่ือของแอลกอฮอล์  ฟีนอล  อีเทอร์  แอลดีไฮด์  คีโตน  กรดคาร์บอกซิลกิและเอสเทอร์ 



6. เขียนสตูรทัว่ไป  สตูรโครงสร้าง  สรุปสมบติัทัว่ไป  เปรียบเทียบจดุเดือด  บอกประโยชน์หรืออนัตราย พร้อม
ทัง้เรียกช่ือของสารประกอบเอมีน  เอไมด์ 

7. ทําการทดลอง  รวบรวมข้อมลู  แปลความหมายข้อมลู  และสรุปผลการทดลองเก่ียวกบัการจดัเรียงอะตอม
ของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์  สมบติับางประการของเอทานอลและกรดแอซีติก   สมบติับาง
ประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนปฏิกิริยาระหวา่งกรดคาร์บอกซิลกิกบัแอลกอฮอล์  ปฏิกิริยาของ
เอสเทอร์ 

8. อธิบายความหมาย  การเกิด  องค์ประกอบทางเคมีและการสาํรวจหาแหลง่เชือ้เพลิงซากดกึดําบรรพ์ชนิด
ตา่งๆ และประโยชน์ของถา่นหินและหินนํา้มนั 

9. อธิบายความหมายของปิโตรเลยีม  เลขออกเทน เลขซีเทน  ปิโตรเคมีภณัฑ์  อตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้น  
อตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ตอ่เน่ือง  กระบวนการกลัน่ นํา้มนัดิบและการแยกแก๊สธรรมชาติ  พร้อมทัง้
ยกตวัอยา่งผลติภณัฑ์ท่ีได้และการนําไปใช้ประโยชน์ 

10. อธิบายความหมายของพอลเิมอร์  มอนอเมอร์  ปฏิกิริยาพอลเิมอไรเซชนั  การเกิดพอลเิมอร์  โครงสร้าง
และสมบติัของพอลิเมอร์  สมบติัของผลติภณัฑ์พอลิเมอร์แตล่ะชนิดและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ี
นํามาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์พอลิเมอร์สงัเคราะห์และยกตวัอยา่งการใช้ประโยชน์จากผลติภณัฑ์พอลิ
เมอร์สงัเคราะห์ได้  

11. อธิบายวิธีการนําผลติภณัฑ์จากเชือ้เพลิงซากดกึดําบรรพ์ไปใช้อยา่งเหมาะสมและผลท่ีเกิดจากการผลติ
และการใช้ผลติภณัฑ์เชือ้เพลิงซากดกึดําบรรพ์ตอ่ชีวิตและสิง่แวดล้อม 

12. ทําการทดลอง  รวบรวมข้อมลู  อภิปรายและสรุปผลการทดลองเก่ียวกบัสมบติับางประการของพลาสติก
ชนิดตา่งๆ   และการเตรียมเส้นใยสงัเคราะห์ 

13. บอกสมบติั  วิธีการทดสอบ  ประโยชน์และอธิบายโครงสร้างของโปรตีน   
14. บอกสมบติั  วิธีการทดสอบ  ประโยชน์และอธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต 
15. บอกสมบติั  วิธีการทดสอบ  ประโยชน์และอธิบายโครงสร้างของลพิิด 
16. บอกสมบติั  วิธีการทดสอบ  ประโยชน์และอธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลอิีก 
17. ทําการทดลอง  รวบรวมข้อมลู  แปลความหมายข้อมลู  และสรุปผลการทดลองใน เร่ืองการทดสอบโปรตีน

ในอาหาร  การแปลงสภาพโปรตีน  สมบติัของเอนไซม์สมบติับางประการของคาร์โบไฮเดรต  การละลาย
ของไขมนัและนํา้มนัในตวัทําละลายบางชนิด  ปฏิกิริยาไฮโดรลซิีสนํา้มนัพืชด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

 
 
 



โครงสร้างรายวชิาเคมีเพิ่มเตมิ ( เคมี 5 )  รหสัวชิา ว30225 

 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

(100) 

1 เคมีอนิทรีย์ 

- ชนิดพนัธะของคาร์บอน 
- การเขียนสตูรโครงสร้างของสารประกอบ

อินทรีย์ 
- ไอโซเมอริซมึ 
- หมูฟั่งก์ชนั 
- สมบติับางประการและประเภทของ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
- หมูฟั่งก์ชนั สมบติั และการเกิดปฏิกิริยา

ของสารประกอบอินทรีย์ท่ีมธีาตุ
ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 

- หมูฟั่งก์ชนั สมบติั และการเกิดปฏิกิริยา
ท่ีมีธาตไุนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ 

- หมูฟั่งก์ชนั สมบติั และการเกิดปฏิกิริยา
ท่ีมีธาตอุอกซิเจนและธาตไุนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ 

1-7 20 30 

2 สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 3 20 

3 เชือ้เพลงิซากดกึดาํบรรพ์และผลติภัณฑ์ 
- แหลง่กําเนิด การเกิดและการใช้

ประโยชน์จากถ่านหิน 
- แหลง่กําเนิด การเกิดและการใช้

8-12 14 20 



ประโยชน์จากหินนํา้มนั 
- แหลง่กําเนิดและองค์ประกอบของ

ปิโตรเลยีม 
 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

(100) 

 - กระบวนการกลัน่นํา้มนัดิบและ
กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ 

- ปิโตรเคมีภณัฑ์ 
- ปฏิกิริยาของพอลเิมอร์ โครงสร้างและ

สมบติัของพอลเิมอร์ 
- ประโยชน์ของพลาสติก เส้นใย ยาง 

ซิลโิคน  
- ก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัพอ

ลเิมอร์สงัเคราะห์  
- แนวทางการป้องกนัและแก้ไขการเกิด

ภาวะมลพษิทางดิน ทางนํา้ และทาง
อากาศท่ีเกิดจากการผลติและการใช้ 
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 

   

4 สารชีวโมเลกุล 
- ศกึษาความสาํคญัของอาหาร  
- แหลง่ท่ีเกิดในธรรมชาติของสารชีว

โมเลกลุ 
- ชนิดองค์ประกอบ โครงสร้าง ชนิดและ

หน้าท่ีของโปรตีน เอนไซม์แลละการ
แปลงสภาพโปรตีน 

- ชนิดองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบติัและ

13-17 20  



ปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต 
- ชนิดของลพิิด 
- สมบติั โครงสร้าง ปฏิกิริยาและ

ความสาํคญัของไขมนัและนํา้มนั ฟอสโฟ
ลพิิด ไข สเตรอยด์ 

-  วิธีทดสอบสมบติัของไขมนัและนํา้มนั 
โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต การทํางาน
ของเอนไซม์ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัสารชีวโมเลกลุ 

- โครงสร้างของนิวคลโีอไทด์ DNA และ
RNA 

 

5 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 3 30 

6 รวมทัง้สิน้ ตลอดภาคเรียน  60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชีววิทยาพื้ นฐาน 1 (ชีววิทยา 1) 

คาํอธบิายรายวิชา  

 ศกึษาวิเคราะห์ธรรมชาตขิองสิ่งมชีีวติ  การศกึษาชีววิทยา เคมทีี่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมชีีวติ 

เซลล์ของสิ่งมชีีวติ  โดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสบืเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ การ

สบืค้นข้อมูลและการอภปิราย เพ่ือให้เกดิความรู้ ความคดิ  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี

ความสามารถในการตดัสนิใจ นาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวัน มจีติวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ

ค่านยิมที่เหมาะสม 

ศึกษาวิเคราะห์อาหารและการย่อยอาหาร  การสลายอาหารระดบัเซลล์  และระบบหายใจ ระบบ

ขบัถ่าย    ระบบหมุนเวยีนเลือด ระบบนํา้เหลืองกบัการรักษาดุลยภาพของร่างกาย โดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การสบืเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ การสบืค้นข้อมูลและการอภปิราย เพ่ือให้           

เกดิความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มคีวามสามารถในการตัดสนิใจ นาํความรู้ ไปใช้    

ในชีวติประจาํวัน  มจีติวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม และเผยแพร่ความรู้สู่

สงัคมไทยและสงัคมโลกในฐานะพลโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู ้

1. สบืค้นข้อมูล  อภปิราย  สรปุ  คุณสมบตัขิองสิ่งมชีีวิต (ว 1.1) 

2. สบืค้นข้อมูล   สรปุความหมาย และขอบข่ายของวิชาชีววิทยา (ว 1.1) 

3. สบืค้นข้อมูลอภปิราย   และวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผลของชีววทิยา   ที่นาํไปใช้ในการดาํรงชีวิตได้อย่าง 

    สร้างสรรค์ (ว 1.2-2) 

4. สาํรวจ   วเิคราะห์   วิธกีารทางวทิยาศาสตร์   และนาํไปใช้ในการศกึษาชีววิทยา (ว 1.1) 

5. ศกึษาค้นคว้า   ทดลองเกี่ยวกบัส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์   และนาํไปใช้ได้อย่างถูกต้อง (ว

1.1) 

6. สบืค้นข้อมูล   ทดลอง   และอธบิายโครงสร้างและความสาํคัญของสารเคมใีนเซลล์ (ว 1.1) 

7. สบืค้นข้อมูล   ทดลอง   อธบิาย   และสรปุปฏกิริิยาเคมใีนเซลลข์องสิ่งมชีีวิต (ว 1.1) 

8. สบืค้นข้อมูล   ทดลอง   สรปุ   เกี่ยวกบั ทฤษฎีเซลล์   และโครงสร้างพ้ืนฐานของเซลล์ (ว 1.1) 

9. สบืค้นข้อมูล   นาํเสนอ   อภปิราย   สรปุโครงสร้างของเซลล์   ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอน (ว 

1.1) 

10. สบืค้นข้อมูล   สาํรวจตรวจสอบ  อภิปราย   สรปุการศกึษาดุลยภาพของเซลล์   และการสื่อสารระหว่าง

เซลล์ (ว 1.1) 

11. สบืค้นข้อมูล   สาํรวจตรวจสอบ   อภปิราย   สรปุ   การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและไมโอซีส (ว 1.1) 

12. สบืค้นข้อมูล   อภปิราย   และอธบิาย สรปุเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพของเซลล์เน้ือเยื่อ   และระบบ

ของร่างกาย (ว 1.1) 

13. อธบิายกระบวนการย่อยอาหารของ    จุลินทรีย ์  และสตัว์บางชนิดที่ไม่มทีางเดินอาหาร (ว 1.1) 

14. อธบิายลักษณะของทางเดนิอาหารและการย่อยอาหารของสตัว์บางชนิด (ว 1.1) 

15. ระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของทางเดนิอาหารของคน (ว 1.1) 

16. อธบิายกระบวนการย่อยทางเคมแีละการดูดซึมในทางเดนิอาหารส่วนต่างๆ ของคน (ว 1.1) 

17. อธบิายปฏกิริิยาการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน   และไม่ใช้ออกซิเจน (ว 1.1) 

18. อธบิายโครงสร้างและบทบาทสาํคัญของไมโทคอนเดรียที่เกี่ยวกบัปฏกิริิยาการหายใจระดบัเซลล์ (ว 1.1) 

20. อธบิายโครงสร้างและกลไกการแลกเปล่ียนกา๊ซของโพรตสีและสตัวบ์างชนิด (ว 1.1) 

21. อธบิายกลไกการทาํงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการหายใจเข้า   และการหายใจออกของคน (ว 1.1) 

22. ทาํกจิกรรมศกึษาอตัราการหายใจของสตัว ์  และศึกษาโครงสร้างปอดของสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม (ว 

1.1) 

23. อธบิายการรักษาสมดุลของนํา้และแร่ธาต ุ  กรด-เบส   และอณุหภมูขิองร่างกายของสิ่งมชีีวิตบางชนิด  

(ว 1.1-1) 

24. อธบิายความหมายและความสาํคัญของกระบวนการขบัถ่ายของสิง่มชีีวติเซลล์เดยีวและสตัว์บางชนิด  (ว 

1.1-1) 



25. อธบิายโครงสร้างและกระบวนการทาํงานของไตคนในด้านการขบัถ่ายและการรักษาสมดุลของนํา้ (ว 1.1-

1) 

26. อธบิายกระบวนการลาํเลียงสารและระบบหมุนเวียนเลือดของสตัว์บางชนิด (ว 1.1-1) 

27. อธบิายโครงสร้างของ  ระบบลาํเลียงสารในร่างกายของคน   และความสาํคัญของหัวใจความดนัเลือดที่มี

ผลต่อร่างกาย (ว 1.1-1) 

28. อธบิายส่วนประกอบของเลือดคน    (ว 1.1-1) 

29. อธบิายหลักการให้และรับเลือดในคน (ว 1.1-1) 

30. อธบิายโครงสร้างของระบบนํา้เหลือง และส่วนประกอบของนํา้เหลือง (ว 1.1-1) 

31. อธบิายสาเหตขุองการเกดิโรคและวธิกีารป้องกนัโรคบางชนิดที่เกดิจากความผิด ปกตขิองภมูคุ้ิมกนั (ว 

1.1-1)  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรา้งรายวิชา   ชีววิทยา 1 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการ

เรียนรู ้

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกัคะแนน 

(100) 

1 ธรรมชาติของสิ่งมชีีวิต   3 5 

2 การศกึษาชีววิทยา (CAS*)  6 10 

3 เคมทีี่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมชีีวิต   9 5 

4 เซลล์ของสิ่งมชีีวติ   12 10 

5 สรปุทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 3 20 

6 
ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหาร

เพ่ือให้ได้พลังงาน  
 12 10 

7 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย   12 10 

8 สรปุทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 3 30 

9 รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน  60 100 

*CAS = มาตรฐานสากล Creative Action Service : นักเรียนต้องทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สื่อ

ให้เหน็ถงึการคดิสร้างสรรค ์  มกีารสร้างกระบวนการทาํงานและลงมือทาํตามแผนงานที่สร้าง 

และนาํผลการศกึษาที่ได้ไปเผยแพร่ให้เกดิประโยชน์ ในสงัคมไทยตลอดจนสงัคมโลกได้  

 

ตัวช้ีวัด 

ว1.1  ม4-6   4/1-4    

ว8 .1 ม4-6   5/1-11 

รวม 15 ตวัช้ีวดั 

 

 



ชีววิทยา 2 

คาํอธบิายรายวิชา   

ศึกษาวิเคราะห์การประสานงานในร่างกายและการสบืพันธุข์องมนุษย์และสตัว์ การเคล่ือนไหวของ

สิ่งมชีีวติ การรับรู้และการตอบสนอง ระบบต่อมไร้ท่อ  พฤตกิรรมของสตัว์ การสบืพันธุแ์ละการเจริญเตบิโต   

การดาํรงพันธุข์องสตัวแ์ละมนุษย ์ โดยใช้กระบวนการทกัษะทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ 

การสาํรวจตรวจสอบ การสงัเกต  การสบืค้นข้อมูล อภปิรายสรปุ เพ่ือให้เกดิความรู้ความคิด ความเข้าใจ 

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ นาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมชีีวติอื่น  

เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยนื มจีติวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

และเผยแพร่ความรู้สู่สงัคมไทยและสงัคมโลกในฐานะพลโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้ที ่ ผลการเรียนรู ้

1 ระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของโครงร่างในคนและสิ่งมชีีวิตบางชนิด 

2 อธบิายองค์ประกอบ  กลไกการทาํงานและเปรียบเทยีบกล้ามเนื้อชนิดต่าง ๆ ของคน 

3 อธบิายโครงสร้างและทาํปฏบิติัการศกึษาการเคล่ือนไหวของโพรทสิต์และสตัว์บางชนิด 

4 เปรียบเทยีบวิธกีารรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าของโพรโทซัว และสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลังบางชนดิ 

5 บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์ประสาทและจาํแนกชนิดของเซลล์ประสาท 

6 
อธบิายการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทในเซลล์ประสาทและการถ่ายทอดกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไป

ยังเซลล์ประสาทอกีเซลล์หนึ่ง และสบืค้นข้อมูลเกี่ยวกบัระบบประสาท 

7 
ระบุส่วนต่าง ๆ ที่สาํคัญของสมองรวมทั้งหน้าที่ของส่วนนั้น ๆ และจาํแนกประเภทของเส้นประสาทสมองตามหน้าที่ 

และสบืค้นข้อมูลเกี่ยวกบัสมอง 

8 
ระบุส่วนประกอบพร้อมทั้งหน้าที่ของไขสนัหลังและอธบิายทศิทางการเคล่ือนที่ของกระแสประสาทผ่านไขสนัหลัง 

และสบืค้นข้อมูลเกี่ยวกบัไขสนัหลัง 

9 อธบิายและเปรียบเทยีบการทาํงานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอตัโนวัติ 

10 
อธบิายโครงสร้าง การทาํงานและทาํ ปฏบิตัิการเกี่ยวกบัอวัยวะรับสมัผสัแต่ละชนิดและตระหนกัถงึความสาํคัญของ

ระบบประสาทและอวัยวะรับสมัผสั 

11 อธบิายระบบต่อมไร้ทอ่ของมนุษย์ แหล่งที่สร้าง หน้าที่ของต่อมไร้ท่อ 

12 อธบิายความแตกต่างระหว่างต่อมมทีอ่ กบัต่อมไร้ทอ่ได้ 

13 บอกความหมายของพฤติกรรม  ทาํปฏบิติัการศกึษาพฤติกรรม  และอธบิายกลไกการเกดิพฤตกิรรม 

14 
อธบิายกลไกการเกดิพฤติกรรมพร้อมยกตัวอย่างพฤติกรรมแบบต่างๆ และทาํกจิกรรมเพ่ือศกึษาพฤติกรรมของ

สิ่งมีชีวิต 

15 อธบิายความสมัพันธร์ะหว่างพฤติกรรมกบัการพัฒนาของระบบประสาท 

16 อธบิายพร้อมยกตัวอย่างพฤติกรรมทางสงัคมของสตัว์ และสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อซ่ึงกนัและกนั 

17 

 

อธบิายกระบวนการการสบืพันธุแ์บบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ ทาํปฏบิตัิการศึกษาการสบืพันธุข์องสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

และสตัว์บางชนิด  รวมทั้งเปรียบเทยีบสิ่งมีชีวิตที่เกดิจากการสบืพันธุท์ั้งสองแบบ 

18 
อธบิายกระบวนการสร้างเซลล์สบืพันธุข์องคน  ระบุหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของระบบสบืพันธุ ์บอกหลักการและ

ความจาํเป็นของการคุมกาํเนิด 

19 
อธบิายกระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมชีีวิตเซลล์เดียวและสตัว์บางชนิดในระยะเอม็บริโอและหลงัระยะเอม็บริโอ ทาํ

ปฏบิติัการและระบุเกณฑท์ี่เหมาะสมในการวัดการเจริญเติบโตของสิ่งมชีีวิต 

20 อธบิายกระบวนการเจริญเติบโตของคนในระยะเอม็บริโอ  ฟีตัส และหลังคลอด 

21 
อธบิายบทบาทของสภาวะบางประการที่มผีลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมชีีวิตและเปรียบเทยีบหลักการเทคโนโลยี

การสบืพันธุ ์



 
 

โครงสรา้งรายวิชา   ชีววิทยา 2 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการ

เรียนรู ้

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกัคะแนน 

(100) 

1 การเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวิต   6 10 

2 การรับรู้และการตอบสนอง   12 10 

3 ระบบต่อมไร้ท่อ   12 10 

4 สรปุทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 3 20 

5 พฤตกิรรมของสตัว์ (CAS*)  12 10 

6 
การสบืพันธุแ์ละการเจริญเตบิโตของ

มนุษย ์
 12 10 

7 สรปุทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 3 30 

8 รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน  60 100 

*CAS = มาตรฐานสากล Creative Action Service : นักเรียนต้องทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สื่อ

ให้เหน็ถงึการคดิสร้างสรรค ์  มกีารสร้างกระบวนการทาํงานและลงมือทาํตามแผนงานที่สร้าง 

และนาํผลการศกึษาที่ได้ไปเผยแพร่ให้เกดิประโยชน์ ในสงัคมไทยตลอดจนสงัคมโลกได้  

 

 

 

 



ชีววิทยา 3  

คาํอธบิายรายวิชา   

  ศึกษาวิเคราะห์มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของราก  หน้าที่และโครงสร้าง

ของลาํต้น  โครงสร้างและหน้าที่ของใบ   การคายนํา้ของพืช  การลาํเลียงนํา้ขอของพืช การลาํเลียงธาตอุาหาร

ของพืช  การลาํเลียงสารอาหารของพืช   ประวัตกิารค้นคว้าเกี่ยวกบัการสงัเคราะห์ด้วยแสง  กระบวนการ

สงัเคราะห์ด้วยแสง   ปัจจยับางประการที่มผีลต่ออตัราการสงัเคราะห์ด้วยแสง  การสบืพันธุแ์บบอาศยัเพศของ

พืชดอก  การสบืพันธุแ์บบไม่อาศยัเพศของพืชดอกและการขยายพันธุพื์ช  การวัดการเจริญเตบิโตของพืช   

สารควบคุมการเจริญเตบิโตของพืช  การตอบสนองของพืช ต่อสิง่แวดล้อม   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สบืเสาะแสวงหาความรู้  การสบืค้นข้อมูล อภปิราย  สงัเคราะห์   

การเปรียบเทยีบ  การสาํรวจตรวจสอบ การสงัเกต การอธบิายและการฝึกปฏบัิตกิารทดลอง    

เพ่ือให้เกดิความรู้  ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มคีวามสามารถในการตัดสนิใจ นาํความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจาํวนัของตนเองดูและรักษาสิ่งมชีีวิตอื่น มีจติวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่

เหมาะสม  และเผยแพร่ความรู้สู่สงัคมไทยและสงัคมโลกในฐานะพลโลก 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู ้

1. สบืค้นข้อมูล อภปิราย และสรปุเกี่ยวกบัโครงสร้างและหน้าที่ กระบวนการลาํเลียง และการคายนํา้ของพืช 

    มดีอก 

2. สบืค้นข้อมูล  ออกแบบและทาํการทดลองเพ่ือศกึษากระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง และปัจจยัต่างๆที่ม ี

    ผลต่อการสงัเคราะห์ด้วยแสง 

3. สบืค้นข้อมูล อภปิราย และสรปุเกี่ยวกบักระบวนการเจริญเติบโต และกระบวนการสร้างเซลล์สบืพันธุข์อง 

    พืชดอก 

4. สาํรวจตรวจสอบเกี่ยวกบัสารที่พืชสร้างขึ้นมผีลต่อสรีระ และการตอบสนองของพืชดอก 

5. สบืค้นข้อมูล และอภปิรายเกี่ยวกบัการดาํรงชีวิตของพืชดอก นาํมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการศกึษาหาความรู้ 

    เพ่ิมเติม และนาํไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจาํวัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



โครงสรา้งรายวิชา   ชีววิทยา 3 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการ

เรียนรู ้

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกัคะแนน 

(100) 

1 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก   12 10 

2 
การสงัเคราะห์ด้วยแสง   15 10 

3 สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 3 20 

4 การสบืพันธุข์องพืชดอก  15 10 

5 การตอบสนองของพืช *(CAS)  12 10 

7 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 3 30 

8 รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน  60 100 

*CAS = มาตรฐานสากล Creative Action Service : นักเรียนต้องทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สื่อ

ให้เหน็ถงึการคดิสร้างสรรค ์  มกีารสร้างกระบวนการทาํงานและลงมือทาํตามแผนงานที่สร้าง 

และนาํผลการศกึษาที่ได้ไปเผยแพร่ให้เกดิประโยชน์ ในสงัคมไทยตลอดจนสงัคมโลกได้  

 

 

 

 

 



ชีววิทยาพื้ นฐาน 4 

คาํอธบิายรายวิชา   

สิ่งมชีีวติมกีารถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปยงัรุ่นต่อๆไปจากการศึกษาการผสมพันธุถั่ว

ลันเตาของเมนเดลสามารถสรุปเป็นกฎแห่งหน่วยควบคุมลักษณะของพันธุกรรมเรียกว่ายนี สิ่งมีชีวติที่มยีนี

แตกต่างกนัจะมลัีกษณะที่แตกต่างกนั ยนีเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ซ่ึงอยู่ที่โครโมโซม สิ่งมชีีวติแต่ละชนิดจะมี

โครโมโซมที่แตกต่างกนัโครโมโซมของยูคาริโอตประกอบด้วย DNA และโปรตนีอสีโตนและไม่ใช่อสีโตน 

DNA อาจะเกดิความผดิปกตขิึ้นกบัลาํดบัและจาํนวนของเบสเรียกมวิเทช่ัน ซ่ึงจะทาํให้เกดิโรคต่างๆ ความรู้

ทางพันธุศาสตร์จะพัฒนาไป 2  แนวทาง คือ เทคโนโลยรีีคอมพิแนนท ์DNA และการหาลาํดบันิวคลีโอไทด ์

ในโมเลกุลของ DNA ซ่ึงสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้ในด้านต่าง ๆ อย่างมากมายวิวัฒนาการคือการเปล่ียนแปลง

ของสิ่งมชีีวติที่มลัีกษณะแตกต่างไปจากบรรพบุรษุและถูกธรรมชาตคิดัเลือกให้มชีีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่

แตกต่างกนั ดาร์วินและลามาร์กเสนอแนวคิดเกี่ยวกบัววัิฒนาการที่น่าสนใจ วิวฒันาการของสิ่งมชีีวติเกดิจาก

ปัจจยัที่ทาํให้เกดิการเปล่ียนแปลงของยนีพูลในประชากร และทาํให้เกดิสิ่งมชีีวิตสปีชีสใ์หม่ การพัฒนาที่

เกดิขึ้นในโลกปัจจุบนัทาํให้เกดิผลกระทบต่อการเกดิววิัฒนาการของสิ่งมชีีวิตและก่อให้เกดิความสญูเสยีทาง

ชีวภาพ และเผยแพร่ความรู้สู่สงัคมไทยและสงัคมโลกในฐานะพลโลก 

 

ตวัช้ีวดั 

ว1.2  ม4-6   5/1-2 

รวม  2 ตวัช้ีวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขอ้ท่ี ผลการเรียนรู ้

1 
สาํรวจ อธบิาย ทาํกจิกรรม และเปรียบเทยีบขั้นตอนที่สาํคัญในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส  

และไมโอซิส 

2 

สงัเกต สาํรวจ และอธบิายความแตกต่างของสิ่งมชีีวิตที่เกี่ยวข้องกบัลักษณะทาง 

พันธุกรรม และลักษณะทางพันธุกรรมที่มคีวามเกี่ยวข้องแปรผนัต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง พร้อม 

ทั้งอธบิาย และอภิปรายความสมัพันธข์องลักษณะทางพันธกุรรมและสิ่งแวดล้อม 

3 

อภิปรายความสาํเรจ็และหาข้อสรปุถึงปัจจยัที่สนับสนุนให้การทดลองของเมนเดลสาํเรจ็ และอธบิายกฎแห่งการแยกตัว

และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอสิระและสามารถนาํกฎของเมนเดลไป ใช้ในการคาํนวณและทาํนายอัตราส่วนของฟีโน

ไทป์ จีโนไทป์ ของรุ่นต่อไป พร้อมทั้งอธบิายความหมายของคาํศพัทท์ี่เกี่ยวข้องกบัการถ่ายลักษณะทางพันธุกรรม

ตลอดจนอธบิาย คาํนวณ และทาํนายอตัราส่วนของฟีโนไทป์ จีโนไทป์ของรุ่นต่อไป และการถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล 

4 
อธบิายรูปร่าง ลักษณะ ชนิดของโครโมโซม  และอธบิาย อภิปราย พร้อมทั้งยกตัวอย่างยีนที่ควบคุมลักษณะทาง 

พันธุกรรม 

5 อธบิายการค้นพบองค์ประกอบ การจัดเรียงตัว และโครงสร้างของ DNA 

6 อธบิายและวิเคราะห์กลไกการจาํลอง DNA และกลไกการควบคุมลักษณะทางพันธกุรรมของ DNA  

7 อธบิาย และอภปิรายความหมาย สาเหตุ  ชนิด และผลของการมวิเทชันและความผดิปกติของสารพันธุกรรม 

8 สบืค้น และอธบิายความหมาย บทบาท และการประยุกต์ใช้ของพันธุวิศวกรรมต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

9 
สบืค้นและระบุหลักฐานที่สนับสนุนว่า สิ่งมชีีวิตมวิีวัฒนาการ และบอกเหตุผลการใช้หลักฐานต่าง ๆ สนับสนุน

วิวัฒนาการของสิ่งมชีีวิต 

10 อธบิาย เปรียบเทยีบ และวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกบัวิวัฒนาการของลามาร์กและชาร์ล ดาวิน 

11 
อธบิายสาระสาํคัญและช้ีเงื่อนไขของกฎฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก คาํนวณหาความถี่ของยีนและจีโนไทป์ของประชากรโดยใช้กฎ 

ของฮาร์ดี ไวน์เบร์ิก รวมทั้งระบุปัจจยัที่ทาํให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความถ่ีของยีนซ่ึงทาํให้เกดิวิวัฒนาการของสิ่งมชีีวิต 

12 
อธบิายและวิเคราะห์ความหมายของสปีชีสท์างชีววิทยา การเกดิสปีชีสใ์หม่ด้วยกลไกการแยกกนัทางการสบืพันธุ ์ การ

แยกกนัตามสภาพภมูิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงจาํนวนโครโมโซม 

13 
อธบิายและวิเคราะห์การพัฒนาเทคโนโลยีเศรษฐกจิ และสงัคมมผีลกระทบต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการสญูเสยี

ของสิ่งมีชีวิต 

14 
อธบิายลักษณะสาํคัญและเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างมนุษย์กบัไพรเมตและความแตกต่างของมนุษย์ในยุคต่าง 

ๆ  และอธบิายความสาํคัญของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม 

 

 

 



 

 

 

โครงสรา้งรายวิชา   ชีววิทยา 4 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการ

เรียนรู ้

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกัคะแนน 

(100) 

1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  20 30 

2 สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 10 20 

3 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดเีอน็เอ  10 10 

4 วิวฒันาการ  15 10 

7 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 5 30 

8 รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน  60 100 

*CAS = มาตรฐานสากล Creative Action Service : นักเรียนต้องทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สื่อ

ให้เหน็ถงึการคดิสร้างสรรค ์  มกีารสร้างกระบวนการทาํงานและลงมือทาํตามแผนงานที่สร้าง 

และนาํผลการศกึษาที่ได้ไปเผยแพร่ให้เกดิประโยชน์ ในสงัคมไทยตลอดจนสงัคมโลกได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชีววิทยาพื้ นฐาน 5 

คาํอธบิายรายวิชา   

ความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วยความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปี

ชีสแ์ละความหลากหลายของระบบนิเวศ  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบนัแบ่งเป็น 5 อาณาจักร  

โพรทสิตา อาณาจกัรพืช อาณาจักฟังไจ และอาณาจักสตัว ์ระบบนเิวศขนาดใหญ่หรือไบโอมในโลก 

มหีลายระบบด้วยกนัทั้งในนํา้และบนบกทาํให้ประชากรของสิ่งมชีีวติได้อยู่อาศยัมนุษยไ์ด้ใช้ประโยชน ์

จากทรัพยากรธรรมชาตใินโลกนี้อย่างมากมายจึงควรตระหนักและเหน็คุณค่าใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

เพ่ือให้เกดิความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

 

ตัวช้ีวดั 

ว1.2  ม4-6   6/3-4 

ว2.1  ม4-6   6/1-3 

ว2.2  ม4-6   6/1-3    

 

ผลการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา 5 

1. สบืค้นข้อมูล อภปิรายและอธบิายการเกดิความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง 5 อาณาจกัร 

2. สบืค้นข้อมูล อภปิรายถงึความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต ที่มผีลต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างสถานการณจ์าํลองที่แสดงถงึการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมที่มผีลต่อการอยู่รอดของ

สิ่งมชีีวติ 

แต่ละชนิด และการอยู่รอดของสิ่งมชีีวติสมัพันธก์บัความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต 

4. วิเคราะห์ อภปิราย อธบิายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนที่ของสิ่งมชีีวติ 

5. วิเคราะห์ อภปิราย อธบิายความสาํคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศและดุลยภาพของ 

ระบบนเิวศ 

6. สาํรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิ่น ระดบัประเทศ และ 

ระดับโลก 

7. สาํรวจ วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา วางแผนและลงมอืปฏบิตัร่ิวมกบัชุมชน ป้องกนั แก้ไขปัญหา เฝ้าระวัง 

อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

 



โครงสรา้งรายวิชา   ชีววิทยา 5 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการ

เรียนรู ้

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกัคะแนน 

(100) 

1 ความหลากหลายทางชีวภาพ  24 30 

2 สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 6 20 

3 นิเวศวิทยา * (CAS)  24 20 

7 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 6 30 

8 รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน  60 100 

*CAS = มาตรฐานสากล Creative Action Service : นักเรียนต้องทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สื่อ

ให้เหน็ถงึการคดิสร้างสรรค ์  มกีารสร้างกระบวนการทาํงานและลงมือทาํตามแผนงานที่สร้าง 

และนาํผลการศกึษาที่ได้ไปเผยแพร่ให้เกดิประโยชน์ ในสงัคมไทยตลอดจนสงัคมโลกได้  

 

 

 

 

 

 

 



ชีววิทยา 6 

คาํอธบิายรายวิชา 

 ฝึกทาํโจทยส์อบเข้ามหาวทิยาลัย O-NET และ PAT 2 ร่วมวเิคราะห์หาคาํตอบ และวิธกีารทาํโจทย ์  

จดัสมัมนาเกี่ยวกบังานวจิยัใหม่ๆ และวิทยาการทางชีววิทยา   และทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา 

(CAS) และนาํเสนอด้วยการจดันิทรรศการเป็นภาษาองักฤษ (ภาษาที่สอง) เพ่ือฝึกกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  การสบืเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ  การสบืค้นข้อมูล  และการอภิปราย  เพ่ือให้เกดิ

ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มคีวามสามารถในการตัดสนิใจและนาํความรู้ไปใช้ 

ในชีวติประจาํวัน  มจีติวทิยาศาสตร์  มคุีณธรรม  จริยธรรมและ ค่านยิมที่เหมาะสม และเผยแพร่ความรู้สู่

สงัคมไทยและสงัคมโลกในฐานะพลโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู ้

1. วิเคราะห์ข้อสอบชีววิทยา ตัดตวัลวงอย่างมวีิจารณญาณ  

2. อธบิายความรู้เพ่ิมเตมิที่ได้จากการทาํข้อสอบชีววทิยา 

3. อธบิายโดยการนาํเสนอความรู้ เป็นภาษาองักฤษ (TOK Presentation) ที่ได้จากการหางานวิจัย

ต่างประเทศสาขาชีววิทยาภาษาองักฤษ(Global Educatuion)   

4. ทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ (CAS) เขยีนรายงาน (Extended-Essay) และรายงานหน้าช้ันเรียน (TOK 

Presentation) และเผยแพร่ความรู้สู่สงัคมไทยและสงัคมโลกในฐานะพลโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรา้งรายวิชา   ชีววิทยา 6 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการ

เรียนรู ้

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกัคะแนน 

(100) 

1 Biology for National Examination 

- Cell and transport via membrane 

- Homeostasis and Immune System 

- Basic Genetics 

- Biodiversity 

- Basic Ecology 

The interesting test. Etc. 

 18 30 

2 Biology Seminar (Part1) (English) 

*GE 
 9  

2 สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค) 3 20 

3 
Biology Seminar (Part2) (English) 

*GE 
 21 20 

7 
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 

ส่งโครงงานนาํเสนอเป็นภาษาองักฤษ *(CAS) (TOK) 
9 30 

8 รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน  60 100 

*CAS = มาตรฐานสากล Creative Action Service : นักเรียนต้องทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สื่อ

ให้เหน็ถงึการคดิสร้างสรรค ์  มกีารสร้างกระบวนการทาํงานและลงมือทาํตามแผนงานที่สร้าง 

และนาํผลการศกึษาที่ได้ไปเผยแพร่ให้เกดิประโยชน์ ในสงัคมไทยตลอดจนสงัคมโลกได้  

*GE = มาตรฐานสากล Global Education 

* TOK = มาตรฐานสากล Theory of Knowledge. 

 



        ธรรมชาติและการสบืเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ (สาํหรับนักเรียน GIFTED) 

2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน          1.0 หน่วยกติ 

คําอธิบายรายวิชา  

สบืเสาะความรู้ทางวทิยาศาสตร์ด้วยประสบการณต์รงจากปรากฏการณธ์รรมชาตทิั้งเป็นรายบุคคลและ

เป็นกลุ่ม ใช้ปรากฏการณธ์รรมชาตเิป็นเคร่ืองพัฒนาคาํถามที่นาํไปสู่การสบืเสาะใช้เหตผุลและจนิตนาการ คิด

วิธสีบืเสาะ วิธทีดลอง ลงข้อสรปุจากข้อมูลอย่างสมเหตสุมผล เพ่ือหาคาํตอบเสนอผลงานการสบืเสาะในแบบ

วิธกีารนาํเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งการบรรยายและ 

การทาํรายงานเพ่ือให้เข้าใจธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การทาํงานทางด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนา 

ทกัษะในการทาํงานกบัผู้อื่น พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมการหาคาํตอบในสิ่งที่สงสยั

ผ่านกระบวนการสบืเสาะ นาํไปสู่การทาํโครงการวิจยั 

 

ผลการเรียนรูที้่คาดหวงั 

1. เข้าใจกระบวนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

2. เข้าใจจุดเร่ิมของการเกดิความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

3. ใช้หลักการทางวทิยาศาสตร์และหลักเกณฑท์ี่สมเหตสุมผลในการพิจารณาปรากฏการณ ์

ที่พบเหน็หรือสิ่งที่ได้ฟังมา 

4. สร้างคาํถามที่พัฒนาไปสู่การสบืเสาะจากการสงัเกตปรากฏการณธ์รรมชาติ 

5. ออกแบบนวัตกรรมการทดลองและทาํการทดสอบเพ่ือหาคาํตอบ 

6. เข้าใจการกาํหนดนิยามเชิงปฏบัิตกิารและการกาํหนดตวัแปรอสิระและตวัแปรควบคุม 

7. เลือกเคร่ืองมอืที่เหมาะสมในการเกบ็ข้อมูลที่ต้องการ 

8. เลือกวธิกีารที่เหมาะสมในการวเิคราะห์และแปลผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

9. ลงสรุปอย่างเหมาะสมโดยใช้ฐานข้อมูลจากการทดลอง 

10. ใช้ข้อมูลจากหลายสาขาวิชาในการคิดวธิแีก้ปัญหา ประเดน็ที่เป็นปัญหาที่เกดิขึ้นในโลก 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรา้งรายวิชา   ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร ์

2 คาบ/สปัดาห์/ภาคเรียน          1.0 หน่วยกติ   (40 ชั่วโมง) 

 

ลาํดบัที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการ

เรียนรู ้

เวลา

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกัคะแนน

(100) 

1 กระบวนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 1-2 3 5 

2 หลักการทางวิทยาศาสตร์ 3 3 5 

3 การสร้างคาํถามที่พัฒนาไปสู่การสบืเสาะทางวิทยาศาสตร์ 4 3 5 

4 การออกแบบนวัตกรรมการทดลองและทาํการทดสอบเพ่ือ

หาคาํตอบ 
5 4 10 

5 การกาํหนดนิยามเชิงปฏบิติัการและการกาํหนดตัวแปร

อสิระและตัวแปรควบคุม 
6 4 10 

6 สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบกลางภาค)  3 20 

7 การเลือกเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการเกบ็ข้อมูล 7 3 5 

8 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 8 3 5 

9 การลงสรุปอย่างเหมาะสมโดยใช้ฐานข้อมูลจากการทดลอง 9 3 5 

10 
การข้อมูลจากหลายสาขาวิชาในการคิดวิธแีก้ปัญหา ประเดน็

ที่เป็นปัญหาที่เกดิขึ้นในโลก 
10 3 5 

11 สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบปลายภาค)  3 20 

12 
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน) 

ส่งโครงงานนาํเสนอเป็นภาษาองักฤษ *(CAS) (TOK) 
1-10 3 5 

 รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน  40 100 

*CAS = มาตรฐานสากล Creative Action Service : นักเรียนต้องทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สื่อ

ให้เหน็ถงึการคดิสร้างสรรค ์  มกีารสร้างกระบวนการทาํงานและลงมือทาํตามแผนงานที่สร้าง 

และนาํผลการศกึษาที่ได้ไปเผยแพร่ให้เกดิประโยชน์ ในสงัคมไทยตลอดจนสงัคมโลกได้  

*GE = มาตรฐานสากล Global Education 

* TOK = มาตรฐานสากล Theory of Knowledge. 

 

 


