
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๙๗ 
 
 
 

 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๙๘ 
 
 
 

รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 

ว๑๑๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๑    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
ว๑๒๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๒    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
ว๑๓๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๓    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
ว๑๔๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๔    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
ว๑๕๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๕    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
ว๑๖๑๐๑วิทยาศาสตร์ ๖    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ไมมี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๙๙ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว11101  รายวิชาวิทยาศาสตร์    1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1             เวลา  40  ชั่วโมง / ปี 

 

             ศึกษา วิเคราะห์ พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต
ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช การท าหน้าที่ร่วมกัน
ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ การจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติ การเกิดเสียงและทิศทาง การเคลื่อนที่ของ
เสียง ปรากฏการณ์บนท้องฟูาในเวลากลางวันและกลางคืน ลักษณะภายนอกของหิน การแก้ปัญหาโดยใช้
ภาพ  สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้สื่อซอฟต์แวร์ การใช้เทคโนโลยีในการ
สร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์และการดูแลรักษาอุปกรณ์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว 1.1 ป.1/1 , ป.1/2  
มาตรฐาน ว 1.2 ป.1/1 , ป.1/2 
มาตรฐาน ว 2.1  ป.1/1 , ป.1/2 
มาตรฐาน ว 2.3  ป.1/1    
มาตรฐาน ว 3.1  ป.1/1 , ป.1/2  
มาตรฐาน ว 3.1 ป.1/1 
มาตรฐาน ว 4.2  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5   

  
รวม   15  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๐๐ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว12101    รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                  เวลา  40  ชั่วโมง / ปี 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการแสงและน้ าเพ่ือการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สมบัติของวัสดุ การน าสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการท าวัตถุใน
ชีวิตประจ าวัน ประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิดแสง 
การมองเห็นวัตถุโดยเสนอแนะแนวทางการปูองกันอันตราย ส่วนประกอบของดิน การจ าแนกชนิดของดิน
โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์  การใช้ประโยชน์จากดิน การแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้สื่อซอฟต์แวร์ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง 
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  

มาตรฐาน  ว 1.2 ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3  
มาตรฐาน  ว 1.3 ป.2/1 
มาตรฐาน  ว 2.1 ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 
มาตรฐาน  ว 2.3   ป.2/1 , ป.2/2 
มาตรฐาน  ว 3.2   ป.2/1 , ป.2/2 
มาตรฐาน  ว 4.2   ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4   

 
รวม   16   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๐๑ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว13101    รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี                   เวลา  40  ชั่วโมง / ปี 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ สิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์
ของอาหาร น้ า และอากาศ การดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
ส่วนประกอบของวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง แรงที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ การดึงดูด
ระหว่างแม่เหล็กกับวัตถุ ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยนพลังงาน การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟูา และแหล่ง
พลังงานในการผลิตไฟฟูา ประโยชน์และโทษของไฟฟูา วิธีการใช้ไฟฟูาอย่างประหยัด และปลอดภัย 
เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการก าหนดทิศ ความส าคัญของดวง
อาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต ส่วนประกอบของอากาศ ความส าคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
ต่อสิ่งมีชีวิต การปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว 1.2  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4  
มาตรฐาน ว 2.1  ป.3/1 , ป.3/2   
มาตรฐาน ว 2.2  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3, ป.3/4 
มาตรฐาน ว 2.3  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
มาตรฐาน ว 3.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3   
มาตรฐาน ว 3.2  ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4  
มาตรฐาน ว 4.2  ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4, ป3/5 

 
รวม   25   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๐๒ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว14101    รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                  เวลา 120  ชั่วโมง / ปี 

 

ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอกของพืชดอก ส่วนประกอบของพืชดอก ความ
แตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ จ าแนกพืช
ออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดู กสันหลัง 
ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่ม
นก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตัวอย่างของสัตว์ในแต่ละกลุ่ม  สมบัติทางกายภาพของวัสดุจากการ
ทดลองและระบุการน าสมบัติของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยผ่ านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน 
แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่ืนโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างด้านความแข็ง สภาพ
ความยืดหยุ่น การน าความร้อน การน าไฟฟูา ของวัสดุ สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ การสังเกต มวล การ
ต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร เครื่องมือที่ใช้วัดมวล และปริมาตรของสสาร ทั้ง 3 สถานะ ผล
ของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง ลักษณะ
การมองเห็นผ่านวัตถุ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ แบบจ าลองอธิบายแบบรูปการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ แบบจ าลองแสดง
องค์ประกอบของระบบสุริยะ และเปรียบเทียบคาบ การโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจ าลอง  

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหา
อย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่
หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  
ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มี
จิตวิทยาศาสตร์มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 

รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 1.2  ป.4/1 
มาตรฐาน ว 1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4   
มาตรฐาน ว 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
มาตรฐาน ว 2.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
มาตรฐาน ว 2.3  ป.4/1                                                                                          
มาตรฐาน ว 3.1  ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3     
มาตรฐาน ว 4.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5  

รวม  21   ตัวช้ีวัด 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๐๓ 
 
 
 

 ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว15101    รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                  เวลา  120  ชั่วโมง / ปี 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจาก
การปรับ และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิต เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต โซ่อาหารและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร คุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ ลักษณะที่
คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ การเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อท าให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง การ
ละลายของสารในน้ า การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ วิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ
อยู่นิ่ง แผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่ง
สปริงในการวัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ ผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การ
เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง  
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียง
ค่อย การวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง ความ
แตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง การใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทางการขึ้น
และตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟูา แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟูาในรอบปี 
ปริมาณน้ าในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ แนวทางการใช้นน้ าอย่าง
ประหยัดและการอนุรักษ์น้ า แบบจ าลองการหมุนเวียนของน้ าในวัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง จากแบบจ าลอง และกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูล
และสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๐๔ 
 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 1.1 ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4 
มาตรฐาน ว 1.3 ป5/1, ป5/2  
มาตรฐาน ว 2.1 ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4 
มาตรฐาน ว 2.2 ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5 
มาตรฐาน ว 2.3 ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4 
มาตรฐาน ว 3.1 ป5/1, ป5/2  
มาตรฐาน ว 3.2 ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5 
มาตรฐาน ว 4.2 ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5 

 
รวม   31   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๐๕ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว16101    รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                  เวลา  120  ชั่วโมง / ปี 

 

 ศึกษา วิเคราะห์  สารอาหารประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ แบบจ าลอง ระบบย่อยอาหาร หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร การ
ย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ความส าคัญของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อย
อาหารให้ท างานเป็นปกติ การแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 
การกรอง และการตกตะกอน วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการแยกสาร การเกิดและผลของ
แรงไฟฟูาซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู ส่วนประกอบ  หน้าที่ ของวงจรไฟฟูาแต่ละส่วนอย่างง่าย  
แผนภาพการต่อวงจรไฟฟูาอนุกรมและแบบขนาน  การต่อหลอดไฟฟูาแบบอนุกรมและขนานด้วยวิธีการที่
เหมาะสม ประโยชน์ ข้อจ ากัด การเกิดเงามืด เงามัว แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว  
แบบจ าลองปรากฏการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและการใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร  แบบจ าลองวัฏจักรหิน  การ
ใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวัน  แบบจ าลองการเกิด ซากดึกด าบรรพ์สภาพแวดล้อมในอดีต 
การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม จากแบบจ าลอง ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะ
และผลกระทบของ น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ  ผลกระทบของภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัย  แนวทางการเฝูาระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ แบบจ าลองอธิบายการ
เกิดและผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก ผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกลูกเห็บ  

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย 
ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย 
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  
ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มี
จิตวิทยาศาสตร์มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
  
 
 
  
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๐๖ 
 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5  
มาตรฐาน ว 2.1 ป.6/1  
มาตรฐาน ว 2.2 ป.6/1  
มาตรฐาน ว 2.3 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 
มาตรฐาน ว 3.1 ป.6/1 , ป.6/2       
มาตรฐาน ว 3.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป’6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 , ป.6/9 
มาตรฐาน ว 4.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3, ป.6/4  

 
รวม   30   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๐๗ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 
รายวิชาพื้นฐาน 

ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๕  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๖  จ านวน ๖๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  ๑.๕  หน่วยกิต 
ว๒๑๑8๑  ออกแบบโปรแกรม ๑  จ านวน 2๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  0.๕  หน่วยกิต 
ว๒๒๑8๑  ออกแบบโปรแกรม 2  จ านวน 2๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  0.๕  หน่วยกิต 
ว๒๓๑8๑  ออกแบบโปรแกรม 3  จ านวน 2๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  0.๕  หน่วยกิต 
ว๒1๑8๒  วิทยาการค านวณ 1  จ านวน 2๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  0.๕  หน่วยกิต 
ว๒๒๑8๒  วิทยาการค านวณ 2  จ านวน 2๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  0.๕  หน่วยกิต 
ว๒๓๑8๒  วิทยาการค านวณ 3  จ านวน 2๐  ชั่วโมง หน่วยกิต  0.๕  หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๐๘ 
 
 
 

  ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา  ว๒๑๑๐๑    รายวิชาวิทยาศาสตร์  ๑              กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนที่  1                         เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์  การจ าแนกและองค์ประกอบของ
สารบริสุทธิ์ เซลล์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การล าเลียงสารเข้าออกจากเซลล์ การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์พืช
ดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง กรล าเลียงน้ า ธาตุอาการ และอาหารของพืช ทั้งนี้โดยใช้ โดยใช้การสืบ
เสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย และวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ ปัญหาหรือ
ความต้องการ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง กับปัญหา  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนว
ทางการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม  

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

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

ว ๒.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘ 

 
รวม ๒ มาตรฐาน  ๒๖ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๐๙ 
 
 
 

  ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา  ว๒๑๑๐2    รายวิชาวิทยาศาสตร์  2              กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนที่  2                         เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้าอากาศ
รอบตัว มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ ทั้งนี้โดยใช้ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย และวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง กับปัญหา  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่จ าเป็น น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  ทดสอบ 
ประเมินผล และระบุข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ ไข เพ่ือแก้ปัญหา และใช้
เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม  
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว ๒.๑  ม.๑/๙, ม.๑/๑๐  
ว ๒.๒  ม.๑/๑  
ว ๒.๓  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗  
ว ๓.๒  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗    
 

รวม ๕ มาตรฐาน  ๑๗ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๑๐ 
 
 
 

  ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา  ว๒๑๑๘๑  รายวิชาออกแบบโปรแกรม ๑      กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนที่  1                         เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 เข ้าใจแนวค ิดหล ักของเทคโนโลย ีเพ่ือการด ารงช ีว ิตในส ังคมที่ม ีการเปลี่ยนแปลงอย ่างรวดเร  ว ใช ้
ความร ู้และท ักษะทางด ้านว ิทยาศาสตรค์ณ ิตศาสตร์และศาสตร ์อ่ืนๆ เพ่ือแก ้ป ัญหาหร ือพ ัฒนางานอย ่าง
ม ีความค ิดสร ้างสรรค์ด ้วยกระบวนการออกแบบเช ิงว ิศวกรรมเล ือกใช ้เทคโนโลย ีอย ่างเหมาะสม โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถร่างภาพ เขียนแผนภาพ ผังงาน ก าหนดขั้นตอน
และระยะเวลาในการท างานได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพ่ือหาข้อบกพร่อง และด าเนินการ
ปรับปรุง สามารถร่างภาพ เขียนแผนภาพ ผังงาน โดยถ่ายทอดแนวคิด เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการท างาน ทั้งในรูป การเขียนรายงาน การท าแผ่นน าเสนอ ผลงาน การจัดนิทรรศการ การ
น าเสนอผ่าน สื่อออนไลน์ วิเคราะห์สมบัติของวัสดุแต่ละประเภท เพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
งาน สร้างชิ้นงานโดยใช้ความรู้ เรื่อง กลไก ไฟฟ้า อิเล กทรอนิกส์ โดยพัฒนาเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการให้ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก บรักษา 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว ๔.๑  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 
 

รวม ๑ มาตรฐาน  ๕ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๑๑ 
 
 
 

  ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา  ว๒๑๑๘2  รายวิชาวิทยาการค านวณ ๑         กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1      ภาคเรียนที่  2                         เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัว
แปร เงื่อนไข และการวนซ้ า เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การ
ประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน ตที่ใช้
ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การ
พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อก าหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล 
 น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างประสิทธิภาพและตระหนัก
ถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหาย
ให้แก่ผู้อื่น 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว ๔.๒  ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔   
รวม ๑ มาตรฐาน  ๔ ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๑๒ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
ว๓๑๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๑  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
ว๓๑๑๐๒   วิทยาศาสตร์ ๒  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
ว๓๒๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๓  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
ว๓๒๑๐๒   วิทยาศาสตร์ ๔  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
ว๓๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๕  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
ว๓๓๑๐๒   วิทยาศาสตร์ ๖  จ านวน ๔๐  ชั่วโมง  ๑.๐  หน่วยกิต 
ว3๑๑8๑  ออกแบบโปรแกรม ๑  จ านวน 2๐  ชั่วโมง  0.๕  หน่วยกิต 
ว3๒๑8๑  ออกแบบโปรแกรม 2  จ านวน 2๐  ชั่วโมง  0.๕  หน่วยกิต 
ว3๑๑8๒  วิทยาการค านวณ 1  จ านวน 2๐  ชั่วโมง  0.๕  หน่วยกิต 
ว3๒๑8๒  วิทยาการค านวณ 2  จ านวน 2๐  ชั่วโมง  0.๕  หน่วยกิต 
ว3๓๑8๒  วิทยาการค านวณ 3  จ านวน 2๐  ชั่วโมง  0.๕  หน่วยกิต 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ว๓๑๒๐๑  ฟิสิกส์ ๑      จ านวน ๘๐  ชั่วโมง  ๒.๐ หน่วยกิต 
ว๓๑๒๐๒  ฟิสิกส์ ๒     จ านวน ๘๐  ชั่วโมง  ๒.๐ หน่วยกิต 
ว๓๒๒๐๑  ฟิสิกส์ ๓      จ านวน ๘๐  ชั่วโมง  ๒.๐ หน่วยกิต 
ว๓๒๒๐๒  ฟิสิกส์ ๔     จ านวน ๘๐  ชั่วโมง  ๒.๐ หน่วยกิต 
ว๓๓๒๐๑  ฟิสิกส์ ๕      จ านวน ๘๐  ชั่วโมง  ๒.๐ หน่วยกิต 
ว๓๑๒๒๑  เคมี ๑   จ านวน ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๑๒๒๒  เคมี ๒   จ านวน ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๒๒๒๑  เคมี ๓   จ านวน ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๒๒๒๒  เคมี ๔   จ านวน ๓๐  ชั่วโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๓๒๒๑  เคมี ๕   จ านวน ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๑๒๔๑  ชีววิทยา ๑      จ านวน ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๑๒๔๒  ชีววิทยา ๒      จ านวน ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๒๒๔๑  ชีววิทยา ๓      จ านวน ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๒๒๔๒  ชีววิทยา ๔      จ านวน ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว๓๓๒๔๑  ชีววิทยา ๕     จ านวน ๖๐  ชั่วโมง  ๑.๕ หน่วยกิต 
ว31261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพ่ิมเติม 1  จ านวน 40 ชั่วโมง 1.0  หน่วยกิต 
ว31262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพ่ิมเติม 2   จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
ว32261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพ่ิมเติม 3  จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
ว32262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพ่ิมเติม 4   จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๑๓ 
 
 
 

ว33261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพ่ิมเติม 5  จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
ว31283 การเขียนโปรแกรมภาษาซี  จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
ว32283 โปรแกรมภาษา PHP   จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
ว32284 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
ว33283 กราฟิกและแอนนิเมชั่น 2 D  จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
ว33284 การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
ว33285 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ  จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
ว33286 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์   จ านวน 40 ชัว่โมง 1.0  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๑๔ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว31101    วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                เวลา  40  ชั่วโมง        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์  การล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ การ
ควบคุมดุลยภาพของน้ าและสารในเลือดโดยการท างานของไต การควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือด
โดยการท างานของไตและปอด การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด 
ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครงร่าง กลไกในการต่อต้านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบไม่จ าเพาะและแบบ
จ าเพาะ โรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมา
จากการติดเชื้อ HIV การด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การใช้ประโยชน์จากสารต่างๆ ที่
พืชบางชนิดสร้างขึ้น ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่
มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร  การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบ
ต่างๆ แบบที่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าและแบบที่ไม่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าที่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโต วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ น าเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ ช่วยในการ
ออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหา  ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของ
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการ
แก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด  ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและปลอดภัย 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต   
การ วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เฝูา
ระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10,  
         ม.4/11, ม.4/12 
 ว 4.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5 
 
รวมทั้งหมด 17 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว31102      วิทยาศาสตร์กายภาพ 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                เวลา 40 ชั่วโมง        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของแรงและการเคลื่อนที่ในเรื่องระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว 
ความเรง การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่
แบบสั่น แรงที่กระท าตอวัตถุในสนามโน้มถ่วง และการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถวง แรงที่กระท าตออ
นุภาค   ที่มีประจุไฟฟาในสนามไฟฟูาและสนามแม่เหล็ก รวมทั้งแรงนิวเคลียรในนิวเคลียส และการใชประ
โยชน จากแรงและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต   
การ วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เฝูา
ระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 2.2  ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10 
ว 4.2 ม.4/1 

รวมทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว32101       วิทยาศาสตร์กายภาพ 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1                 เวลา 40 ชั่วโมง       จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาธาตุและสารประกอบ โครงสร้างอะตอม แบบจ าลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ไอโซโทป ตารางธาตุและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย  
อิเล็กโทรไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์  กรดเบส มอนอเมอร์ พอลิเมอร์ สารประกอบอินทรีย์ 
สมบัติความเป็นกรดเบสของสารประกอบอินทรีย์ การละลายของสาร ปฏิกิริยาเคมี สมการเคมี ปัจจัยที่มี
ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์ สมบัติของสารกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิตของสารกัมมันตรังสี 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิตัล เทรโนโลยีสารสนเทศในการ
แก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสารถใน
การตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว2.1  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 , 
ม.5/11, ม.5/12 ,ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16, ม.5/17, ม.5/18, ม.5/19, 
ม.5/20, ม.5/21, ม.5/22, ม.5/23, ม.5/24, ม.5/25 

ว4.2  ม.5/1 
 
รวม 27 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว32102  วิทยาศาสตร์(โลกและอวกาศ)    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                   เวลา 40 ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก 
กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ การเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่ง
เขตบริวารของดวงอาทิตย์ การส ารวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม
ยานอวกาศสถานีอวกาศ โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้าง
โลก กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด  แผ่นดินไหว  สึนามิ  การเคลื่อนที่ของอากาศ  การหมุนเวียนของ
อากาศและน้ าผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ ลมฟูาอากาศ สิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลกท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว3.1 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 
ว3.2 ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 ,ม.
5/11, ม.5/12 ,ม.5/13, ม.5/14 
 

รวม 24 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๑๘ 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา  ว33101  วิทยาศาสตร์กายภาพ 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1                   เวลา 40 ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของพลังงานในเรื่ององคประกอบของคลื่น สมบัติของคลื่น เสียงและการได้
ยิน ความเขมเสียง การเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง มลพิษทางเสียง 
การมองเห็นสีของวัตถุ การผสมสารสีและการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สเปกตรัมคลื่ นแม่เหล็ก
ไฟฟา การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา หลักการท างานของอุปกรณ์บางชนิด ที่อาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา กัมมันตภาพรังสี รังสีในชีวิตประจ าวัน ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร และการใช้
ประโยชน์ในทางสร้างสรรค ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต    
กาiวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เฝูาระวัง
และพัฒนาสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ว 2.3  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10 ม.
6/11, ม.6/12 

 
รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๑๙ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว33102  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2               เวลา  40  ชั่วโมง        จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 

  ศึกษาระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบโอม
ชนิดต่างๆ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในระบบนิเวศทั้งทาง
กายภาพและทางชีวภาพมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร  ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน  ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะ
ทางพันธุกรรม ดีเอ็นเอ นิวคลีโอไทด์ หลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ
และมัลติเปิลแอลลีล ตาบอดสี และฮีโมฟีเลีย หมู่เลือดระบบ ABO มิวเทชันและการน าไปใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 

การใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอในด้านต่างๆ ชีวจริยธรรม และผลกระทบทางด้านสังคม ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ และแบ่งปันข้อมูล
อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 
อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต   
การ วิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เฝูา
ระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
 ว 1.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4 
 ว 1.3 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6 
 ว 4.2 ม.6/1 
รวมทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๒๐ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว31181  วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ ๑               เวลา 2๐  ชั่วโมง             จ านวน 0.5  หน่วยกิต  

 
 

ศึกษาระบบทางเทคโนโลยี ตัวปูอน (Input) กระบวนการ (process) และ ผลผลิต (output) ที่
สัมพันธ์กันข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุงการทางานได้ตาม สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบทางเทคโนโลยี ปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม สุขภาพและการแพทย์
การบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา การดาเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จาก ศาสตร์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนาไปสู่การออกแบบ แนวทางการแก้ปัญหา การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา เงื่อนไขและทรัพยากร วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทาได้ เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน เป็นต้น 
การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนาเสนอ เช่น การทาแผ่นนาเสนอผลงาน การจัด 
นิทรรศการ การนาเสนอผ่านสื่อออนไลน์หรือ การนาเสนอต่อภาคธุรกิจ ให้เหมาะกับงาน เพ่ือการพัฒนาต่อ
ยอด สู่งานอาชีพ การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทางาน การทดสอบ ประเมินผล และดาเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงาน การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เช่น ไม้สังเคราะห์ โลหะ เป็น
ต้น การใช้ความรู้เรื่องกลไก ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์เช่น LDR sensor เฟือง รอก คาน วงจรส าเร็จรูป การ
เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ให้ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และการเก็บรักษา  

อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยี ตัวปูอน (Input) 
กระบวนการ (process) และ ผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กันข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุง
การทางานได้ตาม สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเทคโนโลยี ปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบ
ของเทคโนโลยีต่อสังคม สุขภาพและการแพทย์การบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา การดาเนินการ
สืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จาก ศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนาไปสู่การออกแบบ แนวทางการแก้ปัญหา 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา เงื่อนไขและทรัพยากร วัสดุ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทาได้ เช่น การร่าง
ภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน เป็นต้น การกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทางาน การ
ทดสอบ ประเมินผล และดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงาน การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน เช่น ไม้สังเคราะห์ โลหะ เป็นต้น การใช้ความรู้เรื่องกลไก ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์เช่น LDR sensor 
เฟือง รอก คาน วงจรสาเร็จรูป การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ให้ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และการ
เก็บรักษา  

ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ เพ่ือช่วยในการออกแบบ และนาเสนอ เช่น การทาแผ่นนาเสนอ
ผลงาน การจัด นิทรรศการ การนาเสนอผ่านสื่อออนไลน์หรือ การนาเสนอต่อภาคธุรกิจ เป็นต้น ให้เหมาะ
กับงาน เพ่ือการพัฒนาต่อยอด สู่งานอาชีพ  

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และการดารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน
การแก้ปัญหา และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๒๑ 
 
 
 

 
รหัสตัวชี้วัด   

ว 4.1 ม. 4/1-5  
รวม 5 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๒๒ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว32181   วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕      ภาคเรียนที่ ๑            เวลา 2๐  ชัว่โมง             จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

 

 การท าโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากสัตว์ต่างๆรวมทั้งทรัพยากรในการสร้าง
หรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพ่ือแก้ปัญหาหรืออ านวยความสะดวกในการท างานการท าโครงงานการ
ออกแบบและเทคโนโลยีสามารถด าเนินการได้โดยเริ่มจากการส ารวจสถานการณ์ปัญหาที่สนใจเพ่ือก าหนด
หัวข้อโครงงานแล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ทดสอบประเมินผลปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานและ
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา   

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง  อธิบายปรากฏการณ์  หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด 
  ว ๔.๑  ม.๔/๑  
 
รวมทั้งหมด    ๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๒๓ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว31182    วิชา วิทยาการค านวณ  1      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ ๒           เวลา 2๐  ชั่วโมง          จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณในการพัฒนาโครงงาน  การพัฒนาโครงงานทางด้าน
เทคโนโลยี การนาแนวคิดเชิงคานวณพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ตลอดจนใช้ในการพัฒนา
โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืน อย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 
เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนาเสนอผ่านการทากิจกรรม
โครงงาน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนาเอา
แนวคิดเชิงคานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้  

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่างๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืน มาประยุกต์ใช้ 
สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม 
และใช้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดารงชีวิต และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  

 
รหัสตัวช้ีวัด  

ว 4.2 ม. 4/1  
รวม 1 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๒๔ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว32182   วิชา วิทยาการค านวณ  ๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒       เวลา 2๐  ชั่วโมง          จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

 

 การน าความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหากับชีวิต
จริงการเพ่ิมมูลราคาให้บริการหรือผลิตภัณฑ์การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการ
ประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการประมวลผลข้อมูลและเครื่องมือการท าข้อมูลให้เป็นภาพการ
เลือกใช้แหล่งข้อมูลเช่น data.go.th,wolfam alpha, OECD.org,ตลาดหลักทรัพย์, worid economic 
forum คุณค่าของข้อมูลและกรณีศึกษากรณีศึกษาและวิธีการแก้ปัญหาตัวอย่างปัญหา เช่น รูปแบบของ
บรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจและตรงตามความต้องการผู้ใช้ในแต่ละประเภท การก าหนดต าแหน่งปูาย
รถเมล์เพ่ือลดเวลาเดินทางและปัญหาการจราจร ส ารวจความต้องการรับประทานอาหารในชุมชนและเลือก
ขายอาหารที่จะได้ก าไรสูงสุด ออกแบบรายการอาหารเจ็ดวันส าหรับผู้ปุวยเบาหวาน   

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร า
จ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ตัวช้ีวัด 
  ว ๔.๒  ม.๔/๑  
รวมทั้งหมด    ๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๒๕ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ว33182  วิชา วิทยาการค านวณ  ๓     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑        เวลา ๔๐  ชั่วโมง         จ านวน ๑.o  หน่วยกิต 

 

 การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลเช่นการเขียนบล็อก อัพโหลดวิดีโอภาพ อินโฟกราฟิกการน าเสนอ
และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย เช่น ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมา เมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลหรือเผยแพร่
ข้อมูลไม่สร้างความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อ่ืนจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศเทค โนโลยีเกิด
ใหม่แนวโน้มในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันอาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสนเทศผลกระทบของเทคโนโลยีสาระสนเทศต่อการด าเนินชีวิต
อาชีพสังคมและวัฒนธรรม   

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร า
จ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
  
ตัวช้ีวัด 
  ว ๔.๒   ม.๖/๑    
รวมทั้งหมด    ๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๒๖ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว31201   วิชาฟิสิกส ์1                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1        เวลา  80  ชั่วโมง       จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟสิกส ปริมาณกายภาพและหนวย การวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด
และการทดลองในวิชาฟสิกส การบอกต าแหนงของวัตถุ ความสัมพันธระหวางปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเคลื่อนที่แนวตรงดวยความเรงคงตัว แรงและผลของแรงที่มีตอสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหวางมวล และแรงเสียดทาน  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบคนขอมูล การส ารวจตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความรู
ความเขาใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู การตัดสินใจ การน าความรู ไปใชใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของ

หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 
2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยน าความคลาดเคลื่อน ใน

การวัดมาพิจารณาในการน าเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์  และแปล
ความหมายจากกราฟเส้นตรง 

3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ต าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง ของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟ และสมการรวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วง
ของโลกและค านวณปริมาณ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ท ามุมต่อกัน 
5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และ

การใช้กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุรวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ท าให้วัตถุมีน้ าหนัก รวมทั้งค านวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7. วิเคราะห์อธิบาย และค านวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุ หยุด

นิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหา สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส ของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และ
น าความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๒๗ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา    ว31202     วิชา ฟิสิกส์ 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                   เวลา  80  ชั่วโมง   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาสมดุลกลของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ  
หลักการของกลศาสตรในเรื่อง งาน พลังงาน ความสัมพันธระหวางงานและพลังงานจลน กฎการอนุรักษ
พลังงาน ก าลัง เครื่องกลอยางงายและประสิทธิภาพของเครื่องกล โมเมนตัม การชนกันของวัตถุและกฎการ
อนุรักษโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอรกและผลของทอรกที่มีตอสภาพการหมุน การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การส ารวจตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความรู
ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู การตัดสินใจ การน าความรู ไปใชใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุโมเมนต์และผลรวม ของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของ

แรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ  เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล และ
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 

2. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระท าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของ
วัตถ ุและผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ  

3. วิเคราะห์  และค านวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงกับ  ต าแหน่ง รวมทั้งอธิบายและค านวณก าลังเฉลี่ย 

 4. อธิบายและค านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลอง หาความสัมพันธ์ระหว่าง
งานกับ พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้ม ถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
แรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออก และความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ ยืดหยุ่น รวมทั้ง
อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และค านวณ งานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 

5. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  กับ
การเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 

6. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้
ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งค านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 

7. อธิบาย และค านวณโมเมนตัมของวัตถุและการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟ  ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงลัพธ์กบัเวลา รวมทั้ง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 

8. ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบ ยืดหยุ่น 
ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกัน ในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ ์โมเมนตัม 

9. อธิบาย  วิเคราะห์และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และ
ทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๒๘ 
 
 
 

10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง แรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิง
เส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวล ของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบ ระดับ รวมทั้งค านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่ แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๒๙ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว32201  วิชา   ฟิสิกส์ 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  80  ชั่วโมง          จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการของคลื่นในเรื่อง องคประกอบและการเคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น ธรรมชาติ
ของเสียง สมบัติของคลื่นเสียง การอธิบายปรากฏการณที่เก่ียวกับคลื่นเสียง การสั่นพองของเสียง บีตส
ปรากฏการณดอปเพลอรและคลื่นกระแทก หูและการไดยิน ความเขมของเสียงและมลพิษทางเสียง
ธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจกเงาโคง เลนสบางและหลักการของทัศนอุปกรณบางชนิดการรับ
รสูีของนัยนตาคน แสงเชิงฟสิกสและการอธิบายปรากฏการณที่เก่ียวกับคลื่นแสง  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่าง
ง่าย รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ 

2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่น ด้วย

หลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งค านวณอัตราเร็ว ความถี่ 
และความยาวคลื่น 

4. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ า 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาค
กับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส 
สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทาง
เสียง รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต และ
อธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และน าความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรก
สอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

9. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุ ตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ
ค านวณต าแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้ง



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๓๐ 
 
 
 

อธิบายการน าความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง 
และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต าแหน่ง ขนาด ชนิดของ
ภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และอธิบายการน าความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

12. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟูา
เป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน 

13. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้ง
อธิบายสาเหตุของการบอดสี 
 
รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๓๑ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว32202    วิชาฟิสิกส์ 4      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2             เวลา  80  ชั่วโมง   จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการของไฟฟาและแมเหล็กในเรื่อง กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุและตัว
เก็บประจุ กฎของโอหม สภาพตานทานและสภาพน าไฟฟา การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงอยางงายการ
หาพลังงานไฟฟาที่ใชในเครื่องใชไฟฟา สนามแมเหล็ก ความสัมพันธระหวางแมเหล็กและไฟฟาหลักการของ
มอเตอร กฎการเหนี่ยวน าแมเหล็กไฟฟาของฟาราเดยและกฎของเลนซ          หลักการของเครื่องก าเนิด
ไฟฟากระแสสลับ การแปลงไฟฟูากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง แนวคิดทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาของแมกซ
เวลล คลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 

ผลการเรียนรู้ 
1. ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟูาให้มีประจุไฟฟูาโดยการขัดสีกันและการ

เหนี่ยวน าไฟฟูาสถิต 
2. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟูาตามกฎของคูลอมบ์ 
3. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟูาและแรงไฟฟูาที่กระท ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟูาที่อยู่ใน

สนามไฟฟูา รวมทั้งหาสนามไฟฟูาลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
4. อธิบาย และค านวณพลังงานศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูาและความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งใด ๆ 
5. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟูา ความต่างศักย์ และ

ความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล  รวมทั้งค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. น าความรู้ เรื่องไฟฟูาสถิตไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟู าบางชนิด และ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

7. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟูาในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟูาในลวดตัวน ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวด
ตัวน าและพ้ืนที่หน้าตัดของลวดตัวน า และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว 
พ้ืนที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวน าโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งอธิบายและค านวณความต้านทานสมมูล เมื่อน าตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 

9. ทดลอง อธิบาย และค านวณอีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟูากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและ
ค านวณพลังงานไฟฟูา และก าลังไฟฟูา 

10. ทดลอง และค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานรวมทั้ง
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟูากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน 
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11. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูา รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟูา โดยเน้นด้านประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

12. สังเกต และอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่ก าหนด
รวมทั้งสังเกต และอธิบายสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟูาในลวดตัวน าเส้นตรงและโซเลนอยด์ 

13.  อธิบาย และค านวณแรงแม่เหล็กที่กระท าต่ออนุภาคที่มีประจุ ไฟฟูาเคลื่อนที่ ใน
สนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กที่กระท าต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟูาผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้ง
ของการเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวน า
คู่ขนานที่มีกระแสไฟฟูาผ่าน 

14. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง รวมทั้งค านวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

15. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน ากฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ และค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งน าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการท างานของเครื่องใช้ไฟฟูา 

16. อธิบาย และค านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟูาอาร์เอ็มเอส 
17. อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ 3 เฟส การแปลง

อีเอ็มเอฟของหม้อแปลง และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
18. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา แสงไม่โพลาไรส์แสงโพลาไรส์เชิง

เส้น และแผ่นโพลารอยด์รวมทั้งอธิบายการน าคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และ
หลักการท างานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

19. สืบค้น และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาในการส่งผ่านสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
 
รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว33101    วิชา   ฟิสิกส์ 5      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 1            เวลา  80  ชั่วโมง    จ านวน 2.0 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาหลักการของสสารและฟสิกสแผนใหม่ในเรื่อง ความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสาร             
การถ่ายโอนพลังงานความร้อนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน สภาพยืดหยุ่น ความเค้น ความเครียด            
และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหลและกฎพาสคัล แรงพยุงและหลักอาร คิมีดีส ความตึงผิว การ
เคลื่อนที่ในของไหล และหลักแบร์นูลลี แก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของแก๊สและพลังงานภายใน
ระบบของแกส แนวคิดเก่ียวกับแบบจ าลองอะตอม สมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ การเกิดเส้น
สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน การคนพบอิเล็กตรอน ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและ
อนุภาค กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร รังสีในธรรมชาติ 
การปองกันอันตรายและการใชประโยชนจากกัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 

ผลการเรียนรู 
1.อธิบายและค านวณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนสถานะ        

และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
2.อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระท าด้วยแรงค่า

ต่าง ๆรวมทั้ง ทดลอง อธิบายและค านวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และ
น าความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.อธิบายและค านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบาย
หลักการท างานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

4.ทดลอง อธิบายและค านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
5.ทดลอง อธิบายและค านวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ

ของเหลว 
6.อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งค านวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบาย
หลักการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

7.อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8.อธิบายแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุล

ของแก๊ส รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
9.อธิบายและค านวณงานที่ท าโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้
เรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๓๔ 
 
 
 

10.อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจน รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11.อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโต
อิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ 

12.อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้ง อธิบายและค านวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ 
13.อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา 
14.อธิบายและค านวณ กัมมันตภาพของนิวเคลียส กัมมันตรังสี รวมทั้ง ทดลอง อธิบาย และ

ค านวณจ านวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต 
15.อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณ

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
16.อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมทั้งค านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
17.อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี รวมทั้ง อันตรายและการปูองกันรังสีในด้าน

ต่าง ๆ 
18.อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจ าลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากการ

ค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ 
 

รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา   ว31221    วิชา  เคมี 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1           เวลา  60  ชั่วโมง     จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 

 อธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมีเพ่ือให้มี
ความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  เลือก และใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  น าเสนอแผนการ
ทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง  ระบุหน่วยวัดปริมาณต่างๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้
เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย  สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผล
การทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจ าลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการ
ของแบบจ าลองอะตอม  เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอนของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป  อธิบาย และเขียน
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ  ระบุหมู่ 
คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันในตารางธาตุ  
วิเคราะห์ และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ  บอกสมบัติของธาตุโลหะแท
รนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ  อธิบายสมติ และค านวณครึ่งชีวิต
ของไอโซโทปกัมมันตรังสี  สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก  โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์
แบบจุดของลิวอิส  เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก  ค านวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา
การเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์  อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก  เขียน
สมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก  อธิบายการเกิดพันธะโคเว
เลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส  เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์  
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งค านวณพลังงานที่
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ  คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้
ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์  ระบุชนิดของแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลายน้ าของสาร
โคเวเลนต์  สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆ  อธิบายการเกิด
พันธะโลหะและสมบัติของโลหะ  เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ 
และโลหะ สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และ
โลหะ ได้อย่างเหมาะสม   

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
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ผลการเรียนรู 
 

1. อธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมีเพ่ือให้มี
ความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุได้ 

2. อธิบายการเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ได้  

3. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลองได้ 
4. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่างๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟก

เตอร์เปลี่ยนหน่วยได้   
5. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจ าลอง

อะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอมได้ 
6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม

จากสัญลักษณน์ิวเคลียร์ได้ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทปได้ 
7. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลข

อะตอมของธาตุได้ 
8. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันใน

ตารางธาตุได้   
9. วิเคราะห์ และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบได้ 
10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ   
11. อธิบายสมติ และค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี   
12. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อมได้   
13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก  โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิว

อิสได้   
14. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได้   
15. ค านวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ได้   
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิกได้   
17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิกได้   
18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิสได้   
19. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ได้   
20. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งค านวณ

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะได้  
21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์และระบุ

สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ได้ 
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด 

และการละลายน้ าของสารโคเวเลนต์ได้   
23. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆได้ 
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24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะได้   
25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูล

และน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ ได้อย่างเหมาะสม   
 
รวมทั้งหมด 25 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว31222   วิชา เคมี 2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2               เวลา  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด  
ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร  ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่
เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย  ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริ มาตร
แก๊ส  ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน  ระบุสารก าหนดปริมาณ และค านวณปริมาณ
สารต่างๆ ในปฏิกิริยาเคมี  ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี  บอกความหมายของมวล
อะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลและมวลสูตร  อธิบาย และค านวณ
ปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP  
ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่  ค านวณสูตรอย่างง่าย
และสูตรโมเลกุลของสาร  ค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ  อธิบายวิธีการ และเตรียม
สารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามที่ก าหนด  เปรียบเทียบจุดเดือด
และจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย   

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิดได้ 
2. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับมวลสารได้ 
3. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับความเข้มข้นของสารละลายได้ 
4. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับปริมาตรแก๊สได้ 
5. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนได้ 
6. ระบุสารก าหนดปริมาณ และค านวณปริมาณสารต่างๆ ในปฏิกิริยาเคมีได้ 
7. ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมีได้ 
8. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล

และมวลสูตรได้   
9. อธิบาย และค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และ

ปริมาตรของแก๊สที่ STP ได ้
10. ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ีได้ 
11. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสารได้   
12. ค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ ได้   
13. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตร

สารละลายตามที่ก าหนดได้ 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๓๙ 
 
 
 

14. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณจุดเดือด
และจุดเยือกแข็งของสารละลายได้ 

 
รวมทั้งหมด 14 ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว32221     วิชา  เคมี 3                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1          เวลา  60  ชั่วโมง        จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 

ทดลอง และเขียนกราฟการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา  ค านวณอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา   เขียนแผนภาพ และ
อธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ทดลอง และอธิบาย
ผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และ
ตัวเร่งปฏิกิริยา  ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรือ
อุตสาหกรรม  ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล  อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ 
เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล  ค านวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  ค านวณความ
เข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล  ค านวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน  ระบุปัจจัย
ที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุล
ของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ  ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่
เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม  ระบุ และอธิบายว่าสารเป็น
กรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส  ระบุคู่กรด-เบสของสาร
ตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี  ค านวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความ
แรงของกรดและเบส  ค านวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของ
สารละลายกรดและเบส  เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลาย
หลังการสะเทิน  เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด -เบสของสารละลายเกลือ  
ทดลอง และอธิบายหลักการไทเทรต และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการไทเทรตกรด-เบส  
ค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต  อธิบายสมบัติ 
องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์  สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์
และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส    

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
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ผลการเรียนรู้ 
1. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยาได้ 
2. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดใน

ปฏิกิริยาได้  
3. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีได้  
4. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี

ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้   
5. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น 

อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาได้ 
6. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีใ นชีวิตประจ าวันหรือ

อุตสาหกรรมได้   
7. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล  อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น

ของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่ง
ระบบอยู่ในภาวะสมดุลได้ 

8. ค านวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาได้ 
9. ค านวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุลได้ 
10. ค านวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอนได้ 
11. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอได้ 
12. อธิบายและยกตัวอย่างสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ใน

ธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรมได้ 
13. ระบุ และอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี 

และลิวอิสได ้
14. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรีได ้
15. ค านวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบสได้ 
16. ค านวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรด

และเบสได้  17. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการ
สะเทินได ้

18. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือได้   
19. ทดลอง และอธิบายหลักการไทเทรต และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการไทเทรต

กรด-เบสได้ 
20. ค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรตได้ 
21. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ได้   
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22. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-
เบสได้ 
 
รวมทั้งหมด 22 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว32222     วิชา เคมี 4                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2                เวลา  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 

อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎของ
บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก  ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ 
ตามกฎรวมแก๊ส  ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมลหรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตาม
กฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ  ค านวณความดันย่อยหรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้
กฎความดันย่อยของดอลตัน  อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบ
อัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม  สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆ ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม  ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์  
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน และรุบตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์  ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการ
เป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดงปฏิกิริยารีดอกซ์  ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน
และวิธีครึ่งปฏิกิริยา  ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟูา และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและ
แคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์  ค านวณค่าศักย์ไฟฟูามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของ
เซลล์เคมีไฟฟูา ขั้วไฟฟูาและปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึน  อธิบายหลักการท างาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา
ของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ  ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟูา และอธิบายหลักการ
ทางเคมีไฟฟูาที่ใช้ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟูา การท าโลหะให้บริสุทธิ์ และการปูองกัน
การกัดกร่อนของโลหะ  สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์
เคมีไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎ
ของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซกได้ 

2. ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎรวมแก๊สได้ 
3. ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมลหรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ

อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติได้ 
4. ค านวณความดันย่อยหรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตันได้ 
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของ

แก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮมได้ 
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6. สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆ 
ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรมได ้

7. ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ 
8. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน และรุบตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียนครึ่ง

ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ 
9. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดง

ปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ 
10. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยาได้ 
11. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟูา และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด 

ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ได้   
12. ค านวณค่าศักย์ไฟฟูามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟูา ขั้วไฟฟูาและ

ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได้ 
13. อธิบายหลักการท างาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิได้ 
14. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟูา และอธิบายหลักการทางเคมี ไฟฟูาที่ใช้ใน

การชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟูา การท าโลหะให้บริสุทธิ์ และการปูองกันการกัดกร่อนของ
โลหะได้ 

15. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟูา
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว33221     วิชา   เคมี 5       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1           เวลา  60  ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 

สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามที่พบ
ในชีวิตประจ าวัน  เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของ
สารประกอบอินทรีย์ วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน  
เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตามระบบ 
IUPAC  เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ  วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุด
เดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน  
ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับ
โบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตเขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอ
ริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาการไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  ทดสอบ
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  สืบค้นข้อมูล และน าเสนอ
ตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรม ระบุประเภทของ
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์  ทดสอบและระบุประเภทของ
พลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์  อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และ
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้
และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข  ก าหนดปัญหาและน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรม  แสดง
หลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ  น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมนา การเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
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ผลการเรียนรู้ 
 

1. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามได้ 
2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ได้ 

3. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชันได้ 
4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ 

ตามระบบ IUPAC ได ้
5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ   
6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน 

ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกันได้ 
7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ 

ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตได ้
8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ 

ปฏิกิริยาการไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันได้ 
9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน   
10. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน

และอุตสาหกรรมได้ 
11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ได้ 
12. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการ

น าไปใช้ประโยชน์ได ้
13. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ได้   
14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิ

เมอร์ได ้
15. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และแนวทางการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิ

เมอร์ได ้
16. ระบุปัญหาและน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรมได้ 
17. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ   

18. น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

19. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 

 
รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว31241      วิชา  ชีววิทยา 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1           เวลา  60  ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 

สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีขีวิต
ที่ท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ ความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน 
และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งการออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน สมบัติของน้ าและ
บอกความส าคัญของน้ าที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆที่มีความส าคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างของคาร์โบไฮโดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตรวมทั้งความส าคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต โครงสร้างของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของลิพิดและ
ความส าคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของกรดนิวคลิอิกและระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและ
ความส าคัญของกรดนิวคลิอิกที่มีต่อสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การท างานของ เอนไซม์ใน
การเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของเอนไซม์ บอกวิธีการและเตรียม
ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล่องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาดโดยประมาณและวาดภาพที่ปรากฏ
ภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่ ถูกต้อง โครงสร้างและหน้าที่ของ
ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของ
นิวเคลียส การแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต การล าเลียงสารโมเลกุล
ใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิส และการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วย
กระบวนการเอนโดไซโทซิส การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส ขั้นตอนการ
หายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ โครงสร้างและ
กระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มี
ทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการ
ย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและสรุปสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีขีวิตที่ท า
ให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 

2. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งการออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆที่มีความส าคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 
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4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮโดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตรวมทั้ง
ความส าคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิดและความส าคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิกและระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและความส าคัญของกรด

นิวคลิอิกท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต 
9. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ

ท างานของเอนไซม์ 
10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล่องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาด

โดยประมาณและวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่
ถูกต้อง 

11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานส

ปอร์ต 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย

กระบวนการเอกโซไซโทซิส และการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส 
17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ

และภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มี

ทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 
19. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
20. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหาร

ภายในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
 

รวมทั้งหมด 20 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว31242      วิชา  ชีววิทยา 2               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2         เวลา  60  ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน 
แมลง ปลา กบ และนก โครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
แก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ การท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศ
ในการหายใจออกของมนุษย์ เปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบ
ปิด ทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด โครงสร้างและการท างานของหัวใจและ
หลอดเลือดในมนุษย์ โครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของ
มนุษย์ และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์
เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา หมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
ส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ าเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดน้ าเหลือง และต่อมน้ าเหลือง 
กลไกการต่อต้านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จ าเพาะและแบบจ าเพาะ การสร้างภูมิคุ้มกันก่อเอง
และภูมิคุ้มกันรับมา ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ท าให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การสร้างภูมิต้านทานต่อ
เนื้อเยื่อตนเอง เปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกายของฟองน้ า ไฮดรา 
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง โครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้
ล าเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย กลไกการท างานของหน่วยไต ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย 
และเขียนแผนผังสรุปขั้นตอนการก าจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต ความผิดปกติของไตอัน
เนื่องมาจากโรคต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้งหอย 
แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท การเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟูาที่
เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท โครงสร้างของระบบประสาท
ส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้าสมอง
ส่วนกลาง สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง ยกตัวอย่างการท างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบ
ประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลปูองกัน และรักษา การหาต าแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความ
ไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน 
หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดินแมลง ปลา และนก โครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ การท างานของข้อต่อชนิดต่างๆ และการท างานของ
กล้ามเนื้อโครงร่างที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
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ผลการเรียนรู้ 
1.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ า ไฮดรา  

พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
2.สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
3.สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของ

มนุษย ์
4.อธิบายการท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
5.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือด

แบบปิด 
6.สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และ

สรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
7.อธิบายโครงสร้างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
8.สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจ

ของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
9.สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา 
10.อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
11.อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ าเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของ

หลอดน้ าเหลือง และต่อมน้ าเหลือง 
12.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่

จ าเพาะและแบบจ าเพาะ 
13.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
14.สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ท าให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การ

สร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 
15.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย

ของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
16.อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ล าเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
17.อธิบายกลไกการท างานของหน่วยไต ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุป

ขั้นตอนการก าจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
18.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่างๆ 
19.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลา

นาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้งหอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
20.อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท 
21.อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟูาที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการ

ถ่ายทอดกระแสประสาท 
22.อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
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23.สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลาง สมอง
ส่วนหลัง และไขสันหลัง 

24.สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการท างานของระบบประสาทโซมาติกและ
ระบบประสาทอัตโนวัติ 

25.สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่าง
โรคต่างๆ ทีเก่ียวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลปูองกัน และรักษา 

26.สังเกตและอธิบายการหาต าแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
27.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการ

เคลื่อนที่ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดินแมลง ปลา และนก 
28.สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการ

เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
29.สังเกตและอธิบายการท างานของข้อต่อชนิดต่างๆ และการท างานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่

เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
 

รวม 29 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว32241        วิชา ชีววิทยา 3       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1          เวลา  60  ชั่วโมง       จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช โครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและราก
พืชใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง โครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่จาก
การตัดตามขวาง โครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของ
พืช กลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช ความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่
ส าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กลไกการล าเลียงอาหารในพืช การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ใน
อดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 กลไกการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM ปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืช
ดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก การ
เกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างต่างๆของเมล็ดและผล ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอก
แนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด หน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบ
ไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร สิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
2.สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่

จากการตัดตามขวาง 
3.สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล าต้นพืชใบเลี้ยง

คู่จากการตัดตามขวาง 
4.สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
5.สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืช 
6.สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช 
7.สืบค้นข้อมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่ส าคัญที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช 
8.อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
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9.สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

10.อธิบายขั้นตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 

11.เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 
12.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ 

และอุณหภูมิ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
13.อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
14.อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และ

อธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 
15.อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่าง

การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆ ของเมล็ดและผล 
16.ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด 

และบอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 
17.สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรด

แอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
18.สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

 
รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว32422      วิชา ชีววิทยา 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2          เวลา  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 

สืบค้นข้อมูล และอธิบาย การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์ 
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง กระบวนการสร้าง
สเปิร์มกระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลัง
เอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ เขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้าง
ฮอร์โมน พฤติกรรมที่เป็นมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม ผลการ
ทดลองของเมนเดล กฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ไป
อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใช้ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์
แบบต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของ พันธุศาสตร์เมน
เดล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและลักษณะทาง
พันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมและยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่
ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ สมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้า ง
และองค์ประกอบทางเคมีของ DNA และสรุปการจ าลอง DNA ขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน
และหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน ความสัมพันธ์ระหว่างสาร
พันธุกรรมแอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล การ
เกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการ
ที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน หลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ การ
น าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร และ
อุตสาหกรรม และข้อควรค านึงถึงด้านชีวจริยธรรม 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่ งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ในสัตว์ 

2. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์
เพศหญิง 

3. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์มกระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
4. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ 
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5. สืบค้นข้อมลู อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อท่ีสร้าง
ฮอร์โมน 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบและยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมที่เกิด
จากการเรียนรู้ของสัตว์ 

7. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบ
ประสาท 

8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 
9. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการทดลองของเมนเดล 
10. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของเมนเดลนี้ไป

อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใช้ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์
แบบต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2 

11. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วน
ขยายของ พันธุศาสตร์เมนเดล 

12. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและ
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 

13. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมและยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีน
บนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

14. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ 
DNA และสรุปการจ าลอง DNA 

15. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละ
ชนิดในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน 

16. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรมแอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

17. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน 
รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

18. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
19. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ท้ังในด้าน

สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และข้อควรค านึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
20. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ

ของสิ่งมีชีวิต 
21. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎี

เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 
22. ระบุสาระส าคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของ
ประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
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23. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
 

รวมทั้งหมด 23 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว33421        วิชา ชีววิทยา 5      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1         เวลา  60  ชั่วโมง       จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 

สืบค้นข้อมูล อธิบาย และอภิปรายหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายยการเกิดวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลายมาร์ก และทฤษฎีเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน ระบุสาระส าคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-
ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งค านวณหาความถี่ของ 
แอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรม 
ความหลากหลายของสปีชีส์และความหลากหลายของระบบนิเวศ การเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ลักษณะส าคัญและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่ม
โพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ยกตัวอย่างการจ าแนกสิ่งมีชีวิตจาก
หมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ในล าดับขั้นสปีชีส์ สร้างไดโคโทมัสคีย์ใน
การระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่ก าหนดออกเป็นหมวดหมู่ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบ นิเวศ การ
เกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอ แมกนิฟิเคชัน เขียนแผนภาพเพ่ืออธิบาย 
วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส ลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขต 
ภูมิศาสตร์ต่างๆ บนโลก เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของ สิ่งมีชีวิตบางชนิด การเพ่ิมของประชากร
แบบ เอ็กโพเนนเชียลและการเพ่ิมของประชากร แบบลอจิสติก ปัจจัยที่ควบคุมการ เติบโตของประชากร 
ปัญหาการขาด แคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า และ ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอ
แนวทางการวางแผนการ จัดการน้ าและการแก้ไขปัญหา ปัญหามลพิษ ทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อ
มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการ แก้ไขปัญหา ปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบ
ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการท าลาย
ปุาไม้รวมทั้งเสนอแนวทางในการปูองกันการท าลายปุาไม้และการอนุรักษ์ปุาไม้ ปัญหาผลกระทบที่ท าให้
สัตว์ปุามีจ านวนลดลงและแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ปุา 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

2. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๕๘ 
 
 
 

3. ระบุสาระส าคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของ
ประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

4. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
5. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่ อมโยงระหว่างความ

หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
6. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
7. อธิบายลักษณะส าคัญและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่ งมีชีวิตกลุ่ม

พืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
8. อธิบายและยกตัวอย่างการจ าแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียน

ชื่อวิทยาศาสตร์ในล าดับขั้นสปีชีส์ 
9. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่ก าหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
10 เคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่าง กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบ นิเวศ  
11. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอ แมกนิฟิ

เคชัน  
12. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพเพ่ืออธิบาย วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และ วัฏจักร

ฟอสฟอรัส  
13. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบาย ลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขต ภูมิศาสตร์ต่างๆ 

บนโลก  
14. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบ ปฐมภูมิและการ

เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ  
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่างและสรุป เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของ สิ่งมีชีวิตบาง

ชนิด  
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ ยกตัวอย่างการเพ่ิมของประชากรแบบ เอ็กโพเนนเชียล

และการเพิ่มของประชากร แบบลอจิสติก  
17. อธิบายและยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการ เติบโตของประชากร  
18. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาด แคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า และ ผลกระทบที่มี

ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการ จัดการน้ าและการแก้ไขปัญหา  
19. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษ ทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการ แก้ไขปัญหา 
20. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
21. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการท าลายปุาไม้รวมทั้งเสนอแนวทางใน

การปูองกันการท าลายปุาไม้และการอนุรักษ์ปุาไม้ 
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22. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่ท าให้สัตว์ปุามีจ านวนลดลงและแนวทางในการ
อนุรักษ์สัตว์ปุา 

 
รวมทั้งหมด 22 ผลการเรียนรู 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว31261             วิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1           เวลา  40  ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์โลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก การแบ่งชั้นโครงสร้างโลก คลื่น
ไหวสะเทือน แบบจ าลองโครงสร้างโลก การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี  ทฤษฎีและหลักฐานสนับสนุนการ
แปรสัณฐานโลก ทฤษฎีและหลักฐานการแผ่ขยายพ้ืนสมุทร การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี การเปลี่ยนลักษณะ
ของชั้นหิน ศึกษาธรณีพิบัติภัย ความสัมพันธ์ของต าแหน่งการเกิดภูเขาไฟบนแผ่นธรณี ลักษณะและปัจจั ย
ในการปะทุของภูเขา กลไกการเกิดแผ่นดินไหว แบบจ าลองการเกิดสึนามิ แนวทางการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย การล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา การล าดับชั้นหิน การวางตัวของชั้นหิน การ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีที่ส่งผลต่อล าดับชั้นหิน อายุทางธรณีวิทยา การเทียบสัมพันธ์ทางล าดับชั้นหิน การ
ล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลกพร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
3. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีพร้อม

ยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 
4. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบันและอธิบายล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาใน

อดีต 
5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ท าให้ความรุนแรงของการปะทุและ

รูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝูา
ระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

7. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบ
และน าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๖๑ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว31262        วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2        เวลา  40  ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาทรัพยากรธรณี สมบัติทางกายภาพบางประการของแร่ การระบุชนิดแร่ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรณ์แร่ กระบวนการเกิดหินอัคนี การจ าแนกหินอัคนี กระบวนการเกิดหินตะกอน การจ าแนกหิน
ตะกอน กระบวนการเกิดหินแปร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหิน กระบวนการเกิดแหล่งกักเก็บปิโตเลียม 
กระบวนการเกิดถ่านหิน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี สมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม 
องค์ประกอบของแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ภูมิประเทศและเส้นชั้นความสูง ลักษณะ
ของแผนที่ธรณีวิทยา การใช้ประโยชน์จากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 
ผลการเรียนรู 
  1. ตรวจสอบและระบุชนิดแร่ รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
แร่ที่เหมาะสม 

2. ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และระบุชื่อหินรวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช้ประโยชน์
ของทรัพยากรหินที่เหมาะสม 

3. อธิบายกระบวนการเกิด และการส ารวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิ น โดยใช้ข้อมูลทาง
ธรณีวิทยา 

4. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมและถ่านหิน พร้อมน าเสนอการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม 

5. อ่านและแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของพ้ืนที่ที่ก าหนด พร้อม
ทั้งอธิบายและยกตัวอย่างการน าไปใช้ประโยชน์ 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๖๒ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว32261        วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1       เวลา  40  ชั่วโมง     จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่ออุณหภูมิ
อากาศในแต่ละบริเวณของโลก กระบวนการที่ท าให้เกิดสมดุลพลังงาน แรงคอลิออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง แรง
เสียดทานที่มีผลต่อการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อ
ภูมิอากาศ การแบ่งชั้นน้ าในมหาสมุทร ปัจจัยที่ท าให้เกิดการแบ่งชั้นน าในมหาสมุทร การหมุนเวียนของน้ า
ในมหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร ผลของการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ แนวปะทะอากาศแบบ
ต่างๆ ลักษณะลมฟูาอากาศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก เหตุการณ์ที่เป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก แนวปฏิบัติของมนุษย์ที่ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สัญลักษณ์ลม
ฟูาอากาศบนแผนที่อากาศ การคาดการณ์ลักษณะลมฟูาอากาศเบื้องต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูล
สารสนเทศอ่ืนๆ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 
ผลการเรียนรู 

  1. อธิบายปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการรับรู้และคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน และผลที่มี
ต่ออุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณของโลก 

2. อธิบายกระบวนการที่ท าให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก 
3. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง

และแรงเสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ 
4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ 
5. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการแบ่งชั้นน้ าในมหาสมุทร 
6. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ าใน

มหาสมุทร 
7. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟูาอากาศ สิ่งมีชีวิต และ

สิ่งแวดล้อม 
8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 
9. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่างๆและลักษณะลมฟูาอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
10. อธิบายปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล

สนับสนุน 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๖๓ 
 
 
 

11. วิเคราะห์และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และน าเสนอ
แนวปฏิบัติของมนุษย์ที่มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

12. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟูาอากาศบนแผนที่อากาศ 
13. วิเคราะห์และคาดการณ์ลักษณะลมฟูาอากาศเบื้องต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศ

อ่ืนๆ เพ่ือวางแผนในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟูาอากาศ 
 

รวมทั้งหมด 13  ผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๖๔ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว32262        วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 4   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2           เวลา  40  ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาทฤษฎีก าเนิดเอกภพ ทฤษฎีบิกแบง วิวัฒนาการของเอกภพ ระหว่างความเร็วกับระยะทาง
ของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี ต าแหน่งของระบบสุริยะ การเกิดดาวฤกษ์ 
กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอน -โปรตอน วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน 
ออกซิเจน ความส่องสว่างของดาวฤกษ์ ค่าโชติมาตรของดาวฤกษ์ สีของดาวฤกษ์ อุณหภูมิผิวและสเปกตรัม
ของดาวฤกษ์ ระยะทางของดาวฤกษ์ หลักการแพรัลแลกซ์ มวลของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ แผน
ภาพเฮิร์ซปรุง-รัชเซลล์ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 
ผลการเรียนรู 
  1. อธิบายการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด      
บิกแบงในช่วงเวลาต่างๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 

2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 

3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุต าแหน่งของระบบสุริยะ
พร้อมอธิบายเชื่อมโญงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 

4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาว
ฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 

5. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่
โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน 

6. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับ
โชติมาตรของดาวฤกษ ์

7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
8. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ พร้อมค านวณหาระยะทาง

ของดาวฤกษ์ 
9. อธิบายล าดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้นและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบาง

ประการของดาวฤกษ์ในล าดับวิวัฒนาการจากแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์ 
 
รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๖๕ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว33261        วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1           เวลา  40  ชั่วโมง   จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษากระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณ์ของดาวเคราะห์ที่
เอ้ือต่อการด ารงชีวิต การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ กฎเคพเลอร์ กฏความโน้มถ่วงของนิวตัน 
คาบการโคจรของดาวเคราะห์ โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะและพายุสุริยะ ผลของลมสุริยะ
และพายุสุริยะ ทรงกลมฟูา พิกัดของดาวในระบบขอบฟูาและระบบศูนย์สูตร เส้นทางการขึ้นการตกของ
ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ เวลาสุริยคติ การเปรียบเทียบเวลา มุมห่างและต าแหน่งวงโคจรของดาวเคราะห์ 
เทคโนโลยีอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ ยานอวกาศ ดาวเทียม 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าคว ามรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 

ผลการเรียนรู 
  1. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของดาว
เคราะห์ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต 

2. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฏความโน้มถ่วงของนิว
ตัน พร้อมค านวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 

3. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห์ น าเสนอ
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย 

4. สร้างแบบจ าลองทรงกลมฟูา สังเกต และเชื่อมโยงจุดและเส้นส าคัญของแบบจ าลองทรงกลมฟูา
กับท้องฟูาจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟูาและระบบศูนย์สูตร 

5. สังเกตท้องฟูา และอธิบายเส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
6. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ผ่านเม

ริเดียนของผู้สังเกตในแต่ละวัน 
7. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลางและการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก 
8. อธิบายมุมห่างที่สัมพันธ์กับต าแหน่งในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับต าแหน่งปรากฏของดาว

เคราะห์ที่สังเกตได้จากโลก 
9. สืบค้นข้อมูล อธิบายการส ารวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ 

ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต 
10. สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และน าเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนท้องฟูาด้วยตาเปล่าและ/หรือ

กล้องโทรทรรศน์ 
 

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๖๖ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว31283    การเขียนโปรแกรมภาษาซี    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ ภาคเรียนที่  ๒            เวลาเรียน  ๔๐ ชั่วโมง       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานภาษาซี ข้อมูลพ้ืนฐาน การเขียนผังงานของโปรแกรม ตัวโครงสร้างภาษา
โปรแกรมกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ชนิดของข้อมูลโครงสร้างควบคุมหลักตัวแปรชุด และตัวชี้โครงสร้างข้อมูลกับ
ภาษาซี การใช้งานฟังก์ชั่นการสร้างชนิดข้อมูล แฟูมและการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะในการเขียนโปรแกรม  ตัวแปร โครงสร้างควบคุมอาเรย์และพอยน์เตอร์ 
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาซีแบบโครงสร้างควบคุม แถวล าดับ สายอักขระ ตัวชี้โครงสร้าง
ข้อมูลกับภาษาซี การใช้งานฟังก์ชั่นการสร้างชนิดข้อมูล แฟูมและการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทั้งนี้ในการฝึก
ปฏิบัติทักษะการเขียนโปรแกรมเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการล าดับขั้นตอนในการเขียน
โปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา การแก้โปรแกรมเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (Error) การเขียนโปรแกรมโดยยึดหลักในการ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในทางสร้างสรรค์และมีจรรยาบรรณในการ
ใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกถึงความหมายของข้อมูลและชนิดของข้อมูลที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
๒. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและค่าคงที่ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ 
๓. บอกถึงความหมายของนิพจน์และสามารถเขียนนิพจน์เพื่อใช้งานได้ 
๔. เขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างควบคุมได้ 
๕. เขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างข้อมูล 
๖. เขียนโปรแกรมแบบแบบฟังก์ชั่นได้ 
๗. เขียนโปรแกรมแบบการสร้างชนิดข้อมูลได้ 
๘. เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับแฟูมได้ 
๙. ประยุกต์งานด้วยภาษาซีได้ 
๑๐. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๖๗ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว32283   โปรแกรมภาษา PHP             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕  ภาคเรียนที่  ๑             เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง       จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเภท  หลักการ  องค์ประกอบ  ของการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ 
การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับออกแบบสร้างเว็บไซต์ การสร้าง Object ต่าง ๆ การเขียนโปรแกรม
ค าสั่งภาษา PHP ในการควบคุมการท างานของเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างเว็บไซต์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ 

ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล วางแผนออกแบบเว็บไซต์  ทักษะการติดตั้งโปรแกรม  สร้างสรรค์
เว็บไซต์  ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปควบคู่กับการเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพ่ือประมวลผลข้อมูล จัดการ
ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ  

มีเจตคติที่ดีในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ในการออกแบบสร้างชิ้นงาน โดยมีมารยาท มีวินัย   
ใฝุเรียนรู้ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มี เหตุผลพอประมาณตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกประเภท หลักการและข้ันตอนของการออกแบบเว็บไซต์ได้ 
๒. อธิบายการออกแบบ และสร้างสรรค์เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปได้ 
๓. ออกแบบ และสร้าง Object ลักษณะต่าง ๆ ในเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปได ้
๔. เขียนโปรแกรมภาษา PHP สอดแทรกเข้าไปในโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือสร้างสรรค์ การท างานของ

เว็บไซต์ได้ 
๕. เขียนโปรแกรมภาษา PHP เพ่ือการติดต่อฐานข้อมูลได ้
๖. เขียนโปรแกรมภาษา PHP เพ่ือบันทึก  ตรวจสอบ  ประมวลผลข้อมูล  แสดงผลข้อมูลออกมาใน

รูปแบบต่าง ๆ ได้ 
๗. น าเสนอโปรแกรมภาษา PHP ที่สร้างฐานข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
๘. น าเสนอผลงานจากโปรแกรมภาษา PHP บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

 
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๖๘ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว32284                การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่  ๒     เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบรูปทรงต่างๆ ครอบคลุมการออกแบบ                            
ตราสินค้า หีบห่อบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบรูปลักษณ์ของตัวสินค้า 

ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรมแกรมส าเร็จรูปตั้งแต่พ้ืนฐานของรูปทรงต่างๆ โดย
ครอบคลุมการออกแบบ ตราสินค้า หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ของตัวสินค้าในรูปแบบต่างๆ 

มีเจตคติที่ดีในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการสร้างชิ้นงานที่ค านึงถึง 
มารยาท มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีเหตุผลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
๒. อธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
๓. มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
๔. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างช านาญ 
๕. บอกคุณค่าของการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 

 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๖๙ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ว33283   กราฟฟิกและแอนิเมชั่น ๒D      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่  ๑                เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษาพ้ืนฐานการใช้งานโปรแกรมกราฟฟิกและแอนิเมชั่น๒D การสร้างและใช้งานวัตถุ                        
การสร้างภาพเคลื่อนไหวการสร้างภาพกราฟิก การสร้างข้อความ  เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวการน า
ไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอประกอบภาพเคลื่อนไหว  การใช้ค าสั่งพ้ืนฐานAction Script  การเผยแพร่ชิ้นงาน
และการประยุกต์ใช้เพ่ือการมีรายได ้
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟฟิกและแอนิเมชั่น๒DFlash ได้ 
๒. ใช้งานแถบเมนู ควบคุมหน้าต่างพาเลทการท างานได้ 
๓. สร้าง ดัดแปลง และประยุกต์ใช้วัตถุได้ 
๔. ใช้เครื่องมือในการสร้างวัตถุ เขียนรูป และสร้างตัวอักษรได้ 
๕. น าเข้าและจัดการเกี่ยวกับรูปภาพได้ 
๖. สร้างภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ได้ 
๗. น าเข้าและจัดการเกี่ยวกับ เสียงและวิดีโอได้ 
๘. ใช้ค าสั่งพื้นฐาน ในการควบคุม Movies ได้ 
๙. น าเสนอและเผยแพร่ผลงานได้ 
๑๐. น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในลักษณะต่างๆ ได้ 

 
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๗๐ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว33284   การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖     ภาคเรียนที่  ๑              เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ อาการเสียต่างๆ และการแก้ไขซ่อมแซมอาการ การ
เลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการประกอบคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา 

หลักการท างานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการท างานของหน่วยประมวลผลต่างๆ 
หลักการลงโปรแกรมเบื้องต้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์บอกสาเหตุของการช ารุดและมีทักษะ
ในการแก้ไขซ่อมแซม 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ชีวิตประจ าวัน  มีความซื่อสัตย์  มีวินัย ใฝุเรียนรู้ รัก
การท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ขยันอดทน มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และใช้
พลังงาน  ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายชื่อ ชนิด ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
๒. อธิบายชื่อหน้าที่การท างาน ของส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
๓. อธิบาย วิธีการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงต่อได้อย่างเหมาะสม 
๔. อธิบาย ขั้นตอนในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ด้วยตนเองได้ 
๕. อธิบาย ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยตนเองได้ 
๖. บอกสาเหตุของการช ารุดและมีทักษะในการแก้ไขซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 

 
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๗๑ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว33285  คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖     ภาคเรียนที่  ๒                เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพเบื้องต้น  การติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรมประมวลค าจัดการท าเอกสาร  เพ่ือ
งานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจแก้ไขความถูกต้อง  

มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ต า ร า ง ก า ร ท า ง า น เ พ่ื อ ง า น อ า ชี พ โ ด ย เ น้ น ก า ร
ค านวณ  เช่น  ต้นทุน  ราคาสินค้า  บัญชีรายการวัสดุ  ฯลฯ  การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน  เน้นการ
สร้างกราฟและตาราง   การใช้ อินเทอร์ เน็ตสืบค้นข้อมูลเ พ่ืองานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  

มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายความหมายระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
๒. จัดท าเอกสารเพื่องานอาชีพด้วยโปรแกรมประมวลผลค า 
๓. สร้างตารางท าการเพ่ืองานอาชีพด้วยโปรแกรมตารางท างาน 
๔. สร้างสไลด์น าเสนอผลงานด้วยโปรแกรมการน าเสนอ 
๕. สืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต 
๖. สมัคร และรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
๗. มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ 

 
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หนา้ ๑๗๒ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ว33286    คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    ภาคเรียนที่  ๒                เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง      จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟฟิก การเขียนภาพ การวาดรูปด้วยโปรแกรม
วาดภาพ โปรแกรมการน าเสนอต่าง ๆ การถ่ายท าคลิปวีดีโอพ้ืนฐาน ข้อความประกอบเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว ส าหรับงานแนะน า การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ การน าเสนอข้อมูล ด้วยภาพยนตร์
เรื่องสั้น งานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติการสร้างภาพโดยใช้ค าสั่งพ้ืนฐานจากโปรแกรมกราฟฟิก สร้างภาพ วาดภาพ การตกแต่ง
ภาพตามความต้องการและเหมาะสมอย่างมีศิลปะ และมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายท าคลิปวีดีโอ สร้าง
งานแนะน า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และสร้างแนวคิดเก่ียวกับงานกราฟฟิกและการน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการใช้ การซ่อมแซมและการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนส่วนประกอบและอุปกรณ์ การประกอบและการติดตั้งโปแรแกรมการใช้งานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องตันได้ มีนิสัยรักการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งาน
และการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟฟิก 
๒. สร้างภาพโดยใช้ค าสั่งพ้ืนฐานจากโปรแกรมกราฟฟิก 
๓. อธิบายระบบการท างานของกล้องถ่ายคลิปวีดีโอและสามารถใช้ปฏิบัติการ 
๔. บอกขั้นตอนการน าคลิปวีดีโอมาตัด-ต่อ เพื่อการน าเสนอข้อมูล 
๕. วางแผนการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพยนตร์เรื่องสั้น 
๖. สร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟฟิกและการน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้ 


