โครงสร้างหลักสูตร
และคําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
วิชาพื้ นฐาน-เพิม่ เติม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
สําหรับกลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ฉบับปรับปรุงล่าสุดปี 2552
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชา ว30101 ฟิ สิกส์พนฐาน
ื้

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

เวลา 80 ชัวโมง
่

ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ การบวกเวกเตอร์ การหา เวกเตอร์
ลัพธ์โดยการเขียนรูป และการคํานวณเวกเตอร์ อธิบายความหมายของการกระจัด
ระยะทาง อัตราเร็ว
อัตราเร็วเฉลี่ย ความเร็ว ความเร็วเฉลี่ย ความเร่ ง ความเร่ งเฉลี่ย อัตราเร่ง อัตราเร่งเฉลี่ย ทดลองและสรุป
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติท่มี ีความเร่งคงตัว และอธิบายด้ วยสมการการเคลื่อนที่อย่างง่าย การเคลื่อนที่
โปรเจคไทล์ การเคลื่อนที่ของ
แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่แบบ
วัตถุในสนามโน้ มถ่วง การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้ าในสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก การใช้ ประโยชน์
จากการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส คลื่นกล เสียง สมบัติของเสียงและการ
ได้ ยินเสียง สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ปฎิกริ ิยานิวเคลียร์ กัมมันตรังสี ไอโซโทป และการใช้ ประโยชน์
ในทางสร้ างสรรค์รวมถึงผลต่อสิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดล้ อม
โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้ น
ข้ อ มู ล
อธิบายและทดลองเพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิดความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ร้ ู มีความสามารถในการตัดสินใจ
นําความรู้ไปใช้ ในชีวติ ประจําวัน มีจติ วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม ที่เหมาะสม

ตัวชี้ วัด
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 ตัวชี้วดั

โครงสร้างรายวิชา ว31201 ฟิ สิกส์ 1
ลําดับที่

ชื่อหน่ วยการเรียนรู ้

10
11

ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์
การบวกเวกเตอร์ การหา เวกเตอร์ลพั ธ์โดยการเขียนรูป และ
การคํานวณเวกเตอร์
ความหมายของการกระจัด
ระยะทาง อัตราเร็ว
อัตราเร็วเฉลี่ย ความเร็ว ความเร็วเฉลี่ย ความเร่ง ความเร่ง
เฉลี่ย อัตราเร่ง อัตราเร่งเฉลี่ย
การเคลื่อนที่ในหนึ่ งมิติที่มีความเร่งคงตัว
สมการการเคลื่อนที่อย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิ กอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)
การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ของ
อนุ ภาคที่มีประจุไฟฟ้ าในสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก
การใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ แรงยึดเหนี่ ยว
ระหว่างอนุ ภาคในนิ วเคลียส
คลื่นกล เสียง สมบัติของเสียงและการได้ยนิ เสียง
สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า

12
13
14

ปฎิกิริยานิ วเคลียร์ กัมมันตรังสี ไอโซโทป
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)
รวมทั้งสิน ตลอดภาคเรียน

1

2
3
4
5
6
7
8
9

เวลา
(ชัว่ โมง)

นํ้าหนักคะแนน
(100)

5

5

6

5

6

5

6
3
3
4
5

5
2
3
20
5

7

5

7
8

5
5

10
6
80

5
30
100

คําอธิบายรายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
รายวิชา ว30104 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชัว่ โมง

ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้ างทางธรณีของโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก การเกิด
ภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม การลําดับชั้นหิน
อายุของหิน ซากดึกดําบรรพ์ โครงสร้ างทางธรณีวิทยา ที่อธิบายประวัติความเป็ นมาของพื้นที่ การเกิดและ
วิ วั ฒ นาการของระบบสุริ ย ะ กาแล็ก ซี เอกภพ วิ วั ฒ นาการของดาวฤกษ์ การส่ ง ดาวเทีย มโคจรรอบโลก
ประโยชน์ของดาวเทียม การสํารวจอวกาศ โดยใช้ ยานอวกาศและสถานีอวกาศ
โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต
การสืบค้ นข้ อมูล การทดลอง การอภิปรายสรุป เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยม

ตัวชี้ วัด
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 ตัวชี้ วัด

โครงสร้างรายวิชา ว30104 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชัวโมง
่
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

โลกและการ
เปลี่ยนแปลง
ธรณีภาค
ธรณีประวัติ
เอกภพ
ดาวฤกษ์
กําเนิดระบบสุริยะ
เทคโนโลยีอวกาศ
ดาวเทียม และยาน
อวกาศ
เทคโนโลยีอวกาศ
การใช้ ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอวกาศ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

คะแนนเก็บ 100 คะแนน

ว 6.1 ม.4/1 ว 6.1 ม.4/2 ว6.1 ม.
4/3
ว 6/1 ม.4/4
ว 6.1 ม.4/5 ว 6.1 ม.4/6
สรุปทบทวนภาพรวม(สอบกลางภาค)
ว7.1 ม.4/1
ว7.1 ม.4/2
ว7.1 ม.4/3
ว7.2 ม.4/1

8

นํา้ หนัก
คะแนน
(100)
10

4
6
2
4
4
4
2

5
5
20
5
10
5
5

ว7.2 ม.4/2

4

5

2
40

30
100

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)
รวมทั้งสิ้น 1 ภาคเรียน

เวลา
(ชั่วโมง)

ตัวชี้ วัดและสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
คําอธิบายรายวิชาฟิ สิกส์
รายวิชา ว31201 ฟิ สิกส์ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

เวลา 80 ชัว่ โมง

ศึกษาวิเคราะห์ ปริ มาณทางกายภาพ หน่ วยเอสไอ ปริ มาณเวกเตอร์ ปริ มาณส
เกลาร์ ความเร็วสัมพัทธ์ การเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามโน้ มถ่วง การกระจัด ความเร็ว
ความเร่ ง คํานวณหาปริมาณต่ าง ๆ ของการเคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์
แรงโน้ ม ถ่ วง แรงดึ ง ดู ดระหว่ างมวล สมดุ ลของแรง ศูนย์ ถ่วง ศูนย์กลางมวล ทอร์ ก การ
เคลื่อนที่ในแนวตรง
งาน พลังงาน พลังงานศักย์โน้ มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น พลังงาน
จลน์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การชนแบบยืดหยุ่น การ
ชนแบบไม่ยืดหยุ่น การระเบิด
โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การ
สืบค้ นข้ อมูลและการอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรี ย นรู้ มี ค วามสามารถในการตั ด สิน ใจนํา ความรู้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจํา วั น มี จิ ต วิ ท ยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู ้ รายวิชา ว31201 ฟิ สิกส์ 1
1. สืบค้ นข้ อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับปริมาณทางกายภาพ ปริมาณเวกเตอร์ และปริมาณสเกลาร์ การบวกลบ
เวกเตอร์โดยการเขียนรูปและการคํานวณระบบหน่วยเอสไอ
2. ทดลองวัดปริมาณต่าง ๆ ทางกายภาพ และนําความคลาดเคลื่อนจากการวัดมาเขียนกราฟ
3. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับความเร็วสัมพัทธ์
4. ทดลอง วิเคราะห์และคํานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิตดิ ้ วยความเร่งคงตัว
5. การทดลอง การสืบค้ นความรู้และคํานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
พร้ อมนําไปใช้ ประโยชน์
6. ทดลอง อภิปรายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแรงดึงดูดระหว่างมวล แรง
โน้ มถ่วง และปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
7. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับศูนย์ถ่วง ศูนย์กลางมวล
8. ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับแรงเสียดทาน
9. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสภาพสมดุลของวัตถุ ขึ้นอยู่กบั ผลรวมของแรงลัพธ์และผลรวมของทอร์ก
10. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับงาน กําลัง การกระจัด และมุมระหว่างแรงกับการกระจัด พลังงาน
จลน์ พลังงานศักย์
11. ทดลองและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลรวมของพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และกฎการอนุรักษ์พลังงานของวัตถุ
12. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับโมเมนตัม มวล ความเร็ว
13. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับ การชน การระเบิด เป็ นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

โครงสร้างรายวิชา ว31201 ฟิ สิกส์ 1
ลําดับที่

ผลการ

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

เวลา

นํ้าหนักคะแนน

(ชัว่ โมง)

(100)

เรียนรู ้
1

ปริมาณทางกายภาพ

1,2

10

5

2

การเคลื่อนที่ในแนวตรงด้ วยความเร่งคงที่
และความเร็วสัมพัทธ์

3,4

6

5

3

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์

5

6

5

4

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6

6

5

5

จุดศูนย์ถ่วงและจุดศูนย์กลางมวล

7

2

2

6

แรงเสียดทาน

8

2

3

7

แรงและสภาพสมดุล

9

4

5

4

20

10

6

5

11

10

5

8

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

9

งาน,พลังงาน รูปพลังงาน และกําลังงาน

10

พลังงานจลน์และพลังงานศักย์
การอนุรักษ์พลังงาน

11

การดลและโมเมนตัม

12

8

5

12

การชน การระเบิด และกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม

13

10

5

และกฎ

13

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)

6

30

14

รวมทั้งสิน ตลอดภาคเรียน

80

100

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชา ว32202 ฟิ สิกส์ 2
ภาคเรียนที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 80 ชัว่ โมง

ศึกษาวิเคราะห์ คํานวณหาปริมาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่แบบแบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่แบบหมุน สภาพยิดหยุ่น ความเค้ น ความเครียด สมบัตทิ ่วั ไปของของไหล
ความหนาแน่น ความดัน ความตึงผิว ความหนืด การลอยตัว กฎของอาร์คิมดี สิ กฎของพัสคาล กฎของส
โตกส์ สมการของแบร์นูลลีร์ แสงและทัศนอุปกรณ์ อัตราเร็วของแสง สมบัตขิ องแสง การสะท้ อน การหัก
เห ทัศนอุปกรณ์ ความสว่าง ความเข้ มแสง แสงโพลาไรซ์ การถนอมสายตา ตาและการมองเห็นสี โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้ นข้ อมูลและการอภิปราย
เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจนํา
ความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน มีจติ วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู ้ รายวิชา ว32202 ฟิ สิกส์ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม
การสืบค้ นความรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมและนําไปใช้ ประโยชน์
การทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
การสืบค้ นความรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและนําไปใช้ ประโยชน์
การทดลองการเคลื่อนที่แบบหมุน ความเร่งเชิงมุม โมเมนตัมเชิงมุม
การสืบค้ นความรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน และ นําไปใช้ ประโยชน์
การสืบค้ นข้ อมูลและอธิบายเกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่นของวัตถุ ความเค้ น ความเครียด มอดูลัสของความ
ยืดหยุ่น และการนําไปใช้ ประโยชน์

8. การสํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับสมบัตทิ ่วั ไปของของไหล ความดัน ความหนาแน่น
ความตึงผิว ความหนืด และการลอยตัว
9. การสํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับกฎของสโตกส์ กฎของพัสคาล และหลักของอาร์คิมดี สิ
10. การสํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับหลักของแบร์นูลลีร์
11.การทดลองวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการสะท้ อนของแสงซึ่งสามารถนําสมบัตนิ ้ ไี ปหาตําแหน่งและ
ขนาดของภาพที่เกิดจากกระจกเงา โดยการเขียนภาพและการคํานวณ
12.การทดลองวิเคราะห์และอภิปรายการหักเหของแสงเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางสองชนิดซึ่งเป็ นไปตาม
กฎของสเนลล์ สําหรับตัวกลางบางชนิด สาเหตุทาํ ให้ เกิดการกระจายแสง รุ้งกินนํา้
13.การทดลองวิเคราะห์และอภิปรายการหักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส์ โดยการเขียนภาพและการคํานวณ

14.การทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับแสงโพลาไรซ์ซ่ึงเป็ นแสงที่มีระนาบของสนามไฟฟ้ าเพียง
ระนาบใดระนาบหนึ่ง ส่วนแสงที่มีระนาบของสนามไฟฟ้ าหลายระนาบ เรียกว่าแสงไม่โพลาไรซ์
15.การอภิปรายและวิเคราะห์เกี่ยวกับความเข้ มของแสงซึ่งหมายถึงพลังงานต่อพื้นที่ต่อเวลา
ความสว่างขึ้นกับความเข้ มแสงและชนิดของแหล่งกําเนิดแสง
16.สืบค้ น อธิบาย ทดลอง และคํานวณเกี่ยวกับแสงกับทัศนอุปกรณ์
17. การมองเห็นแสงสี นัยน์ตาและการถนอมสายตา

โครงสร้างรายวิชา ว32202 ฟิ สิกส์ 2
ลําดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

ผลการ

เวลา

นํ้าหนักคะแนน

(ชัว่ โมง)

(100)

เรียนรู ้
1

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

1,2

6

5

2

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

3,4

4

5

3

การเคลื่อนที่แบบหมุน

5,6

4

5

7

6

5

7,8,9,10

14

10

6

20

สภาพยืดหยุ่นของวัตถุ ความเค้ น
4
ความเครียด

มอดูลัสของความยืดหยุ่น

5

กลศาสตร์ของของไหล

8

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

6

แสงและการสะท้ อนแสง

11,

4

5

7

การหักเหของแสง

12,13

10

5

9

แสงโพลาไรซ์

14

2

1

10

ความเข้ มและความสว่างของแสง

15

2

2

11

แสงและทัศนอุปกรณ์

16

10

4

12

การเห็นแสงสี นัยน์ตา และการถนอม
สายตา

17

6

3

13

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)

6

30

14

รวมทั้งสิน ตลอดภาคเรียน

80

100

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชา ว 32203 ฟิ สิกส์ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

ภาคเรียนที่ 2

เวลา 80 ชัว่ โมง

ศึกษาวิเคราะห์ แรงระหว่างประจุไฟฟ้ า สนามไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้ า พลังงานศักย์ไฟฟ้ าคํานวณหา
ปริมาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้ าในสนามแม่เหล็ก และสนามไฟฟ้ า ตัวเก็บประจุ ความจุ
ไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า แรงเคลื่อนไฟฟ้ า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ ใช้ ในการคํานวณหาปริมาณต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง วีทสโตนบริดจ์ หลักการของมอเตอร์ หลักการของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ า หลักการของหม้ อแปลง
ไฟฟ้ ากระแสสลับ โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การ
สืบค้ นข้ อมูลและการอภิปราย เพื่ อให้ เ กิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจนําความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู ้ รายวิชา ว32203 ฟิ สิกส์ 3

1.สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับแรงกระทําระหว่างอนุภาคที่มปี ระจุ
2.สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับ พลังงานศักย์ไฟฟ้ า และ ศักย์ไฟฟ้ า ความต่างศักย์ไฟฟ้ า
3.สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้ า ความต่างศักย์ไฟฟ้ า และพลังงานที่สะสม
ในตัวเก็บประจุ
4.สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสนามไฟฟ้ าและการเหนี่ยวนํา ซึ่งนําไปใช้ อธิบายการทํางานของอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องกําจัดแก๊สพิษ เครื่องกําจัดฝุ่ น และเครื่องกําจัดควัน
5.สํารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้ าผ่านตัวกลาง ไปสู่การวิเคราะห์หาสมการ
ของกระแสไฟฟ้ าในลวดตัวนําโลหะ
6.สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟ้ าพลังงานไฟฟ้ าที่ประจุไฟฟ้ าได้ รับจากแหล่งกําเนิด
ไฟฟ้ าเท่ากับพลังงานไฟฟ้ าที่ประจุไฟฟ้ าใช้ ในวงจรไฟฟ้ า
7.สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับกฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์
8.ทดลองวีทสโคนบริดจ์
9.สํารวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับแรงกระทําต่ออนุภาคที่มปี ระจุไฟฟ้ าที่เคลื่อนที่เข้ าไปใน
สนามแม่เหล็กและแรงกระทําต่อลวดตัวนําที่มกี ระแสไฟฟ้ าไหลผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก
10.ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับโมเมนต์ของแรงคู่ควบที่กระทําต่อขดลวดที่มกี ระแสไฟฟ้ าผ่านและวางใน
สนามแม่เหล็ก
11.สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนํา เครื่องกําเนิดไฟฟ้ า
12. ทดลองหลักการทํางานของหม้ อแปลงไฟฟ้ า
13.การสํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับไฟฟ้ ากระแสสลับซึ่งเป็ นไฟฟ้ าที่มคี วามต่างศักย์ไฟฟ้ าและ
กระแสไฟฟ้ าแปรค่าตามเวลาโดยมีลักษณะเป็ นรูปไซน์
14.การสํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับไฟฟ้ ากระแสสลับเบื้องต้ นที่ประกอบด้ วยตัวต้ านทาน ตัวเก็บ
ประจุ และตัวเหนี่ยวนํา

โครงสร้างรายวิชา ว32203 ฟิ สิกส์ 3
ลําดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

ผลการ

เวลา

นํ้าหนักคะแนน

(ชัว่ โมง)

(100)

เรียนรู ้
1

แรงระหว่างประจุไฟฟ้ า

1

6

3

2

พลังงานศักย์ไฟฟ้ า และ ศักย์ไฟฟ้ า ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ า

2

4

3

3

ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้ า

3

4

3

4

การนําหลักการเหนี่ยวนําสนามไฟฟ้ าไปใช้
เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้ า

4

4

2

5

กระแสไฟฟ้ า

5

6

3

6

แรงเคลื่อนไฟฟ้ า

6

4

2

7

กฎของโอห์ม และกฎของเคอร์ชอฟฟ์

7

6

2

8

วีทสโคนบริดจ์

8

2

2

4

20

8

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

10

แรงกระทําต่ออนุภาคที่มปี ระจุไฟฟ้ าที่เคลื่อนที่
เข้ าไปในสนามแม่เหล็ก และแรงกระทําต่อลวด
ตัวนําที่มกี ระแสไฟฟ้ าไหลผ่านและวางใน
สนามแม่เหล็ก

9

8

5

11

โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่กระทําต่อขดลวดที่มี
กระแสไฟฟ้ าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก

10

8

5

12

แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนํา เครื่องกําเนิดไฟฟ้ า

11

6

5

13

หลักการทํางานของหม้ อแปลงไฟฟ้ า

12

2

5

14

ไฟฟ้ ากระแสสลับ

13

4

5

15

วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับเบื้องต้ นที่ประกอบ
ด้ วยตัวต้ านทาน ตัวเก็บประจุ และตัว
เหนี่ยวนํา

14

6

5

6

30

80

100

16
17

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)
รวมทั้งสิน ตลอดภาคเรียน

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชา ว 33204 ฟิ สิกส์ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

ภาคเรียนที่ 1

เวลา 80 ชัว่ โมง

ศึกษาวิเคราะห์ ความร้ อน อุณหภูมิ การเปลี่ยนสถานะของสาร กฎข้ อหนึ่งของอุณหพลศาสตร์
เครื่องยนต์ความร้ อน ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ คลื่น สมบัตขิ องคลื่น การสะท้ อน การหักเห การ
เลี้ยวเบน การแทรกสอด องค์ประกอบของคลื่น ความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็วคลื่น คลื่นเสียง
มลภาวะของเสียง ที่มผี ลต่อสุขภาพ การนําความรู้เสียงไปใช้ ประโยชน์ คลื่นแสง สมบัตขิ องแสง การ
เลี้ยวเบน การแทรกสอด โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ
การสืบค้ นข้ อมูลและการอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจนําความรู้ไปใช้ ในชีวติ ประจําวัน มีจติ วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู ้ รายวิชา ว33204 ฟิ สิกส์ 4

1.ทดลองเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้ อนจากสารที่มอี ณ
ุ หภูมสิ งู ไปสู่สารที่มอี ณ
ุ หภูมติ ่าํ กว่า
2. สํารวจตรวจสอบและอภิปราย เกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ทําให้ เข้ าใจการเปลี่ยนสถานะของ
สาร การถ่ายโอนความร้ อน
3.สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับกฎข้ อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
4. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับเครื่องยนต์ความร้ อน ซึ่งเปลี่ยนความร้ อนเป็ นงานหรือ
พลังงานกลหลักการตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ
5. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับคลื่นกล คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง

อัตราเร็วของการ

แพร่ข้ นึ อยู่กบั ความยาวคลื่น และความถี่
6. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับการรวมกันของคลื่นที่เคลื่อนที่พบกันตั้งแต่สองขบวน

7. ทดลองเกี่ยวกับสมบัติของคลื่น ได้ แก่ การสะท้ อน การหักเห การแทรกสอด และการ
เลี้ยวเบน
8. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติของคลื่นเสียง ได้ แก่ การสะท้ อน การหักเห
การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
9. สํารวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับการสั่นพ้ อง และการพ้ องเสียง
10.สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับความเข้ มเสียง ระดับความเข้ มเสียง ของการได้ ยนิ โอเวอร์โทน
อัลตราซอนิก อินฟราซอนิก
11. สํารวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก

12.สํารวจตรวจสอบและวิเคราะห์ เกี่ยวกับสมบัติการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง

โครงสร้างรายวิชา ว33204 ฟิ สิกส์ 4

ลําดับ

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้

เวลา

นํ้าหนักคะแนน

(ชัว่ โมง)

(100)

ที่
1

ุ หภูมิ
การถ่ายโอนความร้ อนจากสารที่มอี ณ
สูงไปสู่สารที่มีอณ
ุ หภูมติ ่าํ กว่า

1

6

4

2

สมบัตแื ละทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

2

8

4

3

กฎข้ อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

3

6

2

4

เครื่องยนต์ความร้ อน ซึ่งเปลี่ยนความ
ร้ อนเป็ นงานหรือ พลังงานกลหลักการ
ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ

4

4

2

5

คลื่นกล

5

8

5

6

การรวมกันของคลื่นที่เคลื่อนที่พบกัน
ตั้งแต่สองขบวน

6

4

3

4

20

7

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

8

สมบัตขิ องคลื่น

7

6

4

9

สมบัตขิ องคลื่นเสียง

8

6

5

10

การสั่นพ้ อง และการพ้ องเสียง

9

4

5

11

ความเข้ มเสียง ระดับความเข้ มเสียง ของ
การได้ ยนิ โอเวอร์โทน อัลตราซอนิก
อินฟราซอนิก

10

8

6

12

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก

11

4

5

13

สมบัตกิ ารแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของ
แสง

12

6

5

14

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)

6

30

15

รวมทั้งสิน ตลอดภาคเรียน

80

100

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชา ว33205 ฟิ สิกส์ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

ภาคเรียนที่ 2

เวลา 80 ชัว่ โมง

ศึกษาวิเคราะห์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
อันตรายของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า แบบจําลองอะตอม ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมป์ ตัน ทวิภาพของคลื่น
และอนุภาคทฤษฎีอะตอมของโบร์ โครงสร้ างอะตอมตามทฤษฎีควอนตัม รังสีเอกซ์ เลเซอร์ แรงยึดเหนี่ยวใน
นิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ ปฏิกริ ิยานิวเคลียร์ ฟิ วชัน ฟิ ชชัน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน
กัมมันตภาพรังสี และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต แรงยึดเหนี่ยวในนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ ปฏิกริ ิยานิวเคลียร์
ฟิ วชัน ฟิ ชชัน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน กัมมันตภาพรังสี และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
อิเล็กทรอนิกส์เยื้องต้ น โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ
การสืบค้ นข้ อมูลและการอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจนําความรู้ไปใช้ ในชีวติ ประจําวัน มีจติ วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู ้ รายวิชา ว33205 ฟิ สิกส์ 5

1. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายการเกี่ยวกับเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าซึ่งเกิดจากประจุไฟฟ้ าเคลื่อนที่ด้วย
ความเร่ง องค์ประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
2. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสมบัตขิ องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าซึ่งสามารถผ่านสุญญากาศได้ และมี
อัตราเร็วในสุญญากาศเท่ากันหมดซึ่งเท่ากับอัตราเร็วแสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ามีความถี่ค่า
ต่าง ๆ ในช่วงกว้ างมาก เรียกว่า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า แสงเป็ นหน่วยหนึ่งของสเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า
3. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแบบจําลองอะตอม โครงสร้ างอะตอม การวัดประจุไฟฟ้ า และมวลของ
อิเล็กตรอนจากการทดลองของทอมสัน และการทดลองของมิลลิแกน
4. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์น้ ี
สนับสนุนว่าแสงมีพลังงานเป็ นควอนตัม
5. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนตามแนวความคิดของโบร์ อิเล็กตรอน
จะวิ่งวนรอบนิวเคลียสในวงโคจรบางวงได้ โดยไม่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าโดยโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าเฉพาะ และ
ถ้ าอิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนวงโคจรจะมีการรับหรือปล่อยพลังงานออกมาหนึ่งโฟตอน หรือควอนตัมของ
พลังงาน

6. อภิปรายเกี่ยวกับการเกิดรังสีเอกซ์ซ่ึงมีสองแบบ มีความยาวคลื่นแบบต่อเนื่องและมีความยาว
คลื่นเฉพาะค่า ซึ่งสนับสนุนว่าแสงมีพลังงานเป็ นควอนตัม
7. อภิปรายเกี่ยวกับทวิภาพของคลื่นและอนุภาค ซึ่งคลื่นแสดงคุณสมบัตขิ องอนุภาคได้ และอนุภาคแสดง
คุณสมบัตขิ องคลื่นได้
8. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์คอมป์ ตัน และเป็ นปรากฏการณ์ท่สี นับสนุนว่าคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ าแสดงสมบัตเิ ป็ นอนุภาคได้

9. อภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้ างของอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมที่อธิบายว่าอะตอมประกอบด้ วย
นิวเคลียสที่มอี เิ ล็กตรอนซึ่งเปรียบเสมือนกลุ่มหมอกที่ห่อหุ้ม ความหนาแน่นของกลุ่มหมอกบอกถึงโอกาส
ที่จะพบอิเล็กตรอนที่ตาํ แหน่งนั้น
10. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับหลักการสืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีซ่งึ เป็ น
ปรากฏการณ์ท่นี ิวเคลียสไม่เสถียรเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้ มเี สถียรภาพ โดยปล่อยอนุภาคบาง
ชนิดหรือพลังงานออกมา และการสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสีเป็ นแบบสุ่ม
11. อภิปรายเกี่ยวกับมวลพร่องซึ่งเป็ นผลต่างระหว่างผลรวมของมวลของนิวคลีออนในนิวเคลียสกับมวลของ
นิวเคลียส พลังงานที่หาได้ จากมวลพร่องเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสนั้น
12. สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปฏิกริ ิยานิวเคลียร์ซ่งึ เป็ นกระบวนการที่นวิ เคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบ หรือระดับพลังงาน เช่น ปฏิกริ ิยาฟิ ชชันและฟิ วชัน การสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี

13. ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้ นเกี่ยวกับ ตรรกะ การควบคุม การขยายสัญญาณ และ
การกําเนิดสัญญาณ
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ลําดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

1
2
3
4
5

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
สมบัตขิ องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
แบบจําลองอะตอม โครงสร้ างอะตอม
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
ทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนตาม
แนวความคิดของโบร์
รังสีเอกซ์
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)
ปรากฏการณ์คอมป์ ตัน
โครงสร้ างของอะตอมตามทฤษฎี
กลศาสตร์ควอนตัม
กัมมันตภาพรังสี
มวลพร่อง
ปฏิกริ ิยานิวเคลียร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้ น
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)
รวมทั้งสิน ตลอดภาคเรียน

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15

6
7
8
9
10
11
12
13

เวลา
(ชั่วโมง)
8
4
6
4
6

นํา้ หนักคะแนน
(100)
4
4
3
3
2

4
4
4
2
4

2
2
20
5
5

8
6
6
8
6
80

5
5
5
5
30
100

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว 31102
รายวิชา เคมีพนื ้ ฐาน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 12
……………………………………………………………………………………………………………
สืบค้ นข้ อมูล สํารวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายโครงสร้ างอะตอมและสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ ของธาตุ การจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอก
สุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา การจัดเรี ยงธาตุและทํานายแนวโน้ มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ
การเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว และ
สถานะของสารกับ แรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งอนุภ าคของสาร เขี ย นสมการของปฏิ กิ ริ ย าเคมี ทั่ว ไปที่ พ บใน
ชีวิตประจําวัน ผลของสารเคมีที่ตอ่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปั จจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีและนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์ การเกิดปิ โตรเลียม กระบวนการแยกแก๊ สธรรมชาติ และ
การกลัน่ ลําดับส่วนนํ ้ามันดิบ
การนําผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการแยกแก๊ สธรรมชาติและการกลัน่ ลําดับส่วน
นํ ้ามันดิบไปใช้ ประโยชน์และผลของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อมการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิ
เมอร์ การนําพอลิเมอร์ ไปใช้ ประโยชน์และผลที่เกิดจากการผลิตและใช้ พอลิเมอร์ ตอ่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
องค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์ โบไฮเดรต ไขมันและนํ ้ามัน โปรตีนและกรดนิวคลีอิก
โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้ นข้ อมูล
และการอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ
เห็นคุณค่าของการนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน มีความรั บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมใน
ท้ องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์รักชาติ ศาสน์
กษั ตริ ย์ อยู่อย่างพอเพีย ง ซื่ อสัตย์ มี วิ นัย ใฝ่ เรี ย นรู้ มุ่งมั่น ในการทํ า งาน รั กความเป็ นไทย และมี จิ ต
สาธารณะ

ผลการเรียนรู้
รายวิชาเคมีพนื ้ ฐาน รหัสวิชา ว31102
1. สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายโครงสร้ างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของธาตุ (ว 3.1 ม.4-6/1)
2. วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอก
สุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา(ว 3.1 ม.4-6/2)
3. อธิบายการจัดเรี ยงธาตุและทํานายแนวโน้ มสมบัตขิ องธาตุในตารางธาตุ(ว 3.1 ม.4-6/3)
4. วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร(ว 3.1 ม.4-6/4)
5. สืบค้ นข้ อมูลและอธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร (ว 3.1 ม.4-6/5)
6. ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทวั่ ไปที่พบในชีวิตประจําวัน รวมทั ้งอธิบายผลของสารเคมีที่
มีตอ่ สิง่ มีชีวิตและสิง่ แวดล้ อม(ว 3.2 ม.4-6/1)
7. ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและนําความรู้ไป
ใช้ ประโยชน์(ว 3.2 ม.4-6/2)
8. สื บค้ นข้ อมูลและอธิ บายการเกิ ดปิ โตรเลี ยม กระบวนการแยกแก๊ ส ธรรมชาติ และการกลั่น ลํา ดับ ส่ว น
นํ ้ามันดิบ(ว 3.2 ม.4-6/3)
9. สื บ ค้ น ข้ อ มูล และอภิ ป รายการนํ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากการแยกแก๊ ส ธรรมชาติ แ ละการกลั่น ลํา ดับ ส่ว น
นํ ้ามันดิบไปใช้ ประโยชน์ รวมทังผลของผลิ
้
ตภัณฑ์ตอ่ สิง่ มีชีวิตและสิง่ แวดล้ อม (ว 3.2 ม.4-6/4)
10. ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ (ว 3.2 ม.4-6/5)
11. อภิปรายการนําพอลิเมอร์ ไปใช้ ประโยชน์ รวมทัง้ ผลที่เกิดจากการผลิตและใช้ พอลิเมอร์ ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิง่ แวดล้ อม(ว 3.2 ม.4-6/6)
12. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยา บางชนิดของคาร์ โบไฮเดรต (ว 3.2 ม.4-6/7)

13. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและนํ ้ามัน

(ว 3.2

ม.4-6/8)
14. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก
3.1 ม.4-6/9)

(ว

โครงสร้ างรายวิชาเคมีพนื ้ ฐาน รหัสวิชา ว31102
ลําดับที่

1

2

3

4
5

เวลา

นํา้ หนักคะแนน

(ชั่วโมง)

(100)

โครงสร้ างอะตอม
1,2
- แบบจําลองอะตอมต่าง ๆ
- ชนิดและจํานวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม
จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของธาตุ
- การจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
นอกสุดกับสมบัติธาตุและการเกิดปฏิกิริยา
ธาตุและสมบัตขิ องธาตุในตารางธาตุ
3
- วิวฒ
ั นาการของตารางธาตุ
- การจัดเรี ยงธาตุในตารางธาตุ
- การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ
พันธะเคมี
4,5
- การเกิดพันธะเคมีในโมเลกุล
- ประเภทของพันธะเคมี
- ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่าง อนุภาคของสาร
สรุ ปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

10

5

5

10

6

10

3

20

ปฏิกริ ิยาเคมี
- ความหมายของปฏิกิริยาเคมี
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- พลังงานก่อกัมมันต์
- สัญลักษณ์ในสมการเคมี

6

10

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ผล
การ
เรียนรู้

6,7

ลําดับที่

6

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ปิ โตรเลียม

เวลา

นํา้ หนักคะแนน

(ชั่วโมง)

(100)

8,9

6

5

10,11

6

5

12,13,14

4

5

ผลการ
เรี ยนรู้

- ความหมายของปิ โตรเลียม
นํ ้ามันดิบ ก๊ าซธรรมชาติ
- การกลัน่ นํ ้ามันปิ โตรเลียม
- ผลิตภัณฑ์/ ประโยชน์/โทษของ
ผลิตภัณฑ์
7

พอลิเมอร◌์
- ความหมายของการเกิดพอลิเมอร์
- สมบัติของพอลิเมอร์

8

สารชีวโมเลกุล
- องค์ประกอบ สมบัติ ประโยชน์และ
ปฏิกิริยาของคาร์ โบไฮเดรต ไขมัน
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก

9

สรุ ปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)

3

30

10

รวมทัง้ สิน ตลอดภาคเรี ยน

60

100

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว 30221 รายวิชา เคมีเพิ่มเติม (เคมี 1 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
……………………………………………………………………………………………………………
สืบค้ นข้ อมูล สํารวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับแบบจําลองอะตอมขอ
งดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ ฟอร์ ด แบบจําลองอะตอมของโบร์ คลื่นและสมบัติของคลื่นแสง สเปกตรัมของ
ธาตุและการแปลความหมาย แบบจําลองอะตอมแบบกลุม่ หมอก วิวฒ
ั นาการของการสร้ างตารางธาตุ สมบัติ
ของธาตุตามหมู่และตามคาบ พันธะไอออนิก การเกิดพันธะไอออนิก โครงสร้ างของสารประกอบไอออนิก
การเขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารประกอบไอออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติสารประกอบ
ไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก การเกิดพันธะโคเวเลนต์ ชนิดของพันธะโคเวเลนต์ แนวคิด
เกี่ยวกับเรโซแนนซ์ รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สภาพขัวของโมเลกุ
้
ลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
โคเวเลนต์ สารโครงผลึกร่ างตาข่าย สมบัติของโลหะ พันธะโลหะ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะสมบัติ
ของสารประกอบของธาตุตามคาบ ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ สารประกอบของ
ธาตุแทรนซิชนั สมบัติของธาตุกมั มันตรังสีและการสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี ความหมายของปฏิกิริยาฟิ ช
ชัน ปฏิกิริยาฟิ วชันและปฏิกิริยาลูกโซ่ ประโยชน์และโทษของธาตุและสารประกอบในสิง่ มีชีวิตและสิง่ แวดล้ อม
โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้ นข้ อมูล
และการอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ
เห็นคุณค่าของการนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน มีความรั บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมใน
ท้ องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์รักชาติ ศาสน์
กษั ตริ ย์ อยู่อย่างพอเพีย ง ซื่ อสัตย์ มี วิ นัย ใฝ่ เรี ย นรู้ มุ่งมั่น ในการทํ า งาน รั กความเป็ นไทย และมี จิ ต
สาธารณะ

ผลการเรียนรู้
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ( เคมี 1 )

รหัสวิชา ว30221

ผลการเรี ยนรู้
1. อธิบายความหมายของแบบจําลองอะตอมพร้ อมทังบอกสาเหตุ
้
ทที่ ําให้ แบบจําลองมีการเปลีย่ นแปลง
2. เปรี ยบเทียบแบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ ฟอร์ ด โบร์ และแบบกลุม่ หมอก
3. อธิบายสมบัตขิ องอนุภาคมูลฐานของอะตอม
4. เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของ
5. อธิบายผลการศึกษาที่ทําให้ นกั วิทยาศาสตร์ เชื่อว่าอิเล็กตรอนในอะตอมอยูใ่ นระดับพลังงานต่างๆ กัน
6. จัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอมเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ พร้ อมทังระบุ
้ หมู่ คาบและกลุม่ ของธาตุในตาง
ธาตุได้
7. บอกแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ ในยุคต่างๆ เกี่ยวกับการจัดธาตุเป็ นหมวดหมูจ่ นได้ เป็ นตารางธาตุ พร้ อม
ทั ้งระบุปัญหาของการจัดได้
8. สรุปแนวโน้ มของสมบัตติ า่ งๆของธาตุตามหมูแ่ ละตามคาบเกี่ยวกับขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลังงานไอ
ออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลวและจุดเดือด พร้ อมทังอธิ
้ บาย
เหตุผลประกอบและคํานวณหาเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออนต่างๆ พร้ อมทัง้
เปรี ยบเทียบเลขออกซิเดชันของธาตุโลหะและอโลหะได้
9. ทําการทดลอง รวบรวมข้ อมูล แปลความหมายข้ อมูล และสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับการศึกษาสีของ
เปลวไฟจากสารประกอบและเส้ นสเปกตรัมของธาตุบางชนิด
10. อธิบายเกี่ยวกับกฎออกเตต การเกิดไอออน การเกิดพันธะไอออนิกและโครงสร้ างของสารประกอบไอออ
นิก การเปลีย่ นแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก และสมบัติบางประการของสารประกอบไอ
ออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก พร้ อมทังเขี
้ ยนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ เขียน
สูตรและเรี ยกชื่อสารประกอบไอออนิกได้
11. อธิบายเกี่ยวกับการเกิดพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุลของไฮโดรเจน

12. อธิบายการเกิดพันธะและระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุลพร้ อมทั ้งแสดงโครงสร้ างของโมเลกุลโคเว
เลนต์ด้วยโครงสร้ างลิวอีส
13. ยกตัวอย่างโมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่เป็ นไปตามกฎออกเตต
14. เขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารโคเวเลนต์
15. ใช้ ความรู้เรื่ องความยาวพันธะและพลังงานพันธะระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์และใช้ คา่ พลังงานพันธะ
คํานวณหาพลังงานที่เปลีย่ นแปลงของปฏิกิริยาได้
16. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างของสารโคเวเลนต์ที่มีโครงสร้ างเรโซแนนซ์ได้
17. ทํานายรูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์ เมื่อทราบจํานวนพันธะและจํานวนอิเล็กตรอนคูโ่ ดดเดี่ยวรอบอะตอม
กลางได้
18. อธิบายสภาพขั ้วและทิศทางของขัวของพั
้
นธะโคเวเลนต์และของโมเลกุลโคเวเลนต์ได้
้ บายความสัมพันธ์ ระหว่างแรงยึดเหนี่ยว
19. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ รวมทังอธิ
ระหว่างโมเลกุลกับจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารโคเวเลนต์ได้
20. บอกสมบัติที่แตกต่างกันของสารโคเวเลนต์ประเภทโมเลกุลมีขวั ้ ไม่มีขวและโครงผลึ
ั้
กร่างตาข่ายได้
21. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและใช้ ความรู้เรื่ องพันธะโลหะอธิบายสมบัติของโลหะได้
22. ทําการทดลอง รวบรวมข้ อมูล จัดกระทําข้ อมูล แปลความหมายข้ อมูล และสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับ
การเปลีย่ นแปลงพลังงานของสารประกอบไอออนิกเมื่อละลายในนํ ้าและปฏิกิริยาของสารประกอบไอ
ออนิกได้
23. สรุปสมบัติตา่ งๆ ของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมูแ่ ละตามคาบ เกี่ยวกับจุดหลอมเหลว จุดเดือด
ความเป็ นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ การละลายนํ ้าและเลขออกซิเดชัน พร้ อมทัง้
อธิบายเหตุผลประกอบได้
24. เปรี ยบเทียบความว่องไวในการทําปฏิกิริยาพร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาระหว่างธาตุหมู่ I A IIA
กับนํ ้าเปรี ยบเทียบการละลายนํ ้าของสารประกอบของธาตุหมู่ I A IIA และเปรี ยบเทียบความสามารถใน
การทําปฏิกิริยาของธาตุในหมู่ VIIA
25. เปรี ยบเทียบสมบัติของธาตุแทรนซิชนั กับธาตุหมู่ I A IIA VIIA และพวกธาตุกึ่งโลหะได้

26. เปรี ยบเทียบสมบัติของสารประกอบของธาตุแทรนซิชนั กับสารประกอบของธาตุหมู่ I A IIA VIIAได้
27. บอกสมบัติของธาตุกมั มันตรังสีและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์ บางปฏิกิริยาได้
28. บอกความหมายของปฏิกิริยาฟิ ชชัน ปฏิกิริยาฟิ วชันและปฏิกิริยาลูกโซ่ได้
29. บอกประโยชน์และโทษของธาตุหมู่ I A IIA VIIA ธาตุแทรนซิชนั และสารกัมมันตรังสีได้
30. บอกสมบัติ ประโยชน์และโทษของธาตุและสารประกอบที่มีผลต่อสิง่ มีชีวิตและสิง่ แวดล้ อมได้

โครงสร้ างรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ( เคมี 1 ) รหัสวิชา ว30221
ลําดับที่

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

นํา้ หนัก
คะแนน
(100)

1

อะตอมและตารางธาตุ
 แบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน
รัทเทอร์ ฟอร์ ด โบร์ และแบบจําลอง
อะตอมแบบกลุม่ หมอก
 การจดอิเล็กตรอนในอะตอม
 วิวฒ
ั นาการการสร้ างตารางธาตุ
 อนุภาคมูลฐาน เลขอะตอม เลขมวล ไอ
โซโทน ไอโซบาร์
 คลืน่ และสมบัติของคลืน่ แสง
 สเปกตรัมและการแปรความหมาย
 ส้ นสเปกตรัมของไฮโดรเจน
 ผลต่างของระดับพลังงานต่างๆ

2

พันธะเคมี





พันธะไอออนิก
โครงสร้างสารประกอบไอออนิก
สมการไอออนิก
สมบัติบางประการของสารประกอบไอ
ออนิก

1-9

14

5

10-22

20

10

ลําดับที่

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

นํา้ หนัก
คะแนน
(100)

- ความสามารถในการละลายของสารประกอบ
ไอออนิก
- พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของ
สารประกอบไอออนิก
- พันธะโคเวเลนต์
- การเกิดพันธะโคเวเลนต์ใน H2 และใน HCl
- พันธะโคออดิเนตโคเวเลนต์
- พลังงานพันธะและความยาวพันธะ
- รโซแนนซ์และรู ปร่ างโมเลกุล
- สภาพขั้วของโมเลกุล
- พันธะโคเวเลนต์ในสารประกอบไอออนิก
- แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและสารโครง
ร่ างผลึก
- พันธะโลหะ และคุณสมบัติ
3

สรุ ปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

4

สมบัตขิ องธาตุและสารประกอบ
- สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
- ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของ
ธาตุตามหมู่
- ตําแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ
- ธาตุแทรนซิชนั
- ธาตุกงึ่ โลหะ

23-30

3

20

20

10

ลําดับที่

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

นํา้ หนัก
คะแนน
(100)

- ธาตุกมั มันตรังสี
- การทํานายตําแหน่งและสมบัติของธาตุ
ในตารางธาตุ
- ธาตุและสารประกอบในสิง่ มีชีวิตและ
สิง่ แวดล้ อม
5

สรุ ปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)

3

30

6

รวมทัง้ สิน้ ตลอดภาคเรียน

60

100

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว30222 รายวิชา เคมีเพิ่มเติม ( เคมี 2 )
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5

จํานวน 1.5 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

…………………………………………………………………………………………………………….
สืบค้ นข้ อมูล สํารวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย อธิ บายและคํานวณเกี่ยวกับมวลอะตอม
มวลโมเลกุลของสารหรื อมวลสูตร โมล จํานวนโมลกับมวลของสาร ปริ มาตรต่อโมลของแก๊ ส ความสัมพันธ์
ระหว่างจํานวนโมล อนุภาค มวลและปริ มาตรของแก๊ ส สารละลาย ความเข้ มข้ นของสารละลาย การเตรี ยม
สารละลายคํานวณเกี่ยวกับสูตรเคมี สมการเคมี การคํานวณหาปริ มาณสารในปฏิกิริยาเคมี คเป็ นร้ อยละจาก
สูตร สูตรเอมพิริคลั และสูตรโมเลกุล สมบัติบางประการของของแข็ง การจัดเรี ยงอนุภาคของของแข็ง ชนิด
ของผลึก การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง
ทฤษฎีจลน์และสมบัติบางประการของแก๊ ส

ความตึงผิว การระเหยและความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว
ความสัมพันธ์ ระหว่างอุณหภูมิ ความดันและปริ มาตรของแก๊ ส

การแพร่ของแก๊ ส เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ ส
โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้ นข้ อมูล
และการอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ
เห็นคุณค่าของการนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน มีความรั บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมใน
ท้ องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์รักชาติ ศาสน์
กษั ตริ ย์ อยู่อย่างพอเพีย ง ซื่ อสัตย์ มี วิ นัย ใฝ่ เรี ย นรู้ มุ่งมั่น ในการทํ า งาน รั กความเป็ นไทย และมี จิ ต
สาธารณะ

ผลการเรียนรู้
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ( เคมี 2 )

รหัสวิชา ว30222

ผลการเรี ยนรู้
1. อธิบายความหมายของมวลอะตอม คํานวณหามวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอมและมวล
อะตอมเฉลีย่ ของธาตุ
2. อธิบายความหมายของมวลโมเลกุล คํานวณหามวลโมเลกุลของสารหรือมวลสูตร และมวลของสาร 1
โมเลกุล
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณต่างๆของสาร ซึง่ ได้ แก่ จํานวนโมล จํานวน อนุภาค มวลและ
ปริ มาตรของแก๊ สที่ STP. รวมทังใช้
้ ความสัมพันธ์ดงั กล่าว คํานวณหาปริ มาณใดปริ มาณหนึง่
4. อธิบายวิธีเตรี ยมสารละลายให้ มีความเข้ มข้ นหรือปริ มาตรตามที่ต้องการ และคํานวณหาความเข้ มข้ นของ
สารละลายในหน่วยต่างๆทีก่ ําหนดให้ ได้
5. เปรี ยบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งหรื อจุดหลอมเหลวของสารต่อไปนี ้ได้
- สารละลายกับตัวทําละลาย
- สารละลายที่มีตวั ทําละลายชนิดเดียวกัน แต่ความเข้ มข้ นต่างกัน
- สารละลายที่มีตวั ทําละลายต่างชนิดกัน แต่มีความเข้ มข้ นเท่ากัน
6. คํานวณหามวลเป็ นร้ อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรที่กําหนดให้ ได้
7. คํานวณหาสูตรเอมพิริคลั และสูตรโมเลกุลของสารได้
้ นและสารผลิตภัณฑ์
8. เขียนและดุลสมการเคมีเมื่อทราบสารตังต้
9. คํานวณหามวลของสารในปฏิกิริยาที่เป็ นไปตามกฎทรงมวล
10. คํานวณหาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเป็ นสารประกอบตามกฎสัดส่วน คงที่

11. สรุปข้ อความของกฎเกย์-ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร พร้ อมทั ้งใช้ กฎทังสอง
้ คํานวณหาปริ มาตรของแก๊ สที่
เกี่ยวข้ องในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแก๊ ส
12. คํานวณหาจํานวนโมล มวลของสาร ปริ มาตรของแก๊ สที่ STP. หรื อจํานวนอนุภาคของสารจากสมการเคมี
13. ระบุสารกําหนดปริ มาณและใช้ คํานวณหาปริมาณของสารอื่นในปฏิกิริยาเคมี
14. คํานวณหาผลได้ ร้อยละของสารจากการทดลองที่กําหนดให้ ได้
15. ทําการทดลอง รวบรวมข้ อมูล นําเสนอข้ อมูล แปลความหมายและสรุปผลการ

ทดลองเกี่ยวกับการ

เตรี ยมสารละลาย การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริ สทุ ธิ์และสารละลาย อัตราส่วนจํานวนโม
ลของสารที่ทําปฏิกิริยาพอดีกนั และอัตราส่วนโดยปริ มาตรของแก๊ สในปฏิกิริยาเคมี
16. อธิบายสมบัตบิ างประการของของแข็ง
17. อธิบายเหตุผลที่ทําให้ ธาตุบางชนิดปรากฏเป็ นรูปต่างๆ
18. อธิบายสมบัตขิ องของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหยและการเกิดความดันไอ
19. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว
20. ใช้ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ สอธิบายสมบัติบางประการของแก๊ ส
21. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดันและปริ มาตรของแก๊ สใช้ กฎต่างๆ ของแก๊ สคํานวณหา
ปริ มาตร ความดัน อุณหภูมิและจํานวนโมลหรื อมวลของแก๊ ส
22. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่ของแก๊ สกับมวลโมเลกุล รวมทังสามารถเปรี
้
ยบเทียบอัตราการแพร่
และอัตราการแพร่ผา่ นของแก๊ ส
23. อธิบายวิธีทําและประโยชน์ของนํ ้าแข็งแห้ ง ไนโตรเจนเหลวและการสกัดสารโดยใช้ CO2 ซึง่ อยูใ่ นรูปของ
ไหล
24. ศึกษารูปผลึกกํามะถัน การเปรี ยบเทียบความดันไอของของเหลว ผลของความดันหรื ออุณหภูมติ อ่
ปริ มาตรของแก๊ สและการแพร่ของแก๊ ส

โครงสร้ างรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ( เคมี 2 ) รหัสวิชา ว30222
ลําดับที่

1

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ปริมาณสารสัมพันธ์
- มวลอะตอม
- มวลโมเลกุล
- จํานวนโมลกับมวลของสาร
- ปริ มาตรต่อโมลของแก๊ ส
- หน่วยความเข้ มข้ นของสารละลาย
- การเตรี ยมสารละลาย
- สมบัติบางประการของสารละลาย
- มวลของสารในสมการเคมี
- ปริ มาตรของก๊ าซในปฏิกิริยาเคมี
- การคํานวณหาสูตรเคมี
- สมการเคมี
- การคํานวณปริ มาณสารในปฏิกิริยาเคมี
- ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณของ สาร
ในสมการเคมี

ผลการ
เรี ยนรู้
1-15

เวลา

นํา้ หนักคะแนน

(ชั่วโมง)

(100)

30

5

ลําดับที่

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ผลการ
เรี ยนรู้

เวลา

นํา้ หนักคะแนน

(ชั่วโมง)

(100)

3

20

24

10

2

สรุ ปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

3

ของแข็ง ของเหลว แก๊ ส

5

- แผนผังวัฏภาค
- พลังงานกับการเปลีย่ นแปลง
- ความสัมพันธ์ของการจัดเรี ยงอนุภาคกับ
สมบัติของแข็ง
- ชนิดของผลึก
- การแปลีย่ นสถานะของของแข็ง
- สมบัติของของเหลว, คามตึงผิว, การ
ระเหย
- ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว
- สมบัติของก๊ าซ, กฎของก๊ าซ
- การแพร่ของแก๊ ส
- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับสมบัติของแข็ง
ของเหลว และแก๊ ส
สรุ ปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)

3

30

6

รวมทัง้ สิน้ ตลอดภาคเรียน

60

100

16-24

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว30223 รายวิชา เคมีเพิ่มเติม ( เคมี 3 )
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
………………………………………………………………………………………………………
สืบค้ นข้ อมูล สํารวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายของอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค และการเกิดสาร
เชิงซ้ อนกัมมันต์ พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การ
เปลีย่ นแปลงที่ผนั กลับได้ และสมดุลในปฏิกิริยาเคมี ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี การคํานวณเกี่ยวกับค่าคงที่
สมดุล ปั จจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอ สมดุลเคมีในสิง่ มีชีวิตและสิง่ แวดล้ อม
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ สารละลายกรดและสารละลายเบส ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตัวของกรดและเบส
การแตกตัวเป็ นไอออนของนํ ้า เปรี ยบเทียบและคํานวณเกี่ยวกับความเข้ มข้ นของ H3O+ และ OH- โดยใช้
ค่าคงที่การแตกตัวของกรดและเบสpH ของสารละลาย อินดิเคเตอร์ สําหรับกรด-เบส สารละลายกรด-เบสใน
ชีวิตประจําวันและในสิง่ มีชีวติ การไทเทรตกรด-เบส เขียนกราฟของการไทเทรตอธิบายและเขียนสมการ
เกี่ยวกับปฏิกิริยาของกรดและเบส ปฏิกิริยาการสะเทิน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในนํ ้า สารละลาย
บัฟเฟอร์
โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้ นข้ อมูล
และการอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ
เห็นคุณค่าของการนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน มีความรั บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมใน
ท้ องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์รักชาติ ศาสน์
กษั ตริ ย์ อยู่อย่างพอเพีย ง ซื่ อสัตย์ มี วิ นัย ใฝ่ เรี ย นรู้ มุ่งมั่น ในการทํ า งาน รั กความเป็ นไทย และมี จิ ต
สาธารณะ

ผลการเรียนรู้
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ( เคมี 3 )

รหัสวิชา ว30223

1. บอกความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและคํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
2. เขียนและแปลความหมายกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มข้ นของสารกับเวลา รวมทังสามารถ
้
หาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากกราฟได้
3. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค และการเกิดสาร
เชิงซ้ อนกัมมันต์
4. แปลความหมายกราฟแสดงการเปลีย่ นแปลงพลังงานกับการดําเนินของปฏิกิริยาเคมีและสามารถระบุได้
ว่าเป็ นปฏิกิริยาดูดหรื อคายพลังงานได้
5. ระบุปัจจัยต่างๆที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและอธิบายผลของความเข้ มข้ น พื ้นที่ผิวของสาร
อุณหภูมิ ตัวเร่งและตัวยับยั ้งปฏิกิริยาที่มีตอ่ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6. ทําการทดลอง รวบรวมข้ อมูล แปลความหมายข้ อมูล และสรุปผลการทดลองในเรื่ อง ความเข้ มข้ นของ
สารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พื ้นที่ผิวของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อุณหภูมิของสารกับ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของสารบางชนิดต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมบัติของตัวเร่ง
ปฏิกิริยา
7. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้ ภาวะสมดุล สมดุลระหว่างสถานะ สมดุลในสารละลาย
อิ่มตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี ค่าคงที่สมดุล และสมบัติตา่ งๆ ของระบบ ณ ภาวะสมดุลเขียน
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มข้ นของสารตังต้
้ นกับสารผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะ
สมดุล และคํานวณ
ค่าคงที่สมดุลและความเข้ มข้ นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลได้
8. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ พร้ อมทังอธิ
้ บายการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นเมื่อภาวะสมดุลของ
ระบบถูกรบกวน และระบุปัจจัยที่มีผลต่อค่าคงที่สมดุลพร้ อมทังอธิ
้ บายเหตุผลได้ อธิบายการปรับตัวของ
ระบบเพื่อเข้ าสูภ่ าวะสมดุลโดยใช้ หลักของเลอชาเตอลิเอ รวมทังการเลื
้
อกภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ ได้
ผลิตภัณฑ์สงู ในอุตสาหกรรมได้ อธิบายการเกิดสมดุลเคมีในกระบวนการต่างๆ ของสิง่ มีชีวิต และ
ปรากฏการณ์ตา่ งๆ ในธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมได้

9. ทําการทดลอง รวบรวมข้ อมูล แปลความหมายข้ อมูล และสรุปผลการทดลองในเรื่ อง ปฏิกิริยาระหว่าง
CuSO4 กับ HCl การทดสอบ Fe3+ Fe2+ และ I2 และการทดสอบภาวะสมดุลระหว่าง Fe3+ กับ Fe2+ การ
เปลีย่ นแปลงความเข้ มข้ นกับภาวะสมดุล และการศึกษาผลของความดันและอุณหภูมิตอ่ ภาวะสมดุล
10. บอกสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ และระบุประเภทของสารอิเล็กโทร
ไลต์ได้
11. อธิบายการเปลีย่ นแปลงเมื่อกรดหรื อเบสละลายในนํ ้า พร้ อมทั ้งระบุชนิดของไอออนที่ทําให้ สารละลาย
แสดงสมบัติเป็ นกรดหรื อเบสได้
12. อธิบายความหมาย สมบัติของกรดและเบสตามทฤษฎีกรด-เบสอาร์ เรเนียส บริ นสเตด-ลาวรี และลิวอิส
และระบุโมเลกุลหรื อไอออนที่เป็ นคูก่ รด-เบส ในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด-เบสเบริ นสเตด-ลาวรี ได้
13. อธิบายความสามารถในการแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน รวมทังคํ
้ านวณหาร้ อยละของ
การแตกตัวและค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนหรื อเบสอ่อน
14. เปรี ยบเทียบปริ มาณการแตกตัวของกรดหรื อเบส และคํานวณหาความเข้ มข้ นของ H3O+ และ OH- โดย
ใช้ คา่ คงที่การแตกตัวของกรดและเบสได้
15. อธิบายการเปลีย่ นแปลงภาวะสมดุลของนํ ้าเมื่อเติมกรดหรื อเบส พร้ อมทังคํ
้ านวณหาความเข้ มข้ นของ
H3O+ และ OH- ในสารละลายได้
16. คํานวณหา pH ของสารละลายเมื่อทราบความเข้ มข้ นของ H3O+ และ OH- และบอกความเป็ นกรด-เบส
ของสารละลายจากค่า pH ได้
17. อธิบายเหตุผลที่ทําให้ อนิ ดิเคเตอร์ เปลีย่ นสี และใช้ ชว่ งของการเปลีย่ นสีของอินดิเคเตอร์ บอก pH หรื อ
ความเป็ นกรด-เบสของสารละลายได้
18. อธิบายความสําคัญของ pH หรื อความเป็ นกรด-เบสของสารละลายในสิง่ มีชีวิตและสิง่ แวดล้ อมได้
้ ยน
19. อธิบายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส และกรดหรื อเบสกับสาร บางชนิด พร้ อมทังเขี
สมการแสดงปฏิกิริยาและบอกสมบัติของเกลือที่เกิดขึ ้น
20. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาการสะเทิน พร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาได้
21. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในนํ ้า พร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาได้
22. อธิบายวิธีการไทเทรต การเลือกใช้ อินดิเคเตอร์ ที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบส ตลอดจนคํานวณหา
ความเข้ มข้ นของสารละลายจากการไทเทรตได้
23. เขียนกราฟของการไทเทรตและหาจุดสมมูลจากกราฟ พร้ อมทังบอกค่
้
า pH ของสารละลาย ณ จุดสมมูล
ได้

24. อธิบายการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นเมื่อเติมกรดหรื อเบสลงในระบบบัฟเฟอร์ เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาการ
ควบคุม pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ ได้
25. ทําการทดลอง รวบรวมข้ อมูล แปลความหมายข้ อมูล และสรุปผลการทดลองในเรื่ อง สมบัติบางประการ
ของสารละลาย ปฏิกิริยาการให้ และรับโปรตอนของ ไฮโดรเจนคาร์ บอเนตไอออน การนําไฟฟ้าของนํ ้า
ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดกับสารละลายเบส ปฏิกิริยาระหว่างกรดหรื อเบสกับสารบางชนิด การวัด
pH ของสารละลายเกลือโดยใช้ ยนู ิเวอร์ ซลั อินดิเคเตอร์ การไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่
กับเบสแก่ การไทเทรตหาจุดสมมูลของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กบั เบสแก่ การเลือกอินดิเคเตอร์ ในการ
ไทเทรตกรด-เบส การหาปริ มาณสารลดกรดในยาลดกรดชนิดที่มีแคลเซียมคาร์ บอเนต การเปลีย่ นแปลง
pH ของสารละลายบางชนิด

โครงสร้ างรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ( เคมี 3 ) รหัสวิชา ว30223

1

เวลา
ผล
การ
(ชั่วโมง)
เรี ยนรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ลําดั
บที่

อัตราการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี

1-6

16

7-9

18

นํา้ หนัก
คะแนน
(100)
5

‐ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
‐แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
‐พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
‐บัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความเข้ มข้ นของ
สาร,พื ้นที่ผิว, อุณหภูมิ และตัวเร่งและตัวหน่วงของปฏิกิริยา

3

สมดุลเคมี
‐การเปลีย่ นแปลงที่ผนั กลับได้
‐การเปลีย่ นแปลงที่ทําให้ เกิดภาวะสมดุล
‐ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มข้ นของสารต่อค่าคงที่สมดุลกับ
สมการเคมี และการคํานวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล
‐ชนิดของผลึก
‐ปั จจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล การเปลีย่ นความเข้ มข้ น , ความ
ดันและอุณหภูมิ
‐หลักของเลอชาเตอริ เอและการใช้ หลักของเลอตาเชอริ เอใน
อุตสาหกรรม
‐สมดุลเคมีในสิง่ มีชีวิตและสิง่ แวดล้ อม
สรุ ปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

4

กรด – เบส

2

- สารละลายอิเล็กโทรไลต์
- สารละลายกรดและสารละลายเบส

10-25

3

20

20

10

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ลําดั
บที่

ผลการเรี ยนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

นํา้ หนัก
คะแนน
(100)

5

ทฤษฎีกรด-เบส
คูก่ รด-เบส
การแตกตัวของกรดและเบส
การแตกตัวเป็ นไอออนของนํ ้า
pH ของสารละลาย
อินดิเคเตอร์ สําหรับกรด-เบส
สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจําวันและใน
สิง่ มีชีวิต
- ปฏิกิริยาของกรดและเบส
- การไทเทรตกรด-เบส
- สารละลายบัฟเฟอร์
สรุ ปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)

3

30

6

รวมทัง้ สิน้ ตลอดภาคเรี ยน

60

100

-

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว30224 รายวิชา เคมีเพิ่มเติม( เคมี 4 )
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
…………………………………………………………………………………………………
สืบ ค้ น ข้ อ มูล สํ า รวจตรวจสอบ ศึก ษา วิ เ คราะห์ อภิ ป ราย และอธิ บ ายเกี่ ย วกับ ปฏิ กิ ริ ย ารี ด อกซ์
ปฏิ กิริ ยาออกซิ เดชัน ปฏิ กิริย ารี ดักชัน ตัว รี ดิว ซ์ แ ละตัว ออกซิ ไ ดส์ ในด้ า นการถ่ า ยโอนอิ เล็ก ตรอน การ
จัดลําดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของธาตุหรื อไอออน ความสามารถในการเป็ นตัวรี ดิวซ์หรื อตัวออก
ซิไดส์ ดุลสมการรี ดอกซ์โดยใช้ เลขออกซิเดชันและใช้ ครึ่งปฏิกิริยา การเขียนภาพของเซลล์กลั วานิก ศักย์ไฟฟ้า
ของเซลล์และศักย์ ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่ งเซลล์ ประเภทของเซลล์กัลวานิก การแยกสลายด้ วยกระแสไฟฟ้า
แยกสารที่หลอมเหลวด้ วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะด้ วยกระแสไฟฟ้ า การทําโลหะให้ บริ สทุ ธิ์โดยใช้ เซลล์อิเล็ก
โทรไลต์ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี อุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์
การเตรี ยมวัตถุดิบ การขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์ การเผาและเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
การผลิตโซเดียมคลอไรด์ การผลิตเกลือสมุทร การผลิตเกลือสินเธาว์ โซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊ สคลอรี น
การผลิตโซดาแอซ การผลิตสารฟอกขาว อุตสาหกรรมปุ๋ย ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยโพแทส ปุ๋ยผสม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้ นข้ อมูล
และการอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ
เห็นคุณค่าของการนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน มีความรั บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมใน
ท้ องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์รักชาติ ศาสน์
กษั ตริ ย์ อยู่อย่างพอเพีย ง ซื่ อสัตย์ มี วิ นัย ใฝ่ เรี ย นรู้ มุ่งมั่น ในการทํ า งาน รั กความเป็ นไทย และมี จิ ต
สาธารณะ

ผลการเรียนรู้
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ( เคมี 4 )

รหัสวิชา ว30224

1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารี ดกั ชัน ปฏิกิริยารี ดอกซ์ ตัวรี ดิวซ์และตัวออกซิไดส์
ในด้ านการถ่ายโอนอิเล็กตรอน การเปลีย่ นแปลงเลขออกซิเดชัน และจัดลําดับความสามารถในการรับ
อิเล็กตรอนของธาตุหรื อ ไอออนและเปรี ยบเทียบความสามารถในการเป็ นตัวรี ดวิ ซ์หรื อตัวออกซิไดส์
2. ดุลสมการรี ดอกซ์โดยใช้ เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา
3. ต่อเซลล์กลั ป์กัลวานิกจากครึ่งเซลล์ที่กําหนดให้ พร้ อมทั ้งบอกขั ้วแอโนด ขัวแคโทด
้
เขียนสมการแสดง
ปฏิกิริยาและเขียนแผนภาพเซลล์กลั ป์วานิก
4. อธิบายวิธีหาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ ( E0)โดยการเปรี ยบเทียบกับครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐาน
และใช้ คา่ E0 ของครึ่งเซลล์คํานวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และทํานายการเกิดปฏิกิริยารี ดอกซ์
5. อธิบายหลักการทํางานพร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นในถ่านไฟฉาย เซลล์แอลคาไลน์
เซลล์เงิน
6. อธิบายหลักการทํางานของเซลล์อิเล็กโทรไลต์และหลักการของการแยกสารเคมี ด้ วยกระแสไฟฟ้า การชุบ
โลหะด้ วยกระแสไฟฟ้าและการทําโลหะให้ บริ สทุ ธิ์ พร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้น
7. อธิบายสาเหตุหรื อภาวะที่ทําให้ โลหะเกิดการผุกร่อนพร้ อมทั ้งเขียนสมการแสดง ปฏิกิริยาและอธิบายวิธี
ป้องกันการผุกร่อนของโลหะโดยวิธีอะโนไดซ์ การรมดํา วิธี แคโทดิก การเคลือบผิวด้ วยพลาสติก สีหรื อ
นํ ้ามัน การชุบด้ วยโลหะ
8. อธิบายหลักการทํางานของแบตเตอรี่ อิเล็กโทรไลต์แข็ง แบตเตอรี่ อากาศ การทําอิเล็กโทรไดอะลิซิสนํ ้า
ทะเล
9. ทําการทดลอง บันทึกผลการทดลอง แปลความหมายข้ อมูลและสรุปผลการทดลองในเรื่ องปฏิกิริยา
ระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กลั วานิก เซลล์สะสมไฟฟ้า
แบบตะกัว่ การแยกสารละลาย CuSO4 ด้ วยกระแสไฟฟ้า การชุบตะปูด้วยโลหะสังกะสี การป้องกันการ
ผุกร่อนของเหล็ก

10. อธิบายหลักการถลุงแร่หรือการสกัดแร่และบอกประโยชน์ของแร่ดีบกุ ทองแดง สังกะสี แคดเมียม
ทังสเตน พลวง แทนทาลัม ไนโอเบียมและเซอร์ โคเนียม พร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้น
11. อธิบายสมบัติ ประโยชน์และวิธีพฒ
ั นาคุณภาพของแร่รัตนชาติ
12. บอกประโยชน์และอธิบายขั ้นตอนสําคัญของการทําผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
13. อธิบายวิธีการผลิตแก้ วและปูนซีเมนต์
14. อธิบายวิธีการผลิตเกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์
15. อธิบายวิธีการผลิตโซเดียมไฮดรอก-ไซด์แลแก๊ สคลอรี นจากโซเดียมคลอไรด์ โดยใช้ เซลล์เยื่อแลกเปลีย่ น
ไอออน เซลล์ไดอะแฟรม และเซลล์ปรอท พร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้น
16. อธิบายกระบวนการผลิตโซดาแอชและสารฟอกขาว พร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้น
17. อธิบายกระบวนการผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยโพแทส และปุ๋ยผสม ตลอดจนผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมที่เกิดจากการใช้ ป๋ ยุ
18. อธิบายผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ที่เกิดจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
19. ทําการทดลอง รวบรวมข้ อมูล แปลความหมายข้ อมูลและสรุปผลการทดลองในเรื่ อง การแยกสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ด้วยกระแสไฟฟ้า การเตรี ยมสารฟอกขาว
20. สืบค้ นข้ อมูลในชุมชนหรื อจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการใช้ ประโยชน์ของแร่
การทําผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ การผลิตปุ๋ย รวมทั ้งผลกระทบในด้ านต่างๆ ที่เกิดขึ ้น

โครงสร้ างรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ( เคมี 4 ) รหัสวิชา ว30224
ลําดับที่

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

นํา้ หนัก
คะแนน
(100)

1

ไฟฟ้าเคมี

1-9

30

30

3

20

- ปฏิกิริยารี ดอกซ์
- การดุลสมการรี ดอกซ์โดใช้ เลข
ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา
- การเขียนแผนภาพของเซลล์กลั ป์วานิก
- ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้า
มาตรฐานของครึ่งเซลล์
- ประเภทของเซลล์กลั วานิก
- การแยกสารละลายและการแยกสารที่
หลอมเหลวด้ วยกระแสไฟฟ้า
- การชุบโลหะด้ วยกระแสไฟฟ้า
- การทําโลหะให้ บริ สทุ ธิ์โดยใช้ เซลล์อิเล็ก
โทรไลต์
- การผุกร่อนของโลหะและการป้องกันการ
ผุกร่อน
- ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง
กับเซลล์ไฟฟ้าเคมี ในการทําแบตเตอรี่ อิ
เล็กโทรไลต์แข็ง แบตเตอรี่ อากาศ และ
การทําอิเล็กโทรไดอะลิซิสนํ ้าทะเล
2

สรุ ปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

ลําดับที่

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

นํา้ หนัก
คะแนน
(100)

ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมแร่ หลักการถลุงแร่หรื อการ
สกัดแร่และประโยชน์ของแร่
- อุตสาหกรรมเซรามิกส์ ขันตอนการทํ
้
า
เซรามิกส์และผลิตภัณฑ์เซรามิก
- สมบัติ ประโยชน์และวิธีพฒ
ั นาคุณภาพ
ของแร่รัตนชาติ
- อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับโซเดียมคลอ
ไรด์
- อุตสาหกรรมปุ๋ย
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สรุ ปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)

3

30

4

รวมทัง้ สิน้ ตลอดภาคเรียน

60

100

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว30225 รายวิชา เคมีเพิ่มเติม ( เคมี 5 ) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จํานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
………………………………………………………………………………………………………..
สืบค้ นข้ อมูล สํารวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับสมบัติบางประการของ
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอน
อธิบายและเขียนเกี่ยวกับพันธะของคาร์ บอน การเขียนสูตรโครงสร้ างของ
สารประกอบอินทรี ย์ ไอโซเมอริ ซมึ หมู่ฟังก์ชนั และประเภทของสารประกอบอินทรี ย์ สมบัติบางประการและ
ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน เขี ยนสูตร เรี ย กชื่ อ สรุ ป และเปรี ยบเที ย บเกี่ ยวกับ หมู่ฟังก์ ชัน
สารประกอบอิ น ทรี ย์ ที่ มี ธ าตุอ อกซิ เ จนเป็ นองค์ ป ระกอบ สารประกอบอิ น ทรี ย์ ที่ มี ธ าตุ ไ นโตรเจนเป็ น
องค์ประกอบ และสารประกอบอินทรี ย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบ อธิบายความหมาย
การเกิด องค์ประกอบทางเคมีและการสํารวจหาแหล่งเชื ้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ชนิดต่างๆ และประโยชน์ของ
ถ่านหินและหินนํ ้ามัน
ความหมายของปิ โตรเลียม การเกิดและการสํารวจปิ โตรเลียม กระบวนการกลัน่
นํ ้ามันดิบและการแยกแก๊ สธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีภณ
ั ฑ์ พร้ อมทังยกตั
้ วอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้ และการ
นําไปใช้ ประโยชน์ ความหมายของพอลิ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน การเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้ างและสมบัติ
ของพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ จากพอลิเมอร์ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์ สงั เคราะห์
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช้ ผลิตภัณฑ์จากเชื ้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ อธิบายเกี่ยวกับกรดอะมิโน
และพันธะเพปไทด์ โครงสร้ างของโปรตีน ชนิดและหน้ าที่ของโปรตีน เอนไซม์ การแปลงสภาพของโปรตีน
ชนิดและโครงสร้ างของคาร์ โบไฮเดรต สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์ โบไฮเดรต ลิพิด ไขมันและนํ ้ามัน ฟอสโฟ
ลิพิด ไข
สเตรอยด์และกรดนิวคลีอิก โครงสร้ างของนิวคลีโอไทด์ DNA และ RNA
ทดลองเกี่ยวกับการจัดเรี ยงอะตอมของคาร์ บอนในสารประกอบอินทรี ย์ สมบัติบางประการของเอทา
นอลและกรดแอซีติก สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน ปฏิกิริยาระหว่างกรดคาร์ บอกซิลิก
กับแอลกอฮอล์ ปฏิกิริยาของเอสเทอร์ สมบัติบางประการของพลาสติกชนิดต่างๆ และการเตรี ยมเส้ นใย
สังเคราะห์ การทดสอบโปรตีนในอาหาร การแปลงสภาพโปรตีน สมบัติของเอนไซม์ สมบัติบางประการของ

คาร์ โบไฮเดรต การละลายของไขมันและนํา้ มันในตัวทําละลายบางชนิด ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีสนํา้ มันพืชด้ วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์
โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้ นข้ อมูล
และการอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ
เห็นคุณค่าของการนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน มีความรั บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมใน
ท้ องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์รักชาติ ศาสน์
กษั ตริ ย์ อยู่อย่างพอเพีย ง ซื่ อสัตย์ มี วิ นัย ใฝ่ เรี ย นรู้ มุ่งมั่น ในการทํ า งาน รั กความเป็ นไทย และมี จิ ต
สาธารณะ

ผลการเรียนรู้
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ( เคมี 5 )

รหัสวิชา ว30225

1. อธิบายความหมายของสารประกอบอินทรี ย์และเคมีอินทรี ย์ ไอโซเมอริ ซมึ การเกิดพันธะของคาร์ บอนและ
ธาตุอื่นในสารประกอบอินทรี ย์ เขียนสูตรโครงสร้ างแบบลิวอีส แบบย่อ แบบผสม แบบใช้ เส้ นแบบมุม
เขียนไอโซเมอร์ ของสารประกอบ
2. อินทรี ย์ อธิบายความหมาย เรียกชื่อหมูฟ่ ั งก์ชนั และจําแนกประเภทของสารประกอบอินทรี ย์โดยใช้ หมู่
ฟั งก์ชนั และชนิดของธาตุที่เป็ นองค์ประกอบเป็ นเกณฑ์
3. อธิบายสมบัตแิ ละการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่มีจํานวนอะตอม ของคาร์ บอนเท่ากัน
แต่ชนิดของพันธะในโมเลกุลต่างกัน พร้ อมทังบอกเหตุ
้
ผลได้
4. อธิบายสมบัตแิ ละการเกิดปฏิกิริยา ความแตกต่างระหว่างไอโซเมอร์ โครงสร้ างกับไอโซเมอร์ เรขาคณิต
แนวโน้ มความสัมพันธ์ระหว่างจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีนและแอล
ไคน์กบั จํานวนอะตอมของคาร์ บอนเขียนสูตรทัว่ ไป สูตรโมเลกุลและสูตรโครงสร้ าง เรี ยกชื่อและบอก
ประโยชน์ของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ ไซโคลแอลเคนและไซโคลแอลคีน อโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน
พร้ อมทังระบุ
้ ชนิดของไอโซเมอร์ เรขาคณิตของสารประกอบแอลคีนได้ วา่ เป็ นแบบซีสหรื อแบบทรานส์
5. เขียนสูตรทัว่ ไป สูตรโครงสร้ าง สรุปสมบัติทวั่ ไป เปรี ยบเทียบจุดเดือด บอกประโยชน์หรื ออันตราย พร้ อม
ทั ้งเรี ยกชื่อของแอลกอฮอล์ ฟี นอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์ บอกซิลกิ และเอสเทอร์

6. เขียนสูตรทัว่ ไป สูตรโครงสร้ าง สรุปสมบัติทวั่ ไป เปรี ยบเทียบจุดเดือด บอกประโยชน์หรื ออันตราย พร้ อม
ทั ้งเรี ยกชื่อของสารประกอบเอมีน เอไมด์
7. ทําการทดลอง รวบรวมข้ อมูล แปลความหมายข้ อมูล และสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับการจัดเรี ยงอะตอม
ของคาร์ บอนในสารประกอบอินทรี ย์ สมบัติบางประการของเอทานอลและกรดแอซีตกิ สมบัติบาง
ประการของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนปฏิกิริยาระหว่างกรดคาร์ บอกซิลกิ กับแอลกอฮอล์ ปฏิกิริยาของ
เอสเทอร์
8. อธิบายความหมาย การเกิด องค์ประกอบทางเคมีและการสํารวจหาแหล่งเชื ้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ชนิด
ต่างๆ และประโยชน์ของถ่านหินและหินนํ ้ามัน
9. อธิบายความหมายของปิ โตรเลียม เลขออกเทน เลขซีเทน ปิ โตรเคมีภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขั ้นต้ น
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขนต่
ั ้ อเนื่อง กระบวนการกลัน่ นํ ้ามันดิบและการแยกแก๊ สธรรมชาติ พร้ อมทัง้
ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้ และการนําไปใช้ ประโยชน์
10. อธิบายความหมายของพอลิเมอร์ มอนอเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน การเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้ าง
และสมบัตขิ องพอลิเมอร์ สมบัติของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ แต่ละชนิดและความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่
นํามาใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ สงั เคราะห์และยกตัวอย่างการใช้ ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์ สงั เคราะห์ได้
11. อธิบายวิธีการนําผลิตภัณฑ์จากเชื ้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ไปใช้ อย่างเหมาะสมและผลที่เกิดจากการผลิต
และการใช้ ผลิตภัณฑ์เชื ้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ตอ่ ชีวิตและสิง่ แวดล้ อม
12. ทําการทดลอง รวบรวมข้ อมูล อภิปรายและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับสมบัตบิ างประการของพลาสติก
ชนิดต่างๆ และการเตรี ยมเส้ นใยสังเคราะห์
13. บอกสมบัติ วิธีการทดสอบ ประโยชน์และอธิบายโครงสร้ างของโปรตีน
14. บอกสมบัติ วิธีการทดสอบ ประโยชน์และอธิบายโครงสร้ างของคาร์ โบไฮเดรต
15. บอกสมบัติ วิธีการทดสอบ ประโยชน์และอธิบายโครงสร้ างของลิพิด
16. บอกสมบัติ วิธีการทดสอบ ประโยชน์และอธิบายโครงสร้ างของกรดนิวคลีอิก
17. ทําการทดลอง รวบรวมข้ อมูล แปลความหมายข้ อมูล และสรุปผลการทดลองใน เรื่องการทดสอบโปรตีน
ในอาหาร การแปลงสภาพโปรตีน สมบัติของเอนไซม์สมบัติบางประการของคาร์ โบไฮเดรต การละลาย
ของไขมันและนํ ้ามันในตัวทําละลายบางชนิด ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีสนํ ้ามันพืชด้ วยโซเดียมไฮดรอกไซด์

โครงสร้ างรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ( เคมี 5 ) รหัสวิชา ว30225
ลําดับที่

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

นํา้ หนัก
คะแนน
(100)

1

เคมีอนิ ทรีย์

2

- ชนิดพันธะของคาร์ บอน
- การเขียนสูตรโครงสร้ างของสารประกอบ
อินทรี ย์
- ไอโซเมอริ ซมึ
- หมูฟ่ ั งก์ชนั
- สมบัติบางประการและประเภทของ
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอน
- หมูฟ่ ั งก์ชนั สมบัติ และการเกิดปฏิกิริยา
ของสารประกอบอินทรี ย์ที่มธี าตุ
ออกซิเจนเป็ นองค์ประกอบ
- หมูฟ่ ั งก์ชนั สมบัติ และการเกิดปฏิกิริยา
ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบ
- หมูฟ่ ั งก์ชนั สมบัติ และการเกิดปฏิกิริยา
ที่มีธาตุออกซิเจนและธาตุไนโตรเจนเป็ น
องค์ประกอบ
สรุ ปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

3

เชือ้ เพลิงซากดึกดําบรรพ์ และผลิตภัณฑ์
- แหล่งกําเนิด การเกิดและการใช้
ประโยชน์จากถ่านหิน
- แหล่งกําเนิด การเกิดและการใช้

1-7

8-12

20

30

3

20

14

20

ประโยชน์จากหินนํ ้ามัน
- แหล่งกําเนิดและองค์ประกอบของ
ปิ โตรเลียม
ลําดับที่

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

นํา้ หนัก
คะแนน
(100)

4

- กระบวนการกลัน่ นํ ้ามันดิบและ
กระบวนการแยกก๊ าซธรรมชาติ
- ปิ โตรเคมีภณ
ั ฑ์
- ปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ โครงสร้ างและ
สมบัติของพอลิเมอร์
- ประโยชน์ของพลาสติก เส้ นใย ยาง
ซิลโิ คน
- ก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับพอ
ลิเมอร์ สงั เคราะห์
- แนวทางการป้องกันและแก้ ไขการเกิด
ภาวะมลพิษทางดิน ทางนํ ้า และทาง
อากาศที่เกิดจากการผลิตและการใช้
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สารชีวโมเลกุล
- ศึกษาความสําคัญของอาหาร
- แหล่งที่เกิดในธรรมชาติของสารชีว
โมเลกุล
- ชนิดองค์ประกอบ โครงสร้ าง ชนิดและ
หน้ าที่ของโปรตีน เอนไซม์แลละการ
แปลงสภาพโปรตีน
- ชนิดองค์ประกอบ โครงสร้ าง สมบัติและ

13-17

20

-

-

-

ปฏิกิริยาของคาร์ โบไฮเดรต
ชนิดของลิพิด
สมบัติ โครงสร้ าง ปฏิกิริยาและ
ความสําคัญของไขมันและนํ ้ามัน ฟอสโฟ
ลิพิด ไข สเตรอยด์
วิธีทดสอบสมบัติของไขมันและนํ ้ามัน
โปรตีน และคาร์ โบไฮเดรต การทํางาน
ของเอนไซม์ ความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล
โครงสร้ างของนิวคลีโอไทด์ DNA และ
RNA

5

สรุ ปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)

3

30

6

รวมทัง้ สิน้ ตลอดภาคเรียน

60

100

ชีววิทยาพื้ นฐาน 1 (ชีววิทยา 1)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวติ การศึกษาชีววิทยา เคมีท่เี ป็ นพื้นฐานของสิ่งมีชีวติ
เซลล์ของสิ่งมีชีวติ โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การ
สืบค้ นข้ อมูลและการอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน มีจติ วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม
ศึกษาวิเคราะห์อาหารและการย่อยอาหาร การสลายอาหารระดับเซลล์ และระบบหายใจ ระบบ
ขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบนํา้ เหลืองกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย โดยใช้ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้ นข้ อมูลและการอภิปราย เพื่อให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้
ในชีวติ ประจําวัน มีจติ วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม และเผยแพร่ความรู้สู่
สังคมไทยและสังคมโลกในฐานะพลโลก

ผลการเรียนรู ้
1. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย สรุป คุณสมบัตขิ องสิ่งมีชีวิต (ว 1.1)
2. สืบค้ นข้ อมูล สรุปความหมาย และขอบข่ายของวิชาชีววิทยา (ว 1.1)
3. สืบค้ นข้ อมูลอภิปราย และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลของชีววิทยา ที่นาํ ไปใช้ ในการดํารงชีวิตได้ อย่าง
สร้ างสรรค์ (ว 1.2-2)
4. สํารวจ วิเคราะห์ วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ และนําไปใช้ ในการศึกษาชีววิทยา (ว 1.1)
5. ศึกษาค้ นคว้ า ทดลองเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้ าที่ของกล้ องจุลทรรศน์ และนําไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง (ว
1.1)
6. สืบค้ นข้ อมูล ทดลอง และอธิบายโครงสร้ างและความสําคัญของสารเคมีในเซลล์ (ว 1.1)
7. สืบค้ นข้ อมูล ทดลอง อธิบาย และสรุปปฏิกริ ิยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (ว 1.1)
8. สืบค้ นข้ อมูล ทดลอง สรุป เกี่ยวกับ ทฤษฎีเซลล์ และโครงสร้ างพื้นฐานของเซลล์ (ว 1.1)
9. สืบค้ นข้ อมูล นําเสนอ อภิปราย สรุปโครงสร้ างของเซลล์ ที่ศกึ ษาด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน (ว
1.1)
10. สืบค้ นข้ อมูล สํารวจตรวจสอบ อภิปราย สรุปการศึกษาดุลยภาพของเซลล์ และการสื่อสารระหว่าง
เซลล์ (ว 1.1)
11. สืบค้ นข้ อมูล สํารวจตรวจสอบ อภิปราย สรุป การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและไมโอซีส (ว 1.1)
12. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และอธิบาย สรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อ และระบบ
ของร่างกาย (ว 1.1)
13. อธิบายกระบวนการย่อยอาหารของ จุลินทรีย์ และสัตว์บางชนิดที่ไม่มที างเดินอาหาร (ว 1.1)
14. อธิบายลักษณะของทางเดินอาหารและการย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด (ว 1.1)
15. ระบุส่วนประกอบและหน้ าที่ของทางเดินอาหารของคน (ว 1.1)
16. อธิบายกระบวนการย่อยทางเคมีและการดูดซึมในทางเดินอาหารส่วนต่างๆ ของคน (ว 1.1)
17. อธิบายปฏิกริ ิยาการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ ออกซิเจน และไม่ใช้ ออกซิเจน (ว 1.1)
18. อธิบายโครงสร้ างและบทบาทสําคัญของไมโทคอนเดรียที่เกี่ยวกับปฏิกริ ิยาการหายใจระดับเซลล์ (ว 1.1)
20. อธิบายโครงสร้ างและกลไกการแลกเปลี่ยนก๊าซของโพรตีสและสัตว์บางชนิด (ว 1.1)
21. อธิบายกลไกการทํางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการหายใจเข้ า และการหายใจออกของคน (ว 1.1)
22. ทํากิจกรรมศึกษาอัตราการหายใจของสัตว์ และศึกษาโครงสร้ างปอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้ วยนํา้ นม (ว
1.1)
23. อธิบายการรักษาสมดุลของนํา้ และแร่ธาตุ กรด-เบส และอุณหภูมขิ องร่างกายของสิ่งมีชีวิตบางชนิด
(ว 1.1-1)
24. อธิบายความหมายและความสําคัญของกระบวนการขับถ่ายของสิง่ มีชีวติ เซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด (ว
1.1-1)

25. อธิบายโครงสร้ างและกระบวนการทํางานของไตคนในด้ านการขับถ่ายและการรักษาสมดุลของนํา้ (ว 1.11)
26. อธิบายกระบวนการลําเลียงสารและระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิด (ว 1.1-1)
27. อธิบายโครงสร้ างของ ระบบลําเลียงสารในร่างกายของคน และความสําคัญของหัวใจความดันเลือดที่มี
ผลต่อร่างกาย (ว 1.1-1)
28. อธิบายส่วนประกอบของเลือดคน (ว 1.1-1)
29. อธิบายหลักการให้ และรับเลือดในคน (ว 1.1-1)
30. อธิบายโครงสร้ างของระบบนํา้ เหลือง และส่วนประกอบของนํา้ เหลือง (ว 1.1-1)
31. อธิบายสาเหตุของการเกิดโรคและวิธกี ารป้ องกันโรคบางชนิดที่เกิดจากความผิด ปกติของภูมคิ ้ ุมกัน (ว
1.1-1)

โครงสร้างรายวิชา ชีววิทยา 1
ลําดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

ผลการ

เวลา

นํ้าหนักคะแนน

(ชัว่ โมง)

(100)

เรียนรู ้
1

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

3

5

2

การศึกษาชีววิทยา (CAS*)

6

10

3

เคมีท่เี ป็ นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

9

5

4

เซลล์ของสิ่งมีชีวติ

12

10

3

20

5

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

6

ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหาร
เพื่อให้ ได้ พลังงาน

12

10

7

การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

12

10

8

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)

3

30

9

รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน

60

100

*CAS = มาตรฐานสากล Creative Action Service : นักเรียนต้ องทําโครงงานวิทยาศาสตร์ท่สี ่อื
ให้ เห็นถึงการคิดสร้ างสรรค์ มีการสร้ างกระบวนการทํางานและลงมือทําตามแผนงานที่สร้ าง
และนําผลการศึกษาที่ได้ ไปเผยแพร่ให้ เกิดประโยชน์ ในสังคมไทยตลอดจนสังคมโลกได้

ตัวชี้วัด
ว1.1 ม4-6 4/1-4
ว8 .1 ม4-6 5/1-11
รวม 15 ตัวชี้วดั

ชีววิทยา 2
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์การประสานงานในร่างกายและการสืบพันธุข์ องมนุษย์และสัตว์ การเคลื่อนไหวของ
สิ่งมีชีวติ การรับรู้และการตอบสนอง ระบบต่อมไร้ ท่อ พฤติกรรมของสัตว์ การสืบพันธุแ์ ละการเจริญเติบโต
การดํารงพันธุข์ องสัตว์และมนุษย์ โดยใช้ กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้ นข้ อมูล อภิปรายสรุป เพื่อให้ เกิดความรู้ความคิด ความเข้ าใจ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นําไปใช้ ในชีวิตประจําวันของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวติ อื่น
เฝ้ าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้ อม อย่างยั่งยืน มีจติ วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
และเผยแพร่ความรู้ส่สู งั คมไทยและสังคมโลกในฐานะพลโลก

ข้อที่

ผลการเรียนรู ้

1
2
3
4
5

ระบุส่วนประกอบและหน้ าที่ของโครงร่างในคนและสิ่งมีชีวิตบางชนิด
อธิบายองค์ประกอบ กลไกการทํางานและเปรียบเทียบกล้ ามเนื้อชนิดต่าง ๆ ของคน
อธิบายโครงสร้ างและทําปฏิบตั ิการศึกษาการเคลื่อนไหวของโพรทิสต์และสัตว์บางชนิด
เปรียบเทียบวิธกี ารรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้ าของโพรโทซัว และสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังบางชนิด
บอกส่วนประกอบและหน้ าที่ของส่วนประกอบของเซลล์ประสาทและจําแนกชนิดของเซลล์ประสาท
อธิบายการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทในเซลล์ประสาทและการถ่ายทอดกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไป
ยังเซลล์ประสาทอีกเซลล์หนึ่ง และสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับระบบประสาท
ระบุส่วนต่าง ๆ ที่สาํ คัญของสมองรวมทั้งหน้ าที่ของส่วนนั้น ๆ และจําแนกประเภทของเส้ นประสาทสมองตามหน้ าที่
และสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับสมอง
ระบุส่วนประกอบพร้ อมทั้งหน้ าที่ของไขสันหลังและอธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทผ่านไขสันหลัง
และสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับไขสันหลัง
อธิบายและเปรียบเทียบการทํางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ
อธิบายโครงสร้ าง การทํางานและทํา ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัสแต่ละชนิดและตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส
อธิบายระบบต่อมไร้ ทอ่ ของมนุษย์ แหล่งที่สร้ าง หน้ าที่ของต่อมไร้ ท่อ
อธิบายความแตกต่างระหว่างต่อมมีทอ่ กับต่อมไร้ ทอ่ ได้
บอกความหมายของพฤติกรรม ทําปฏิบตั ิการศึกษาพฤติกรรม และอธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรม
อธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมพร้ อมยกตัวอย่างพฤติกรรมแบบต่างๆ และทํากิจกรรมเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
สิ่งมีชีวิต
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการพัฒนาของระบบประสาท
อธิบายพร้ อมยกตัวอย่างพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์ และสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ ในการติดต่อซึ่งกันและกัน
อธิบายกระบวนการการสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ทําปฏิบตั ิการศึกษาการสืบพันธุข์ องสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
และสัตว์บางชนิด รวมทั้งเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการสืบพันธุท์ ้งั สองแบบ
อธิบายกระบวนการสร้ างเซลล์สบื พันธุข์ องคน ระบุหน้ าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของระบบสืบพันธุ์ บอกหลักการและ
ความจําเป็ นของการคุมกําเนิด
อธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิดในระยะเอ็มบริโอและหลังระยะเอ็มบริโอ ทํา
ปฏิบตั ิการและระบุเกณฑ์ท่เี หมาะสมในการวัดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
อธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของคนในระยะเอ็มบริโอ ฟี ตัส และหลังคลอด
อธิบายบทบาทของสภาวะบางประการที่มผี ลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตและเปรียบเทียบหลักการเทคโนโลยี
การสืบพันธุ์

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

โครงสร้างรายวิชา ชีววิทยา 2
ลําดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู ้

เวลา

นํ้าหนักคะแนน

(ชัว่ โมง)

(100)

1

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

6

10

2

การรับรู้และการตอบสนอง

12

10

3

ระบบต่อมไร้ ท่อ

12

10

3

20

4

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

5

พฤติกรรมของสัตว์ (CAS*)

12

10

6

การสืบพันธุแ์ ละการเจริญเติบโตของ
มนุษย์

12

10

7

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)

3

30

8

รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน

60

100

*CAS = มาตรฐานสากล Creative Action Service : นักเรียนต้ องทําโครงงานวิทยาศาสตร์ท่สี ่อื
ให้ เห็นถึงการคิดสร้ างสรรค์ มีการสร้ างกระบวนการทํางานและลงมือทําตามแผนงานที่สร้ าง
และนําผลการศึกษาที่ได้ ไปเผยแพร่ให้ เกิดประโยชน์ ในสังคมไทยตลอดจนสังคมโลกได้

ชีววิทยา 3
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์มคี วามรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ เรื่อง โครงสร้ างและหน้ าที่ของราก หน้ าที่และโครงสร้ าง
ของลําต้ น โครงสร้ างและหน้ าที่ของใบ การคายนํา้ ของพืช การลําเลียงนํา้ ขอของพืช การลําเลียงธาตุอาหาร
ของพืช การลําเลียงสารอาหารของพืช ประวัตกิ ารค้ นคว้ าเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ปัจจัยบางประการที่มผี ลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศของ
พืชดอก การสืบพันธุแ์ บบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุพ์ ืช การวัดการเจริญเติบโตของพืช
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืช ต่อสิง่ แวดล้ อม
โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะแสวงหาความรู้ การสืบค้ นข้ อมูล อภิปราย สังเคราะห์
การเปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต การอธิบายและการฝึ กปฏิบตั กิ ารทดลอง
เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ ใน
ชีวิตประจําวันของตนเองดูและรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น มีจติ วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม และเผยแพร่ความรู้ส่สู งั คมไทยและสังคมโลกในฐานะพลโลก

ผลการเรียนรู ้
1. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้ างและหน้ าที่ กระบวนการลําเลียง และการคายนํา้ ของพืช
มีดอก
2. สืบค้ นข้ อมูล ออกแบบและทําการทดลองเพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และปัจจัยต่างๆที่มี
ผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
3. สืบค้ นข้ อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเจริญเติบโต และกระบวนการสร้ างเซลล์สบื พันธุข์ อง
พืชดอก
4. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารที่พืชสร้ างขึ้นมีผลต่อสรีระ และการตอบสนองของพืชดอก
5. สืบค้ นข้ อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืชดอก นํามาใช้ เป็ นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม และนําไปประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจําวัน

โครงสร้างรายวิชา ชีววิทยา 3
ลําดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

ผลการ

เวลา

นํ้าหนักคะแนน

(ชัว่ โมง)

(100)

เรียนรู ้
1

โครงสร้ างและหน้ าที่ของพืชดอก

12

10

2

การสังเคราะห์ด้วยแสง

15

10

3

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

3

20

4

การสืบพันธุข์ องพืชดอก

15

10

5

การตอบสนองของพืช *(CAS)

12

10

7

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)

3

30

8

รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน

60

100

*CAS = มาตรฐานสากล Creative Action Service : นักเรียนต้ องทําโครงงานวิทยาศาสตร์ท่สี ่อื
ให้ เห็นถึงการคิดสร้ างสรรค์ มีการสร้ างกระบวนการทํางานและลงมือทําตามแผนงานที่สร้ าง
และนําผลการศึกษาที่ได้ ไปเผยแพร่ให้ เกิดประโยชน์ ในสังคมไทยตลอดจนสังคมโลกได้

ชีววิทยาพื้ นฐาน 4
คําอธิบายรายวิชา
สิ่งมีชีวติ มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อๆไปจากการศึกษาการผสมพันธุถ่วั
ลันเตาของเมนเดลสามารถสรุปเป็ นกฎแห่งหน่วยควบคุมลักษณะของพันธุกรรมเรียกว่ายีน สิ่งมีชีวติ ที่มยี นี
แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ยีนเป็ นส่วนหนึ่งของ DNA ซึ่งอยู่ท่โี ครโมโซม สิ่งมีชีวติ แต่ละชนิดจะมี
โครโมโซมที่แตกต่างกันโครโมโซมของยูคาริโอตประกอบด้ วย DNA และโปรตีนอีสโตนและไม่ใช่อสี โตน
DNA อาจะเกิดความผิดปกติข้ นึ กับลําดับและจํานวนของเบสเรียกมิวเทชั่น ซึ่งจะทําให้ เกิดโรคต่างๆ ความรู้
ทางพันธุศาสตร์จะพัฒนาไป 2 แนวทาง คือ เทคโนโลยีรีคอมพิแนนท์ DNA และการหาลําดับนิวคลีโอไทด์
ในโมเลกุลของ DNA ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในด้ านต่าง ๆ อย่างมากมายวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งมีชีวติ ที่มลี ักษณะแตกต่างไปจากบรรพบุรษุ และถูกธรรมชาติคดั เลือกให้ มชี ีวิตรอดในสภาพแวดล้ อมที่
แตกต่างกัน ดาร์วินและลามาร์กเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่น่าสนใจ วิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวติ เกิดจาก
ปัจจัยที่ทาํ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนพูลในประชากร และทําให้ เกิดสิ่งมีชีวิตสปี ชีสใ์ หม่ การพัฒนาที่
เกิดขึ้นในโลกปัจจุบนั ทําให้ เกิดผลกระทบต่อการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและก่อให้ เกิดความสูญเสียทาง
ชีวภาพ และเผยแพร่ความรู้ส่สู งั คมไทยและสังคมโลกในฐานะพลโลก
ตัวชี้วดั
ว1.2 ม4-6 5/1-2
รวม 2 ตัวชี้วดั

ข้อที่
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ผลการเรียนรู ้
สํารวจ อธิบาย ทํากิจกรรม และเปรียบเทียบขั้นตอนที่สาํ คัญในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
และไมโอซิส
สังเกต สํารวจ และอธิบายความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะทาง
พันธุกรรม และลักษณะทางพันธุกรรมที่มคี วามเกี่ยวข้ องแปรผันต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง พร้ อม
ทั้งอธิบาย และอภิปรายความสัมพันธ์ของลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้ อม
อภิปรายความสําเร็จและหาข้ อสรุปถึงปัจจัยที่สนับสนุนให้ การทดลองของเมนเดลสําเร็จ และอธิบายกฎแห่งการแยกตัว
และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระและสามารถนํากฎของเมนเดลไป ใช้ ในการคํานวณและทํานายอัตราส่วนของฟี โน
ไทป์ จีโนไทป์ ของรุ่นต่อไป พร้ อมทั้งอธิบายความหมายของคําศัพท์ท่เี กี่ยวข้ องกับการถ่ายลักษณะทางพันธุกรรม
ตลอดจนอธิบาย คํานวณ และทํานายอัตราส่วนของฟี โนไทป์ จีโนไทป์ ของรุ่นต่อไป และการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมบางอย่างที่ไม่เป็ นไปตามกฎของเมนเดล
อธิบายรูปร่าง ลักษณะ ชนิดของโครโมโซม และอธิบาย อภิปราย พร้ อมทั้งยกตัวอย่างยีนที่ควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม
อธิบายการค้ นพบองค์ประกอบ การจัดเรียงตัว และโครงสร้ างของ DNA
อธิบายและวิเคราะห์กลไกการจําลอง DNA และกลไกการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของ DNA
อธิบาย และอภิปรายความหมาย สาเหตุ ชนิด และผลของการมิวเทชันและความผิดปกติของสารพันธุกรรม
สืบค้ น และอธิบายความหมาย บทบาท และการประยุกต์ใช้ ของพันธุวิศวกรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
สืบค้ นและระบุหลักฐานที่สนับสนุนว่า สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการ และบอกเหตุผลการใช้ หลักฐานต่าง ๆ สนับสนุน
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
อธิบาย เปรียบเทียบ และวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์กและชาร์ล ดาวิน
อธิบายสาระสําคัญและชี้เงื่อนไขของกฎฮาร์ด-ี ไวน์เบิร์ก คํานวณหาความถี่ของยีนและจีโนไทป์ ของประชากรโดยใช้ กฎ
ของฮาร์ดี ไวน์เบิร์ก รวมทั้งระบุปัจจัยที่ทาํ ให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนซึ่งทําให้ เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
อธิบายและวิเคราะห์ความหมายของสปี ชีสท์ างชีววิทยา การเกิดสปี ชีสใ์ หม่ด้วยกลไกการแยกกันทางการสืบพันธุ์ การ
แยกกันตามสภาพภูมิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงจํานวนโครโมโซม
อธิบายและวิเคราะห์การพัฒนาเทคโนโลยีเศรษฐกิจ และสังคมมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการสูญเสีย
ของสิ่งมีชีวิต
อธิบายลักษณะสําคัญและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมนุษย์กบั ไพรเมตและความแตกต่างของมนุษย์ในยุคต่าง
ๆ และอธิบายความสําคัญของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม

โครงสร้างรายวิชา ชีววิทยา 4
ลําดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู ้

เวลา

นํ้าหนักคะแนน

(ชัว่ โมง)

(100)

1

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

20

30

2

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

10

20

3

พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

10

10

4

วิวฒ
ั นาการ

15

10

7

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)

5

30

8

รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน

60

100

*CAS = มาตรฐานสากล Creative Action Service : นักเรียนต้ องทําโครงงานวิทยาศาสตร์ท่สี ่อื
ให้ เห็นถึงการคิดสร้ างสรรค์ มีการสร้ างกระบวนการทํางานและลงมือทําตามแผนงานที่สร้ าง
และนําผลการศึกษาที่ได้ ไปเผยแพร่ให้ เกิดประโยชน์ ในสังคมไทยตลอดจนสังคมโลกได้

ชีววิทยาพื้ นฐาน 5
คําอธิบายรายวิชา
ความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้ วยความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปี
ชีสแ์ ละความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบนั แบ่งเป็ น 5 อาณาจักร
โพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักฟังไจ และอาณาจักสัตว์ ระบบนิเวศขนาดใหญ่หรือไบโอมในโลก
มีหลายระบบด้ วยกันทั้งในนํา้ และบนบกทําให้ ประชากรของสิ่งมีชีวติ ได้ อยู่อาศัยมนุษย์ได้ ใช้ ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้อย่างมากมายจึงควรตระหนักและเห็นคุณค่าใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เพื่อให้ เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้ อม
ตัวชี้วดั
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. สืบค้ นข้ อมูล อภิปรายและอธิบายการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง 5 อาณาจักร
2. สืบค้ นข้ อมูล อภิปรายถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ที่มผี ลต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
3. สร้ างสถานการณ์จาํ ลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ในสิ่งแวดล้ อมที่มผี ลต่อการอยู่รอดของ
สิ่งมีชีวติ
แต่ละชนิด และการอยู่รอดของสิ่งมีชีวติ สัมพันธ์กบั ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
4. วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวติ
5. วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศและดุลยภาพของ
ระบบนิเวศ
6. สํารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้ อม และการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระดับโลก
7. สํารวจ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วางแผนและลงมือปฏิบตั ริ ่วมกับชุมชน ป้ องกัน แก้ ไขปัญหา เฝ้ าระวัง
อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

โครงสร้างรายวิชา ชีววิทยา 5
ลําดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

ผลการ

เวลา

นํ้าหนักคะแนน

(ชัว่ โมง)

(100)

เรียนรู ้
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 : นักเรียนต้ องทําโครงงานวิทยาศาสตร์ท่สี ่อื
ให้ เห็นถึงการคิดสร้ างสรรค์ มีการสร้ างกระบวนการทํางานและลงมือทําตามแผนงานที่สร้ าง
และนําผลการศึกษาที่ได้ ไปเผยแพร่ให้ เกิดประโยชน์ ในสังคมไทยตลอดจนสังคมโลกได้

ชีววิทยา 6
คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กทําโจทย์สอบเข้ ามหาวิทยาลัย O-NET และ PAT 2 ร่วมวิเคราะห์หาคําตอบ และวิธกี ารทําโจทย์
จัดสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจยั ใหม่ๆ และวิทยาการทางชีววิทยา และทําโครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา
(CAS) และนําเสนอด้ วยการจัดนิทรรศการเป็ นภาษาอังกฤษ (ภาษาที่สอง) เพื่อฝึ กกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้ นข้ อมูล และการอภิปราย เพื่อให้ เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจและนําความรู้ไปใช้
ในชีวติ ประจําวัน มีจติ วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่เหมาะสม และเผยแพร่ความรู้สู่
สังคมไทยและสังคมโลกในฐานะพลโลก

ผลการเรียนรู ้
1. วิเคราะห์ข้อสอบชีววิทยา ตัดตัวลวงอย่างมีวิจารณญาณ
2. อธิบายความรู้เพิ่มเติมที่ได้ จากการทําข้ อสอบชีววิทยา
3. อธิบายโดยการนําเสนอความรู้เป็ นภาษาอังกฤษ (TOK Presentation) ที่ได้ จากการหางานวิจยั
ต่างประเทศสาขาชีววิทยาภาษาอังกฤษ(Global Educatuion)
4. ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ (CAS) เขียนรายงาน (Extended-Essay) และรายงานหน้ าชั้นเรียน (TOK
Presentation) และเผยแพร่ความรู้ส่สู งั คมไทยและสังคมโลกในฐานะพลโลก

โครงสร้างรายวิชา ชีววิทยา 6
เวลา

นํ้าหนักคะแนน

(ชัว่ โมง)

(100)

Biology for National Examination
- Cell and transport via membrane
- Homeostasis and Immune System
- Basic Genetics
- Biodiversity
- Basic Ecology
The interesting test. Etc.

18

30

Biology Seminar (Part1) (English)
*GE

9

2

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

3

20

3

Biology Seminar (Part2) (English)
*GE

21

20

7

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)
ส่งโครงงานนําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ *(CAS) (TOK)

9

30

8

รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน

60

100

ลําดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู ้

1

2

*CAS = มาตรฐานสากล Creative Action Service : นักเรียนต้ องทําโครงงานวิทยาศาสตร์ท่สี ่อื
ให้ เห็นถึงการคิดสร้ างสรรค์ มีการสร้ างกระบวนการทํางานและลงมือทําตามแผนงานที่สร้ าง
และนําผลการศึกษาที่ได้ ไปเผยแพร่ให้ เกิดประโยชน์ ในสังคมไทยตลอดจนสังคมโลกได้
*GE = มาตรฐานสากล Global Education
* TOK = มาตรฐานสากล Theory of Knowledge.

ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ (สําหรับนักเรียน GIFTED)
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
1.0 หน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
สืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยประสบการณ์ตรงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติท้งั เป็ นรายบุคคลและ
เป็ นกลุ่ม ใช้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็ นเครื่องพัฒนาคําถามที่นาํ ไปสู่การสืบเสาะใช้ เหตุผลและจินตนาการ คิด
วิธสี บื เสาะ วิธที ดลอง ลงข้ อสรุปจากข้ อมูลอย่างสมเหตุสมผล เพื่อหาคําตอบเสนอผลงานการสืบเสาะในแบบ
วิธกี ารนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งการบรรยายและ
การทํารายงานเพื่อให้ เข้ าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การทํางานทางด้ านวิทยาศาสตร์ พัฒนา
ทักษะในการทํางานกับผู้อ่นื พัฒนาการคิดอย่างสร้ างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมการหาคําตอบในสิ่งที่สงสัย
ผ่านกระบวนการสืบเสาะ นําไปสู่การทําโครงการวิจยั
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
1. เข้ าใจกระบวนการสร้ างความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2. เข้ าใจจุดเริ่มของการเกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์
3. ใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักเกณฑ์ท่สี มเหตุสมผลในการพิจารณาปรากฏการณ์
ที่พบเห็นหรือสิ่งที่ได้ ฟังมา
4. สร้ างคําถามที่พัฒนาไปสู่การสืบเสาะจากการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติ
5. ออกแบบนวัตกรรมการทดลองและทําการทดสอบเพื่อหาคําตอบ
6. เข้ าใจการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารและการกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม
7. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้ อมูลที่ต้องการ
8. เลือกวิธกี ารที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และแปลผลข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์
9. ลงสรุปอย่างเหมาะสมโดยใช้ ฐานข้ อมูลจากการทดลอง
10. ใช้ ข้อมูลจากหลายสาขาวิชาในการคิดวิธแี ก้ ปัญหา ประเด็นที่เป็ นปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก

โครงสร้างรายวิชา ธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์
2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
1.0 หน่วยกิต (40 ชั่วโมง)
ลําดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู ้

เวลา
(ชัว่ โมง)

นํ้าหนักคะแนน
(100)

1
2
3
4

กระบวนการสร้ างความรู้ทางวิทยาศาสตร์
หลักการทางวิทยาศาสตร์
การสร้ างคําถามที่พัฒนาไปสู่การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
การออกแบบนวัตกรรมการทดลองและทําการทดสอบเพื่อ
หาคําตอบ
การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการและการกําหนดตัวแปร
อิสระและตัวแปรควบคุม
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้ อมูล
การวิเคราะห์และแปลผลข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์
การลงสรุปอย่างเหมาะสมโดยใช้ ฐานข้ อมูลจากการทดลอง
การข้ อมูลจากหลายสาขาวิชาในการคิดวิธแี ก้ ปัญหา ประเด็น
ที่เป็ นปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาคเรียน)
ส่งโครงงานนําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ *(CAS) (TOK)
รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน

1-2
3
4

3
3
3

5
5
5

5

4

10

6

4

10

7
8
9

3
3
3
3

20
5
5
5

10

3

5

3

20

3

5

40

100

5
6
7
8
9
10
11
12

1-10

*CAS = มาตรฐานสากล Creative Action Service : นักเรียนต้ องทําโครงงานวิทยาศาสตร์ท่สี ่อื
ให้ เห็นถึงการคิดสร้ างสรรค์ มีการสร้ างกระบวนการทํางานและลงมือทําตามแผนงานที่สร้ าง
และนําผลการศึกษาที่ได้ ไปเผยแพร่ให้ เกิดประโยชน์ ในสังคมไทยตลอดจนสังคมโลกได้
*GE = มาตรฐานสากล Global Education
* TOK = มาตรฐานสากล Theory of Knowledge.

