
 

 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  
โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 

(บ้านเก่าวิทยา) 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565) 

(เล่มที่ 1) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และฉบับปรับปรุง 2560 

 

โรงเรียนในโครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาโดยใช้
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จงัหวัดกาญจนบุรี 

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

กระทรวงมหาดไทย 

 



 

 

 

คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 

รายวิชา ฟิสิกส์              รหัสวิชา ว30201                  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4      ภาคเรียนที่  1       เวลาเรียน 60 ชั่วโมง        จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

              ศึกษาการค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ประวัติความเป็นมารวมทั้งพัฒนาการของหลักการและแนวคิด
ทางฟิสิกส์การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ความคลาดเคลื ่อนในการวัดการแปลความหมายจากกราฟเส้นตรง 
ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มี
ความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ ความเร่งโน้มถ่วงของโลก การคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การหาแรง
ลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน แผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การใช้กฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้
วัตถุมีน้ำหนักคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่
สัมประสิทธิ ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู ่หนึ ่ง ๆ การนำความรู ้เรื ่องแรงเสียดทานไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน การคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของ
วัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับและการคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประยุ กต์ใช้
ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม ในการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และรู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
มีอยู่ในท้องถิ่นไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถทำการโต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง และอธิบายความสัมพันธ์ของหลักการ ทฤษฎี กฎทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อเทคโนโลยี มนุษย์ และ
สภาพแวดล้อม  เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทนในการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค ์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ผู้เรียนมีคุณธรรม
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ผลการเรียนรู้  

1. สาระฟิสิกส์ 



1. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรงแรงและกฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานสมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล    โม
เมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 1. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 

 2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนำความคลาดเคลื่อนในการวัด
มาพิจารณาในการนำเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจาก
กราฟเส้นตรง 

 3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วง
ของโลก และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

4. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกันได้ 

5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้กฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

7. วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและ
วัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำความรู้
เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

8. อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลองการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได ้

9. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็ว
เชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับรวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียมได้ 

รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู้ 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 



สมรรถนะย่อย  3.3,3.5 

สมรรถนะรอง  

สมรรถนะที่ 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน(Mathematics in Everyday Life) 

สมรรถนะย่อย  3.1 

 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่ 6 การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ฟิสิกส์              รหัสวิชา ว30201                  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่  1           เวลาเรียน 60 ชั่วโมง               จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1. การศึกษา
วิชา
ฟิสิกส์ 

ข้อที่ 1-2 ฟิส ิกส์เป็นว ิทยาศาสตร์แขนง
หนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร พลังงาน 
อ ันตรก ิ ร ิ ยาระหว ่ างสสารกับ
พล ั ง ง าน  และแรงพ ื ้ นฐานใน
ธรรมชาติ 

การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์
ได้มาจากการสังเกต การทดลอง 
และเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ 
หรือจากการสร้างแบบจำลองทาง
ความค ิด เพ ื ่อสร ุปเป ็นทฤษฎี  
หล ักการหร ือกฎ ซ ึ ่ งสามารถ
นำไปใช ้อธ ิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติหรือทำนายสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยประวัติความ
เป็นมาและพัฒนาการของหลักการ 
และแนวคิดทางฟิสิกส์เป็นพื้นฐาน
ในการแสวงหา ความรู้ใหม่เพิ่มเติม 
ร ว ม ถ ึ ง ก า ร พ ั ฒ น า แ ล ะ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็มี
ส่วนในการค้นหาความรู ้ใหม่ทาง
วิทยาศาสตร์ด้วย 

ความรู ้ทางฟิสิกส์ส่วนหนึ่งได้
จากการทดลอง ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ 
ประกอบด้วยค่าที่เป็นตัวเลขและ
หน่วยวัด โดยสามารถวัดได้ด้วย
เคร ื ่องม ือต ่าง ๆ โดยตรง หรือ
ทางอ ้อม หน ่วยท ี ่ ใช ้ ในการวัด
ปริมาณทางวิทยาศาสตร์ คือ หน่วย
ในระบบเอสไอ ปริมาณที่มีค่าน้อย
หรือมากกว่า 1 มาก ๆ นิยมเขียน
ในรูปของสัญกรณ์ว ิทยาศาสตร์  
ก า ร เ ข ี ย น โ ด ย ใ ช้  ส ั ญ ก ร ณ์

สมรรถนะที่ 3  

-  สมรรถนะย่อย
ข้อ 3 ระบุ
ประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งสามารถทำ
การโต้แย้ง
ประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ที่มี
ผลกระทบต่อ
ตนเอง และ
อธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
หลักการ ทฤษฎี 
กฎทาง
วิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อเทคโนโลยี 
มนษุย์ และ
สภาพแวดล้อม   

-  สมรรถนะย่อย
ข้อที ่5 เป็นผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์ 
ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทน
ในการศึกษาหา
ความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค ์

18 30 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ว ิทยาศาสตร ์เป ็นการเข ียนเพ่ือ
แสดงจำนวนเลขนัยสำคัญที่ถูกต้อง 

กา รทดลองทา งฟ ิ ส ิ ก ส ์ จ ะ
เกี่ยวกับการวัดปริมาณต่าง ๆ การ
วัดจะมีความคลาดเคลื่อนเสมอ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับเครื่องมือ วิธีการวัด และ
ประสบการณ์ของผู ้ว ัด   ในการ
บันทึกปริมาณที่ได้จากการวัดด้วย
จำนวนเลขนัยสำคัญที ่เหมาะสม
และค่าความคลาดเคลื่อน เพื่อการ
นำเสนอผล การเขียนกราฟ และลง
ข้อสร ุป รวมทั ้งม ีท ักษะในการ
รายงานการทดลอง โดยการวัดควร
เลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับ
สิ่งที่ต้องการวัด 

สมรรถนะที่ 6 
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

2. การ
เคลื่อนที่ 

ใ น แ น ว
ตรง 

ข้อที่ 3 ปริมาณที่เกี ่ยวกับการเคลื ่อนที่
ของวัตถุ ได้แก่ ตำแหน่ง การกระจัด 
คว าม เ ร ็ ว และความ เ ร ่ ง  โ ดย
ความเร็วและความเร่งมีทั้งค่าเฉลี่ย
และค่าขณะหนึ่ง ซึ่งคิดในช่วงเวลา
สั้นมาก ๆ เข้าใกล้ศูนย์ 

การอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุ
สามารถเข ี ยนอย ู ่ ในร ูปกราฟ
ตำแหน่งกับเวลา ความเร็วกับเวลา 
หรือความเร่งกับเวลา โดยความชัน
ของเส้นกราฟตำแหน่งกับเวลาเป็น
ความเร็ว ความชันของเส้นกราฟ
ความเร็วกับเวลาเป็นความเร่ง และ
พื้นที่ใต้เส้นกราฟความเร็วกับเวลา
เป็นการกระจัด ในกรณีที่ผู้สังเกตมี
ความเร็ว ความเร็วของวัตถุที่สังเกต
ได้เป็นความเร็วที่เทียบกับ ผู้สังเกต 
ส่วนการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนว
ตรงกรณีที่มีความเร่งคงที่ สามารถ

สมรรถนะที่ 3  

-  สมรรถนะย่อย
ข้อ 3 ระบุ
ประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งสามารถทำ
การโต้แย้ง
ประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ที่มี
ผลกระทบต่อ
ตนเอง และ
อธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
หลักการ ทฤษฎี 
กฎทาง
วิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อเทคโนโลยี 

15 25 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

อธิบายได้โดยใช้สมการจลน์ศาสตร์ 
4 สมการ 

การตกแบบเสรีเป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของการเคลื ่อนที ่ในหนึ ่งมิต ิที ่มี
ความเร่งเท่ากับความเร่งโน้มถ่วง
ของโลก 

มนุษย์ และ
สภาพแวดล้อม   

-  สมรรถนะย่อย
ข้อที ่5 เป็นผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์ 
ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทน
ในการศึกษาหา
ความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค ์

สมรรถนะที่ 6 
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

3. แรงและ
กฎการ
เคลื่อนที่ 

ข้อที่ 4- 7    แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์จึงมีทั้ง
ขนาด และทิศทาง กรณีที่มีแรงหลาย 
ๆ แรงกระทำต่อวัตถุ สามารถหาแรง
ลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้วิธีเขียน
เวกเตอร์ของแรงแบบหางต่อหัว วิธี
สร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานของแรง 
และวิธีคำนวณ  ความเฉ่ือยเป็นสมบตัิ
ของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการ
เคลื ่อนที ่ของว ัตถ ุ โดยมีมวลเป็น
ปริมาณที่บอกให้ทราบว่าวัตถุใดมี
ความเฉ่ือยมากหรือน้อย 
   การหาแรงลัพธ์ที ่กระทำต่อว ัตถุ
สามารถเขียนเป็นแผนภาพของแรงที่
กระทำต่อวัตถุอิสระได้ ในกรณีที่ไม่มี

สมรรถนะที่ 3  

-  สมรรถนะย่อย
ข้อ 3 ระบุประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งสามารถทำ
การโต้แย้งประเดน็
ทางวิทยาศาสตร์ที่
มีผลกระทบต่อ
ตนเอง และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
หลักการ ทฤษฎี 
กฎทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อ

15 25 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

แรงภายนอกมากระทำต่อวัตถุ หรือ
แรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ วัตถุจะ
ไม ่ เปล ี ่ยนสภาพการเคล ื ่อนท ี ่ซึ่ ง
เป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่ง
ของนิวตัน แต่ถ้ามีแรงภายนอกมา
กระทำต่อวัตถุ โดยแรงลัพธ์ที่กระทำ
ต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะมีความเร่ง 
โดยความเร่งมีทิศทางเดียวกับแรง
ลัพธ์ ซึ ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่
ข้อที่สองของนิวตัน 
เมื่อวัตถุสองก้อนออกแรงกระทำต่อ
กัน  จะเกิดแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 
โดยแรงทั้งสองจะมีขนาดเท่ากันแต่มี
ทิศทางตรงข้ามและกระทำต่อวัตถุคน
ละก้อน เรียกว่า แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา 
ซึ ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่
สามของนิวตัน และเกิดขึ้นได้ทั้งกรณี
ที่วัตถุทั้งสองสัมผัสกันหรือไม่สัมผัส
กันก็ได้ 
   วัตถุคู ่หนึ่งจะมีแรงกระทำต่อกัน 
แรงนี้เป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลเป็น
แรงที่มวลสองก้อนดึงดูดซึ่งกันและ
ก ันด ้วยแรงขนาดเท ่าก ันในแนว
เด ียวก ันแต ่ท ิศทางตรงข ้าม และ
เป็นไปตามกฎความโน้มถ่วงสากล 
   แรงที ่เกิดขึ ้นที ่ผิวสัมผัสระหว่าง
วัตถุสองก้อนในทิศทางตรงข้ามกับทิศ
ทางการเคลื่อนที่ หรือแนวโน้มที่จะ
เคลื่อนที่ของวัตถุ เรียกว่า แรงเสียด
ทาน ซ ึ ่ งแรง เส ียดทานระหว ่ า ง
ผ ิวส ัมผ ัสค ู ่หน ึ ่ ง ๆ จะข ึ ้นอย ู ่กับ
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานและแรง
ปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสคู่นั้น 
ๆ 
   ขณะวัตถุยังคงอยู่นิ่ง แรงเสียดทาน
มีขนาดเพิ่มขึ้นตามแรงที่กระทำต่อ

เทคโนโลยี มนุษย์ 
และสภาพแวดล้อม   

-  สมรรถนะย่อย
ข้อที่ 5 เป็นผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่
รู้ มุ่งมั่น อดทนใน
การศึกษาหา
ความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ทำงานร่วมกับผู้อืน่
อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะที่ 6 
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

วัตถุนั ้น และจะมีค่ามากที ่สุด เมื่อ
วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ เรียกแรงเสียดทาน
ที่กระทำต่อวัตถุขณะอยู่นิ ่งว่า แรง
เสียดทานสถิต และเรียกแรงเสียด
ทานท ี ่กระทำต ่อว ัตถ ุขณะกำลัง
เคลื่อนที่ว่า แรงเสียดทานจลน์ 

4 การ
เคลื่อนที่
แนวโค้ง
และ
วงกลม 

ข้อที่ 8-9 การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีเส้นทาง
เป็นโค้งพาราโบลาภายใต้สนามโน้ม
ถ่วง โดยไม่คิดแรงต้านของอากาศ
เป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ซึ่ง
พ ิจารณาได ้ว ่าว ัตถ ุม ีการเปล ี ่ ยน
ตำแหน่งในแนวดิ ่งและแนวระดับ
พร้อมกันและเป็นอิสระต่อกัน ส่วน
การเคลื่อนที่ใน แนวระดับไม่มีแรง
กระทำจ ึง เป ็นการเคล ื ่อนท ี ่ท ี ่มี
ความเร็วคงตัว 

วัตถุที ่เคลื ่อนที ่เป็นวงกลมหรือ
ส่วนของวงกลม เรียกว่า เป็นการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม ซึ่งมีแรงลัพธ์ที่
กระทำกับวัตถุในทิศเข้าสู่ศูนย์กลาง 
เรียกว่า แรงสู ่ศูนย์กลาง ทำให้เกิด
ความเร่งสู่ศูนย์กลางที่มีขนาดสัมพันธ์
ก ับร ัศม ีของการ เคลื่ อนท ี ่  และ
อัตราเร็วเชิงเส้นของวัตถุ 

นอกจากนี ้  การเคล ื ่อนท ี ่ แบบ
วงกลมยังสามารถอธ ิบายได ้ด ้วย
อัตราเร็วเชิงมุม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
อัตราเร็วเชิงเส้น และแรงสู่ศูนย์กลาง
มีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วเชิงมุม 
การเคลื่อนที่ในแนววงกลม ได้แก่ การ
เคลื ่อนที ่ของรถบนถนนโค้ง และ
ดาวเทียมที่โคจรเป็นแนววงกลมรอบ
โลก 

สมรรถนะที่ 3  

-  สมรรถนะย่อย
ข้อ 3 ระบุประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งสามารถทำ
การโต้แย้งประเดน็
ทางวิทยาศาสตร์ที่
มีผลกระทบต่อ
ตนเอง และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
หลักการ ทฤษฎี 
กฎทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
เทคโนโลยี มนุษย์ 
และสภาพแวดล้อม   

-  สมรรถนะย่อย
ข้อที่ 5 เป็นผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่
รู้ มุ่งมั่น อดทนใน
การศึกษาหา
ความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ทำงานร่วมกับผู้อืน่
อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะที่ 6 
การอยู่ร่วมกับ

12 20 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์  

รายวิชา ฟิสิกส์              รหัสวิชา ว30202                 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4          ภาคเรียนที่  2            เวลาเรียน 60 ชั่วโมง        จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

          ศึกษางานของแรงคงตัวจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตำแหน่งการคำนวณ
กำลังเฉลี่ยพลังงานจลน์  พลังงานศักย์ พลังงานกลความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่
สปริงยืดออกความสัมพันธ์ระหว่างงานแลพลังงานศักย์ยืดหยุ่นความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และ
พลังงานจลน์การคำนวณงานที่เก่ียวข้องกับแรงลัพธ์กฎการอนุรักษ์พลังงานกลการคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่างๆในการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และรู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลการทำงาน ประสิทธิภาพและการ
ได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกลการคำนวณประสิทธิภาพ
และการได้เปรียบเชิงกลการคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา-จำนวนนิวเคลียส ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัมคำนวณปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตาม
กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม วิเคราะห์เงื่อนไขของสมดุล สภาพสมดุลของวัตถุ แรงที่กระทำต่อวัตถุมากกว่าสองแรง 
การรวมแรงการแยกแรง ทอร์กหรือโมเมนต์ แรงคู่ควบ โมเมนต์ของแรงคู่ควบ สมดุลเสถียร สมดุลไม่เสถียร 
สมดุลสะเทิน การนำหลักสมดุลไปประยุกต์ สภาพยืดหยุ่นของวัตถุ ขีดจำกัดการแปรผันตรง ขีดจำกัดสภาพ
ยืดหยุ่น จุดแตกหัก ความเค้นและสภาพความเครียดตามยาวมอดูลัสของยัง ตลอดจนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      สามารถแก้ปัญหาใน



ชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์  โดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผน หากลวิธีที่
หลากหลายในการแก้ปัญหา ตรวจสอบรับฟังความคิดเห็นและทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งสร้างสรรค์สามารถใช้ 

กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร ์ใช้เหตุผลและดำเนินการจนได้คำตอบที่สมเหตุสมผล พร้อมทั้งเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
           เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทนในการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งใช้การ โต้แย้ง เห็น

คุณค่า แก้ปัญหา สรา้งสรรค์ ในการเรียน การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีจริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งม่ันในการทำงาน ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

ผลการเรียนรู้ 

1. สาระฟิสิกส์ 

1. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรงแรงและกฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานสมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล    โม
เมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

        1. วิเคราะห์ และคำนวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ
ตำแหน่ง รวมทั้งอธิบาย และคำนวณกำลังเฉลี่ย 

        2. อธิบาย และคำนวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ
พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริง
กับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และคำนวณงานที่เกิดข้ึนจากแรงลัพธ์ 

        3. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 

        4. อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิดโดยใช้ความรู้
เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งคำนวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 

        5. อธิบาย และคำนวณโมเมนตัมของวัตถุและการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 

        6. ทดลอง อธิบาย และคำนวณปริมาณต่าง ๆที่เก่ียวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบยืดหยุ่น ไม่
ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

        7. อธิบายความหมายของสภาพสมดุลหรือสมดุลสถิตและสมดุลจลน์ วิเคราะห์เงื่อนไขของสมดุลได้  

        8. อธิบายสภาพสมดุลต่อการเลื่อนที่ของวัตถุในกรณีมีแรงสองแรง และสามแรงขนานกันกระทำ 



        9. อธิบายโมเมนต์ของแรงหรือทอร์กที่เกิดกับวัตถุ ขณะวัตถุหมุนและอยู่ในสมดุล  

        10. อธิบายความหมายของแรงคู่ควบและหาค่าโมเมนต์ของแรงคู่ควบ  

        11. อธิบายสมดุลเสถยีร สมดุลไม่เสถียร และสมดุลสะเทิน  นำหลักสมดุลไปประยุกต์  

        12. อธิบายความหมายของสภาพยืดหยุ่น และการเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุที่เป็นเส้นเมื่อถูกแรงกระทำ 
ขีดจำกัดการแปรผันตรง ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นและจุดแตกหัก  

        13. อธิบายความหมายของความเค้นตามยาวและความเครียดตามยาว วิเคราะห์และสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นดึงและความเครียดดึงของวัสดุได้ และอธิบายความหมายของโมดูลัสของยัง และคำนวณหา
ปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความเค้นดึง และความเครียดดึง เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้  

รวมทั้งหมด 13  ผลการเรียนรู้ 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย  3.5 

สมรรถนะรอง  

สมรรถนะที่ 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน(Mathematics in Everyday Life) 

สมรรถนะย่อย  3.1 

 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่ 6 การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ฟิสิกส์              รหัสวิชา ว30202                 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่  2            เวลาเรียน 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 
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น้ำหนัก
คะแนน 

1 งานและ
พลังงาน 

1-3 งานของแรงที่กระทำต่อวัตถุหาได้จาก
ผลคูณของขนาดของแรงและขนาด
ของการกระจัดกับโคไซน์ของมุม
ระหว่างแรงกับการกระจัด ตาม
สมการ W = F∆xcosθ หรือหางาน
ได้จากพ้ืนที่ใต้กราฟระหว่างแรงใน
แนวการเคลื่อนที่กับตำแหน่ง โดยแรง
ที่กระทำอาจเป็นแรงคงตัว หรือไม่คง
ตัวก็ได้ 

งานที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า 
กำลังเฉลี่ย ดังสมการ Pav =

W

∆t
 

พลังงานเป็นความสามารถในการ
ทำงาน 

พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุท่ี
กำลังเคลื่อนที่ คำนวณได้จากสมการ 
Ek =

1

2
mv2 

พลังงานศักย์เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้อง
กับตำแหน่งหรือรูปร่างของวัตถุ แบ่ง
ออกเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วง 
คำนวณได้จากสมการ Ep = mgh 
และพลังงานศักย์ยืดหยุ่น คำนวณได้
จากสมการ Eps

=
1

2
kx2 

6)  พลังงานกลเป็นผลรวมของ
พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ตาม
สมการ E = Ek + Ep 

สมรรถนะที่ 3 
สมรรถนะย่อยข้อที่ 
5 เป็นผู้มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน 
อดทนในการศึกษา
หาความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 
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แรงที่ทำให้เกิดงานโดยงานของแรง
นั้นไม่ข้ึนกับเส้นทางการเคลื่อนที่ เช่น 
แรงโน้มถ่วงและแรงสปริง เรียกว่า 
แรงอนุรักษ์งานและพลังงานมี
ความสัมพันธ์กัน โดยงานของแรงลัพธ์
เท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุที่
เปลี่ยนไป ตามทฤษฎีบทงาน-พลังงาน
จลน์ เขียนแทนได้ด้วยสมการ W =

∆Ek ถ้างานที่เกิดข้ึนกับวัตถุเป็นงาน
เนื่องจากแรงอนุรักษ์เท่านั้น พลังงาน
กลของวัตถุจะคงตัว ซึ่งเป็นไปตามกฎ
การอนุรักษ์พลังงานกล เขียนแทนได้
ด้วยสมการ Ek + Ep = ค่าคงตัว โดย
ที่พลังงานศักย์อาจเปลี่ยนเป็น
พลังงานจลน์ 10)กฎการอนุรักษ์
พลังงานกลใช้วิเคราะห์การเคลื่อนที่
ต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุท่ีติด
สปริง การเคลื่อนที่ภายใต้สนามโน้ม
ถ่วงของโลก 

2 เครื่องกล 4 การทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย 
ได้แก่ คาน รอก พ้ืนเอียง ลิ่ม สกรู 
และล้อกับเพลา ใช้หลักการของงาน
และสมดุลกลประกอบการพิจารณา
ประสิทธิภาพ และการได้เปรียบ
เชิงกลของเครื่องกลอย่างง่าย 
ประสิทธิภาพคำนวณได้จากสมการ 
Efficiency =

Wout

Win
× 100% การ

ได้เปรียบเชิงกลคำนวณได้จากสมการ 
M.A.=

Fout

Fin
=

sin

sout
 

สมรรถนะที่ 10 
สมรรถนะย่อยที่ 1 

เรียนรู้ด้วยตนเอง
และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผล
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กระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

3 โม
เมนตัม
และการ

ชน 

5-6 วัตถุท่ีเคลื่อนที่จะมีโมเมนตัมซึ่งเป็น
ปริมาณเวกเตอร์มีค่าเท่ากับผลคูณ
ระหว่างมวลและความเร็วของวัตถุ ดัง
สมการ p⃑ = mv⃑   เมื่อมีแรงลัพธ์
กระทำต่อวัตถุจะทำให้โมเมนตัมของ
วัตถุเปลี่ยนไป โดยแรงลัพธ์เท่ากับ
อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุในเวลาสั้น ๆ 
เรียกว่า แรงดล โดยผลคูณของแรงดล
กับเวลา เรียกว่า การดล ตามสมการ 
I = (∑ F⃑ i

n
i=1 )∆t  ซึ่งการดลอาจหาได้

จากพ้ืนที่ใต้กราฟระหว่างแรงดลกับ
เวลาในการชนกันของวัตถุและการดีด
ตัวออกจากกันของวัตถุในหนึ่งมิติ เมื่อ
ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ      โม
เมนตัมของระบบมีค่าคงตัวซึ่งเป็นไป
ตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม เขียน
แทนด้วยสมการ p⃑ i = p⃑ f โดย p⃑ i เป็น
โมเมนตัมของระบบก่อนชน และ p⃑ f  
เป็นโมเมนตัมของระบบหลังชน  

สมรรถนะที่ 2 

สมรรถนะย่อยข้อที่ 
1 แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันโดย
ใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา ทาง
คณิตศาสตร์  โดย
วิเคราะห์ปัญหา 
วางแผน  หากลวิธี
ที่หลากหลายใน
การแก้ปัญหา 
ตรวจสอบ ใช้
เหตุผลและ
ดำเนินการจนได้
คำตอบที่
สมเหตุสมผล 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

15 25 
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4 สภาพ
สมดุล
และ
สภาพ
ยืดหยุ่น  
 

ข้อ 7-
13 

สมดุลกลเป็นสภาพที่วัตถุรักษาสภาพ
การเคลื่อนที่ให้คงเดิม คือ หยุดนิ่ง 
หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว หรือ
หมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว วัตถุ
จะสมดุลต่อการเลื่อนที่คือหยุดนิ่ง 
หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเมื่อ
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ 
เขียนแทนได้ด้วยสมการ  ∑ F⃑ i = 0n

i=0

วัตถุจะสมดุลต่อการหมุนคือไม่หมุน
หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว
เมื่อผลรวมของโมเมนต์ที่กระทำต่อ
วัตถุเป็นศูนย์ เขียนแทนได้ด้วยสมการ 
∑ Mi = 0n

i=0  โดยโมเมนต์คำนวณ
ได้จากสมการ M = Fl เมื่อมีแรงคู่
ควบกระทำต่อวัตถุ แรงลัพธ์จะเท่ากับ
ศูนย์ ทำให้วัตถุสมดุลต่อการเลื่อนที่
แต่ไม่สมดุลต่อการหมุน การเขียน
แผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
อิสระสามารถนำมาใช้ในการพิจารณา
แรงลัพธ์และผลรวมของโมเมนต์ที่
กระทำต่อวัตถุเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล 
เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุท่ีวางบน
พ้ืนที่ไม่มีแรงเสียดทาน ในแนวระดับ 
ถ้แนวแรงนั้นกระทำผ่านศูนย์กลาง
มวลของวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่แบบ
เลื่อนที่โดยไม่หมุน วัตถุท่ีอยู่ในสนาม
โน้มถ่วงสม่ำเสมอ ศูนย์กลางมวลและ
ศูนย์ถ่วงอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน ศูนย์
ถ่วงของวัตถุมีผลต่อเสถียรภาพของ
วัตถุ  สภาพยืดหยุ่น และการเปลี่ยน
รูปร่างของวัสดุที่เป็นเส้นเมื่อถูกแรง
กระทำ ขีดจำกัดการแปรผันตรง 
ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นและจุดแตกหัก 

9. สมรรถนะย่อยท่ี
3 

แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิด ข้อมูล
ข่าวสาร ในการ
เรียน การทำงาน 
และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สมรรถนะที่ 6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

12 20 



ลำดับ
ที ่

ชื่อ
หน่วย
การ

เรียนรู้ 

ผล
การ

เรียนรู้ 
สาระสำคัญ 

สมรรถนะการ
เรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ความเค้นตามยาวและความเครียด
ตามยาว วิเคราะห์และสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นดึงและ
ความเครียดดึงของวัสดุ และอธิบาย
ความหมายของโมดูลัสของยัง 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 

รายวิชา ฟิสิกส์              รหัสวิชา ว30203                สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่  1       เวลาเรียน 60 ชั่วโมง           จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาสมบัติพื้นฐานของคลื่น และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับคลื่น ฟังชั่นคลื่น สมการการเคลื่อน ที่
ของคลื่น คลื่นตามยาว คลื่นตามขวาง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน และการเกิดคลื่นนิ่ง
ในเส้นเชือก ศึกษาวิเคราะห์ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของเสียง อัตราเร็วเสียง การเคลื่อนที่ ความเข้มของเสียง 
และการได้ยิน เสียงดนตรี ปรากฏการณ์บีตส์และคลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทก และการ
ประยุกต์ความรู ้เรื ่องเสียง ศึกษาเกี ่ยวกับปรากฏการณ์และคุณสมบัติของแสง ในการศึกษาหาความรู้โดยใช้  

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และรู้เท่าทัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่แสดงว่าแสงเป็นคลื่น เช่น การแทรกสอดของ
แสง การเลี้ยวเบน ของแสงผ่านเกรตติง และการกระเจิงของแสง ศึกษาสมบัติพ้ืนฐานการเคลื่อนที่และอัตราเร็ว
ของแสง การสะท้อน การหักเหของแสงผ่านทัศนอุปกรณ์ เช่น เลนส์บาง ปรากฏ การณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น การ
กระจายของแสง การสะท้อนกลับหมด รุ้ง มิราจ การศึกษาหลักการทางานของทัศนอุปกรณ์ ความสว่าง การ



ถนอมสายตา ตาและการมองเห็นสี และการผสมแสงสีนาความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์  หรือ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับคลื่นเสียง แสง และทัศนอุปกรณ์ ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            
 อ่าน ฟังและดูกล้าพูด กล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นและทำงาน  ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ เรื ่องราว
เกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการ วรรณคดี วรรณกรรม บทละคร ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณา เรื่องราวต่าง ๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงความรู้สึกความคิดเห็น วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ตีความ แปลความ ประเมิน และสังเคราะห์ ร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล ยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากตน 

สามารถระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถทำการโต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที ่มี
ผลกระทบต่อตนเอง และอธิบายความสัมพันธ์ของหลักการ ทฤษฎี กฎทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อเทคโนโลยี มนุษย์ 
และสภาพแวดล้อมเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งมั่น อดทนในการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ใฝ่เรียนรู้ มีความ
มุ่งมั่นในการทำงาน รวมทั้งใช้การ โต้แย้ง เห็นคุณค่า แก้ปัญหา สร้างสรรค ์นวัตกรรมการดำรงชีวิตผู้เรียนมีคุณธรรมตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่น และการเกิดคลื่นกล 
๒. อธิบายสมบัติของคลื่น ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 
๓. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่ง 
๔. อธิบายการเกดิเสียงและสมบัติของเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน 
๕. อธิบายเกี่ยวกับการได้ยิน ได้แก่ ระดับเสียง ระดับสูงต่ำของเสียง คุณภาพเสียง และผลของมลพิษของ

เสียงต่อการได้ยิน 
๖. อธิบายความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้องของวัตถุ 
๗. อธิบายปรากฏการณ์บางอย่างของเสียง และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
๘. อธิบายได้ว่า เมื ่อแสงผ่านสลิตเดี ่ยว ตำแหน่งของแถบมืดใด ๆ เป็นไปตามสมการ และใช้สมการ

คำนวณหาปริมาณที่เก่ียวข้อง เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้  
๙. อธิบายการสะท้อนของแสง การหาตำแหน่ง ขนาดและชนิดของภาพที่เกิดจากกระจกเ งาราบ และ

กระจกเงาทรงกลม ทั้งโดยการเขียนภาพและการคำนวณ 
๑๐. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางสองชนิด 
๑๑. อธิบายการหาตำแหน่ง ขนาด และชนิดของภาพที่เกิดจากเลนส์บาง ทั้งโดยการเขียนภาพและการ

คำนวณ 
๑๒. อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง 
๑๓. อธิบายหลักการทำงานของทัศนอุปกรณ์บางชนิด 
๑๔. อธิบายความสว่างและการมองเห็นสี 



๑๕. อธิบายการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงที่ผ่านช่องเล็กยาว (หรือสลิต) และการใช้เกรตติง 
๑๖. อธิบายการกระเจิงของแสง 
๑๗. อธิบายการเกิดแถบมืดแถบสว่างบนฉาก ซึ่งเกิดจากแสงผ่านสลิตคู่  
๑๘. อธิบายได้ว่า เมื่อแสงผ่านสลิตคู่ ตำแหน่งของแถบสว่างใด ๆ เป็นไปตามสมการ และตำแหน่งแถบมืดใด ๆ 

เป็นไปตามสมการ และใช้สมการคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดสถานการณ์ให้  
๑๙. อธิบายการเกิดแถบมืด แถบสว่างบนฉาก ซึ่งเกิด จากแสงผ่านสลิตเดี่ยว  

 

รวมทั้งหมด 19  ผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย  3.3,3.5 

สมรรถนะรอง  

สมรรถนะที่ 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน(Mathematics in Everyday Life) 

สมรรถนะย่อย  3.1 

 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่ 6 การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ฟิสิกส์              รหัสวิชา ว30203                 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่  1            เวลาเรียน 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
กิตสัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 

ลำดั
บท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 คลื่นกล ข้อ 1-3 คลื่นเป็นปรากฏการณ์การถ่ายโอน
พลังงานจากที่หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง 
คลื่นที่ถ่ายโอนพลังงานโดยต้อง
อาศัยตัวกลาง เรียกว่า คลื่นกล 
ส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ่ายโอน 
พลังงานโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง 
นอกจากนี้ยังจำแนกชนิดของคลื่น
ออกเป็นสองชนิด ได้แก่ คลื่นตาม
ขวาง และคลื่นตามยาว บรรยายได้
ด้วย การกระจัด สันคลื่น ท้องคลื่น 
เฟส ความยาวคลื่น ความถี่ คาบ 
แอมพลิจูด และอัตราเร็ว โดย
อัตราเร็ว ความถ่ี และความยาว
คลื่น มีความสัมพันธ์ตามสมการ 

= fv การแผ่ของหน้าคลื่น

เป็นไปตามหลักของฮอยเกนส์ และ
ถ้ามีคลื่นตั้งแต่สองขบวนมาพบกัน
จะรวมกันตามหลักการซ้อนทับ 
คลื่นมีการสะท้อน การหักเห การ
แทรกสอด และการเลี้ยวเบน 

สมรรถนะที่ 3 
สมรรถนะย่อยข้อ 
3 ระบุประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งสามารถทำ
การโต้แย้งประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์ที่
มีผลกระทบต่อ
ตนเอง และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
หลักการ ทฤษฎี 
กฎทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
เทคโนโลยี มนุษย์ 
และสภาพแวดล้อม 

สมรรถนะย่อยข้อที่
5 เป็นผู้มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน 
อดทนในการศึกษา
หาความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะที่ 6 การ
อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

15 15 



ลำดั
บท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

2 เสียง ข้อ 4-7 เสียงเป็นคลื่นกลและ
คลื่นตามยาว เกิดจากการถ่ายโอน
พลังงานจากการสั่นของ
แหล่งกำเนิดเสียงผ่านอนุภาค
ตัวกลาง ทำให้อนุภาคของตัวกลาง
สั่น อัตราเร็วเสียงในอากาศขึ้นกับ
อุณหภูมิของอากาศ คำนวณได้จาก
สมการ  v = 331 + 0.6T เสียงมี
สมบัติการสะท้อน การหักเห การ
แทรกสอด และการเลี้ยวเบน กำลัง
เสียงเป็นอัตราการถ่ายโอนพลังงาน
เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง คำนวณ

ได้จากสมการ   
A

P
I =  ระดับเสียง

เป็นปริมาณที่บอกความดังของ
เสียง ตามสมการ 









=

0I

I
log10  ระดับสูงต่ำ

ของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง  
เสียงที่มีระดับเสียงสูงมากหรือเสียง
บางประเภทที่มีผลต่อสภาพจิตใจ
ของผู้ฟังจัดเป็นมลพิษทางเสียง ถ้า
อากาศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่น
เสียง โดยความถี่ในการเกิดการสั่น
พ้องของท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน
คำนวณได้จากสมการ 

L4

v
nfn =   เมื่อ n = 1, 3, 5, 

... 

ถ้าเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสอง
แหล่งที่มีความถี่ต่างกันไม่มากมา
พบกันจะเกิดบีต คลื่นเสียงสอง
ขบวนที่มีความถี่เท่ากันมาแทรก

1. สมรรถนะย่อยท่ี 
1. อ่าน ฟังและดู 
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ความรู้ทางวิชาการ 
วรรณคดี 
วรรณกรรม บท
ละคร ข่าวสาร 
เหตุการณ์ โฆษณา 
เรื่องราวต่าง ๆทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ จาก
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
สามารถแสดง
ความรู้สึกความ
คิดเห็น วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ตีความ 
แปลความ ประเมิน 
และสังเคราะห์ 
ร้อยแก้วและร้อย
กรองได้อย่าง
ถูกต้อง มีเหตุผล 
ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่าง
จากตน 

สมรรถนะที่ 6 การ
อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 
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สอดกัน จะทำให้เกิดคลื่นนิ่ง เมื่อ
แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่โดยผู้ฟัง
อยู่นิ่ง ผู้ฟังเคลื่อนที่โดย
แหล่งกำเนิดเสียงอยู่นิ่ง หรือ 

ทั้งแหล่งกำเนิดและผู้ฟังเคลื่อนที่
เข้าหรือออกจากกัน ผู้ฟังจะได้ยิน
เสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไป เรียกว่า 
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ถ้า
แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วย
อัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วเสียงใน
ตัวกลางเดียวกัน จะเกิดคลื่น 

กระแทก ทำให้เสียงตามแนวหน้า
คลื่นกระแทกมีพลังงานสูงมากมีผล
ทำให้ผู้สังเกตในบริเวณใกล้เคียงได้
ยินเสียงดังมาก ความรู้เรื่องเสียง
นำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น 
การปรับเทียบเสียงเครื่องดนตรี 
อธิบายหลักการทำงานของเครื่อง
ดนตรี การเปล่งเสียงของมนุษย์ 
การประมง การแพทย์ ธรณีวิทยา 
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

3 แสงและ
ทัศน
อุปกรณ์ 

ข้อ 8-
11 

เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิด
การสะท้อนซึ่งเป็นไปตามกฎการ
สะท้อน วัตถุที่อยู่หน้ากระจกเงา
ราบและกระจกเงาทรงกลม กรณี
กระจกเงาราบ ss −=  กรณี

กระจกเงาทรงกลม 
s

1

s

1

f

1


+=  

สมรรถนะที่ 3 
สมรรถนะย่อยข้อที่ 
5 เป็นผู้มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน 
อดทนในการศึกษา
หาความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ 
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เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านผิวรอยต่อของ
ตัวกลางสองตัวกลางจะเกิดการหัก
เห เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า  

กฎของสเนลล์ เขียนแทน
ได้ด้วยสมการ

2211 sinnsinn = การหัก

เหของแสงทำให้มองเห็นภาพของ
วัตถุท่ีอยู่ในตัวกลางต่างชนิดกันมี
ตำแหน่งเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่ง
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ได้ จากสมการ 
1

2
n

n

s

s
=


 มุมตก

กระทบที่ทำให้มุมหักเหมีค่า 90 
องศา เรียกว่า มุมวิกฤต ซึ่งเกิดขึ้น
ในกรณีที่แสงเดินทางจากตัวกลางที่
มีดรรชนีหักเหมากไปตัวกลางที่มี
ดรรชนีหักเหน้อย คำนวณได้จาก

สมการ 
1

2
c n

n
sin =  เมื่อวาง

วัตถุหน้าเลนส์บางจะเกิดภาพของ
วัตถุโดยตำแหน่ง ขนาด และชนิด
ของภาพที่เกิดขึ้นหาได้จากการ
เขียนภาพของรังสีแสง หรือคำนวณ

ได้จากสมการ 
s

1

s

1

f

1


+=      

y

y
M


=  กฎการสะท้อนและการ

หักเหของแสงใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวกับแสง เช่น 
รุ้ง การทรงกลดและมิราจ  การ
มองเห็นสีจะขึ้นกับแสงสีที่ตก

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 
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กระทบกับวัตถุและสารสีบนวัตถุ 
โดยสารสีจะดูดกลืนบางแสงสีและ
สะท้อนบางแสงสีการผสมสารสีทำ
ให้ได้สารสีที่มีสีเปลี่ยนไปจากเดิม 
ถ้านำแสงสีปฐมภูมิในสัดส่วนที่
เหมาะสม มาผสมกันจะได้แสงขาว 

4 แสงเชิง
กายภาพ 

ข้อ 12-
19 

เมื่อแสงผ่านช่องเล็กยาวเดี่ยว 
(สลิตเดี่ยว) และช่องเล็กยาวคู่ 
(สลิตคู่) จะเกิดการเลี้ยวเบน 

และการแทรกสอด ทำให้เกิดแถบ
มืด และแถบสว่างบนฉาก โดย
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ม ีความส ัมพ ันธ ์ตาม
สมการ แถบมืด สำหรับสลิตเดี่ยว 

= nsind      เม ื ่อ n = 1 , 

2, 3, …  แถบสว่าง สำหรับสลิตคู่
= nsind      เม ื ่อ n = 0 , 

1 , 2 , … แถบมืด สำหร ับสลิตคู่








 −=
2

1
nsind   เม ื ่อ n 

= 1, 2, 3, … เกรตติง เป็นอุปกรณ์
ที ่ประกอบด้วยช ่องเล ็กยาวที ่มี
จำนวนช่องต่อหนึ่งหน่วยความยาว
เป็นจำนวนมาก กฎการสะท้อน
และการหักเหของแสงใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง 
การทรงกลดและมิราจ เมื่อแสงตก
กระทบอนุภาคหรือโมเลกุลของ
อากาศแสงจะเกิดการกระเจิง ใช้

สมรรถนะที่ 10 
สมรรถนะย่อยที่ 1 

เรียนรู้ด้วยตนเอง
และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผล
กระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 
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อธิบายการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ 
ในช่วงเวลาต่างกัน 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 

รายวิชา ฟิสิกส์               รหัสวิชา ว30204                 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5           ภาคเรียนที่  2             เวลาเรียน 60 ชั่วโมง      จำนวน 1.5 หน่วยกิต 



  ศึกษาวิเคราะห์หลักการพื้นฐานของไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้าและไฟฟ้ากระแสสลับ ประจุไฟฟ้า กฎการ
อนุรักษ์ประจุไฟฟ้า การเหนี่ยวนำไฟฟ้า แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า 
ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ การนาไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำโลหะ กฎของโอห์มและความต้านทาน พลังงานใน
วงจรไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่
มีกระแสไหลในสนามแม่เหล็ก แกลแวนอมิเตอร์ มอเตอร์กระแสตรง กระแสเหนี่ยวนำ ความเหนี่ยวนำ ความ
เหนี่ยวนำไฟฟ้า หม้อแปลง ลักษณะไฟฟ้ากระแสสลับ แผนภาพเฟเซอร์ วงจร RLC และอิมพีแดนซ์ กำลังไฟฟ้า
ในวงจรกระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการนำความรู้ต่างๆไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้โดยใช้  

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และรู้เท่าทัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์  โดยวิเคราะห์ปัญหา 
วางแผน กล้าพูด กล้าแสดงออกรบัฟังความคิดเห็นและทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งสร้างสรรค์ หากลวิธีที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหา ตรวจสอบ ใช้เหตุผลและดำเนินการจนได้คำตอบที่สมเหตุสมผล พร้อมทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
           เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทน รวมทั้งใช้การ โต้แย้ง เห็นคุณค่า แก้ปญัหา สร้างสรรค์ ในการศึกษา
หาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิด ข้อมูลข่าวสาร ในการเรียน การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีจริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งม่ันในการทำงาน ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของไฟฟ้าประจุ แรงระหว่างประจุกฎการอนุรักษ์ประจุ กฎคูคอมบ ์

    และการเหนี่ยวนำไฟฟ้า  

2. มีทักษะในการวิเคราะห์สนามไฟฟ้า เส้นแรง ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า  

3. มีความรับผิดชอบสามารถสืบค้นข้อมูลและนาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์  

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระแสไฟฟ้า การนาไฟฟ้า กฎของโอห์ม ความต้านทาน สภาพต้านทาน                  

   สภาพนำไฟฟ้า ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทานและหลักการของสนามแม่เหล็ก  

5. มีทักษะในการหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ความต่างศักย์และแรงเคลื่อนไฟฟ้า   

   พลังงานและกำลังไฟฟ้า การต่อตัวต้านทานและต่อแบตเตอรี่แบบต่าง ๆ  

6. มีความรับผิดชอบสืบค้นข้อมูลและสามารถวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องวัดทางไฟฟ้า อนุภาคและ 



    ลวดตัวนำในสนามแม่เหล็กและประยุกต์ใช้สนามแม่เหล็ก  

7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าและ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า   

    และหม้อแปลงไฟฟ้า  

8. มีทักษะในการคำนวณหาปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ    

    กำลังและพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  

9.  มีจิตวิทยาศาสตร์สามารถสืบค้นข้อมูลและประดิษฐ์ วงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าและรู้วิธีป้องกันภัย 

    จากไฟฟ้าในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย  

10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ แมกซ์เวลล์ การทดลองของเฮิรตซ์ การแผ่คลื่น  

     แม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและโพลาไรเซชัน  

11. มีทักษะในการจำแนกคลื่นวิทยุ คลื่นโทรทศัน ์คลื่นไมโครเวฟ รังสีอินฟราเรด แสง รังสีอัลตราไวโลเลต   

      รังสีเอกซ์ รังสีแกมมาและการทางานของแผ่นโพลารอยด์  

  

รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย  3.5 

สมรรถนะรอง  

สมรรถนะที่ 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน(Mathematics in Everyday Life) 

สมรรถนะย่อย  3.1 

 สมรรถนะหลัก  

   สมรรถนะที่ 6 การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ฟิสิกส์               รหัสวิชา ว30204                 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5          ภาคเรียนที่  2         เวลาเรียน 60 ชั่วโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 : 30 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ไฟฟ้าสถิต 1-3 

 

     ศึกษาเก่ียวกับไฟฟ้าสถิต เกี่ยวกับ
ประจุไฟฟ้าทราบถึงวิธีการทาให้เกิด
ประจุไฟฟ้า และทำกิจกรรมเพ่ือศึกษา

สมรรถนะที่ 3 
สมรรถนะย่อยข้อที่ 5 
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ 

15 20 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและ
ชนิดของประจุไฟฟ้า ความหมายของ
สภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า กฎการ
อนุรักษ์ประจุไฟฟ้า ตัวนำและฉนวน 
การเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า 

ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทนใน
การศึกษาหาความรู้โดย
ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค ์

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและวิทยาการ
อย่างยั่งยืน 

2 ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก 1 

4-6      กระแสไฟฟ้าในตัวกลางใด ๆ มีทิศ
เดียวกับทิศสนามไฟฟ้าหรือทิศเดียวกับ
ประจุไฟฟ้าบวก หรือมีทิศจากตำแหน่งที่
มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังตำแหน่งที่มี
ศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าในโลหะตัวนำ เมื่อ
อุณหภูมิคงตัวกระแสไฟฟ้าในตัวนำโลหะ
จะแปรผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่
ปลายทั้งสองของลวดตัวนำนั้น
ความสัมพันธ์นี้เรียกว่ากฎของโอห์ม ใน
โลหะตัวนำอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โลหะ
ความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามกฎของโอห์ม  

สมรรถนะที่ 10 
สมรรถนะย่อยที่ 1 

เรียนรู้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
และหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและวิทยาการ
อย่างยั่งยืน 

15 20 

3 ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก 2 

6-9      การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
กระแสไฟฟ้าที่ผ่าน  ตัวต้านทานแต่ละ
ตัวจะเท่ากัน ความต้านทานรวมจะ
เท่ากับผลรวมความต้านทานย่อย ๆ  ที่
นำมาต่อกันและความต่างศักย์ ตัว
ต้านทานแต่ละตัวรวมกันจะเท่ากับความ

สมรรถนะที่ 2 

สมรรถนะย่อยข้อที่ 1 
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหา 

20 20 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ต่างศักย์ปลายตัวต้านทานที่นำมาต่อ
แบบอนุกรม การต่อตัวต้านทานแบบ
ขนานความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทาน
แต่ละตัวจะเท่ากัน เมื่อลวดตัวนำตัด 
ฟลักซ์แม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็กท่ีผ่าน
ลวดตัวนำเปลี่ยนแปลงจะเกิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็นผลให้เกิด
กระแส. สมบัติของสารประกอบคลอ
ไรด์-   ออกไซด์ตามหมู่ตามคาบ 

ทางคณิตศาสตร์  โดย
วิเคราะห์ปัญหา 
วางแผน  หากลวิธีที่
หลากหลายในการ
แก้ปัญหา ตรวจสอบ 
ใช้เหตุผลและ
ดำเนินการจนได้
คำตอบที่สมเหตุสมผล 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและวิทยาการ
อย่างยั่งยืน 

4 คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

10 -
11 

    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการ
เคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าที่ถูกเร่ง เป็น
คลื่นตามขวางมีความถี่ต่อเนื่อง กันเป็น
ช่วงกว้าง เรียกรวมกันว่าสเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี
สนามไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงกับไปกลับมา
ในแนวเดียวเสมอ  

9. สมรรถนะย่อยท่ี3 

แบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด ข้อมูล
ข่าวสาร ในการเรียน 
การทำงาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและวิทยาการ
อย่างยั่งยืน 

10 10 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ฟิสิกส์               รหัสวิชา ว30205                 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่  1              เวลาเรียน 60 ชั่วโมง           จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

       ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในสนามแม่เหล็ก แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในบริ เวณที่มีสนามแม่เหล็ก 
สนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ แกลแวนอมิเตอร์ มอเตอร์กระแสตรง กระแสเหนี่ยวนำ กฎ
การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงวงจร
พื้นฐานของไฟฟ้ากระแสสลับ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบาย
ความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ ความดันบรรยากาศ หลักการทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่อง
อัดไฮดรอลิก แรงพยุงจากของไหล ความตึงผิวของของเหลว แรงหนืดของของเหลว สมบัติของของไหลอุดมคติ 
สมการความต่อเนื่อง สมการแบร์นูลลี การนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบาย
หลักการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ กฎของแก๊สอุดมคติ แบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
อัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๊ส งานที่ทำโดยแก๊สในภาชนะปิด โดยความดันคงตัว ความสัมพันธ์
ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบงาน การนำความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทำงาน
ของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน การคำนวณปริมาณต่าง ๆ ความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ ความร้อนที่เกิด
จากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบายและการสรุปผล ในการศึกษาหาความรู้โดยใช้ กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และรู้เท่าทัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       ระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถทำการโต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองรวมทั้งใช้การ โต้แย้ง เห็นคุณค่า แก้ปัญหา สรา้งสรรค ์ และอธิบายความสัมพันธ์ของหลักการ ทฤษฎี กฎทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อเทคโนโลยี มนุษย์ และสภาพแวดล้อม  เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งมั่น อดทนใน
การศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งม่ันในการทำงาน ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

สาระฟิสิกส์ 



4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่น
ของวัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดิส ความตึงผิวและแรงหนืด
ของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงาน
ในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี 
แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ผลการเรียนรู ้

1. สังเกต และอธิบายเส้นสนามแมเ่หล็ก อธิบายและคำนวณฟลักซแ์ม่เหล็กในบริเวณที่กำหนด รวมทั้งสังเกตและ
อธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเสน้ตรงและโซเลนอยดไ์ด้ 

2. อธิบาย และคำนวณแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่
กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหลก็ รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อน
ที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหวา่งเส้นลวดตวันำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟา้ผา่นได้ 

3. อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องได้ 

4. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ และคำนวณปรมิาณต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมทั้งนำความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้ 

5. อธิบาย และคำนวณความตา่งศกัย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟา้อาร์เอ็มเอสได้ 
6. อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของเคร่ืองกำเนิดไฟฟา้กระแสสลบั 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง 

และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
7. อธิบาย และคำนวณความดนัเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการทำงานของ

แมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

8. ทดลอง อธิบาย และคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 

9. ทดลอง อธิบาย และคำนวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว 

10. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบรน์ูลลี รวมทั้งคำนวณปริมาณตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้อง และนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์
ต่าง ๆได ้

11. อธิบายและคำนวณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ และความร้อน
ที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

12. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

13. อธิบายแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๊ส รวมทั้ง 
      คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
14. อธิบายและคำนวณงานที่ทำโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว  และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ 
     ร้อน พลังงานภายในระบบ และงานรวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องและนำความรู ้ เรื ่อง พลังงาน 
     ภายในระบบไปอธิบายหลักการทำงานของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจำวัน 



รวมผลการเรียนรู้  14  ข้อ 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย  3.3,3.5 

สมรรถนะรอง  

สมรรถนะที่ 2 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน(Mathematics in Everyday Life) 

สมรรถนะย่อย  3.1 

 สมรรถนะหลัก  

   สมรรถนะที่ 6 การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวทิยาการอย่างยั่งยืน  



 

 

        โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ฟิสิกส์               รหัสวิชา ว30205                สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่  1                เวลาเรียน 60 ชั่วโมง         จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 แม่เหล็กไฟฟ้า 1-7 • เส้นสนามแม่เหล็กเป็นเส้นสมมติที่
ใช้แสดงบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 
โดยบริเวณที ่มีเส้นสนามแม่เหล็ก
หนาแน่นมากแสดงว่าเป็นบริเวณที่
สนามแม่เหล็กมีความเข้มมาก 

• ฟล ักซ ์แม ่ เหล ็ก ค ือ จำนวนเส้น
สนามแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่ที่พิจารณา 
และอัตราส่วนระหว่างฟลักซ์แม่เหล็ก
ต่อพื้นที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กคือ 
ขนาดของสนามแม่เหล็ก เขียนแทนได้

ด้วยสมการ 𝐵 =
∅

𝐴
 

• เมื ่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ
เส ้นตรงหร ือโซเลนอยด ์จะเกิด
สนามแม่เหล็กขึ ้นอนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก จะ
เกิดแรงกระทำต่ออนุภาคนั้นคำนวณได้
จากสมการ  𝐹 = 𝐼𝐿𝐵 sin 𝜃 

• กรณีที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งฉาก
เข้าไปในสนามแม่เหล็ก จะทำให้
ประจุเคลื ่อนที ่เปลี ่ยนไปโดยรัศมี
ความโค้งของการเคลื่อนที่คำนวณ
ได้จากสมการ 𝑟 =

𝑚𝑣

𝑞𝐵
 

• ลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและ
อยู ่ในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรง
กระทำต่อลวดตัวนำนั้น โดยทิศทาง
ของแรงหาได้จากกฎมือขวา และ
คำนวณขนาดของแรงได้จากสมการ 
𝐹 = 𝐼𝐿𝐵 sin 𝜃 

สมรรถนะที่ 3  

-  สมรรถนะย่อย
ข้อ 3 ระบุ
ประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งสามารถทำ
การโต้แย้ง
ประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ที่มี
ผลกระทบต่อ
ตนเอง และ
อธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
หลักการ ทฤษฎี 
กฎทาง
วิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อเทคโนโลยี 
มนุษย์ และ
สภาพแวดล้อม   

-  สมรรถนะย่อย
ข้อที ่5 เป็นผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์ 
ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทน
ในการศึกษาหา

25 35 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

เมื่อวางเส้นลวดสองเส้นขนานกันและมี
กระแสไฟฟ้าผ่านทั้งสองเส้น จะเกิดแรง
กระทำระหว่างลวดตัวนำทั้งสองเมื ่อมี
กระแสไฟฟ้าผ ่านขดลวดต ัวนำที ่อย ู ่ ใน
สนามแม่เหล็กจะมีโมเมนต์ของแรงคู ่ควบ
กระทำต่อขดลวดทำให้ขดลวดหมุน ซึ่งนำไปใช้
อธิบายการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยโมเมนต์ของแรงคู่
ควบคำนวณได ้ จากสมการ  𝑀 =

𝑁𝐼𝐴𝐵 sin 𝜃 

• เ ม ื ่ อ ม ี ฟล ั กซ ์ แม ่ เหล็ ก
เปลี่ยนแปลงตัดขดลวดตัวนำจะ
เก ิดอ ี เอ ็มเอฟเหนี ่ยวนำใน
ขดลวดตัวนำนั้นอธิบายได้โดย
ใช้กฎการเหนี ่ยวนำของฟารา
เดย์เขียนแทนได้ด้วยสมการ 

𝜀 = −
∆∅𝐵

∆𝑡
 

• ท ิศทางของกระแสไฟฟ้า
เหนี่ยวนำหาได้โดยใช้กฎของ
เลนซ ์

• ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับอ ี เอ ็มเอฟ
เหนี ่ยวนำไปใช้อธ ิบายการ
ทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
แ ล ะ ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง
เคร ื ่องใช ้ไฟฟ้าต ่าง ๆ เช่น 
แบลล ัสต ์  แบบขดลวดของ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ การเกิด
อีเอ็มเอฟกลับในมอเตอร์ไฟฟ้า 
มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และ
กีตาร์ไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับ
ท ี ่ส ่งไปตามบ้านเร ือน มี
ค ว า ม ต ่ า ง ศ ั ก ย ์ แ ล ะ
กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป

ความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค ์

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ตามเวลาในรูปของฟังก์ชัน
แบบไซน ์

การวัดความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า
สลับใช้ค่ายังผลหรือค่ามิเตอร์ ซึ ่งเป็น
ค่าเฉลี ่ยแบบรากที ่สองของกำลังสอง
เฉลี่ย คำนวณได้จากสมการ 𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝑉0

√2
 และ 𝐼𝑟𝑚𝑠 =

𝐼0

√2
 

• ไฟฟ้ากระแสสลับที่ส่งไปตาม
บ้านเรือน มีความต่างศักย์
แ ล ะ ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาใน
รูปของฟังก์ชันแบบไซน์ 

ไฟฟ้ากระแสสลับที่ผ่านขดลวดปฐมภูมิของ
หม้อแปลงจะทำให้เกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำใน
ขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง โดยอีเอ็มเอฟ
ในขดลวดทุติยภูมิขึ้นกับอีเอ็มเอฟในขดลวด
ปฐมภูมิและจำนวนรอบของขดลวดทั้งสอง 

ตามสมการ 
𝜀2

𝜀1
=

𝑁2

𝑁1
 

2 ของไหล 8-10 • ภาชนะที่มีของเหลวบรรจุอยู่จะมีแรง
เนื ่องจากของเหลวกระทำต่อพื ้นผิว
ภาชนะ โดยขนาดของแรงที ่ของเหลว
กระทำตั้งฉากต่อพื้นที่หนึ่งหน่วยเป็น
ความดันในของเหลว 

• ความดันที ่เคร ื ่องมือวัดได้ เร ียกว่า 
ความด ันเกจ คำนวณได้จากสมการ
 𝑃𝑔 = 𝜌𝑔ℎ ส่วนผลรวมของความ
ดันบรรยากาศและความดันเกจ เรียกว่า
ความดันสัมบูรณ์ คำนวณได้จากสมการ
𝑃 = 𝑃0 + 𝑃𝑔 

• ค่าของความดันอ่านได้จากเครื ่องวัด
ความดัน เช่นแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ 

• เมื่อเพิ่มความดัน ณ ตำแหน่งใด ๆ ใน
ของเหลวที่อยู่นิ่งในภาชนะปิด ความดัน

สมรรถนะที่ 3  

-  สมรรถนะย่อย
ข้อ 3 ระบุ
ประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งสามารถทำ
การโต้แย้ง
ประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ที่มี
ผลกระทบต่อ
ตนเอง และ
อธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
หลักการ ทฤษฎี 

15 30 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ที ่ เพ ิ ่มข ึ ้นจะส ่งผ่านไปทุก ๆ จ ุดใน
ของเหลวนั้น เรียกว่า กฎพาสคัล กฎนี้
นำไปใช้อธิบายการทำงานของเครื ่อง
อัดไฮดรอลิก 

• วัตถุที่อยู่ในของไหลทั้งหมดหรือเพียง
บางส ่วนจะถูกแรงพยุงจากของไหล
กระทำ โดยขนาดแรงพยุงเท่ากับขนาด
น้ำหนักของของไหลที่ถูกวัตถุแทนที่ตาม
หลักของอาร์คิมีดีสซึ่งใช้อธิบายการลอย
การจมของวัตถุต่าง ๆในของไหล ขนาด
แรงพยุงจากของไหลคำนวณได้จาก
สมการ 

𝐹𝐵 = 𝜌𝑉𝑔 

• ความตึงผิวเป็นสมบัติของของเหลวที่
ย ึ ดผ ิ วของ เหลวไว ้ ด ้ วยแรงด ึ งผิ ว 
ปรากฏการณ์ที ่เป็นผลจากความตึงผิว 
เช่น การเดินบนผิวน้ำของแมลงบางชนิด 
การซึมตามรูเล็ก หรือ การโค้งของผิว
ของเหลว โดยความตึงผิวของของเหลว

คำนวณได้จากสมการ   𝛾 =
𝐹

𝑙
 

• ความหนืดเป็นสมบัติของของไหล วัตถุ
ที่เคลื่อนที่ในของไหลจะมีแรงเนื่องจาก
ความหนืดต้านการเคลื ่อนที ่ของวัตถุ 
เรียกว่า แรงหนืด 

• ของไหลอุดมคติเป็นของไหลที่มีการ
ไหลอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีความหนืด บีบ
อัดไม่ได้ และไหลโดยไม่หมนุ มีอัตราการ
ไหลตามสมการความต่อเนื่อง Av = ค่า
คงตัว 

• ตำแหน่งสองตำแหน่งบนสายกระแส
เดียวกันของของไหลอุดมคติที่ไหลอย่าง
สม่ำเสมอ จะมีผลรวมของความดัน
สัมบูรณ์ พลังงานจลน์ต่อหนึ ่งหน่วย
ปริมาตร และพลังงานศักย์ต่อหนึ่งหน่วย

กฎทาง
วิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อเทคโนโลยี 
มนุษย์ และ
สภาพแวดล้อม   

-  สมรรถนะย่อย
ข้อที ่5 เป็นผู้มี
จติวิทยาศาสตร์ 
ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทน
ในการศึกษาหา
ความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค ์

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ปริมาตร เป็นค่าคงตัวตามสมการแบร์

น ู ล ลี   𝑃 +
1

2
𝜌𝑣2 + 𝜌𝑔ℎ =

ค่าคงตัว 

• แก๊สอุดมคติเป็นแก๊สที่โมเลกุลมีขนาด
เล ็กมากไม่ม ีแรงย ึดเหนี ่ยวระหว ่าง
โมเลกุล มีการเคลื่อนที่แบบสุ่ม และมี
การชนแบบยืดหยุ่น 

• ความส ั มพ ันธ ์ ระหว ่ า งคว ามดัน 
ปริมาตร และอุณหภูมิของแก๊สอุดมคติ
เป็นไปตามกฎของแก๊สอุดมคติ เขียน
แทนได้ด้วยสมการ 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 = 𝑁𝑘𝐵𝑇 

• จากแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ กฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน และจากกฎของ
แก๊สอุดมคติ ทำให้สามารถศึกษาสมบัติ
ทางกายภาพบางประการของแก๊สได้ 
ได้แก่ ความดัน พลังงานจลน์เฉลี่ยและ
อัตราเร็วอาร์เอ็มเอส ของโมเลกุลของ
แก๊สได้ 

• จากทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ความดันและ
พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สมี
ความสัมพันธ์ตามสมการ 

𝑃𝑉 =
2

3
𝑁𝐸𝑘

̅̅ ̅ 

ส่วนอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุล
ข อ ง แ ก ๊ ส ค ำ น ว ณ ไ ด ้ จ า ก ส ม ก า ร  

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √
3𝑘𝐵𝑇

𝑚
 

 

3 ความร้อนและ
ทฤษฏีจลน์
ของแก๊ส 

11-
14 

• เมื ่อสสารได้ร ับหรือคายความร ้อน 
สสารอาจมีอุณหภูมิเปลี่ยนไป และสสาร
อาจเปล ี ่ ยนสถานะโดยไม ่ เปล ี ่ ยน
อุณหภูมิ ซึ ่งปริมาณความร้อนที่ทำให้

สมรรถนะที่ 3  

-  สมรรถนะย่อย
ข้อ 3 ระบุ

20 35 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

สสารเปลี ่ยนอุณหภูมิคำนวณได้จาก
สมการ 

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑇ส ่ ว น ป ร ิ ม า ณ ข อ ง
พลังงานความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยน
สถานะคำนวณได้จากสมการ 𝑄 =

𝑚𝐿 

• วัตถุที ่มีอ ุณหภูมิส ูงกว่าจะถ่ายโอน
ความร้อนไปสู่วัตถุที ่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 
เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน โดย
ปริมาณความร ้อนที ่ว ัตถ ุหน ึ ่ งให ้จะ
เท่ากับปริมาณความร้อนที่วัตถุหนึ่งรับ 
เขียนแทนได้ด้วยสมการ 

𝑄ลด = 𝑄เพิ่ม 

• เมื่อวัตถุมีอุณหภูมิเท่ากันจะไม่มีการ
ถ่ายโอน ความร้อน เรียกว่าวัตถุอยู่ใน
สมดุลความร้อน 

• สมบัติที ่วัสดุเปลี่ยนรูปและกลับสู่รูป
เดิม เมื ่อหยุดออกแรงกระทำเรียกว่า 
สภาพยืดหยุ่น ถ้ายังออกแรงต่อไป วัสดุ
จะขาดหรือเสียรูปอย่างถาวร 

• ในกรณีที่วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความ
ยาวถ้าออกแรงกระทำต่อเส้นลวดไม่เกิน
ขีดจำกัดการแปรผันตรง ความยาวที่
เพิ่มขึ้นของเส้นลวดแปรผันตรงกับขนาด
ของแรงดึง ทำให้ความเครียดตามยาวที่
เกิดขึ้นแปรผันตรงกับความเค้นตามยาว 
โดยความเค้นตามยาวคำนวณได้จาก
สมการ 

σ =
𝐹

𝐴
  ส ่วนความเคร ียดตามยาว

คำนวณได้จากสมการ 𝜀 =
∆𝐿

𝐿0
 

• อ ัตราส ่ วนความ เค ้นตามยาวต่อ
ความเครียดตามยาว เรียกว่า มอดุลัส
ของยัง ซ ึ ่งม ีค ่าข ึ ้นกับชนิดของวัสดุ 

ประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งสามารถทำ
การโต้แย้ง
ประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ที่มี
ผลกระทบต่อ
ตนเอง และ
อธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
หลักการ ทฤษฎี 
กฎทาง
วิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อเทคโนโลยี 
มนุษย์ และ
สภาพแวดล้อม   

-  สมรรถนะย่อย
ข้อที ่ 5 เป็นผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์ 
ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทน
ในการศึกษาหา
ความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค ์

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

คำนวณได้จากสมการ  𝑌 =
𝜎

𝜀
  หรือ  

𝑌 =
𝐹/𝐴

∆𝐿/𝐿0
 

• ถ้าวัสดุมีมอดุลัสของยังสูงแสดงวา่วัสดุ
นั ้นเปลี ่ยนแปลงความยาวได้น้อย ถ้า
ออกแรงเพิ ่มข ึ ้นเก ินขีดจำกัดสภาพ
ยืดหยุ่น วัสดุไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพ
เดิมได้ สมบัตินี้นำไปใช้พิจารณาในการ
เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

รวมตลอดภาคเรียน  60 100 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 



รหัสวิชา ว30207            รายวิชาโลก และการเปลี่ยนแปลง               สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4         ภาคเรียนที่ 1    เวลา 40  ชั่วโมง            จำนวน 1.0  หน่วยกิต 

 

               สืบค้น อธิบาย การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก ข้อมูลที่สนับสนุนหลักฐานทาง
ธรณีวิทยาการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี แนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีหลักฐาน
ทางธรณีวิทยา ลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ทำให้ความ
รุนแรงของการปะทุและรูปร่างของภูเขาไฟ สาเหตุกระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจาก
แผ่นดินไหว สาเหตุกระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ พื้นที่เสี่ยงภัย แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย ชนิดแร่ สมบัติการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ จำแนกประเภท และระบุชื่อหินรวมทั้งวิเคราะห์
สมบัติและนำเสนอการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรหิน กระบวนการเกิด และการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่าน
หิน โดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา สมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมและถ่านหิน การนำไปใช้ประโยชน์
ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

               อ่าน ฟังและดู เรื ่องราวเกี่ยวกับความรู ้ทางวิชาการ วรรณคดี วรรณกรรม บทละคร ข่าวสาร 
เหตุการณ์ โฆษณา เรื่องราวต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
แสดงความรู้สึกความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ แปลความ ประเมิน และสังเคราะห์ ร้อยแก้วและร้อย
กรองได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตน 

สามารถระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถทำการโต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที ่มี
ผลกระทบต่อตนเอง และอธิบายความสัมพันธ์ของหลักการ ทฤษฎี กฎทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อเทคโนโลยี มนุษย์ 
และสภาพแวดล้อมเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งมั่น อดทนในการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ใฝ่เรียนรู้ มีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ผลการเรียนรู้ 

ข้อที่ 1   อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลกพร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 

ข้อที่ 2   อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 

ข้อที่ 3    ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีพร้อม
ยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 

ข้อที่ 4    วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบันและอธิบายลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต 

ข้อที่ 5   อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ทำให้ความรุนแรงของการปะทุและ
รูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและ
การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 



ข้อที่ 6   อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

ข้อที่ 7   อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ
นำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

ข้อที่ 8  ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและนำเสนอการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ที่
เหมาะสม 

ข้อที่ 9  ตรวจสอบ จำแนกประเภท และระบุชื่อหินรวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและนำเสนอการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรหินที่เหมาะสม 

ข้อที่ 10   อธิบายกระบวนการเกิด และการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยา 

ข้อที่ 11   อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมและถ่านหิน พร้อมนำเสนอการใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 

 

รวมทั้งหมด 11  ผลการเรียนรู้      

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย  3.3,3.5 

สมรรถนะรอง  

สมรรถนะที่ 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน(Mathematics in Everyday Life) 

สมรรถนะย่อย  3.1 

 สมรรถนะหลัก  

   สมรรถนะที่ 6 การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     โครงสร้างรายวิชา 

     รายวิชาโลกและการเปลี่ยนแปลง                                                         รหัสวิชา ว30207 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4         ภาคเรียนที่ 1             เวลา  40 ชั่วโมง         จำนวน 1.0 หน่วยกิต       

                                        สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 โครงสร้างของ
โลก 

ข้อ 1    

ข้อ 2   

ข้อ 3  

ข้อ 4  

 

การศึกษาโครงสร้างโลก
สามารถแบ่งชั้นโครงสร้าง
โลกได้ 2 แบบ คือ 
โครงสร้างโลกตาม
องค์ประกอบทางเคมี แบ่ง
ได้เป็น 3 ชั้นได้แก ่เปลือก
โลก เนื้อโลก และแก่นโลก 
และโครงสร้างโลกตาม
สมบัติเชิงกล แบ่งได้เป็น 
5 ชั้นได้แก ่ธรณีภาค ฐาน
ธรณีภาค มัชฌิมภาคแก่น
โลกชั้นนอก และแก่นโลก
ชั้นใน  

• แผ่นธรณีต่าง ๆ เป็น
ส่วนประกอบของธรณีมี
การเปลี่ยนแปลงขนาด
และตำแหน่งตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน อธิบายได้
ตามทฤษฎีธรณีแปร
สัณฐาน  

• การพาความร้อนของ
แมกมาภายในโลก ทำให้
เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณี ตามทฤษฎีธรณีแปร
สัณฐาน 

-หลักฐานทางธรณีวิทยา 
ได้แก่ ธรณีสัณฐาน 

และธรณีโครงสร้างที่
บริเวณแนวรอยต่อของ 

แผ่นธรณี เช่น ร่องลึกก้น
สมุทร หมู่เกาะภูเขาไฟรูป

สมรรถนะที่ 3 
สมรรถนะย่อยข้อ 3 
ระบุประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
สามารถทำการโต้แย้ง
ประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ที่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 
และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
หลักการ ทฤษฎี กฎ
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
เทคโนโลยี มนุษย์ และ
สภาพแวดล้อม 

สมรรถนะย่อยข้อที่5 
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ 
ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทนใน
การศึกษาหาความรู้
โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค ์

สมรรถนะที่ 6 การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

16 30 

 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

โค้ง แนวภูเขาไฟ แนว
เทือกเขา หุบเขาทรุดและ
สันเขากลางสมุทร แนว
รอยต่อของแผ่นธรณีมี 3 
รูปแบบด้แก ่แนวแผ่น
ธรณีแยกตัว แนวแผ่นธรณี 

• การลำดับชั้นหิน เป็น
การศึกษาการวางตัว 

การแผ่กระจาย ลำดับอายุ 
ความสัมพันธ์ของชั้นหิน
รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง และ
หลักฐานทางธรณีวิทยาอ่ืน 
ๆ ที่ปรากฏ  

• หลักฐานทางธรณีวิทยา 
ได้แก่ ซากดึกดำบรรพ์หิน 
และลักษณะโครงสร้างทาง
ธรณี คำนวณได้จาก
ไอโซโทปของธาตุ 

• ข้อมูลจากอายุ
เปรียบเทียบและอายุ
สัมบูรณ์ 

สามารถนำมาจัดทำมาตรา
ธรณีกาล คือ การลำดับ 

ช่วงเวลาของโลกตั้งแต่เกิด
จนถึงปัจจุบัน 

แบ่งออกเป็น บรมยุค 
มหายุค ยุค และสมัย  



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

2 ปรากฏการณ์
ทางธรณีวิทยา 

ข้อ 5     

ข้อ 6 

ข้อ 7      

• ภูเขาไฟระเบิด เกิดจาก
การแทรกดันของแมกมา
ขึ้นมาตามส่วนเปราะบาง 
หรือรอยแตกบนเปลือก
โลก มักพบหนาแน่น
บริเวณรอยต่อระหว่าง
แผ่นธรณี ความรุนแรงของ
การปะทุและรูปร่างของ
ภูเขาไฟที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ
แมกมา ผลจากการระเบิด
ของภูเขาไฟมีทั้งประโยชน์
และโทษ  

• แผ่นดินไหวเกิดจากการ
ปลดปล่อยพลังงานที่
สะสมไว้ของเปลือกโลกใน
รูปของคลื่นไหวสะเทือน
แผ่นดินไหวมีขนาดและ
ความรุนแรงแตกต่างกัน
ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวมักอยู่
บริเวณรอยต่อของแผ่น
ธรณี และพ้ืนที่ภายใต้ 

• สึนาม ิคือคลื่นน้ำที่เกิด
จากการแทนที่มวลน้ำใน
ปริมาณมหาศาล ส่วนมาก
จะเกิดในทะเลหรือ
มหาสมุทร โดยคลื่นมี
ลักษณะเฉพาะ คือความ
ยาวคลื่นมากและเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วสูงสึนามิ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่

1. สมรรถนะย่อยท่ี 1. 
อ่าน ฟังและดู 
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ความรู้ทางวิชาการ 
วรรณคดี วรรณกรรม 
บทละคร ข่าวสาร 
เหตุการณ์ โฆษณา 
เรื่องราวต่าง ๆทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถ
แสดงความรู้สึกความ
คิดเห็น วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ตีความ แปล
ความ ประเมิน และ
สังเคราะห์ ร้อยแก้ว
และร้อยกรองได้อย่าง
ถูกต้อง มีเหตุผล 
ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างจากตน 

สมรรถนะที่ 6 การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

10 25 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

มนุษย์และสิ่งก่อสร้างใน
บริเวณชายหาดนั้น  

3 หินและแร่ ข้อ 8 

ข้อ 9    

• แร่ คือ ธาตุหรือ
สารประกอบอนินทรีย์ที่มี
สถานะเป็นของแข็ง 
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มี
โครงสร้างภายในที่เป็น
ระเบียบ และมีสูตรเคมี
และสมบัติอ่ืน ๆ ที่แน่นอน  

• ทรัพยากรแร่สามารถ
นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ 

ในอุตสาหกรรมได้หลาย
ประเภท เช่น อาหารและ
ยาเครื่องมือแพทย์ 

สมรรถนะที่ 3 
สมรรถนะย่อยข้อที่ 5 
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ 
ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทนใน
การศึกษาหาความรู้
โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค ์

สมรรถนะที่ 6 การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

8 25 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
อัญมณี 

• หิน เป็นมวลของแข็งที่
ประกอบด้วยแร่ ตั้งแต่1 
ชนิดขึ้นไป สามารถจำแนก
ตามลักษณะการเกิดและ
เนื้อหิน ได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร การระบุชื่อ
ของหินแต่ละประเภท จะ
ใช้ลักษณะและ
องค์ประกอบทางแร่ของ
หินเป็นเกณฑ ์หินสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้หลาย
ด้าน เช่น วัสดุก่อสร้าง
เครื่องประดับ วัตถุดิบใน
อุตสาหกรรม 

4 ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ 

ข้อ 10   

ข้อ 11  

 

• ทรัพยากรปิโตรเลียม
และถ่านหินเป็นทรัพยากร
สิ้นเปลืองที่มีอยู่อย่าง
จำกัด ใช้แล้วหมดไปถูก
นำมาใช้ในอุตสาหกรรม ที่
สำคัญของประเทศ เช่น
การคมนาคม การผลิต
ไฟฟ้า เชื้อเพลิงใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

• การศึกษากระบวนการ
เกิดและการสำรวจ 

แหล่งปิโตรเลียมและถ่าน
หินต้องใช้ความรู้ 

สมรรถนะที่ 10 
สมรรถนะย่อยที่ 1 

เรียนรู้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
และหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

สมรรถนะที่ 6 การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

6 20 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

พ้ืนฐานธรณีวิทยาหลาย
ด้าน เช่น ตะกอน
วิทยาการลำดับชั้นหิน 
ธรณีโครงสร้าง รวมทั้ง
วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมเพ่ือที่จะนำ
ทรัพยากรมาใช้ได้อย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน 

 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ฟิสิกส์                รหัสวิชา ว30208      สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6         ภาคเรียนที่ 2         เวลา  60  ชั่วโมง       จำนวน 1.5 หน่วยกิต      

 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายฟิสิกส์อะตอม อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน รังสีแคโทด การทดลอง
ของทอมสัน การทดลองของมิลลิแกน แบบจำลองอะตอม แบบจำลองอะตอมของทอมสัน แบบจำลองอะตอม
ของรัทเทอร์ฟอร์ด สเปกตรัมของอะตอม สเปกตรัมจากอะตอมของแก๊ส การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุดำ 
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ระดับพลังงานของอะตอม การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ รังสีเอกซ์ ความไม่สมบูรณ์
ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน 
สมมติฐานเดอบรอยล์ กลศาสตร์ควอนตัม หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก โครงสร้างอะตอมตามแนวคิด
กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การค้นพบกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส องค์ประกอบของ
นิวเคลียส การค้นพบนิวตรอน การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี  ไอโซโทป เสถียรภาพของนิวเคลียส แรง
นิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ อันตรายจากรังสี และการป้องกัน การค้นคว้าวิจัยและประโยชน์ด้านฟิสิกส์อนุภาค  
อ่าน ฟังและดู เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการ วรรณคดี วรรณกรรม บทละคร ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณา 
เรื่องราวต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงความรู้สึกความ
คิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ แปลความ ประเมิน และสังเคราะห์ ร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถู กต้อง มี
เหตุผล ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตน 

สามารถระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถทำการโต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที ่มี
ผลกระทบต่อตนเอง และอธิบายความสัมพันธ์ของหลักการ ทฤษฎี กฎทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อเทคโนโลยี มนุษย์ 
และสภาพแวดล้อมเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งมั่น อดทนในการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ใฝ่เรียนรู้ มีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน รวมทั้ง
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 



2. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงาน โฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน และฟังก์ชัน
งานของโลหะ 

3. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ 
4. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
5. อธิบายและคำนวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี  รวมทั้งทดลอง อธิบาย และคำนวณจำนวน

นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต 
6. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
7. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมทั้งคำนวณพลังงานนิวเคลียร์ 
8. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ   
9. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจำลองมาตรฐานและการใช้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัย

ด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ 
 

รวม 9 ผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย  3.3,3.5 

สมรรถนะรอง  

สมรรถนะที่ 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน(Mathematics in Everyday Life) 

สมรรถนะย่อย  3.1 

 สมรรถนะหลัก  

   สมรรถนะที่ 6 การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ฟิสิกส์               รหัสวิชา ว30208                 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ภาคเรียนที่  2             เวลาเรียน 60 ชั่วโมง         จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ฟิสิกส์
อะตอม 

ข้อ 1-5 

 

 

 

     แนวความคิดอะตอม สรุปว่าสาร
ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่สุด คือ
อะตอม การค้นพบอิเล็กตรอนของทอม
สัน อิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
อะตอม การหามวลและประจุของ
อิเล็กตรอนตามวิธีของทอมสันและ 
มิลลิแกน ศึกษาโครงสร้างอะตอม การ
แผ่รังสีของวัตถุดำตามสมมติฐานของ
พลังค์  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของไอน์สไตน์เพื่อ
อธิบาย  ปรากฏการณ์ โฟโตอิเล็กทริก   

สมรรถนะที่ 3 
สมรรถนะย่อยข้อ 3 
ระบุประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
สามารถทำการโต้แย้ง
ประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ที่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 
และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
หลักการ ทฤษฎี กฎ
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
เทคโนโลยี มนุษย์ และ
สภาพแวดล้อม 

สมรรถนะย่อยข้vที5่ 
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ 
ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทนใน
การศึกษาหาความรู้โดย
ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค ์

สมรรถนะที่ 6 การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

30 50 

2 ฟิสิกส์
นิวเคลียร์ 

ข้อ 6-9     กัมมันตภาพรังสีของ แบ็กเกอแรล 
สมบัติของรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุ
กัมมันตรังสี ศึกษาโครงสร้างของ
นิวเคลียส เพ่ือใช้อธิบายการสลายของ
ธาตุกัมมันต รังสี ที่สลายให้รังสีแอลฟา 
บีตา และแกมมา ศึกษาสมมติฐานของ
รัทเทอร์ฟอร์ดและชอดดี 

1. สมรรถนะย่อยท่ี 1. 
อ่าน ฟังและดู เรื่องราว
เกี่ยวกับความรู้ทาง
วิชาการ วรรณคดี 
วรรณกรรม บทละคร 
ข่าวสาร เหตุการณ์ 
โฆษณา เรื่องราวต่าง ๆ

30 50 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

แรงนิวเคลียร์ และพลังงานยึดเหนี่ยว 
พลังงานยึดเหนี่ยว ต่อนิวคลีออน  
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน
ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและ
พลังงานนิวเคลียร์  

ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถ
แสดงความรู้สึกความ
คิดเห็น วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ตีความ แปล
ความ ประเมิน และ
สังเคราะห์ ร้อยแก้ว
และร้อยกรองได้อย่าง
ถูกต้อง มีเหตุผล 
ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างจากตน 

สมรรถนะที่ 6 การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว30209   รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5       ภาคเรียนที่  2             จำนวน 40  ชั่วโมง            จำนวน 1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันและผลที่มีต่ออุณหภูมิ 
อากาศในแต่ละบริเวณของโลกกระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลกผลของแรงเนื่องจากความแตกต่าง
ของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลางและแรงเสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศการ
หมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศปัจจัยที่ทำให้เกิดการแบ่งชั้นน้ำในมหาสมุทรปัจจัย
ที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรผลของการ
หมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่าง
เสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆและลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลสนับสนุนเหตุการณ์ที่เป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และนำเสนอแนวปฏิบัติของมนุษย์ที่มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้นจากแผนที่
อากาศและข้อมูลสารสนเทศอ่ืน ๆ เพ่ือวางแผนในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพ
ลมฟ้าอากาศ และ ในการศึกษาหาความรู้โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และรู้เท่าทัน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถตั้งคำถามที่เก่ียวกับปรากฎการณ์ต่างๆทำการทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ออกแบบการทดลองเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์มาสร้างคำอธิบายทางปรากฎการณ์
ในเชิงวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้ นข้อมูล 
บันทึก และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจกล้าพูด กล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นและ



ทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็น
คุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน  ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  และมุ่งพัฒนาสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานของความพอเพียง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม มีคุณธรรมด้านวินัย และค่านิยมที่เหมาะสม  มีความซื่อสัตย์  อดทน 
รอบคอบ มีเหตุผลรวมทั้งใช้การ โต้แย้ง เห็นคุณค่า แก้ปัญหา สร้างสรรค์  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 
ผลการเรียนรู้ 

สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การ
หมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ 

1. อธิบายปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันและผลที่มีต่ออุณหภูมิ 
อากาศในแต่ละบริเวณของโลก 

2. อธิบายกระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก 

3. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลางและแรงเสียด
ทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ 
4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ 
5. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการแบ่งชั้นน้ำในมหาสมุทร 
6. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร 
7. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 
9. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆและลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง 

10. อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน 

11. วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และนำเสนอแนวปฏิบัติของ
มนุษย์ที่มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

12. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ 

13. วิเคราะห์ และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศอ่ืน ๆ เพ่ือ
วางแผนในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 

 



รวมทั้งหมด   13  ผลการเรียนรู้  
สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย  3.1 

สมรรถนะรอง  

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย  8.5 

 สมรรถนะหลัก  

           สมรรถนะที่ 6 การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงสร้างรายวิชา  

รหัสวิชา ว30209  รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ1   สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5       ภาคเรียนที่  2         จำนวน 40  ชั่วโมง                จำนวน 1.0  หน่วยกิต 

 

หน่ว
ยท่ี 

 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

 

สาระสำคัญ 

สมรรถนะการ
เรียนรู้ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1 สมดุล
พลังงาน
โลก 

ข้อ 1-
4 

บริเวณต่าง ๆ ของโลกได้รับพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนที่ผ่านเข้ามาใน
ชั้นบรรยากาศจนถึงพ้ืนผิวโลก จะเกิด
กระบวนการสะท้อนดูดกลืน และถ่ายโอน
พลังงาน แล้วปลดปล่อยกลับสู่อวกาศ
แตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ พลังงาน
จากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยที่โลกได้รับเท่ากับ
พลังงานเฉลี่ยที่โลกปลดปล่อยกลับสู่อวกาศ
ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก ส่งผลให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนผิวโลกในแต่ละปี
ค่อนข้างคงที่ การหมุนเวียนของอากาศ
เกิดข้ึนจากความกดอากาศท่ีแตกต่างกัน
ระหว่างสองบริเวณโดยอากาศเคลื่อนที่จาก
บริเวณท่ีมีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณท่ี
มีความกดอากาศต่ำซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนใน
การเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบการ
หมุนรอบตัวเองของโลกจะทำให้เกิดแรงคอริ
ออลิสซึ่งมีผลให้ทิศทางการเคลื่อนที่ 

ของอากาศเบนไป โดยอากาศที่เคลื่อนที่ใน
บริเวณซีกโลกเหนือจะเบนไปทางขวาจาก
ทิศทางเดิมส่วนบริเวณซีกโลกใต้จะเบนไป
ทางซ้ายจากทิศทางเดิม เช่น ลมค้า และ
มรสุม แรงสู่ศูนย์กลางซึ่งทำให้เกิดการหมุน

สมรรถนะที่ 3 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย
ข้อที่ 3.1 
สมรรถนะที่ 6 
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

12 30 



หน่ว
ยท่ี 

 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

 

สาระสำคัญ 

สมรรถนะการ
เรียนรู้ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ของลม เช่นพายุหมุนเขตร้อน ทอร์นาโด 
พายุงวงช้าง และแรงต้านการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ หรือแรงเสียดทานส่งผลต่ออัตราเร็วลม 
เช่น พายุไต้ฝุ่น แต่ละบริเวณของโลกมีความ
กดอากาศแตกต่างกันประกอบกับอิทธิพล
จากการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้
อากาศในแต่ละซีกโลกเกิดการหมุนเวียน
ของอากาศตามเขตละติจูด  

2 ภูมิอากาศ
โลก 

ข้อ 5-
11 

น้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิและความเค็มของ
น้ำแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ และแต่ละ
ระดับความลึก แบ่งชั้นน้ำได้เป็น ๓ ชั้น คือ 
น้ำชั้นบน น้ำชั้นเทอร์โมไคลน์และน้ำชั้นล่าง 
การหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหน้าใน
มหาสมุทรได้รับอิทธิพลจากการหมุนเวียน
ของอากาศในแต่ละแถบละติจูดเป็นปัจจัย
หลัก ประกอบกับแรงคอริออลิสทำให้
บริเวณซีกโลกเหนือมีการไหลเวียนของ
กระแสน้ำผิวหน้าในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 
และทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ การ
หมุนเวียนอากาศและน้ำในมหาสมุทร ส่งผล
ต่อลักษณะอากาศ สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไป เกิดผลกระทบต่อ
สภาพลมฟ้าอากาศ เช่น ปรากฏการณ์เอลนี
โญและลานีญา  เสถียรภาพอากาศ 
หมายถึง สภาวะของบรรยากาศท่ีช่วย
ส่งเสริมหรือยับยั้งให้ก้อนอากาศเคลื่อนที่ข้ึน
ลงในแนวดิ่ง ในกรณีที่ก้อนอากาศมีอุณหภูมิ
ต่ำกว่าอุณหภูมิของอากาศที่อยู่โดยรอบ
ก้อนอากาศนั้นจะไม่สามารถยกตัวสูงขึ้นได้
มากนักและจมตัวกลับสู่ที่เดิม เรียกว่า 
อากาศมีเสถียรภาพ แนวปะทะอากาศเกิด

สมรรถนะที่ 3 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย
ข้อที่ 3.1 

สมรรถนะที่ 6 
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

18 40 



หน่ว
ยท่ี 

 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

 

สาระสำคัญ 

สมรรถนะการ
เรียนรู้ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

จากการเคลื่อนที่ปะทะกันของก้อนอากาศท่ี
สมบัติต่างกันตั้งแต่สองก้อนขึ้นไป แนว
ปะทะอากาศแบ่งออกได้ ๔ รูปแบบคือ แนว
ปะทะอากาศอุ่น แนวปะทะอากาศเย็น แนว
ปะทะอากาศรวมแนวปะทะอากาศคงที่  
โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ โดย
ปริมาณพลังงานเฉลี่ยที่โลกได้รับเท่ากับ
พลังงานเฉลี่ยที่โลกปลดปล่อยกลับสู่อวกาศ 
ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก ส่งผลให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในแต่ละปีค่อนข้าง
คงท่ีและมีลักษณะภูมิอากาศที่ไม่
เปลี่ยนแปลง หากสมดุลพลังงานของโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงไป จะทำให้อุณหภูมิ
เฉลี่ยของพ้ืนผิวโลกและภูมิอากาศเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ
เฉลี่ยโลก การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลก
การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ำทะเล การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทั้งทางบกและ
ทางทะเล มนุษย์อาจมีส่วนช่วยในการชะลอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกได้โดยการ
ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุล
พลังงานที่เกิดจากกระทำของมนุษย์ 

3 แผนที่
อากาศ 

ข้อ 
12-13 

แบบแสดงข้อมูลของสถานีตรวจอากาศผิว
พ้ืนเป็นการแสดงข้อมูลตรวจอากาศท่ีแสดง
ในรูปสัญลักษณ์หรือตัวเลขที่ปรากฏบนแผน
ที่อากาศเช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความกด
อากาศ ความเร็วและทิศทางลม ปริมาณ
และชนิดของเมฆ ทำให้ทราบลักษณะ
อากาศ ณ สถานีนั้น ๆ ในเวลาที่มีการ

สมรรถนะที่ 3 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
 สมรรถนะย่อย 
ข้อที่ 3.1 

10 30 



หน่ว
ยท่ี 

 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

 

สาระสำคัญ 

สมรรถนะการ
เรียนรู้ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ตรวจวัด เมื่อนำขอ้มูลของสถานีตรวจ
อากาศผิวพ้ืนมาแสดงในแผนที่อากาศทำให้
สามารถวิเคราะห์ลักษณะอากาศในบริเวณ
กว้างได้ เช่นบริเวณความกดอากาศสูง 
หย่อมความกดอากาศต่ำพายุหมุนเขตร้อน 
ร่องความกดอากาศต่ำ การแปลความหมาย
สัญลักษณ์ท่ีปรากฏบนแผนที่อากาศ 
ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศอ่ืน ๆ เช่น
โปรแกรมประยุกต์เก่ียวกับการพยากรณ์
อากาศเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่าย
ดาวเทียม และค่าทางสถิติ สามารถนำมา
วิเคราะห์รูปแบบคาดการณ์การเกิดและการ
เปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ
ในช่วงเวลาต่าง ๆซึ่งสามารถนำมาใช้วาง
แผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพ
ลมฟ้าอากาศ เช่น การเลือกช่วงเวลาในการ
เพาะปลูกให้สอดคล้องกับฤดูกาลการ
เตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน 

 

สมรรถนะที่ 6 
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

รวมตลอดภาคเรียน  40 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว30210 รายวิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2   สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6         ภาคเรียนที่  2         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หน่วยกิต 



ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายส่วนประกอบบนทรงกลมฟา้ การระบุตำแหน่งบนทรงกลมฟ้า การเคลื่อนที่ปรากฏ
ของดวงอาทิตย์และดวงดาว เวลาสุริยคติ มุมห่างและตำแหน่งของดาวเคราะห์ในวงโคจร การเคลื่อนที่ปรากฏของดาว
เคราะห์วงในและดาวเคราะห์วงนอก เทคโนโลยีกับการสำรวจอวกาศ  เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ในการศึกษาหาความรู ้โดยใช้  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และรู้เท่าทัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 
การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่ถูกต้องตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 อ่าน ฟังและดูกล้าพูด กล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นและทำงาน ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการ วรรณคดี วรรณกรรม บทละคร ข่าวสาร เหตุการณ์ โฆษณา เรื่องราวต่าง ๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงความรู้สึกความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ 
ตีความ แปลความ ประเมิน และสังเคราะห์ ร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างจากตน 

สามารถระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถทำการโต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง และอธิบายความสัมพันธ์ของหลักการ ทฤษฎี กฎทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อเทคโนโลยี มนุษย์ และสภาพแวดล้อม
เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู ้ มุ ่งมั ่น อดทนในการศึกษาหาความรู้รวมทั้งใช้การ โต้แย้ง เห็นคุณค่า แก้ปัญหา 
สร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
ที่เหมาะสม ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงานผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ผลการเรียนรู ้

1.   สร้างแบบจำลองทรงกลมฟ้า สังเกตและเชื่อมโยงจุดและเส้นสำคัญของแบบจำลองทรงกลมฟ้ากับท้องฟ้าจริง 
และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร 

2.   สังเกตท้องฟ้าและอธิบายเส้นทางการข้ึน การตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
3.   อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ผ่านเมริเดียนของผู้สังเกต

ในแต่ละวัน 
4.   อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก 
5.   อธิบายมุมห่างที่สัมพันธ์กับตำแหน่งในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับตำแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์ที่สังเกตได้

จากโลก 
6.   สืบค้นข้อมูล อธิบายการสำรวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ 

สถานีอวกาศ และนำเสนอแนวคิดการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือใน
อนาคต 

7.   สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และนำเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/หรือกล้อง
โทรทรรศน์ 

รวม  7 ผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะการเรียนรู้ 



สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย  3.3,3.5 

สมรรถนะรอง  

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย  8.5 

 สมรรถนะหลัก  

           สมรรถนะที่ 6 การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว30210  รายวิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่  2                เวลาเรียน 40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หน่วยกิต
กิตสัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 

ลำดั
บท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ทรงกลม
ฟ้า 

ข้อ 1-
4 

• ทรงกลมฟ้า เป็นทรงกลมสมมติ
ขนาดใหญ่ที่มีรัศมีอนันต์ มีจุด
ศูนย์กลางของโลกเป็นจุดศูนย์กลาง
ของทรงกลมฟ้า มีดวงดาวและเทห์
ฟ้าต่าง ๆปรากฏอยู่บนผิวของทรง
กลมฟ้านี้ การระบุพิกัดของดวงดาว
และเทห์ฟ้าต่าง ๆ บนทรงกลมฟ้า
ตามระบบที่สำคัญ ได้แก่ 
 ระบบขอบฟ้า เป็นระบบที่อ้างอิง
จากตำแหน่งผู้สังเกตบนโลก โดยระบุ

สมรรถนะที่ 3 
สมรรถนะย่อยข้อ 
3 ระบุประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งสามารถทำ
การโต้แย้งประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์ที่
มีผลกระทบต่อ
ตนเอง และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ

18 15 



ลำดั
บท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

พิกัดเป็นมุมทิศและมุมเงย อ้างอิงกับ
ทิศเหนือและเส้นขอบฟ้าของผู้สังเกต 
 ระบบศูนย์สูตร เป็นระบบที่อ้างอิง
กับเส้นศูนย์สูตรฟ้าและจุดวิษุวัต 
ระบุพิกัดเป็นไรต์แอสเซนชันและ
เดคลิเนชัน 
• โลกหมุนรอบตัวเองจากทางทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ทำให้
เกิดปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวง
อาทิตย์และดวงดาวในรอบวัน ซึ่ง
เส้นทางปรากฏของการข้ึน การตก
ของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนแปลงตาม
วัน เวลาและตำแหน่งละติจูดของผู้
สังเกต ส่วนเส้นทางปรากฏของการ
ขึ้น การตกของดาวฤกษ์จะ
เปลี่ยนแปลงตามละติจูดของผู้สังเกต 
• การกำหนดเวลาสุริยคติจะเทียบกับ
ดวงอาทิตย์ โดยเวลาสุริยคติมีทั้ง
เวลาสุริยคติปรากฏ และเวลาสุริยคติ
ปานกลาง 
• เวลาสุริยคติปรากฏ เป็นเวลาที่ได้
จากการสังเกตดวงอาทิตย์จริงที่
เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าของผู้สังเกต 
ช่วงเวลาระหว่างการเห็นจุด
ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ผ่านเม
ริเดียนครั้งแรกถึงครั้งถัดไป เรียกว่า 
1 วัน สุริยคติปรากฏ 
• เวลาสุริยคติปานกลางกำหนดโดย
ให้มีดวงอาทิตย์สมมติเคลื่อนที่บน
เส้นศูนย์สูตรฟ้าด้วยอัตราเร็ว
สม่ำเสมอ ช่วงเวลาระหว่างการเห็น
จุดศูนย์กลาง ของดวงอาทิตย์ผ่านเม
ริเดียนครั้งแรกถึงครั้งถัดไป เรียกว่า 
1 วัน สุริยคติปานกลาง ซึ่งยาว 24 
ชั่วโมง 0 นาที 0 วินาที เวลาสุริยคติ

หลักการ ทฤษฎี 
กฎทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
เทคโนโลยี มนุษย์ 
และสภาพแวดล้อม 

สมรรถนะย่อยข้อที่
5 เป็นผู้มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน 
อดทนในการศึกษา
หาความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 



ลำดั
บท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ปานกลางกรีนิชเป็นเวลาสุริยคติปาน
กลางที่ใช้เมริเดียนของหอดูดาว
กรีนิชในประเทศอังกฤษเป็น
ตัวกำหนด ซึ่งนำมาใช้กำหนดเขต
เวลามาตรฐานสากลของตำแหน่งอื่น 
ๆ บนโลก 

2 การ
เคลื่อนที่
ปรากฏ
ของดาว
เคราะห์ 

ข้อ 5 • โลกและดาวเคราะห์ทุกดวง
หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวง
อาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออก หรือทิศทวนเข็มนาฬิกา
จากมุมมองด้านบน คนบนโลกจะ
สังเกตเห็นดาวเคราะห์มีตำแหน่ง
ปรากฏแตกต่างกันในช่วงวันเวลาต่าง 
ๆ เพราะดาวเคราะห์มีมุมห่างที่
แตกต่างกัน 

• มุมห่างของดาวเคราะห์ คือ มุม
ระหว่างเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างโลก
กับดาวเคราะห์กับเส้นตรงที่เชื่อม
ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ เมื่อวัด
บนเส้นสุริยวิถีโดยดาวเคราะห์อาจ
อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปทางทิศ
ตะวันออก หรือทางทิศตะวันตก ซึ่งมี
การเรียกชื่อตามตำแหน่งของดาว
เคราะห์ในวงโคจรขนาดของมุมห่าง 
และทิศทางของมุมห่าง 

• ดาวเคราะห์ที่มีมุมห่างต่างกันจะมี
ตำแหน่งปรากฏบนท้องฟ้าแตกต่าง
กัน โดยตำแหน่งปรากฏของดาว
เคราะห์วงในจะอยู่ใกล้ขอบฟ้าใน
ช่วงเวลาใกล้รุ่งหรือเวลาหัวค่ำ ส่วน
ตำแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์วง
นอกจะสามารถเห็นได้ในช่วงเวลาอื่น 

1. สมรรถนะย่อยท่ี 
1. อ่าน ฟังและดู 
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ความรู้ทางวิชาการ 
วรรณคดี 
วรรณกรรม บท
ละคร ข่าวสาร 
เหตุการณ์ โฆษณา 
เรื่องราวต่าง ๆทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ จาก
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
สามารถแสดง
ความรู้สึกความ
คิดเห็น วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ตีความ 
แปลความ ประเมิน 
และสังเคราะห์ 
ร้อยแก้วและร้อย
กรองได้อย่าง
ถูกต้อง มีเหตุผล 
ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่าง
จากตน 

สมรรถนะที่ 6 การ
อยู่ร่วมกับ

10 20 



ลำดั
บท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ๆ นอกจากนี้ มุมห่างยังสามารถ
นำมาอธิบายปรากฏการณ์ทางดารา
ศาสตร์ เช่น ดาวเคียงเดือน ดาว
เคราะห์ชุมนุม ดาวเคราะห์ผ่านหน้า
ดวงอาทิตย์ 

ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

3 เทคโนโลยี
อวกาศกับ
การ
ประยุกต์ใ
ช ้

ข้อ 6-
7 

• มนุษย์ใช้เทคโนโลยีอวกาศใน
การศึกษา เพ่ือขยายขอบเขตความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ และใน
ขณะเดียวกันมนุษย์ได้นำเทคโนโลยี
อวกาศมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
เช่น วัสดุศาสตร์ อาหาร การแพทย์ 

• นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างกล้อง
โทรทรรศน์ เพื่อศึกษาแหล่งกำเนิด
ของรังสีหรืออนุภาคในอวกาศในช่วง
ความยาวคลื่นต่าง ๆ ได้แก่ คลื่นวิทยุ 
ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสง 
อัลตราไวโอเลต และรังสีเอ็กซ์ 

• ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะที่นำ
มนุษย์หรืออุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
ขึ้นไปสู่อวกาศ เพ่ือสำรวจหรือ
เดินทางไปยังดาวดวงอ่ืน ส่วนสถานี
อวกาศ คือ ห้องปฏิบัติการลอยฟ้าท่ี
โคจรรอบโลก ใช้ในการศึกษาวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ใน
สภาพไร้น้ำหนัก 

• ดาวเทยีม คือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
สำรวจวัตถุท้องฟ้าและนำมา
ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
สื่อสารโทรคมนาคม การระบุ
ตำแหน่งบนโลก การสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ อุตุนิยมวิทยา 

สมรรถนะที่ 3 
สมรรถนะย่อยข้อที่ 
5 เป็นผู้มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน 
อดทนในการศึกษา
หาความรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ 

สมรรถนะที่ 6 การ
อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

12 15 



ลำดั
บท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

โดยดาวเทียมมีหลายประเภท
สามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์วงโคจร
และการใช้งาน 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเคมี 1 

รหัสวิชา ว30221              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4        ภาคเรียนที่ 1                เวลา 60 ชั่วโมง           จำนวน   1.5  หน่วยกิต 

สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย  ระบุ ข้อปฏิบัติเบื้องต้น นำเสนอแผนการทดลอง หน่วยวัดปริมาณต่าง 
ๆ เปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอ สมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยาน
ในการเสนอแบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์และวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม ความหมายของ
ไอโซโทป การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย  ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ 
อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน บอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเทที ฟ 
สมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน สมบัติและครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี การเกิดไอออน การเกิดพันธะไอออ
นิก  สมบัติของสารประกอบไอออนิก การเกิดพันธะโคเวเลนต์  แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสามรวมทั้ง
ศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยากรู้ อยากเห็น ช่างสังเกต รักในความมีเหตุผล กล้าพูด
กล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์  

ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทำการทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ออกแบบการ
ทดลองเพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์  สร้างคำอธิ บายทางปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ จัดกระทำข้อมูลที ่รวบรวมได้ในรูปแบบต่างๆ สร้างแบบจำลอง คิดออกแบบโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่เน้นการสร้างนวัตกรรมที่
ทันสมัย  โต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง  สื่อสารองค์ความรู้ที ่สร้างขึ้นจากการใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและเขียน โดยอาศัยความรู ้ด ้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื ่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง เขียน
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย หมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ คำนวณครึ่งชีวิตของ
ไอโซโทปกัมมันตรังสี เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก คำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการ
เกิดสารประกอบไอออนิก เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยา เขียนสูตรและเรียกชื่อสาร
โคเวเลนต์  



โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมี
เจตคติที ่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นผู ้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู ้ มุ ่งมั ่น อดทนในการศึ กษาหาความรู ้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

 

สาระเคมี 

1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร 
แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำความรู้ ไปใช้
ประโยชน์  

3. เข้าใจหลักการทำปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การคำนวณ
ปริมาณของสารความเข้มข้นของ สารละลายรวมทั้งการบูรณาการความรู้และทักษะในการอธิบาย ปรากฏการณ์
ในชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาทางเคมี 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี 

เพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

2. เลือก และใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3. นำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 

4. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้
แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 

5. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจำลอง
อะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 

6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก
สัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 

7. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลข
อะตอมของธาตุ 



8. ระบุหมู่คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันใน
ตารางธาตุ 

9. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 

10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่ม                 ธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ 

11. อธิบายสมบัติและคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 

12. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนำธาตุมาใช้ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบต่อสิ ่งมีช ีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 

14. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 

15. คำนวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 

16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 

17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 

18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยวพันธะคู่และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 

19. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 

20. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์รวมทั้งคำนวณ
พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 

21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์และระบุ
สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 

22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวจุดเดือด และ
การละลายน้ำของสารโคเวเลนต์ 

23. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 

24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 

25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์และโลหะ สืบค้นข้อมูล
และนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์และโลหะ ได้อย่างเหมาะสม 

 

รวมทั้งหมด 25 ผลการเรียนรู้ 



 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

 สมรรถนะหลัก  

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยที่ 3 เข้าใจหลักการ ทฤษฎี กฎที่เป็นพื ้นฐาน และธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ มีทักษะในการศึกษาค้นคว้า คิดค้น โดยใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนสามารถจัดกระทำ
ข้อมูลที ่ได้ค้นคว้า คิดค้นในรูปแบบตาราง กราฟ แผนภาพ แผนภูมิ มีการสร้าง
แบบจำลองเพื่ออธิบายหลักการ ทฤษฎี กฎทาง วิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ 
มุ ่งมั ่น อดทนในการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงาน
ร่วมกับผู้อื ่นอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี มนุษย์ และสภาพแวดล้อม มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม สามารถคิดออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน มีทักษะในการสื่อสาร รับส่งสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผล      

สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 

สมรรถนะรอง   

 สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

สมรรถนะย่อยท่ี 1  นำกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 

ปัญหาและบรรลุเป้าหมายของสมาชิกและชีวิตประจำวันของตนเอง 

สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 

สมรรถนะย่อยที่ 4 สามารถคิดและ ปฏิบัติตน เพื่อแก้ไข ปัญหา ด้วยการ ประสาน
ความคิดเห็น ต่อรอง ประนีประนอมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

สมรรถนะย่อย 4.1  

 สมรรถนะท่ี  6  การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาเคมี 1                                                                      รหัสวิชา ว30221 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4         ภาคเรียนที่ 1            เวลา  60 ชั่วโมง           จำนวน  1.5  หน่วยกิต       

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความ
ปลอดภัย
และทักษะ

ใน
ปฏิบัติการ

เคมี 

ข้อ 1      การทําปฏิบัติการเคมีต้อง
คํานึงถึงความปลอดภัยและความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึง
ควรศึกษาข้อปฏิบัติของการทํา
ปฏิบัติการเคมี เช่น ความปลอดภัย
ในการใช้อุปกรณ์และสารเคมี การ
ป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการ
ทดลอง การกําจัดสารเคมี 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 และ 5 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

10 20 

ข้อ 2      อุปกรณ์และเครื่องมือชั่ง ตวง 
วัดแต่ละชนิด มีวิธีการใช้งานและ
การดูแลแตกต่างกัน ซึ่งการวัด
ปริมาณต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่มีความ
เที่ยงและความแม่นในระดับ
นัยสําคัญท่ีต้องการ ต้องมีการเลือก

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

และใช้อุปกรณ์ในการทําปฏิบัติการ
อย่างเหมาะสม 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 3      การทําปฏิบัติการเคมีต้องมีการ
วางแผนการทดลอง การทําการ
ทดลอง การบันทึกข้อมูลสรุปและ
วิเคราะห์นําเสนอข้อมูล และการ
เขียนรายงานการทดลองที่ถูกต้อง 
โดยการทําปฏิบัติการเคมีต้อง
คํานึงถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 4      การทําปฏิบัติการเคมีต้องมีการ
วัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร การ
บอกปริมาณของสารอาจระบุอยู่ใน
หน่วยต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้มี
มาตรฐานเดียวกัน จึงมีการกําหนด
หน่วยในระบบเอสไอ ให้เป็นหน่วย
สากล ซึ่งการเปลี่ยนหน่วย เพื่อให้
เป็นหน่วยสากล สามารถทําได้ด้วย
การใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

2 อะตอม
และสมบัติ
ของธาตุ 

ข้อ 5      นักวิทยาศาสตร์ศึกษา
โครงสร้างของอะตอม และเสนอ
แบบจําลองอะตอมแบบ ต่าง ๆ 
จากการศึกษาข้อมูล การสังเกต          
การตั้งสมมติฐาน และผลการ
ทดลอง   แบบจําลองอะตอมมี

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 

25 40 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

วิวัฒนาการ โดยเริ่มจากดอลตัน
เสนอว่าธาตุประกอบด้วยอะตอม
ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กไม่สามารถ
แบ่งแยกได้ต่อมาทอมสันเสนอว่า
อะตอมประกอบด้วยอนุภาคที่มี
ประจุลบ เรียกว่า อิเล็กตรอน และ
อนุภาคประจุบวก รัทเทอร์ฟอร์ด
เสนอว่าประจุบวก ที่เรียกว่า 
โปรตอน รวมตัวกันอยู่ตรงกึ่งกลาง
อะตอม เรียกว่า นิวเคลียส ซึ่งมี
ขนาดเล็กมาก และมีอิเล็กตรอนอยู่
รอบนิวเคลียส โบร์เสนอว่า 
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงรอบ
นิวเคลียส โดยแต่ละวงมีระดับ
พลังงานเฉพาะตัว ในปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่า
อิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่รวดเร็ว
รอบนิวเคลียส และไม่สามารถระบุ
ตําแหน่งที่แน่นอนได้จึงเสนอ
แบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 
ซึ่งแสดงโอกาสการพบอิเล็กตรอน
รอบนิวเคลียส 
 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 

 

ข้อ 6      สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
ประกอบด้วย สัญลักษณ์ธาตุ เลข
อะตอมซึ่งแสดงจํานวนโปรตอน 
และเลขมวลซึ่งแสดงผลรวมของ
จํานวนโปรตอนกับนิวตรอน 
อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันที่มี
จํานวนโปรตอนเท่ากัน แต่มีจํานวน
นิวตรอนต่างกัน เรียกว่า ไอโซโทป 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ข้อ 7      การศึกษาสเปกตรัมการ
เปล่งแสงของอะตอมแก๊ส ทําให้
ทราบว่า อิเล็กตรอนจัดเรียงอยู่
รอบ ๆ นิวเคลียสในระดับพลังงาน
หลักต่าง ๆ และแต่ละระดับ
พลังงานหลักยังแบ่งเป็นระดับ
พลังงานย่อยซึ่งมีบริเวณที่จะพบ
อิเล็กตรอน เรียกว่า ออร์บิทัล ได้
แตกต่างกัน และอิเล็กตรอนจะ
จัดเรียงในออร์บิทัลให้มีระดับ
พลังงานต่ำที่สุดสําหรับอะตอมใน
สถานะพ้ืน 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 
ข้อ 8 ตารางธาตุในปัจจุบันจัดเรียงธาตุ

ตามเลขอะตอมและสมบัติที่
คล้ายคลึงกันเป็นหมู่และคาบ โดย
อาจแบ่งธาตุในตารางธาตุเป็นกลุ่ม
ธาตุโลหะ กึ่งโลหะ และอโลหะ 
นอกจากนี้อาจแบ่งเป็นกลุ่มธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและกลุ่มธาตุแทรนซิ
ชัน 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 9      ธาตุเรพรีเซนเททีฟในหมู่
เดียวกันมีจํานวนเวเลนซ์
อิเล็กตรอนเท่ากัน และธาตุที่อยู่ใน
คาบเดียวกัน มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน
ในระดับพลังงานหลักเดียวกัน ธาตุ
เรพรีเซนเททีฟมีสมบัติทางเคมี
คล้ายคลึงกัน ตามหมู่และมี
แนวโน้มสมบัติบางประการเป็นไป
ตามหมู่และตามคาบ เช่น ขนาด
อะตอม รัศมีไอออน พลังงานไอออ

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัม
พรรคภาพอิเล็กตรอน 

วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 
ข้อ 10      ธาตุแทรนซิชันเป็นโลหะที่ส่วน

ใหญ่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ ๒ 
มีขนาดอะตอมใกล้เคียงกัน มีจุด
เดือด จุดหลอมเหลวและความ
หนาแน่นสูง เกิดปฏิกิริยากับน้ำได้
ช้ากว่าธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรี
เซนเททีฟ เมื่อเกิดเป็น
สารประกอบส่วนใหญ่จะมีสี 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 11      ธาตุแต่ละชนิดมีไอโซโทป ซึ่ง
ในธรรมชาติบางธาตุมีไอโซโทปที่
แผ่รังสีได้เนื่องจากนิวเคลียสไม่
เสถียร เรียกว่า ไอโซโทป
กัมมันตรังสีสําหรับธาตุกัมมันตรังสี
เป็นธาตุที่ทุกไอโซโทปสามารถแผ่
รังสีได้รังสีที่เกิดขึ้น เช่น รังสี
แอลฟา รังสีบีตารังสีแกมมา โดย
ครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี
เป็นระยะเวลาที่ไอโซโทป
กัมมันตรังสีสลายตัวจนเหลือ
ครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม ซึ่งเป็น
ค่าคงที่เฉพาะของแต่ละไอโซโทป
กัมมันตรังสี 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 

 
ข้อ 12      สมบัติบางประการของธาตุแต่

ละชนิด ทําให้สามารถนําธาตุไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย ทั้งนี้การนําธาตุไปใช้
ต้อง ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 5 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

โดยเฉพาะสารกัมมันตรังสีซึ่งต้องมี
การจัดการอย่างเหมาะสม 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

3 พันธะเคมี ข้อ 13      สารเคมีเกิดจากการยึดเหนี่ยว
กันด้วยพันธะเคมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เวเลนซ์อิเล็กตรอนที่แสดงได้ด้วย 
สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส โดย
การเกิดพันธะเคมีส่วนใหญ่เป็นไป
ตามกฎออกเตต 
     พันธะไอออนิกเกิดจากการยึด
เหนี่ยวระหว่างประจุไฟฟ้าของ
ไอออนบวกกับไอออนลบ ส่วนใหญ่
ไอออนบวกเกิดจากโลหะเสีย
อิเล็กตรอนและไอออนลบเกิดจาก
อโลหะรับอิเล็กตรอน สารประกอบ
ที่เกิดจากพันธะไอออนิก เรียกว่า 
สารประกอบไอออนิก 
สารประกอบไอออนิกไม่อยู่ในรูป
โมเลกุล แต่เป็นโครงผลึกท่ี
ประกอบด้วยไอออนบวกและ
ไอออนลบจัดเรียงตัวต่อเนื่องกันไป
ทั้งสามมิติ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 

 

25 40 

ข้อ 14      สารประกอบไอออนิกเขียน
แสดงสูตรเคมีโดยให้สัญลักษณ์ธาตุ
ที่เป็นไอออนบวกไว้ข้างหน้าตาม
ด้วยสัญลักษณ์ธาตุที่เป็นไอออนลบ 
โดยมีตัวเลขแสดงอัตราส่วนอย่าง
ต่ำองจํานวนไอออนที่เป็น
องค์ประกอบ 
     การเรียกชื่อสารประกอบไอ
ออนิกทําได้โดยเรียกชื่อไอออนบวก
แล้วตามด้วยชื่อไอออนลบ สําหรับ
สารประกอบไอออนิกที่เกิดจาก

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

โลหะที่มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่า 
ต้องระบุเลขออกซิเดชันของโลหะ
ด้วย 

วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 

 
ข้อ 15      ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ

ไอออนิกจากธาตุ เกี่ยวข้องกับ
ปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน มีทั้งท่ี
เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานและคาย
พลังงาน ซึ่งแสดงได้ด้วยวัฏจักร
บอร์น-ฮาเบอร์และพลังงานของ
ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ 
ไอออนิกเป็นผลรวมของพลังงาน
ทุกขั้นตอน 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 4 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 16     สารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่
มีลักษณะเป็นผลึกของแข็ง เปราะ 
มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง 
ละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออน 
เรียกว่า สารละลายอิเล็กโทรไลต์
เมื่อเป็นของแข็งไม่นําไฟฟ้า แต่ถ้า
ทําให้หลอมเหลวหรือละลายในน้ำ
จะนําไฟฟ้า 
     สารละลายของสารประกอบไอ
ออนิกแสดงสมบัติความเป็นกรด-
เบส ต่างกัน สารละลายของ
สารประกอบคลอไรด์มีสมบัติเป็น
กลาง และสารละลายของ
สารประกอบออกไซด์มีสมบัติเป็น
เบส 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 

 

ข้อ 17      ปฏิกิริยาของสารประกอบไอ
ออนิก สามารถเขียนแสดงด้วย
สมการไอออนิกหรือสมการไอ
ออนิกสุทธิโดยที่สมการไอออนิก

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

แสดงสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ทุก
ชนิดที่แตกตัวได้ในรูปของไอออน
ส่วนสมการไอออนิกสุทธิแสดง
เฉพาะไอออนที่ทําปฏิกิริยากัน 
และผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึน 

สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 18      พันธะโคเวเลนต์เป็นการยึด
เหนี่ยวที่เกิดขึ้นภายในโมเลกุลจาก
การใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน
ของธาตุซึ่งส่วนใหญ่เป็นธาตุอโลหะ 
โดยทั่วไปจะเป็นไปตามกฎออกเตต 
สารที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเว
เลนต์เรียกว่า สารโคเวเลนต์พันธะ
โคเวเลนต์เกิดได้ทั้งพันธะเดี่ยว 
พันธะคู่และพันธะสาม ซึ่งสามารถ
เขียนแสดงได้ด้วยโครงสร้างลิวอิส 
โดยแสดงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ
ด้วยจุดหรือเส้น และแสดง
อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของแต่ละ
อะตอมด้วยจุด 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 

 
ข้อ 19      สูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์

โดยทั่วไปเขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์
ของธาตุเรียงลําดับตามค่าอิเล็ก
โทรเนกาติวิตีจากน้อยไปมากโดยมี
ตัวเลขแสดงจํานวนอะตอมของธาตุ
ที่มีมากกว่า 1 อะตอมในโมเลกุล 
     การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ทํา
ได้โดยเรียกชื่อธาตุที่อยู่หน้าก่อน 
แล้วตามด้วยชื่อธาตุที่อยู่ถัดมาโดย
มีคํานําหน้าระบุจํานวนอะตอมของ
ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 20      ความยาวพันธะและพลังงาน
พันธะในสารโคเวเลนต์ขึ้นกับชนิด

สมรรถนะที่ 3  



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ของอะตอมคู่ร่วมพันธะและชนิด
ของพันธะ โดยพันธะเดี่ยว พันธะคู่
และพันธะสาม มีความยาวพันธะ
และพลังงานพันธะแตกต่างกัน 
นอกจากนี้โมเลกุล  โคเวเลนต์ บาง
ชนิดมีค่าความยาวพันธะและ
พลังงานพันธะแตกต่างจากของ
พันธะเดี่ยว พันธะคู่และพันธะสาม 
ซึ่งสารเหล่านี้สามารถเขียน
โครงสร้างลิวอิสที่เหมาะสมได้
มากกว่า 1 โครงสร้าง ที่เรียกว่า 
โครงสร้างเรโซแนนซ์ 
     พลังงานพันธะนํามาใช้ในการ
คํานวณพลังงานของปฏิกิริยา ซึ่งได้
จากผลต่างของพลังงานพันธะรวม
ของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ 
 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 

 

ข้อ 21      รูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์
อาจพิจารณาโดยใช้ทฤษฎีการผลัก
ระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ 
(VSEPR) ซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนพันธะ
และจํานวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว
รอบอะตอมกลางโมเลกุลโคเวเลนต์
มีทั้งโมเลกุลมีขั้วและไม่มีขั้วสภาพ
ขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์เป็น
ผลรวมปริมาณเวกเตอร์สภาพขั้ว
ของแต่ละพันธะตาม 
รูปร่างโมเลกุล 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 22      แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
ซึ่งอาจเป็นแรงแผ่กระจายลอนดอน 
แรงระหว่างขั้วและพันธะไฮโดรเจน 
มีผลต่อจุดหลอมเหลวจุดเดือด 
และการละลายน้ำของสาร
นอกจากนี้สารโคเวเลนต์ส่วนใหญ่
ยังมีจุดหลอมเหลว และจุดเดือดต่ำ

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

กว่าสารประกอบไอออนิกเนื่องจาก
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีค่า
น้อยกว่าพันธะไอออนิก 
     สารโคเวเลนต์ส่วนใหญ่มีจุด
หลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ และไม่
ละลายในต่ำ สําหรับสารโคเวเลนต์
ที่ละลายน้ำมีทั้งแตกตัวและไม่แตก
ตัวเป็นไอออน สารละลายที่ได้จาก
สารที่ไม่แตกตัวเป็นไอออนจะไม่นํา
ไฟฟ้า เรียกว่า สารละลายนอนอิ
เล็กโทรไลต์ส่วนสารละลายที่ได้
จากสารที่แตกตัวเป็นไอออนจะนํา
ไฟฟ้า เรียกว่า สารละลายอิเล็กโทร
ไลต์สารละลายของสารประกอบ
คลอไรด์และออกไซด์จะมีสมบัติ
เป็นกรด 
 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 

 

ข้อ 23      สารโคเวเลนต์บางชนิดที่มี
โครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่และมี
พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องเป็นโครง
ร่างตาข่าย จะมีจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือดสูง สารโคเวเลนต์โครงร่าง
ตาข่ายที่มีธาตุองค์ประกอบ
เหมือนกัน แต่มีอัญรูปต่างกันจะมี
สมบัติต่างกัน เช่น เพชร แกรไฟต์ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 24      พันธะโลหะเกิดจากเวเลนซ์
อิเล็กตรอนของทุกอะตอมของ
โลหะเคลื่อนที่อย่างอิสระไปทั่วทั้ง
โลหะ และเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับ
โปรตอนในนิวเคลียสทุกทิศทาง 
     โลหะส่วนใหญ่เป็นของแข็ง มี
ผิวมันวาว สามารถตีเป็นแผ่นหรือ

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ดึงเป็นเส้นได้นําความร้อนและนํา
ไฟฟ้าได้ดีมีจุดหลอมเหลวและจุด
เดือดสูง 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 25      สารประกอบไอออนิก สาร 
โคเวเลนต์และโลหะมีสมบัติ
เฉพาะตัวบางประการที่แตกต่างกัน 
เช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว การ
ละลายน้ำ การนําไฟฟ้า จึงสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
ตามความเหมาะสม 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ  1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 

 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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อธิบายความหมายของมวลอะตอม กฎสัดส่วนคงที่ อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลาย เปรียบเทียบ
จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล มวลสูตร ปริมาณ
ใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวล ปริมาตรของแก๊สที่ STP อัตราส่วนโดยมวล สูตร
อย่างง่าย สูตรโมเลกุล ความเข้มข้นของสารละลาย จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย ปริมาณของสารใน
ปฏิกิริยาเคมี ผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยา แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี การดุลสมการเคมี
ของปฏิกิริยาเคมี และระบุสารกำหนดปริมาณ รวมทั้งศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยาก
รู้ อยากเห็น ช่างสังเกต รักในความมีเหตุผล กล้าพูดกล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสร้างสรรค์ 

ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทำการทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ออกแบบการ
ทดลองเพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์  สร้างคำอธิบายทางปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ จัดกระทำข้อมูลที ่รวบรวมได้ในรูปแบบต่างๆ สร้างแบบจำลอง คิดออกแบบโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่เน้นการสร้างนวัตกรรมที่
ทันสมัย  โต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง  สื่อสารองค์ความรู้ที ่สร้างขึ้นจากการใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและเขียน โดยอาศัยความรู ้ด ้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  คำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล      
มวลสูตร ปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวล ปริมาตรของแก๊สที่ STP 
อัตราส่วนโดยมวล สูตรอย่างง่าย สูตรโมเลกุล ความเข้มข้นของสารละลาย เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยา
เคมี 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมี
เจตคติที ่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นผู ้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู ้ มุ ่งมั ่น อดทนในการศึกษาหาความรู ้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

 



สาระเคมี 

2. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบสปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์  

3. เข้าใจหลักการทำปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การคำนวณ
ปริมาณของสารความเข้มข้นของ สารละลายรวมทั้งการบูรณาการความรู้และทักษะในการอธิบาย ปรากฏการณ์
ในชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาทางเคมี 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุและคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล 

และมวลสูตร 

2. อธิบาย และคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวลและ
ปริมาตรของแก๊สที่ STP 

3. คำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 

4. คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 

5. คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ 

6. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตีและปริมาตรสารละลายตามที่
กำหนด 

7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์รวมทั้งคำนวณจุดเดือดและจุด
เยือกแข็งของสารละลาย 

8. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 

9. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับมวลสาร 

10. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 

11. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับปริมาตรแก๊ส 

12. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 

13. ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารต่างๆ ในปฏิกิริยาเคมี 

14. คำนวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 



ทั้งหมด 14 ผลการเรียนรู้ 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

 สมรรถนะหลัก  

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยที่ 3 เข้าใจหลักการ ทฤษฎี กฎที่เป็นพื ้นฐาน และธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ มีทักษะในการศึกษาค้นคว้า คิดค้น โดยใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนสามารถจัดกระทำ
ข้อมูลที ่ได้ค้นคว้า คิดค้นในรูปแบบตาราง กราฟ แผนภาพ แผนภูมิ มีการสร้าง
แบบจำลองเพื่ออธิบายหลักการ ทฤษฎี กฎทาง วิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ 
มุ ่งมั ่น อดทนในการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงาน
ร่วมกับผู้อื ่นอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี มนุษย์ และสภาพแวดล้อม มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม สามารถคิดออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน มีทักษะในการสื่อสาร รับส่งสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผล      

สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 

สมรรถนะรอง   

 สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

สมรรถนะย่อยท่ี 1  นำกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 

ปัญหาและบรรลุเป้าหมายของสมาชิกและชีวิตประจำวันของตนเอง 

สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 

สมรรถนะย่อยที่ 4 สามารถคิดและ ปฏิบัติตน เพื่อแก้ไข ปัญหา ด้วยการ ประสาน
ความคิดเห็น ต่อรอง ประนีประนอมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

สมรรถนะย่อย 4.1  

 สมรรถนะท่ี  6  การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาเคมี 2                                                                             รหัสวิชา ว30222 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4         ภาคเรียนที่ 2           เวลา  60 ชั่วโมง            จำนวน  1.5  หน่วยกิต       

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 โมลและ
สูตรเคมี 

ข้อ 1      มวลอะตอมของธาตุ เป็นมวล
ของธาตุ 1 อะตอมซึ่งเป็นผลรวม
ของมวลโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน แต่เนื่องจาก
อิเล็กตรอนมีมวลน้อยมาก เมื่อ
เทียบกับโปรตอนและนิวตรอน 
ดังนั้น มวลอะตอมจึงมีค่าใกล้เคียง
กับผลรวมของมวลโปรตอนและ
นิวตรอน 
     มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเป็น
ค่าเฉลี่ยจากค่ามวลอะตอมของแต่
ละไอโซโทปของธาตุชนิดนั้นตาม
ปริมาณที่มีในธรรมชาติ 
     มวลโมเลกุลและมวลสูตรเป็น
ผลรวมของ 
มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุที่เป็น
องค์ประกอบของสารนั้น 
 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

20 25 

ข้อ 2      โมลเป็นปริมาณสารที่มีจํานวน
อนุภาคเท่ากับ เลขอาโวกาโดรคือ 
6.02 × 1023 อนุภาค มวลของ
สาร 1 โมล ที่มีหน่วยเป็นกรัม 
เรียกว่า มวลต่อโมล ซึ่งมีค่าตัวเลข
เท่ากับมวลอะตอม มวลโมเลกุล
หรือมวลสูตรของสารนั้น สําหรับ
สารที่มีสถานะแก๊ส 1 โมล จะมี

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลูกบาศก์
เดซิเมตร ที่ STP 
 

วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 3      สารประกอบเกิดจากการ
รวมตัวของธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป 
โดยมีอัตราส่วนโดยมวลของธาตุ
องค์ประกอบคงที่เสมอ ตามกฎ
สัดส่วนคงท่ี 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 4      สูตรเคมีสามารถแสดงได้ด้วย
สูตรเอมพิริคัลหรือสูตรอย่างง่าย
และสูตรโมเลกุล ซึ่งสูตรอย่างง่าย
คํานวณได้จากร้อยละโดยมวลและ
มวลอะตอมของธาตุองค์ประกอบ 
และถ้าทราบมวลโมเลกุลของสาร
จะสามารถคํานวณสูตรโมเลกุลได ้

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

2 สารละลาย ข้อ 5      สารที่พบในชีวิตประจําวัน
จํานวนมากอยู่ในรูปของสารละลาย 
การบอกปริมาณของสาร 
ในสารละลายสามารถบอกเป็น
ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละ ส่วน
ในล้านส่วนส่วนในพันล้านส่วน โม
ลาริตีโมแลลิตี และเศษส่วนโมล 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 4 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

15 25 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ข้อ 6      การเตรียมสารละลายให้มี
ความเข้มข้นและปริมาตรของ
สารละลายตามที่กําหนด ทําได้โดย
การละลายตัวละลายที่เป็นสาร
บริสุทธิ์ในตัวทําละลายหรือนํา
สารละลายที่มีความเข้มข้นมาเจือ
จางด้วยตัวทําละลายโดยปริมาณ
ของสารที่ใช้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น
และปริมาตรของสารละลายที่ต้องการ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 และ 4 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 7      สารละลายมีจุดเดือดและจุด
เยือกแข็งแตกต่างไปจากสาร
บริสุทธิ์ที่เป็นตัวทําละลายใน
สารละลายโดยสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับปริมาณ
ของตัวละลายในตัวทําละลาย และ
ชนิดของตัวทําละลาย 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

3 ปริมาณ
สาร

สัมพันธ์ 

ข้อ 8     ปฏิกิริยาเคมีเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่เกิดข้ึนจาก
การจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมธาตุ 
โดยจํานวนและชนิดของอะตอม
ธาตุไม่เปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมี
เขียนแสดงได้ด้วยสมการเคมี ซ่ึง
ประกอบด้วยสูตรเคมีของสารตั้ง
ต้นและผลิตภัณฑ์ลูกศรแสดง
ทิศทางของการเกิดปฏิกิริยา และ
เลขสัมประสิทธิ์ของสารตั้งต้นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ดุลแล้ว นอกจากนี้อาจ
มีสัญลักษณ์แสดงสถานะของสาร 
หรือปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1  
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

25 50 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

     การดุลสมการเคมีทําได้โดย
การเติมเลขสัมประสิทธิ์หน้าสารตั้ง
ต้นและผลิตภัณฑ์เพ่ือให้อะตอม
ของธาตุในสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์
เท่ากัน  

ข้อ 9 
 

     การเปลี่ยนแปลงปริมาณสาร
ในปฏิกิริยาเคมีมีความสัมพันธ์กัน
ตามเลขสัมประสิทธิ์ในสมการเคมี
ซึ่งบอกถึงอัตราส่วนโดยโมลของ
สารในปฏิกิริยา สามารถนํามาใช้ใน
การคํานวณปริมาณของสารที่
เกี่ยวข้องกับมวล ความเข้มข้นของ
สารละลาย และปริมาตรของแก๊สได้ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 และ 4 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 10 
 

ข้อ 11 

ข้อ 12      ความสัมพันธ์ของโมลสารตั้ง
ต้นและผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี
หลายขั้นตอน พิจารณาได้จากเลข
สัมประสิทธิ์ของสมการเคมีรวม 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 13      ปฏิกิริยาเคมีที่สารตั้งต้นทํา
ปฏิกิริยาไม่พอดีกันสารตั้งต้นที่ทํา
ปฏิกิริยาหมดก่อน เรียกว่า สาร
กําหนดปริมาณ ซึ่งเป็นสารที่
กําหนดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น 
และปริมาณสารตั้งต้นอ่ืนที่ทํา
ปฏิกิริยาไปเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 14      ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
ปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่มีปริมาณ
น้อยกว่าที่คํานวณได้ตามทฤษฎี 
ซึ่งค่าเปรียบเทียบผลได้จริงกับ
ผลได้ตามทฤษฎีเป็นร้อยละ 
เรียกว่า ผลได้ร้อยละ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเคมี 3 

รหัสวิชา ว30223              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5        ภาคเรียนที่ 1                เวลา 60 ชั่วโมง          จำนวน   1.5  หน่วยกิต 

สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง อธิบายกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์ -ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎ
ของอาโวกาโดร กฎแก๊สอุดมคติ และการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เปรียบเทียบอัตราการแพร่ของ
แก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและ
พลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทดลอง เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยา และอธิบายผลของ
ความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา  ศึกษา ทดสอบและอธิบายความหมายของ
ปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  ความเข้มข้นของ
สารที่ภาวะสมดุล ของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่ม
ปฏิกิริยา จนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุล คาดคะเนการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ อธิบาย ตัดสินใจประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศและโลก ตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและผลจากการกระทำของ
มนุษย ์

ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทำการทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ออกแบบการ
ทดลองเพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์  สร้างคำอธิบายทางปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ จัดกระทำข้อมูลที ่รวบรวมได้ในรูปแบบต่างๆ สร้างแบบจำลอง คิดออกแบบโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่เน้นการสร้างนวัตกรรมที่
ทันสมัย  โต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง  สื่อสารองค์ความรู้ที ่สร้างขึ้นจากการใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและเขียน โดยอาศัยความรู ้ด ้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิของแก๊ส 
ความดันย่อย มวลของแก๊ส จำนวนโมล และจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมกฎความดันย่อยของ ดอลตัน 
คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม  ทดลอง คำนวณอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยาและไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 
เขียนแผนภาพ คำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา สามารถใช้กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้สร้างและใช้แบบจำลองทางความคิดและแบบจำลอง ๓ มิต ิ



โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามา รถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความใฝ่รู้  มุ่งมั่น อดทน ในการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และรู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยากรู ้อยากเห็น ช่างสังเกต รักในความ
มีเหตุผล กล้าพูดกล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

สาระเคมี 

1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร 
แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ 

2. เข้าใจการเขียนและการดลุสมการเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบสปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์  

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของ
บอยล์กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 

2. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 

3. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิจำนวนโมลหรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโว
กาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ 

4. คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 

5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส 
โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 

๖. สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ   ของ
แก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม 

7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยา 

8. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 

9. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที ่ส ่งผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคม ี



10. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั ้งต้น
อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา 

12. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน              หรือ
อุตสาหกรรม 

13. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 

14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยา จนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะสมดุล 

15. คำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 

16. คำนวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 

17. คำนวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 

18. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 

19. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ
และกระบวนการในอุตสาหกรรม 

 

รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู้ 

 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก 

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

 

สมรรถนะหลักใหม่ 

สมรรถนะท่ี  6  การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาเคมี 3                                                                           รหัสวิชา ว30223 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5         ภาคเรียนที่ 1            เวลา  60 ชั่วโมง           จำนวน  1.5  หน่วยกิต       

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 แก๊สและ
สมบัติของ

แก๊ส 

ข้อ 1 
 
 

     พฤติกรรมของแก๊ส และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร 
ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ส 
อธิบาย ได้ด้วยกฎของบอยล์กฎ
ของชาร์ลกฎของเกย์-ลูสแซก และ
กฎรวมแก๊ส ซึ่งสามารถนํามาใช้ใน
การคํานวณปริมาตร ความดัน หรือ
อุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ได้ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะที ่   6  
การอย ู ่ ร ่ วมกับ
ธ ร รมช าต ิ แ ล ะ
ว ิทยาการอย ่าง
ยั่งยืน 

16 20 

ข้อ 2 

ข้อ 3      ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร 
และจํานวนโมลหรือมวลของแก๊ส 
อธิบายความสัมพันธ์ได้ด้วยกฎของ
อาโวกาโดร สําหรับความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาตร ความดัน 
อุณหภูมิและจํานวนโมลของแก๊ส 
อธิบายได้ด้วยกฎแก๊สอุดมคติซึ่ง
สามารถนํามาใช้ในการคํานวณและ
การอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่
เกีย่วข้องกับจํานวนโมลของแก๊สที่
ภาวะต่าง ๆ ได้ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะที ่   6  
การอย ู ่ ร ่ วมกับ
ธ ร รมช าต ิ แ ล ะ
ว ิทยาการอย ่าง
ยั่งยืน 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ข้อ 4      ในธรรมชาติแก๊สส่วนใหญ่อยู่
รวมกันเป็นแก๊สผสมในกรณีท่ีแก๊ส
ในแก๊สผสมไม่ทําปฏิกิริยากันความ
ดันของแก๊สแต่ละชนิดแปรผันตาม
เศษส่วนโมลของแก๊ส ที่มีอยู่ในแก๊ส
ผสมตามกฎความดันย่อยของดอล
ตัน 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 

สมรรถนะ 

สมรรถนะที ่   6  
การอย ู ่ ร ่ วมกับ
ธ ร รมช าต ิ แ ล ะ
ว ิทยาการอย ่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 5      แก๊สสามารถแพร่ได้การแพร่
ของแก๊สอธิบายได้ด้วยทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส ที่อุณหภูมิเดียวกัน แก๊ส
จะแพร่ได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับมวล
โมเลกุลของแก๊ส อัตราการแพร่ของ
แก๊สเป็นสัดส่วนผกผันกับรากที่สอง
ของมวลโมเลกุลของแก๊สสัมพันธ์
กับกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 6      สมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊ส
สามารถนําไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์หรือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 4 

2 อัตราการ
เกิดปฏิกิริ
ยาเคมี 

ข้อ 7 
 
 

     ปฏิกิริยาเคมีแต่ละปฏิกิริยามี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างกัน 
โดยอาจวัดจากการลดลงของสาร

สมรรถนะที่ 3  22 40 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ข้อ 8 ตั้งต้นหรือการเพิ่มข้ึนของ
ผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งหน่วยเวลา และ
หารด้วยเลขสัมประสิทธิ์ของสาร
นั้น ๆ ในสมการเคมีเพ่ือให้ได้อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เท่ากันไม่ว่า
จะเป็นการวัดจากสารตั้งต้นหรือ
ผลิตภัณฑ์ 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 และ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 9      ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่ออนุภาคของสารตั้งต้นชนกัน
ในทิศทางที่เหมาะสมและมี
พลังงานอย่างน้อยเท่ากับพลังงาน
ก่อกัมมันต์ ดังนั้นอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาจึงขึ้นกับทิศทางการ
ชนและพลังงานที่เกิดจากการชน 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 10 
 

     อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
สารหนึ่ง ๆ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น 
พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิตัวเร่งและตัว
หน่วงปฏิกิริยา นอกจากนี้อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมียังข้ึนอยู่กับชนิด
ของสารที่ทําปฏิกิริยาด้วย 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ

ข้อ 11 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 12      ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถ
นํามาใช้อธิบายกระบวนการที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันหรือ
อุตสาหกรรม 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 4  
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

3 สมดุลเคมี ข้อ 13 
 
 
 

     ปฏิกิริยาเคมีที่สามารถดําเนิน
ไปข้างหน้าและย้อนกลับได้เรียกว่า 
ปฏิกิริยาผันกลับได้เมื่อปฏิกิริยา
ดําเนินไปความเข้มข้นของสารตั้ง
ต้นและอัตราการเกิดปฏิกิริยาไป
ข้างหน้าจะลดลง ส่วนความเข้มข้น
ของผลิตภัณฑ์และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจะเพ่ิมขึ้น 
เมื่ออัตราการเกิด ปฏิกิริยาไป
ข้างหน้าเท่ากับอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ ระบบจะอยู่
ในภาวะสมดุลที่มีความเข้มข้นของ
สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์คงท่ี
เรียกว่า สมดุลพลวัต 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

22 40 

ข้อ 14 

ข้อ 15 
 

     ณ ภาวะสมดุล ความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์
กับสารตั้งต้น แสดงได้ด้วยค่าคงท่ี
สมดุล ซึ่งเป็นค่าคงที่ ณ อุณหภูมิ
หนึ่ง 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะ 

ข้อ 16 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 17      ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
หลายขั้นตอน หาได้จากผลคูณของ
ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาย่อยที่นํา
สมการเคมีมารวมกัน โดยถ้ามีการ
คูณสมการย่อยให้ยกกําลังค่าคงท่ี
สมดุลด้วยตัวเลขที่คูณ และหากมี
การกลับข้างสมการ ให้กลับค่าคงที่
สมดุลเป็นตัวหาร 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 18      เมื่อระบบที่อยู่ในภาวะสมดุล
ถูกรบกวน โดยการเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นของสาร ความดัน 
หรืออุณหภูมิระบบจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเข้าสู่ภาวะสมดุล
อีกครั้งตามหลักของเลอชาเตอลิเอ
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผล
ทําให้ค่าคงท่ีสมดุลเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 19  ความรู้เกี่ยวกับสมดุลเคมีสามารถ
นํามาใช้อธิบายกระบวนการที่
เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ใน
ธรรมชาติและกระบวนการใน
อุตสาหกรรม 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 5 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเคมี 4 

รหัสวิชา ว30224              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5        ภาคเรียนที่ 2                เวลา 60 ชั่วโมง          จำนวน   1.5  หน่วยกิต 

ศึกษา ทดสอบ ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบส คู่กรด-เบส เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแตกตัวของกรดและเบส ค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์
ไอออน สมการเคมีแสดงปฏิกิร ิยาสะเทิน อธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์  สมบัติ
องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์  คำนวณ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน ระบุ
ปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ การดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกริยิา 
ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า ประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า สมการเคมีของปฏิกิริยาและแผนภาพ



เซลล์ไฟฟ้า ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ อธิบายหลักการทำงาน อธิบายหลักการทางเคมี การแยกสารเคมี
ด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ อธิบาย ตัดสินใจประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศและโลก ตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
และผลจากการกระทำของมนุษย์ 

ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทำการทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ออกแบบการ
ทดลองเพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์  สร้างคำอธิบายทางปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ จัดกระทำข้อมูลที ่รวบรวมได้ในรูปแบบต่างๆ สร้างแบบจำลอง คิดออกแบบโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่เน้นการสร้างนวัตกรรมที่
ทันสมัย  โต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง  สื่อสารองค์ความรู้ที ่สร้างขึ้นจากการใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและเขียน โดยอาศัยความรู ้ด ้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร คำนวณความสามารถในการแตกตัวของกรดและเบส 
ค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออน  เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน 
ทดลอง คำนวณปริมาณสารจากการไทเทรต เขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารี
ดอกซ์ ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์และเขียนแสดงปฏิกิริยารี
ดอกซ์ ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐม
ภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ และทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า  สามารถใช้
กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้สร้างและใช้แบบจำลองทางความคิดและแบบจำลอง 
๓ มิต ิ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความใฝ่รู้  มุ่งมั่น อดทน ในการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และรู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยากรู ้อยากเห็น ช่างสังเกต รักในความ
มีเหตุผล กล้าพูดกล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 

สาระเคมี 

2. เข้าใจการเขียนและการดลุสมการเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบสปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์  

ผลการเรียนรู้ 



1. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียสเบรินสเตด-ลาวรี และ
ลิวอิส 

2. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 

3. คำนวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 

4. คำนวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและ
เบส 

5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 

6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 

7. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสําหรับการไทเทรตกรด-
เบส 

8. คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 

9. อธิบายสมบัติองค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 

10. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรดเบส 

11. คำนวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 

12. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์รวมทั้งเขียน        ครึ่ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 

13. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์และเขียนแสดง
ปฏิกิริยารีดอกซ์ 

14. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 

15. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด 
ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ 

16. คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า           และ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 

17. อธิบายหลักการทำงาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 

18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ใน    การ
ชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 

19. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า      ใน
ชีวิตประจำวัน 



 

รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู้ 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก 

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

 

สมรรถนะหลักใหม่ 

สมรรถนะท่ี  6  การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาเคมี 4        รหัสวิชา ว30224 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5         ภาคเรียนที่ 2            เวลา  60 ชั่วโมง            จำนวน  1.5  หน่วยกิต       

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 กรด-เบส ข้อ 1      สารในชวีิตประจําวันหลาย
ชนิดมีสมบัติเป็นกรดหรือเบส ซึ่ง
พิจารณาได้โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบส
ของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี
หรือลิวอิส 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 

สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

33 60 

ข้อ 2      ตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินส
เตด–ลาวรีเมื่อกรดหรือเบสละลาย
น้ำหรือทําปฏิกิริยากับสารอื่น จะมี
การถ่ายโอนโปรตอนระหว่างสาร
ตั้งต้นที่เป็นกรดและเบส เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นโมเลกุลหรือ
ไอออนที่เป็นคู่กรด-เบสของ 
สารตั้งต้นนั้น โดยสารที่เป็นคู่กรด-
เบสกันจะมี 
โปรตอนต่างกัน 1 โปรตอน 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 3      กรดและเบสแต่ละชนิด
สามารถแตกตัวในน้ำได้แตกต่างกัน 
กรดแก่หรือเบสแก่สามารถแตกตัว
เป็นไอออนในน้ำได้เกือบสมบูรณ์
ส่วนกรดอ่อนหรือเบสอ่อนแตกตัว
เป็นไอออนได้น้อย โดย

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ความสามารถในการแตกตัวหรือ
ความแรงของกรดหรือเบสอาจ
พิจารณาได้จากค่าคงที่การแตกตัว
ของกรดหรือเบส หรือปริมาณการ
แตกตัวเป็นร้อยละของกรดหรือเบส 

สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 4      น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียสแตกตัวให้ไฮโดรเนียม
ไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนที่มี
ความเข้มข้นเท่ากัน คือ 1.0 x 
10-7 โมลต่อลิตร โดยมีค่าคงที่การ
แตกตัวของน้ำ เท่ากับ 1.0 x 10-

14 
     เมื่อกรดหรือเบสแตกตัวในน้ำ 
ค่าความเป็นกรด-เบส ของ
สารละลายแสดงได้ด้วยค่า pH ซ่ึง
สัมพันธ์กับความเข้มข้นของไฮโดร
เนียมไอออน โดยสารละลายกรดมี
ความเข้มข้นของไฮโดรเนียม
ไอออนมากกว่า 1.0 x 10-7 โมล
ต่อลิตร หรือมีค่า pH น้อยกว่า 7 
ส่วนสารละลายเบสมีความเข้มข้น
ของไฮโดรเนียมไอออนน้อยกว่า 
1.0 x 10-7 โมลต่อลิตร หรือมีค่า 
pH มากกว่า 7 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 5 
 
 
 
 

 

     ปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดแก่
และเบสแก่ให้สารละลายที่เป็น
กลาง ปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรด
แก่และเบสอ่อน ให้สารละลายที่
เป็นกรด ส่วนปฏิกิริยาสะเทิน
ระหว่างกรดอ่อนและเบสแก่ ให้
สารละลายที่เป็นเบส 
     เกลือที่ได้จากการสะเทินของ
กรดแก่ด้วยเบสอ่อน เมื่อละลายใน
น้ำจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได้ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 4 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ

ข้อ 6 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด ส่วน
เกลือที่ได้จากการสะเทินของกรด
อ่อนด้วยเบสแก่ เมื่อละลายในน้ำ
จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได้
สารละลายที่มีสมบัติเป็นเบส 

วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 7      การไทเทรตเป็นเทคนิคในการ
วิเคราะห์หาปริมาณหรือความ
เข้มข้นของสารที่ทําปฏิกิริยาพอดี
กัน จุดที่สารทําปฏิกิริยาพอดีกัน
เรียกว่า จุดสมมูลn ในทางปฏิบัติ
จุดสมมูลของปฏิกิริยาอาจไม่
สามารถสังเกตเห็นได้จึงสังเกตจาก
การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เพ่ือ
บอกจุดยุติของการไทเทรตดังนั้น 
อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการ
ไทเทรตกรด-เบส ควรเป็นอินดิเค
เตอร์ที่เปลี่ยนสีในช่วง pH ตรงกับ
หรือใกล้เคียงกับ pH ของ
สารละลาย ณ จุดสมมูล 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 และ 4 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 8      ปริมาณกรดและเบสที่ทํา
ปฏิกิริยาพอดีกันจากการไทเทรต
กรด-เบส สามารถนําไปคํานวณ
ความเข้มข้นของกรดหรือเบสที่
ต้องการทราบความเข้มข้นได้ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 9      สารละลายบัฟเฟอร์เป็น
สารละลายของกรดอ่อนกับเกลือ
ของกรดอ่อนนั้น หรือเบสอ่อนกับ
เกลือของเบสอ่อนนั้น เมื่อเติมกรด 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

เบส หรือน้ำจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่า pH น้อยกว่า
สารละลายทั่วไป สมบัติเฉพาะของ
สารละลายบัฟเฟอร์เป็นประโยชน์
ต่อการควบคุม pH ของระบบใน
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 10      ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส
สามารถนํามาใช้ประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม และ
การแพทย์ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

2 ไฟฟ้าเคมี ข้อ 11      เคมีไฟฟ้าเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
พลังงานไฟฟ้าและการเกิดปฏิกิริยา
เคมี ที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน
แล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลข
ออกซิเดชัน ซึ่งเป็นเลขที่แสดง
ประจุไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้าสมมติ
ของอะตอมธาตุ เรียกปฏิกิริยาชนิด
นี้ว่า ปฏิกิริยารีดอกซ์ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

27 40 

ข้อ 12      ปฏิกิริยารีดอกซ์มีท้ังครึ่ง
ปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอน 

สมรรถนะที่ 3  



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

เรียกว่า ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน
และครึ่งปฏิกิริยาที่มีการรับ
อิเล็กตรอน เรียกว่า ครึ่งปฏิกิริยา
รีดักชัน โดยสารที่ให้อิเล็กตรอน b
จะมีเลขออกซิเดชันเพ่ิมข้ึน เรียกว่า 
ตัวรีดิวซ์ ส่วนสารที่รับอิเล็กตรอน
จะมีเลขออกซิเดชันลดลง เรียกว่า 
ตัวออกซิไดส์ 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 13      การเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิ
ไดส์สามารถพิจารณาได้จากผลการ
ทดลองของปฏิกิริยารีดอกซ์ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 14      ปฏิกิริยารีดอกซ์เขียนแทนได้
ด้วยสมการรีดอกซ์ ซึ่งการดุล
สมการรีดอกซ์ทําได้โดยการใช้เลข
ออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ข้อ 15      เซลล์เคมีไฟฟ้าประกอบด้วย
แอโนด แคโทด และสารละลายอิ
เล็กโทรไลต์ซึ่งอาจเชื่อมต่อกันด้วย
สะพานเกลือ โดยที่แอโนด
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และ
แคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชัน ทําให้
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแอโนดไป
แคโทด เซลล์เคมีไฟฟ้า สามารถ
เขียนแสดงได้ด้วยแผนภาพเซลล์ 
 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 16      ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของ
เซลล์คํานวณได้จากค่าศักย์ไฟฟ้า
มาตรฐานของครึ่งเซลล์ถ้าค่า
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เป็นบวก แสดง
ว่าปฏิกิริยารีดอกซ์เกิดขึ้นได้เอง ซึ่ง
ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้า เรียกเซลล์
ชนิดนี้ว่า เซลล์กัลวานิก แต่ถ้าค่า
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เป็นลบ แสดง
ว่าปฏิกิริยารีดอกซ์ไม่สามารถเกิด
ได้เอง ต้องมีการให้กระแสไฟฟ้าจึง
จะเกิดปฏิกิริยาได้เซลล์ชนิดนี้
เรียกว่า เซลล์อิเล็กโทรลิติก 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 17      เซลล์เคมีไฟฟ้าสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได ้ในชีวิตประจําวัน เช่น 
แบตเตอรี่ซึ่งมีท้ังเซลล์ปฐมภูมิ และ
เซลล์ทุติยภูมิโดยปฏิกิริยาเคมีที่
เกิดข้ึนภายในเซลล์ปฐมภูมิไม่
สามารถทําให้เกิดปฏิกิริยา
ย้อนกลับได้โดยการประจุไฟ จึงไม่
สามารถนํากลับมาใช้ได้อีก 
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์
ทุติยภูมิสามารถทําให้เกิดปฏิกิริยา

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 4 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ย้อนกลับได้โดยการประจุไฟ จึงนํา
กลับมาใช้ได้อีก 

วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 18      เซลล์อิเล็กโทรลิติกสามารถนํา
ไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังใน
ชีวิตประจําวัน และในอุตสาหกรรม
หลายประเภท เช่น การชุบโลหะ 
การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า 
การทําโลหะให้บริสุทธิ์การป้องกัน
การกัดกร่อนของโลหะ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 19      ปฏิกิริยาเคมีหลายปฏิกิริยาที่
พบในชีวิตประจําวันเป็นปฏิกิริยารี
ดอกซ์เช่น ปฏิกิริยาการเผาไหม้
ปฏิกิริยาในเซลล์เคมีไฟฟ้า ซ่ึง
ความรู้เรื่องเซลล์เคมีไฟฟ้าและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า นําไปสู่
นวัตกรรมด้านพลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย 
ข้อ 2 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเคมี 5 

รหัสวิชา ว30225                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ภาคเรียนที่ 1                เวลา 60 ชั่วโมง          จำนวน   1.5  หน่วยกิต 

สืบค้นข้อมูล นำเสนอสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามที่พบในชีวิตประจำวัน 
ว ิเคราะห์โครงสร้าง ระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู ่ฟ ังก์ช ัน ประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน เรียกชื่อสารตามระบบ IUPAC  ไอโซเมอร์โครงสร้าง วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือด  และ
การละลายในน้ำ ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมง
กาเนต สมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ทดสอบเอสเทอริฟิ
เคชัน  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันของสารประกอบอินทรีย์สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติของพอลิเมอร์ ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ ประเภทของ
พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง การสังเคราะห์พอลิ เมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ อธิบาย ตัดสินใจประเด็นทาง



วิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศและโลก ตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
และผลจากการกระทำของมนุษย์ 

ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทำการทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ออกแบบการ
ทดลองเพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์  สร้างคำอธิบายทางปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ จัดกระทำข้อมูลที ่รวบรวมได้ในรูปแบบต่างๆ สร้างแบบจำลอง คิดออกแบบโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่เน้นการสร้างนวัตกรรมที่
ทันสมัย  โต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง  สื่อสารองค์ความรู้ที ่สร้างขึ้นจากการใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและเขียน โดยอาศัยความรู ้ด ้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ 
สูตรโครงสร้าง  แบบเส้น และเขียนไอโซเมอร์โครงสร้าง สามารถใช้กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้สร้างและใช้แบบจำลองทางความคิดและแบบจำลอง ๓ มิต ิ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่น อดทน ในการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และรู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยากรู ้อยากเห็น ช่างสังเกต รักในความ
มีเหตุผล กล้าพูดกล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

สาระเคมี 

1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร 
แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที ่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม             
ที่พบในชีวิตประจำวัน 

2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ
อินทรีย ์

3. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 

4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ตาม
ระบบ IUPAC 



5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 

6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที ่มีหมู่ฟังก์ชัน 
ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 

7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยา
กับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

10. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและ
อุตสาหกรรม 

11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 

12. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์รวมทั้งการนำไปใช้
ประโยชน์ 

13. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ 

14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร ์

15. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกําจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ และ
แนวทางแก้ไข 

 

ทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก⚫ 

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

 

สมรรถนะหลัก⚫ 

สมรรถนะท่ี  6  การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาเคมี 5           รหัสวิชา ว30225  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6         ภาคเรียนที่ 1            เวลา  60 ชั่วโมง            จำนวน  1.5  หน่วยกิต       

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 เคมี
อินทรีย์ 

ข้อ 1      สารประกอบอินทรีย์เป็น
สารประกอบของคาร์บอนส่วนใหญ่
พบในสิ่งมีชีวิต มีโครงสร้าง
หลากหลายและแบ่งได้หลาย
ประเภท เนื่องจากธาตุคาร์บอน
สามารถเกิดพันธะโคเวเลนต์กับ
ธาตุคาร์บอนด้วยพันธะเดี่ยว พันธะ
คู่ พันธะสาม นอกจากนี้ยังสามารถ
เกิดพันธะโคเวเลนต์กับธาตุอื่น ๆ 
ได้อีกด้วย และมีการนํา
สารประกอบอินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์อย่างหลากหลาย 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะที่  6  การ
อยู ่ร ่วมกับธรรมชาติ
และว ิทยาการอย ่าง
ยั่งยืน 

40 60 

ข้อ 2      โครงสร ้างของสารประกอบ
อินทรีย์แสดงได้ด้วยสูตรโครงสร้าง
ลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อหรือ
สูตรโครงสร้างแบบเส้น 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 3 
สมรรถนะ 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะท่ี  6  การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 3      สารประกอบอินทรีย์มีหลาย
ประเภท การพิจารณาประเภทของ
สารประกอบอินทร ีย ์อาจใช ้หมู่
ฟังก์ชันเป็นเกณฑ์ได้เป็นแอลเคน 
แอลค ีน  แอลไคน์  อะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์อีเทอร์ 
เอมีน แอลดีไฮด์คีโตน กรดคาร์
บอกซิลิก เอสเทอร์เอไมด ์

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะที่  6  การ
อยู ่ร ่วมกับธรรมชาติ
และว ิทยาการอย ่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 4      การ เร ี ยกช ื ่ อสารประกอบ
อินทรีย์ประเภทแอลเคน แอลคีน 
แอลไคน์แอลกอฮอล์อีเทอร์เอมีน 
แอลดีไฮด์คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก 
เอสเทอร์ และเอไมด์จะเรียกตาม
ระบบ IUPAC หรืออาจเรียกโดยใช้
ชื่อสามัญ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 4 
สมรรถนะ 

สมรรถนะที่  6  การ
อยู ่ร ่วมกับธรรมชาติ
และว ิทยาการอย ่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 5      ปรากฏการณ ์ท ี ่ สารม ีส ู ตร
โมเลก ุลเหม ือนก ันแต ่ม ีสมบ ัติ
แตกต่างกัน เรียกว่า ไอโซเมอริซึม 
และเรียกสารแต่ละชนิดว่า ไอโซ
เมอร์ไอโซเมอร์ที ่ม ีส ูตรโมเลกุล
เหม ือนก ันแต ่ม ีส ูตรโครงสร ้าง
ต่างกันเรียกว่า ไอโซเมอร์โครงสร้าง 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะที่  6  การ
อยู ่ร ่วมกับธรรมชาติ
และว ิทยาการอย ่าง
ยั่งยืน 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ข้อ 6      สารประกอบอินทรีย ์ท ี ่ม ีหมู่
ฟ ั ง ก ์ ช ั น  ขน าด โ ม เ ลก ุ ล ห รื อ
โครงสร้างของสารต่างกันจะมีจุด
เดือดและการละลายในน้ำต่างกัน 
ส ํ า ห ร ั บ ก า ร ล ะล า ย ข อ ง ส า ร
พิจารณาได้จากความมีขั ้วของตัว
ละลายและตัวทําละลาย โดยสาร
สามารถละลายได้ในตัวทําละลายที่
มีข้ัวใกล้เคียงกัน 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะที่  6  การ
อยู ่ร ่วมกับธรรมชาติ
และว ิทยาการอย ่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 7      สารประกอบอินทรีย์ประเภท
แอลเคน แอลคีนแอลไคน์อะโร
ม า ต ิ ก ไ ฮ โ ด ร ค า ร ์ บ อ น  เ ป็ น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเมื่อ
เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยา
ก ั บ โ บ รม ี น และปฏ ิ ก ิ ร ิ ย ากั บ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต จะ
ให ้ผลของปฏ ิก ิร ิยาต ่างก ัน จึง
สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการจําแนก
ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ส า ร ป ร ะ ก อ บ
ไฮโดรคาร์บอนได้ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะที่  6  การ
อยู ่ร ่วมกับธรรมชาติ
และว ิทยาการอย ่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 8 
 
 

     กรดคาร์บอกซิลิกทําปฏิกิริยา
กับแอลกอฮอล์ได้ เป็นเอสเทอร์
เรียกว่า ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน 
กรดคาร์บอกซิลิกทําปฏิกิริยากับเอ
มีนเกิดเป็นเอไมด์เอสเทอร์และเอ
ไมด์สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิ
ซิส ปฏิกิร ิยาไฮโดรลิซิสของเอส
เทอร ์ ในเบสแอลคาไลเร ียกว่ า 
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะที่  6  การ
อยู ่ร ่วมกับธรรมชาติ
และว ิทยาการอย ่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 9 

ข้อ 10      สารประกอบอินทรีย์สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้มากมายใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งนําไปใช้เป็น
สารต ั ้ งต ้นและต ัวท ําละลายใน

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

อ ุ ต ส าหกร รมด ้ า นต ่ า ง ๆ เ ช่ น 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร แ ล ะ ย า 
อุตสาหกรรมเกษตร 

สมรรถนะย่อย ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะที่  6  การ
อยู ่ร ่วมกับธรรมชาติ
และว ิทยาการอย ่าง
ยั่งยืน 

2 พอลิเมอร์ ข้อ 11      พอลิเมอร์เป็นสารที่มีโมเลกุล
ขนาดใหญ ่ซึ่งประกอบด้วยหน่วย
ย่อยท่ีเรียกว่า มอนอเมอร์เชื่อมต่อ
กันด้วยพันธะโคเวเลนต์โดยมีทั้ง 
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์
สังเคราะหปฏิกิริยาการเกิดพอลิ
เมอร์อาจเป็นปฏิกิริยาแบบ
ควบแน่นหรือปฏิกิริยาแบบเติม 
ขึ้นอยู่กับหมู่ฟังก์ชันและโครงสร้าง
ของมอนอเมอร์ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

20 40 

ข้อ 12      พอลิเมอร์มีโครงสร้างต่างกัน
อาจเป็นโครงสร้างแบบเส้น แบบกิ่ง 
หรือแบบร่างแห ขึ้นอยู่กับชนิดของ
มอนอเมอร์และภาวะของปฏิกิริยา
การเกิดพอลิเมอร์ซึ่งโครงสร้างของ
พอลิเมอร์ส่งผลต่อจุดหลอมเหลว 
ความหนาแน่น ความเปราะ ความ
เหนียว ความยืดหยุ่น จึงสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
หลากหลาย 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 13      พอลิเมอร์ที่ให้ความร้อนแล้ว
สามารถนํากลับมาข้ึนรูปใหม่ได้
เรียกว่า พอลิเมอร์เทอร์มอ
พลาสติกส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบ
เส้นและแบบกิ่ง ส่วนพอลิเมอร์ที่ให้
ความร้อนแล้วไม่อ่อนตัว จึงไม่
สามารถนํากลับมาข้ึนรูปใหม่ได้
เรียกว่า พอลิเมอร์เทอร์มอเซต มี

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 1 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

โครงสร้างแบบร่างแห พลาสติกมี
ทั้งท่ีเป็นพอลิเมอร์เทอร์มอ
พลาสติก และพอลิเมอร์เทอร์มอ
เซต ผลิตภัณฑ์ยางเป็นพอลิเมอร์
เทอร์มอเซต ซึ่งทําให้มีสมบัติและ
การนําไปใช้ประโยชน์ต่างกัน 

และวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 14      การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือ
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ เช่น วัล
คาไนเซชัน การสังเคราะห์โคพอลิ
เมอร์การสังเคราะห์พอลิเมอร์นํา
ไฟฟ้า เป็นการปรับปรุงคุณภาพ
ของพอลิเมอร์เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและหลากหลายมากข้ึน 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 4 

สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 
ข้อ 15      การใช้และการกําจัดผลิตภัณฑ์

พอลิเมอร์อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงควร
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน 
และแนวทางแก้ไข 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 4 

สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเคมี 6 

รหัสวิชา ว30226                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ภาคเรียนที่ 2                เวลา 60 ชั่วโมง          จำนวน   1.5  หน่วยกิต 

กำหนดปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม  แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับ



สาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิด
วิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ  นำเสนอผลงาน
หรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              โดย
แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน
นิทรรศการ อธิบาย ตัดสินใจประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ
และโลก ตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและผลจากการกระทำของมนุษย์ 

โดยใช้กระบวนการบูรณาความรู ้และทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันและการ
แก้ปัญหาทางเคมี นำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ แนวทางแก้ไข
กำหนดปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 
การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม โดยความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้ารว่ม
ประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทำ
การทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ออกแบบการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์  สร้างคำอธิบายทางปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ จัดกระทำข้อมูลที่รวบรวมได้ในรูปแบบต่างๆ 
สร้างแบบจำลอง คิดออกแบบโครงงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมที่เน้นการสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย  โต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง  สื่อสารองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจากการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและ
เขียน โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สามารถใช้
กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้สร้างและใช้แบบจำลองทางความคิดและแบบจำลอง 
๓ มิต ิ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความใฝ่รู้  มุ่งมั่น อดทน ในการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และรู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยากรู ้อยากเห็น ช่างสังเกต รักในความ
มีเหตุผล กล้าพูดกล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 

สาระเคมี 



3. เข้าใจหลักการทำปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี ่ยนหน่วย การคำนวณ
ปริมาณของสารความเข้มข้นของ สารละลายรวมทั้งการบูรณาการความรู้และทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์
ในชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาทางเคมี 

 

ผลกรเรียนรู้ 

1. กำหนดปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 

2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ 

3. นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์
ในงานนิทรรศการ 

 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  ⚫ 

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

 

สมรรถนะหลัก ⚫ 

สมรรถนะท่ี  6  การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาเคมี 6                                              รหัสวิชา ว30226 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6         ภาคเรียนที่ 2            เวลา  60 ชั่วโมง            จำนวน  1.5  หน่วยกิต       

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การจัด
นำเสนอ
ผลงาน 

ข้อ 1     สถานการณ์บางสถานการณ์ใน
ชีวิตประจําวันการประกอบอาชีพ 
หรืออุตสาหกรรม สามารถนํา
ความรู้ทางเคมีไปใช้ประโยชน์หรือ
แก้ปัญหาได้ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 1 

สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

60 100 
 

ข้อ 2      การศึกษาและการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจทํา

สมรรถนะที่ 3  



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ได้โดยการบูรณาการความรู้ทาง
เคมีร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืน 
รวมทั้งคณิตศาสตร์เทคโนโลยีและ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการ
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค ์

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 2 

สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 3      การนําเสนองานหรือแสดง
ผลงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนร่วมได้แลกเปลี่ยนแนวคิด
ผลงาน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการ
พัฒนางาน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือ 
ประกอบการนําเสนอ ซึ่งจะทําให้
การสื่อสาร 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ4 

สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 4      การสัมมนา การประชุม
วิชาการ หรือการร่วมแสดงผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ในงานทรรศการเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้ลก
เปลี่ยนความคิด แสดงทัศนคติต่อ
กรณีศึกษาถานการณ์หรือประเด็น
สําคัญทางเคมีซึ่งช่วยส่งเสริมให้
พัฒนากระบวนการคิด ทักษะการ
สื่อสารทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การค้นคว้าและการสื่อสาร ซึ่ง
สามารถทําได้หลายระดับ โดยอาจ
เป็นระดับชั้นเรียน โรงเรียน กลุ่ม
โรงเรียนชุมชน ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 4 
และ 5 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และวิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเคมีอินทรีย์ 

รหัสวิชา ว30227             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4        ภาคเรียนที่ 1                เวลา 60 ชั่วโมง          จำนวน   1.5  หน่วยกิต 

ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของอิเล็กตรอน การเกิดพันธะ ออร์บิทัล บทบาทของออร์บิทัลในการเกิด
พันธะโคเวเลนต์ของสารประกอบของคาร์บอน โครงสร้างไอโซเมอร การเรียกชื่อ การเตรียม เกี่ยวกับสมบัติ การ
เขียนสูตรโครงสร้าง การเกิดไอโซเมอร์ ปฏิกิริยาเคมีสำคัญ การจำแนกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
แบบโซ่เปิด แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบวง อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
สารประกอบของคาร์บอนที่มีหมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะ แอลกอฮอล์และอีเทอร์          กรดอินทรี ย์ เอส



เทอร์ แอลดีไฮด์และคีโตน เอมีนและเอไมด์ อธิบาย ตัดสินใจประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศและโลก ตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและผลจากการกระทำของมนุษย์ 

โดยตั้งคำถามที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทำการทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ออกแบบ
การทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์  สร้างคำอธิบายทางปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ จัดกระทำข้อมูลที ่รวบรวมได้ในรูปแบบต่างๆ สร้างแบบจำลอง คิดออกแบบโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่เน้นการสร้างนวัตกรรมที่
ทันสมัย  โต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง  สื่อสารองค์ความรู้ที ่สร้างขึ้นจากการใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและเขียน โดยอาศัยความรู ้ด ้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สามารถใช้กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
ในการแสวงหาความรู้สร้างและใช้แบบจำลองทางความคิดและแบบจำลอง ๓ มิต ิ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและ
การอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความใฝ่รู้  มุ่งมั่น อดทน ในการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และรู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยากรู ้อยากเห็น ช่างสังเกต รักในความ
มีเหตุผล กล้าพูดกล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

สาระเคมี 

1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร 
แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของสารประกอบอินทรีย์และเคมีอินทรีย์ได้ 
2. อธิบายและเขียนพันธะของโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ได 
3. เรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆได้ 



4. เขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆได้แก่ลิวอิส  แบบย่อ แบบผสม     
แบบใช้เส้นและมุม 

5. จำแนกชนิด ประเภทของสารประกอบอินทรีย์พรอมทั้งยกตัวอย่างประกอบได 
6. ระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้หมู่ฟังก์ชันเป็นเกณฑ์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้ 
7. บอกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยใช้พันธะในโมเลกุลและสมบัติบางประการเป็น

เกณฑ์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้ 
8. อธิบายเหตุผลที่ทำให้มีสารประกอบอินทรีย์จำนวนมากได้ 
9. อธิบายความหมายและเขียนไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆได้ 
10. อธิบายความแตกต่างระหว่างซิสไอโซเมอร์ กับทรานส์ไอโซเมอร์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้ 
11. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างการละลายในน้ำ จุดเดือด จุดหลอมเหลวกับจำนวนอะตอมของคาร์บอน

ในโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ได้ 
12. เปรียบเทียบจุดเดือด ของสารประกอบอินทรีย์ต่างๆที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกันได้ 
13. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาบางชนิดของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆพร้อมทั้งเขียนสมการเคมี

แสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ 
14. บอกประโยชน์หรือโทษของสารประกอบอินทรีย์บางชนิดได้ 

 

รวมทั้งหมด 14 ผลการเรียนรู้ 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก  ⚫ 

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

 

สมรรถนะหลัก⚫ 

สมรรถนะท่ี  6  การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาเคมีอินทรีย์         รหัสวิชา ว30227 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4         ภาคเรียนที่ 1            เวลา  60 ชั่วโมง            จำนวน  1.5  หน่วยกิต       

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 พันธะของ
คาร์บอน 

ข้อ 1-4 

 

    คาร์บอนเป็นธาตุใน
หมู่ 4A มีเวเลนต์
อิเล็กตรอนเท่ากับ 4 จึง
สามารถใช้อิเล็กตรอน
ร่วมกับอะตอมอ่ืน อีก 4 
อิเล็กตรอน เกิดเป็น
พันธะโคเวเลนต์ได้ 4 
พันธะ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 1 
และ 3 

สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

9 18 

2 ประเภทของ
สารอินทรีย์ 

ข้อ 5-7      สารประกอบอินทรีย์
สมารถแบ่งประเภทโดย
ใช้หมู่ฟังก์ชันและชนิด
ของธาตุที่เป็น
องค์ประกอบ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 3  
สมรรถนะ 

12 20 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

สมรรถนะท่ี  6  การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

3 ปฏิกิริยาในเคมี
อินทรีย์ 

ข้อ 8       ปฏิกิริยาเคมีเป็นกา
ศึกษาการทำนายการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่ง
สามารถเกิดได้หลาย
ลักษณะ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

6 12 

4 ไอโซเมอร์ ข้อ 9-10      ปรากฏการณ์ที่
สารประกอบอินทรีย์มี
สูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่
มีสมบัติต่างกันเรียกว่า ไอ
โซเมอริซึม และเรียกสาร
แต่ละชนิดว่า ไอโซเมอร์ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 1 

สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

8 20 

5 สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 

ข้อ 11-
14 

     สารประกอบอินทรีย์
ที่มีเฉพาะธาตุคาร์บอน
และไฮโดรเจนเป็น
องค์ประกอบ  ซึ่งสามารถ
เกิดจากธรรมชาติและเกิด
จากการสังเคราะห์ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 4 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

9 10 

6 สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
ที่มีธาตุ

ข้อ 11-
14 

    สารประกอบอินทรีย์ที่
มีธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน 
และออกซิเจนเป็น

สมรรถนะที่ 3  9 10 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ออกซิเจนเป็น
องค์ประกอบ 

องค์ประกอบมีหลายชนิด 
เช่นแอลกอฮอล์ ฟีนอล 
อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน 
กรดคาร์บอกซิลิก  
และเอสเทอร์ 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 3 
สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

7 สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
ที่มีธาตุ
ไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ 

ข้อ 11-
14 

     สารประกอบอินทรีย์
ที่มีธาตุคาร์บอน 
ไฮโดรเจน และไนโตรเจน
เป็นองค์ประกอบ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 3 

สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

4 5 

8 สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
ที่มีธาตุ
ออกซิเจนและ
ไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ 

ข้อ 11-
14 

     สารประกอบอินทรีย์
ที่มีธาตุคาร์บอน 
ไฮโดรเจน ออกซิเจน และ
ไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ 

สมรรถนะที่ 3  
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะย่อย ข้อ 1 

สมรรถนะ 

สมรรถนะท่ี  6  การอยู่
ร่วมกับธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

4 5 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

คำอธิบายรายวิชา  

รหัสวิชา ว30241                   รายวิชา ชีววิทยา     สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                ภาคเรียนที่ 1     เวลาเรียน 60 ชั่วโมง         จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

            
 ศึกษาสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิต
อยู่ได้ ความสำคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐานและวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน 
รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน สมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิตโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตระบุกลุ่มของ
คาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของโปรตีนและความสำคัญของ
โปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างของลิพิดและความสำคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของกรดนิวคลิอิก 



และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสำคัญของกรดนิวคลิอิกท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
การทำงานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์วิธีการ 
และเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวัดขนาดโดยประมาณ และวาดภาพที่ปรากฏ
ภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่
ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์โครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียสการแพร่ 
ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต แผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์
ด้วยกระบวนการ เอกโซไซโทซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส สังเกต
การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์พร้อมทั้งอธิบายและ
เปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส การหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ 
และภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 

 โดยวิธีการสบืค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย  ระบุ สรปุ  บอก  กำหนดปัญหา เขียนแผงผังวาดภาพ  คำนวณ 
ทดลอง เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง วัด วิเคราะห์ สังเกต  ออกแบบการทดลอง ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถ
สื่อสารองค์ความรู้ทีส่ร้างขึ้นจากการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตรด์้วยการพูดและเขียน โดยอาศัยความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจทิัล เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 

มีความใฝ่เรียนรู้ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝรู่้ มุ่งมั่น อดทนในการศึกษาหาความรูโ้ดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใชใ้นกิจกรรมการเรียนรู้  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด  

ผลการเรียนรู้ 

สาระชีววิทยา 1   ข้อ  1.1 – 1.17 

รวมทั้งหมด    17   ผลการเรียนรู้   

 

 

 

 

 

สาระชีววิทยา  

 1. เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์สารที่เป็น
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 

 



 1. อธิบาย และสรุปสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทำให้
สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ 

 2. อภิปราย และบอกความสำคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐานและ
วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

 3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 

 4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญของ
คาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

 5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความสำคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

 6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิดและความสำคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

 7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสำคัญของกรด
นิวคลิอิกท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 

 8. สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 

 9. อธิบายการทำงานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของ
เอนไซม์ 

 10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวัดขนาดโดยประมาณ 
และวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง 

 11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

 12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 

 13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 

 14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 

 15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย
กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 

 16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์พร้อม
ทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 

 17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ และ
ภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 

 



สมรรถนะการเรียนรู้ 

 สมรรถนะหลัก  

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 3.4 , 3.5 

 

สมรรถนะรอง   

 สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

สมรรถนะย่อยท่ี 1  นำกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 

ปัญหาและบรรลุเป้าหมายของสมาชิกและชีวิตประจำวันของตนเอง 

สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 

สมรรถนะย่อยที่ 4 สามารถคิดและ ปฏิบัติตน เพื่อแก้ไข ปัญหา ด้วยการ ประสาน
ความคิดเห็น ต่อรอง ประนีประนอมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

สมรรถนะย่อย 4.1  

 สมรรถนะท่ี  6  การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาชีววิทยา                      รหสัวิชา   ว30241            สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชัว่โมงจำนวน 1.5 หนว่ยกิต 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  : ปลายภาค = 70: 30 

 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

สมรรถนะการ
เรียนรู้ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

1  ธรรมชาติ
ของ

สิ่งมีชีวิต 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.1 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.2 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.3 

• สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการ
สารอาหารและพลังงาน มีการ
เจริญเติบโต มีการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้า มีการรักษาดุลยภาพของ
ร่างกาย มีการสืบพันธุ์ มีการ
ปรับตัวทางวิวัฒนาการ และมีการ
ทำงานร่วมกันขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  

• วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 
เริ่มจากการตั้งปัญหาหรือคำถาม 
ตั้งสมมติฐาน ตรวจสอบ
สมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 

• การศึกษาสิ่งมีชีวิตต้องอาศัย
ความรู้จากแขนงวิชาต่าง ๆ ของ
ชีววิทยาและสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและควรคำนึงถึงชีวจริย
ธรรมและจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลอง 

• สิ่งมีชีวิตประกอบด้วย ธาตุและ
สารประกอบ ในร่างกายของ
สิ่งมีชีวิตมีน้ำเป็นองค์ประกอบ
มากที่สุด น้ำประกอบด้วยธาตุ
ไฮโดรเจนและออกซิเจน มีสมบัติ
ในการเป็นตัวทำละลายที่ดี เก็บ
ความร้อนได้ดี และมีความจุความ
ร้อนสูง ซึ่งช่วยรักษาดุลยภาพของ
เซลล์ได้  

• ธาตุที่สิ่งมีชีวิตต้องการจะอยู่ใน
รูปของไอออน ในมนุษย์และสัตว์ 
ธาตุจะช่วยให้การทำงานของ
ระบบ  ต่าง ๆ ในร่างกายดำเนิน

สมรรถนะที่  
3   

การสืบสอบ
ทาง

วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา

ศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 
3.4,3.5 

สมรรถนะท่ี  
9  การทำงาน
แบบรวมพลัง 
เป็นทีม และมี

ภาวะผู้นำ 

สมรรถนะท่ี  
6  การอยู่
ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 

20 25 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

สมรรถนะการ
เรียนรู้ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

ไปตามปกติ นอกจากนี้ในกระดูก 
ฟัน และกล้ามเนื้อจะมีธาตุเป็น
องค์ประกอบด้วย 

2 เคมีที่เป็น
พ้ืนฐาน
ของ
สิ่งมีชีวิต 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.4 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.5 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.6 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.7 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.8 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.9 

• คาร์โบไฮเดรต แบ่งตามขนาด
โมเลกุล ออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
มอโนแซ็กคาไรด์ ไดแซ็กคาไรด์ 
และพอลิแซ็กคาไรด์ โปรตีนมี
กรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อย  

 ลิพิดประกอบด้วย เป็น
สารประกอบที่ละลายได้ดี ในตัว
ทำละลายที่เป็นสารอินทรีย์  กรด
นิวคลิอิกประกอบด้วย หน่วยย่อย 
เรียกว่า นิวคลีโอไทด์  

• กรดนิวคลิอิกเป็นองค์ประกอบ
ของสารพันธุกรรมทำหน้าที่เก็บ
และถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม 
มี 2 ชนิด คือ DNA และ RNA เม
แทบอลิซึมเป็นปฏิกิริยาเคมีที่
เกิดข้ึนภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
ปฏิกิริยาเคมี ประกอบด้วย
ปฏิกิริยาคายพลังงาน และ
ปฏิกิริยาดูดพลังงาน ปฏิกิริยาเคมี
เหล่านี้จะดำเนินไปได้อย่าง
รวดเร็วจำเป็นต้องอาศัยเอนไซม์
ช่วยเร่งปฏิกิริยา 

• เอนไซม์ส่วนใหญ่เป็นสาร
ประเภทโปรตีน ทำหน้าที่เร่ง
ปฏิกิริยาเคมี  อุณหภูมิ สภาพ
ความเป็นกรด-เบส และตัวยับยั้ง

สมรรถนะที่  
3   

การสืบสอบ
ทาง

วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา

ศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 
3.4,3.5 

สมรรถนะท่ี  
9  การทำงาน
แบบรวมพลัง 
เป็นทีม และมี

ภาวะผู้นำ 

สมรรถนะท่ี  
6  การอยู่
ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

 

 

20 40 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

สมรรถนะการ
เรียนรู้ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

เอนไซม์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
ทำงานของเอนไซม์ 

3 

 

 

 

เซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต 

 

 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.10 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.11 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.12 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.13 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.14 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.15 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.16 

สาระชีววิทยา 1 

ข้อ 1.17 

กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือที่ใช้
ศึกษาสิ่งมีชวีิตขนาดเล็ก  กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสงเชงิประกอบ และ
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนอาศัย
เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า ซึง่มีอยู่ด้วยกัน 
2 ชนิด คือ ชนดิส่องผา่นและชนิด
ส่องกราด เซลล์เป็นหนว่ยพื้นฐานที่
เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
พื้นฐานของเซลล์ประกอบด้วย ส่วน
ที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และ
นิวเคลียส  สารต่าง ๆ มีการ
เคลื่อนที่เข้าและออกจากเซลล์ โดย
กระบวนการตา่ง ๆ ได้แก่ การแพร่ 
ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต 
แอกทีฟทรานสปอร์ต กระบวนการ
เอกโซไซโทซิส กระบวนการเอนโด
ไซโทซิส การแบ่งเซลล์ของสิง่มชีีวิต
เป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์ วัฏจักร
ของเซลล์ ประกอบด้วยอินเตอร์เฟส 
การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและ
การแบ่งไซโทพลาซึม การหายใจ
ระดับเซลล์เปน็การสลายสารอาหาร
ที่มีพลังงานสูง ประกอบดว้ย 3 
ขั้นตอน คือ ไกลโคลิซสิ วัฏจักรเค
รบส์ และกระบวนการถ่ายทอด
อิเล็กตรอน พลังงานนี้จะถูกเก็บไว้
ในพันธะเคมีในโมเลกลุของ ATP ใน
ภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ เกิด
ได้เฉพาะไกลโคลิซสิ  

สมรรถนะที่  
3   

การสืบสอบ
ทาง

วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา

ศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 
3.4,3.5 

สมรรถนะท่ี  
9  การทำงาน
แบบรวมพลัง 
เป็นทีม และมี

ภาวะผู้นำ 

สมรรถนะท่ี  
6  การอยู่
ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 
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รวมตลอดภาคเรียน  60 100 

 

 



 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาชีววิทยา 

 รหัส ว30242                                                       สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4      ภาคเรียนที่ 2           เวลา  60  ชั่วโมง            จำนวน   1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาการทดลองของเมนเดลกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของ

เมนเดลนี้ ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และ   จี
โนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่นF1 และ F2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมน
เดล เปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผัน
ต่อเนื่องการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซม
และยีนบนโครโมโซมเพศ สมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA 
และสรุปการจำลอง DNA กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และRNA แต่ละชนิดใน
กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน สารพันธุกรรม แอลลีลโปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับความรู้
เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล การเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชันรวมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน  การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรี
คอมบิแนนท์ การนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์
การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรคำนึงถึงด้านชีวจริยธรรม หลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการ
เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์กและทฤษฎีเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน  เงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดีไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทำให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งคำนวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของ
ประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดีไวน์เบิร์ก กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปรายสามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจากการใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและเขียน โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  เพ่ือเกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งม่ัน อดทน
ในการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ผลการเรียนรู้ 

สาระชีววิทยา 2   ข้อ  2.1 - 2.15 

รวมทั้งหมด  15  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

สาระชีววิทยา 

 2. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหน้าที่ของ
สารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดีไวน์เบิร์กการเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพกำเนิดของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลองของเมนเดล 

 2. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของเมนเดลนี้ ไป
อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบต่าง 
ๆ ของรุ่น F1 และ F2 

 3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็นส่วน
ขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 

 4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและ
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 

 5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบน
ออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

 6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ 
DNA และสรุปการจำลอง DNA 



 7. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และRNA แต่ละชนิด
ในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน 

 8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีลโปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

 9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน
รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

 10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 

 11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรคำนึงถึงด้านชีวจริยธรรม 

 12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

 13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์กและทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 

 

 14. ระบุสาระสำคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดีไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทำให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งคำนวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของ
ประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดีไวน์เบิร์ก 

 15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

 สมรรถนะหลัก  

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 3.4 , 3.5 

 

สมรรถนะรอง   

 สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

สมรรถนะย่อยท่ี 1  นำกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 



ปัญหาและบรรลุเป้าหมายของสมาชิกและชีวิตประจำวันของตนเอง 

สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 

สมรรถนะย่อยที่ 4 สามารถคิดและ ปฏิบัติตน เพื่อแก้ไข ปัญหา ด้วยการ ประสาน
ความคิดเห็น ต่อรอง ประนีประนอมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

สมรรถนะย่อย 4.1  

 สมรรถนะท่ี  6  การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาชีววิทยา                                                                                รหัสวิชา ว30242 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4      ภาคเรียนที่ 2    เวลา  60 ชั่วโมง                        จำนวน  1.5  หน่วยกิต       

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70  :  30 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
สมรรถนะการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถ่ายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระชีววิทยา 2 

ข้อ 2.1 

สาระชีววิทยา 2 

ข้อ 2.2 

สาระชีววิทยา 2 

ข้อ 2.3 

สาระชีววิทยา 2 

ข้อ 2.4 

สาระชีววิทยา 2 

ข้อ 2.5 

สาระชีววิทยา 2 

กฎของเมนเดล ได้แก่ดฏการ
แยกและกฎแห่งการรวมกลุ่ม
อย่างอิสระ  ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของ
พันธุศาสตร์เมนเดล เช่น การ
ข่มไม่สมบูรณ์ การข่มร่วมกัน 
มัลติเปิลแอลลลี ยีนบน
โครโมโซมเพศ และพอลิยนี 
ลักษณะพันธุกรรมบางลักษณะ
มีความแตกต่างกันชัดเจน  มี
การแปรผันไมต่่อเนื่อง บาง
ลักษณะมีความแตกตา่งกัน
เล็กน้อยและลดหลัน่กันไป มี
การแปรผันต่อเนื่องและ
สิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อการ
แสดงลักษณะนั้น  

สมรรถนะที่  3   

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 
3.4,3.5 

สมรรถนะท่ี  9  
การทำงานแบบรวม
พลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
สมรรถนะการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

2 โครโมโซมและ
ดีเอ็นเอ 

ข้อ 2.6 

สาระชีววิทยา 2 

ข้อ 2.7 

สาระชีววิทยา 2 

ข้อ 2.8 

สาระชีววิทยา 2 

ข้อ 2.9 

สาระชีววิทยา 2 

ข้อ 2.10 

สาระชีววิทยา 2 

ข้อ 2.11 

โครโมโซมภายในเซลล์ร่างกาย
แบ่งเป็นออโตโซมและ
โครโมโซมเพศ  นิวคลโีอไทด์ 
แต่ละนิวคลีโอไทด์ 
ประกอบด้วย นำ้ตาลดีออกซีไร
โบส หมู่ฟอสเฟต และไนโตร
จีนัสเบส โมเลกุลของ DNA 
เป็นพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สาย 
ยีน คือสาย DNA บางช่วงที่
ควบคุมลักษณะทางพนัธุกรรม
ได้ กำหนดลำดบักรดอะมิโน
ของโปรตีน RNA 3 ประเภท 
คือ mRNA tRNA และ rRNA 
ซึ่งร่วมกันทำหนา้ที่ใน
กระบวนการสงัเคราะห์โปรตนี
ประกอบด้วย นำ้ตาลไรโบส 
หมู่ฟอสเฟต และไนโตรจีนัส
เบส คือ A U C และ G มิวเท
ชันเปน็การเปลี่ยนแปลงของ
ลำดับหรือจำนวนนิวคลีโอไทด์
ใน DNA จะสามารถถ่ายทอด
ไปยังรุน่ต่อ ๆ ไปได้ ทำให้เกิด
ความแปรผันทางพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิต   การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
โครโมโซม และการ
เปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม 
เป็นสาเหตุของการเกิดมิวเท
ชันระดบัโครโมโซม การใช้
เทคโนโลยทีางดีเอ็นเอ ในการ
สร้างดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
สามารถนำไปใช้ในการสร้าง
สิ่งมีชีวิตดดัแปรพันธุกรรม ทำ
ให้สิ่งมีชีวิตนัน้มีสมบัติตาม
ต้องการ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในดา้นตา่ง ๆ โดย
การใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย

สมรรถนะที่  3   

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 
3.4,3.5 

สมรรถนะท่ี  9  
การทำงานแบบรวม
พลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
สมรรถนะการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ทางชวีภาพ ชีวจริยธรรม และ
ผลกระทบต่อสงัคม 

3 

 

 

 

 

 

 

วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 

 

 

 

 

 

สาระชวีวิทยา 2 

ข้อ 2.12 

สาระชวีวิทยา 2 

ข้อ 2.13 

สาระชวีวิทยา 2 

ข้อ 2.14 

สาระชวีวิทยา 2 

ข้อ 2.15 

หลักฐานที่สิง่มีชีวิตมี
วิวัฒนาการ เช่น ซากดึกดำ
บรรพ์ กายวิภาคเปรียบเทียบ 
วิทยาเอ็มบริโอ การ
แพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตทาง
ภูมิศาสตร์ การศึกษาทางชีว
ภูมิศาสตร์ และดา้นชีววิทยา
ระดับโมเลกุล  มนุษย์มีการ
วิวัฒนาการมาเปน็เวลานาน 
โดยมีหลักฐานที่ค้นพบ และ
จากการเปรียบเทียบลำดบัเบส
บน DNA ระหว่างมนุษย์กบั
ไพรเมตอื่นๆ ฌอง ลามาร์ก ได้
เสนอแนวคิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตวา่ สิง่มีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
กฎการใช้และไม่ใช้ และกฎ
แห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิด
ขึ้นมาใหม่ ชาลส์ ดาร์วนิ เสนอ
ทฤษฎีเก่ียวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตวา่ เกิดจากการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ  เมื่อ
ประชากรอยู่ในภาวะสมดลุ
ของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก โดย
ประชากรมีขนาดใหญ่ ไม่มีการ
ถ่ายเทยีนระหว่างประชากร ไม่
เกิดมิวเทชัน สมาชิกทุกตัวมี
โอกาสผสมพนัธุไ์ด้เท่ากัน และ
ไม่เกิดการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ จะทำให้ความถี่ของ
แอลลีลของลักษณะนั้นไม่
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผา่นไปกี่
รุ่นก็ตาม เป็นผลให้ลักษณะนั้น
ไม่เกิดวิวัฒนาการ การ

สมรรถนะที่  3   

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 
3.4,3.5 

สมรรถนะท่ี  9  
การทำงานแบบรวม
พลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
สมรรถนะการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

เปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน
หรือแอลลีล ในประชากร เกิด
จากปัจจัยหลายประการ 
นำไปสู่ การเกิดวิวัฒนาการ 
สปีชสี์ใหม่จะเกิดข้ึนได้เมื่อไม่มี
การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยนี
ระหว่างประชากรหนึ่งกับอีก
ประชากรหนึ่ง  ปัจจัยที่ทำให้
เกิดสปีชีส์ใหม่อาจเกิดได้ 2 
แนวทาง คือ การเกิดสปชีีส์
ใหม่จากการแบ่งแยกทาง
ภูมิศาสตร์และการเกิดสปชีีส์
ใหม่ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน 

รวมตลอดภาคเรียน  60 100 

 
 
 

 

 

คำอธิบายรายวิชาชีววิทยา 

รหัส ว30243                                                       สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 1           เวลา  60  ชั่วโมง               จำนวน   1.5  หน่วยกิต 

 

  ศึกษาการย่อยอาหารของมนุษย์ประกอบด้วย การย่อยเชิงกล และการย่อยทางเคมี การย่อยอาหาร
ของมนุษย์ อวัยวะทางเดินอาหารและกระบวนการย่อยของเห็ด  สารอาหารและสรรพคุณทางยาจากเห็ด การ
แลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้แก่ แมลง ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทิน สัตว์เลื้อยคลาน สั ตว์ปีก และ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทางเดินหายใจของมนุษย์  ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อความดัน
เลือดและชีพจร   องค์ประกอบของเลือดมนุษย์  หมู่เลือดของมนุษย์จำแนกตามระบบ ABO ได้เป็นเลือดหมู่ A B 
AB และ O การให้และรับเลือด ระบบน้ำเหลือง  กลไกท่ีร่างกายต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม แบบจำเพาะ
และแบบไม่จำเพาะ  การต่อต้านและทำลายสิ่งแปลกปลอมโดยกระบวนการฟาโกไซโทซิส   การต่อต้านหรือ



ทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะ อวัยวะที่เกี ่ยวข้องกับการสร้างและตอบสนองของลิมโฟไซต์  การสร้าง
ภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของร่างกาย 2 แบบ คือ ภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา สร้างภูมิคุ้มกันขึ้น ด้วย
วิธีการให้สารที่เป็นแอนติเจนเข้าสู่ร่างกาย การได้รับซีรัม และการสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง อาการที่
เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำงานผิดปกติ การกำจัดและรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในเซลล์
อะมีบา และพารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  ไส้เดือนดินและสัตว์มีกระดูกสันหลังใช้ไตในการขับถ่ายของเสีย   
การขับถ่ายและรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย   กลไกในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย
ประกอบด้วยการกรอง การดูดกลับ และการหลั่งสารที่เกินความต้องการออกจากร่างกาย 

 โรคนิ่วและโรคไตวาย ความผิดปกติของไต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรักษาดุลยภาพของสารในร่างกายและ
สามารถตั้งคำถามท่ีเกี่ยวกับปรากฎการณ์ต่างๆทำการทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ออกแบบการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์มาสร้างคำอธิบายทาง
ปรากฎการณ์ในเชิง 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจ
ตรวจสอบ  การสังเกต  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  สรุป  เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด   ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไป
ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งมั่น อดทนใน
การศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  มีจริยธรรม คุณธรรม   
และค่านิยมที่เหมาะสมผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

ผลการเรียนรู้ 

สาระชีววิทยา ข้อ  4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งการหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
การลำเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การ
เคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

  ข้อ 1 – 21 

รวมทั้งหมด 21 ผลการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างละกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร 
สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 



3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบย่อย
อาหารของมนุษย์ 

4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ำ ไฮดราพลานาเรีย 
ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 

5. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ 

7. อธิบายการทำงานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 

8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด 

9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลาและสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 

10. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 

11. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจ 

ของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 

12. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และพลาสมา 

13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 

14. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของหลอด
น้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง 

15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและแบบ
จำเพาะ 

16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 

17. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติ 

ของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้การสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 

18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายของฟองน้ำ 
ไฮดรา พลานาเรียไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ลำเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 

20. อธิบายกลไกการทำงานของหน่วยไต ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุปขั้นตอน
การกำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 



21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ 

รวมทั้งหมด  21  ผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

 สมรรถนะหลัก  

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 3.4 , 3.5 

 

สมรรถนะรอง   

 สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

สมรรถนะย่อยท่ี 1  นำกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 

ปัญหาและบรรลุเป้าหมายของสมาชิกและชีวิตประจำวันของตนเอง 

สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 

สมรรถนะย่อยที่ 4 สามารถคิดและ ปฏิบัติตน เพื่อแก้ไข ปัญหา ด้วยการ ประสาน
ความคิดเห็น ต่อรอง ประนีประนอมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

สมรรถนะย่อย 4.1  

 สมรรถนะท่ี  6  การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาชีววิทยา                                                                                 รหัสวิชา ว30243 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 1       เวลา   60 ชั่วโมง                      จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70  :  30 
 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้  
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 สารพัดเห็ด ข้อ 1-3 • อวัยวะทางเดินอาหารและ
กระบวนการย่อยของเห็ด  
สารอาหารและสรรพคุณทางยา
จากเห็ด 

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 3.1 

สมรรถนะท่ี  9  
การทำงานแบบ
รวมพลัง เป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 
 

3 5 

2 ระบบย่อย
อาหารของ
สิ่งมีชีวิต 

ข้อ 1-3 • การย่อยอาหารของมนุษย์
ประกอบด้วย การย่อยเชิงกล
โดยการบดอาหารให้มีขนาดเล็ก
ลง และการย่อยทางเคมีโดย
อาศัยเอนไซม์ในทางเดินอาหาร 
ทำให้โมเลกุลของอาหารมีขนาด
เล็กจนเซลล์สามารถดูดซึมและ
นำไปใช้ได้ 

• การย่อยอาหารของมนุษย์
เกิดข้ึนที่ช่องปากกระเพาะ
อาหาร และลำไส้เล็ก 

• สารอาหารที่ย่อยแล้ว วิตามิน
บางชนิด และธาตุอาหารจะถูก
ดูดซึมท่ีวิลลัสเข้าสู่หลอดเลือด
ฝอยแล้วผ่านตับก่อนเข้าสู่หัวใจ 
ส่วนสารอาหารประเภทลิพิด

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย3.1 

สมรรถนะท่ี  9  
การทำงานแบบ
รวมพลัง เป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 
 

6 10 
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ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้  
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

และวิตามินที่ละลายในไขมันจะ
ถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ำเหลือง
ฝอย 

• อาหารที่ไม่ถูกย่อยหรือย่อย
ไม่ได้จะเคลื่อนต่อไปยังลำไส้
ใหญ่ น้ำ ธาตุอาหาร และ
วิตามินบางส่วนดูดซึมเข้าสู่ผนัง
ลำไส้ใหญ่ ที่เหลือเป็นกาก
อาหารจะถูกกำจัดออกทาง
ทวารหนัก 

 

3 ระบบหายใจ
และการ
แลกเปลี่ยน
แก๊ส 

ข้อ4-7 • ไส้เดือนดินมีการแลกเปลี่ยนแก๊ส
ผ่านเซลล์บริเวณผิวหนงัที่เปียกชื้น 

• แมลงมีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดย
ผ่านทางท่อลมซึ่งแตกแขนงเปน็
ท่อลมฝอย 

• ปลาเปน็สัตว์นำ้มีการแลกเปลีย่น
แก๊สที่ละลายอยู่ในนำ้ผา่นเหงือก 

• สัตว์สะเทนินำ้สะเทนิบกใชป้อด
และผิวหนังในการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

• สัตว์เลื้อยคลาน สัตวป์ีก และ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอาศัยปอด
ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

• ทางเดินหายใจของมนษุย์
ประกอบด้วย ช่องจมูก 

โพรงจมูก คอหอย กล่องเสียง ท่อ
ลม หลอดลมและถุงลมในปอด 

• ปอดเป็นบริเวณที่มีการ
แลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างถุงลมกบั
หลอดเลือดฝอย และบริเวณเซลล์

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

 สมรรถนะย่อย 
3.1 

สมรรถนะท่ี  9  
การทำงานแบบ
รวมพลัง เป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 
 

12 15 
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ของเนื้อเยื่อต่าง ๆ มีการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส โดยการแพร่ผ่าน
หลอดเลือดฝอยเช่นกัน 

• การหายใจเข้าและการหายใจ
ออกเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ความดันของอากาศภายในปอด
โดยการทำงานร่วมกันของ
กล้ามเนื้อกะบังลมและกลา้มเนือ้
ระหว่างกระดูกซี่โครง และควบคุม
โดยสมองส่วนพอนส์และเมดัลลา
ออบลองกาตา 

4 ระบบ
หมุนเวียน
เลือดและ
ระบบ
น้ำเหลือง 

ข้อ8-14 • ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
ประกอบด้วย 

หัวใจ หลอดเลือด และเลือด ซึ่ง
เลือดไหลเวียนอยู่เฉพาะในหลอด
เลือด 

• หัวใจมีเอเตรียมทำหน้าที่รับ
เลือดเข้าสู่หัวใจ และเวนตริเคิลทำ
หน้าที่สบูฉีดเลือดออกจากหัวใจ
โดยมีลิ้นกัน้ระหว่างเอเตรียมกับ
เวนตริเคิล และระหว่างเวนตริเคิล
กับหลอดเลือดที่นำเลือดออกจาก
หัวใจ 

• เลือดออกจากหัวใจทางหลอด
เลือดเอออตาร์อาร์เตอรี อาร์เตอริ
โอล หลอดเลือดฝอย เวนูล เวน
และเวนาคาวา แล้วเข้าสู่หัวใจ 

• ขณะที่หัวใจบีบตัวสูบฉีดเลือด 
ทำให้เกิดความดันเลือดและชีพจร 
สภาพการทำงานของร่างกาย อายุ 
และเพศของมนุษย์ เป็นปัจจัยทีม่ี
ผลต่อความดนัเลือดและชพีจร 

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์

 สมรรถนะย่อย3.1 

สมรรถนะท่ี  9  
การทำงานแบบ
รวมพลัง เป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 
 

15 20 
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• เลือดมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์
เม็ดเลือดชนิดต่าง ๆเพลตเลต 
และพลาสมา ซึง่ทำหน้าที่แตกตา่ง
กัน 

• หมู่เลือดของมนุษย์จำแนกตาม
ระบบ ABO ได้เป็นเลือดหมู่ A B 
AB และ O ซึ่งเรียกชื่อตามชนิด
ของแอนติเจนที่เยื่อหุ้มเซลล์เม็ด
เลือดแดงและจำแนกตามระบบ 
Rh ได้เป็น เลือดหมู่ Rh+ 

และ Rh- การให้และรับเลือดมี
หลักว่า แอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่
ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับ และ
การให้และรับเลือดที่เหมาะสม
ที่สุดคือ ผู้ให้และผู้รับควรมีเลือด
หมู่ตรงกัน 

• ของเหลวที่ซึมผ่านผนังหลอด
เลือดฝอยออกมาอยู่ระหว่างเซลล์ 
เรียกว่า น้ำเหลือง ทำหนา้ที่หลอ่
เลี้ยงเซลล์และสามารถแพร่เข้าสู่
หลอดน้ำเหลืองฝอย ซึ่งต่อมา
หลอดน้ำเหลืองฝอยจะรวมกันมี
ขนาดใหญ่ขึ้นและเปิดเข้าสู่ระบบ
หมุนเวียนเลือดที่หลอดเลือดเวน
ใกล้หัวใจ 

• ระบบน้ำเหลืองประกอบด้วย 
น้ำเหลืองหลอดน้ำเหลือง และ
ต่อมน้ำเหลือง โดยทำหน้าทีน่ำ
น้ำเหลืองกลับเข้าสู่ระบบ
หมุนเวียนเลือดต่อมน้ำเหลืองเปน็
ที่อยู่ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทำ
หน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมที่
ลำเลียงมากับนำ้เหลือง 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้  
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

5 ระบบ
ภูมิคุ้มกัน
ร่างกาย 

ข้อ 15-
17 

• กลไกท ี ่ ร ่างกายต ่อต ้านหรือ
ทำลายส ิ ่งแปลกปลอมมีอย ู ่  2 
แบบ คือ แบบจำเพาะและแบบไม่
จำเพาะ 

• ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ ที่ผิวหนัง
ช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรีย์บางชนิด และเมื่อ
เชื ้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่
ร่างกาย เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด
นิวโทรฟิลและโมโนไซต์จะมีการ
ต่อต้านและทำลายสิ่งแปลกปลอม
โดยกระบวนการฟาโกไซโทซิส 
ส่วนอีโอซิโนฟิล เกี่ยวข้องกับการ
ทำลายปรสิต เบโซฟิลเก่ียวข้องกับ
ปฏ ิก ิร ิยาการแพ ้  ซ ึ ่ ง เป ็นการ
ต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม
แบบไม่จำเพาะ 

• การต ่ อต ้ านหร ื อทำลายสิ่ ง
แปลกปลอมแบบจำ เพาะจะ
เกี่ยวข้องกับการทำงานของลิมโฟ
ไซต์ชนิดเซลล์บีและเซลล์ที 

• อวัยวะที่เกี ่ยวข้องกับการสร้าง
และตอบสนองของล ิมโฟไซต์
ประกอบด ้วย ต ่อมน ้ำ เหล ือง 
ทอนซิลม้าม ไทมัส และเนื้อเยื่อ
น้ำเหลืองที่ผนังลำไส้เล็ก 

• การสร้างภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ
ของร่างกาย มี๒ แบบ คือ 
ภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกัน
รับมา 

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์

 สมรรถนะย่อย3.1 

สมรรถนะท่ี  9  
การทำงานแบบ
รวมพลัง เป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 
 

12 20 
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• การได้รับวัคซีนหรือทอกซอยด์
เป็นตัวอย่างของภูมิคุ้มกันก่อเอง 
โดยการกระตุ้นให้ร่างกาย 

สร้างภูมิคุ้มกันขึ้น ด้วยวิธีการให้
สารที่เป็นแอนติเจนเข้าสู่ร่างกาย 
ส่วนภูมิคุ้มกันรับมาเป็นการรับ
แอนติบอดีโดยตรง เชน่ การไดร้ับ
ซีรัม การได้รับนำ้นมแม่เอดส์ 
ภูมิแพ้ และการสร้างภูมิตา้นทาน
ต่อเนื้อเยื่อตนเอง เป็นตัวอย่าง
ของอาการที่เกิดจากระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำงาน
ผิดปกต ิ

6 ระบบขับถา่ย ข้อ 18-
21 

• อะมีบา และพารามีเซียมเปน็
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีคอนแทรก
ไทล์แวคิวโอลทำหนา้ที่ในการ
กำจัดและรักษาดลุยภาพของน้ำ
และแร่ธาตุในเซลล ์

• ฟองน้ำและไฮดรามีเซลลส์่วน
ใหญ่สัมผัสกับนำ้โดยตรง ของเสีย
จึงถูกกำจัดออกโดยการแพร่สู่
สภาพแวดล้อม 

• พลานาเรียใช้เฟลมเซลล์ซึ่ง
กระจายอยู่ ๒ ข้างตลอดความยาว
ของลำตัวทำหน้าที่ขบัถ่ายของเสีย 

• ไส้เดือนดินใช้เนฟริเดียม แมลง
ใช้มัลพิเกียนทิวบูลและสัตว์มี
กระดูกสันหลังใชไ้ตในการขับถา่ย
ของเสีย 

• ไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เก่ียวกับ
การขับถ่ายและรักษาดุลยภาพ
ของน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย 

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์

 สมรรถนะย่อย 3.1 

สมรรถนะท่ี  9  
การทำงานแบบ
รวมพลัง เป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 

สมรรถนะท่ี  6  
การอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 
 

12 30 
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• ไตประกอบด้วยบริเวณส่วนนอก 
ที่เรียกว่าคอร์เท็กซ์ และบริเวณ
ส่วนใน ที่เรียกว่า เมดัลลาและ
บริเวณส่วนปลายของเมดัลลาจะ
ยื่นเข้าไปจรดกับส่วนที่เปน็โพรง
เรียกว่า กรวยไตโดยกรวยไตจะต่อ
กับท่อไตซึ่งทำหน้าที่ลำเลยีง
ปัสสาวะไปเก็บไว้ที่กระเพาะ
ปัสสาวะเพื่อขับถ่ายออกนอก
ร่างกาย 

• ไตแต่ละขา้งของมนุษย์
ประกอบด้วยหน่วยไตลักษณะเป็น
ท่อ ปลายขา้งหนึ่งเปน็รูปถ้วย
เรียกว่า โบว์แมนส์แคปซูล 
ล้อมรอบกลุ่มหลอดเลือดฝอย ที่
เรียกว่า โกลเมอรูลัส 

• กลไกในการกำจัดของเสียออก
จากร่างกายประกอบด้วยการ
กรอง การดูดกลับ และการ 

หลั่งสารที่เกินความต้องการออก
จากร่างกาย 

• โรคนิ่วและโรคไตวายเป็น
ตัวอย่างของโรคที่เกิดจากความ
ผิดปกติของไต ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การรักษาดุลยภาพของสารใน
ร่างกาย• นอกจากไตที่ทำหน้า
รักษาดุลยภาพของนำ้แร่ธาตุและ
กรด-เบส ผิวหนัง และระบบ
หายใจ ยังมีส่วนช่วยในการรักษา
ดุลยภาพเหล่านี้ด้วย 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับ เนื้อเยื่อของพืช ลักษณะโครงสร้าง
และหน้าที่ของราก  ลำต้น  ใบที่สัมพันธ์กับหน้าที่ โครงสร้างภายในตัดตามขวางของราก ลำต้น ใบปากใบของ
พืชในท้องถิ ่น  การคายน้ำของพืชการลำเลียงน้ำ  ธาตุอาหาร  และสารอาหารของพืชการค้นคว้าของ
นักวิทยาศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  การทดลอง ความสามารถในการ
ดูดกลืนแสงของสารสีชนิดต่าง ๆขั้นตอนกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและโฟโตเรสไพเรชัน เปรียบเทียบกลไก
การเพ่ิมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 และพืช ซี เอ เอ็ม  ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการ  
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง  โครงสร้างของดอก  สร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก  
ชนิดและส่วนประกอบของผล การเกิดผลและเมล็ด  ส่วนประกอบของเมล็ด  การงอกของเมล็ดชนิดต่าง ๆ และ
ปัจจัยในการงอกของเมล็ด  ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ



ของพืชดอกไปใช้ในการขยายพันธุ์พืชการวัดการเจริญเติบโตของพืช  การตอบสนองต่อแสงของปลายยอดพืช  
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีผลต่อส่วนต่าง ๆ ของพืช ชนิด และหน้าที่ของฮฮร์ โมนพืช  การ
ตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วงของโลก  ปัจจัยกระตุ้นที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของพืชชั้นสูง  การเคลื่อนไหว
ของพืชชั้นสูงแบบต่าง ๆ 

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปราย เพื่อเกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารองค์
ความรู้ที่สร้างขึ้นจากการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและเขียน โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารนำความรู้ไปใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบุ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ รวมทั ้งสามารถทำการโต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที ่มีผลกระทบต่อตนเอง และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของหลักการ ทฤษฎี กฎทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อเทคโนโลยี มนุษย์ และสภาพแวดล้อม 

  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เป็นผู้มีจติวิทยาศาสตร์ ใฝรู่้ มุ่งมั่น อดทนใน
การศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีคุณธรรมตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

สาระชีววิทยา 

ข้อ 3. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ำของพืช การลำเลียงของพืช การสังเคราะห์
ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

 

 

 

 
 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 

2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช ใบเลี้ยงคู่จากการตัด
ตามขวาง 

3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัด
ตามขวาง 

4. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง  

5. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช 



6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช  

7. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช 

8. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช 

9. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 

10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 

11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 

12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ 
ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 

14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอกและอธิบายการ
ปฏิสนธิของพืชดอก 

15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอกโครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ดและผล 

16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ดและบอก
แนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 

17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีนและกรดแอบไซซิก 
และอภิปรายเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

 

รวมทั้งหมด 18  ผลการเรียนรู้ 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

 สมรรถนะหลัก  

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 3.4 , 3.5 

สมรรถนะรอง   

 สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 



สมรรถนะย่อยท่ี 1  นำกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 

ปัญหาและบรรลุเป้าหมายของสมาชิกและชีวิตประจำวันของตนเอง 

สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 

สมรรถนะย่อยที่ 4 สามารถคิดและ ปฏิบัติตน เพื่อแก้ไข ปัญหา ด้วยการ ประสาน
ความคิดเห็น ต่อรอง ประนีประนอมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

สมรรถนะย่อย 4.1  

 สมรรถนะท่ี  6  การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาชีววิทยา                                                                                รหัสวิชา ว30244 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 2   เวลา  60 ชั่วโมง                           จำนวน 1.5 หน่วยกิต       

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 : 30 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การสืบพันธุ์ของพืช
ดอก 

ข้อ  

  13-
16 

• พืชดอกมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ 
ประกอบด้วยระยะที่สร้างสปอร์ 
เรียก ระยะสปอโรไฟต์ (2n)และ
ระยะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ เรียก
ระยะแกมีโทไฟต์ (n) 

• ส่วนประกอบของดอกที่เก่ียวข้อง
กับการสืบพันธุ์โดยตรงคือชั้นเกสร
เพศผู้และชั้นเกสรเพศเมียซึ่ง

สมรรถนะท่ี  
3   

การสืบสอบ
ทาง

วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา

ศาสตร์ 

12 20 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

จำนวนรังไข่เกี่ยวข้องกับการเจริญ
เป็นผลชนิดต่าง ๆ 

• พืชดอกสร้างไมโครสปอร์และเม
กะสปอร์ ซึ่งอาจสร้างในดอก
เดียวกันหรือต่างดอกหรือต่างต้น
กัน 

• การสร้างไมโครสปอร์ของพืชดอก
เกิดข้ึนโดยไมโครสปอร์มาเทอร์
เซลล์แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้ไมโค
รสปอร ์โดยไมโครสปอร์นี้แบ่งเซลล์
แบบไมโทซิสได้ 2 เซลล์ คือ ทิวบ์
เซลล์และเจเนอเรทิฟเซลล์ เมื่อมี
การถ่ายเรณูไปตกบนยอดเกสรเพศ
เมีย ทิวบ์เซลล์จะงอกหลอดเรณู
และเจเนอเรทิฟเซลล์แบ่งไมโทซิส
ได้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ 2 เซลล์ 

• การสร้างเมกะสปอร์เกิดข้ึน
ภายในออวุลในรังไข่โดยเซลล์ที่
เรียกว่า เมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์
แบ่งไมโอซิสได้เมกะสปอร์ ซึ่งในพืช
ส่วนใหญ่จะเจริญพัฒนาต่อไปได้
เพียง 1 เซลล์ ที่เหลืออีก 

3 เซลล์จะฝ่อ เมกะสปอร์จะแบ่งไม
โทซิส 3ครั้งได้ 8 นิวเคลียส ที่
ประกอบด้วย 7 เซลล์โดยมี1 เซลล์ 
ที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ เรียก
เซลล์ไข ่ส่วนอีก 1 เซลล์มี 2 
นิวเคลียส เรียกโพลาร์นิวคลีไอ 

• การปฏิสนธิของพืชดอกเป็นการ
ปฏิสนธิคู่ โดยคู่หนึ่งเป็นการ
รวมกันของสเปิร์มเซลล์หนึ่งกับ

สมรรถนะ
ย่อย 

3.3,3.4,3.5 

สมรรถนะท่ี  
9  การทำงาน
แบบรวมพลัง 
เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

ส
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ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

เซลล์ไข่ได้เป็นไซโกต ซึ่งจะเจริญ
และพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอ และอีก
คู่หนึ่งเป็นการรวมกัน 

ของสเปิร์มอีกเซลล์หนึ่งกับโพลาร์นิ
วคลีไอได้เป็นเอนโดสเปิร์ม
นิวเคลียส ซึ่งจะเจริญและพัฒนา
ต่อไปเป็นเอนโดสเปิร์ม 

• ภายหลังการปฏิสนธิ ออวุลจะมี
การเจริญและพัฒนาไปเป็นเมล็ด 
และรังไข่จะมีการเจริญและพัฒนา
ไปเป็นผล 

• โครงสร้างของเมล็ดประกอบด้วย 
เปลือกเมล็ดเอ็มบริโอ และเอนโด
สเปิร์ม โครงสร้างของผล
ประกอบด้วย ผนังผล และเมล็ด 
ซ่ึงแต่ละส่วนของโครงสร้างจะมี
ประโยชน์ต่อพืชเองและต่อ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน 

• เมล็ดที่เจริญเต็มที่จะมีการงอก
โดยมีปัจจัยต่าง ๆที่มีผลต่อการงอก
ของเมล็ด เช่น น้ำหรือความชื้น
ออกซิเจน อุณหภูมิ และแสง เมล็ด
บางชนิดสามารถงอกได้ทันที แต่
เมล็ดบางชนิดไม่สามารถงอกได้
ทันทีเพราะอยู่ในสภาพพักตัว 

• เมล็ดบางชนิดมีสภาพพักตัว
เนื่องจากมีปัจจัยบางประการที่มี
ผลยับยั้งการงอกของเมล็ดซึ่งสภาพ
พักตัวของเมล็ดสามารถแก้ไขได้
หลายวิธีตามปัจจัยที่ยับยั้ง 
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2 โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของพืช
ดอก 

 ข้อ 1-
4 

 

• ราก คือ ส่วนแกนของพืชที่
โดยทั่วไปเจริญอยู่ใต้ระดับผิวดิน 
ทำหน้าที่ยึดหรือค้ำจุนให้พืช
เจริญเติบโตอยู่กับที่ได้ และยังมี
หน้าที่สำคัญในการดูดน้ำและธาตุ
อาหารในดิน เพ่ือส่งไปยังส่วนต่าง 
ๆ ของพืช 

• โครงสร้างภายในของปลายรากท่ี
ตัดตามยาวประกอบด้วย เนื้อเยื่อ
เจริญ แบ่งเป็นบริเวณต่าง ๆ คือ 
บริเวณหมวกราก บริเวณเซลล์
กำลังแบ่งตัว บริเวณเซลล์ขยายตัว
ตามยาว และบริเวณท่ีเซลล์มีการ
เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะ
และเจริญเติบโตเต็มที่ 

• โครงสร้างภายในของรากระยะ
การเติบโตปฐมภูมิ เมื่อตัดตาม
ขวางจะเห็นโครงสร้างแบ่งเป็น 3 
ชั้น เรียงจากด้านนอกเข้าไป คือ 
ชั้นเอพิเดอร์มิส ชั้นคอร์เทกซ์ และ
ชั้นสตีล ในชั้นสตีลจะพบมัดท่อ
ลำเลียงที่มีลักษณะแตกต่างกันใน
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
โครงสร้างภายในของรากระยะการ
เติบโตทุติยภูมิ ชั้นเอพิเดอร์มิสจะ
ถูกแทนที่ด้วยชั้นเพริเดิร์ม ซึ่งมี
คอร์กเป็นเนื้อเยื่อสำคัญ ชั้นคอร์
เทกซ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิด
เซลล์ที่ทำให้มีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 
หรือเกิดเซลล์ที่สะสมอาหารเพ่ิมข้ึน 
ส่วนลักษณะมัดท่อลำเลียงจะ
เปลี่ยนไป เนื่องจากมีการสร้าง
เนื้อเยื่อลำเลียงเพ่ิมขึ้น 

สมรรถนะท่ี  
3   

การสืบสอบ
ทาง

วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา

ศาสตร์ 

สมรรถนะ
ย่อย 

3.3,3.4,3.5 

สมรรถนะท่ี  
9  การทำงาน
แบบรวมพลัง 
เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
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• ลำต้น คือ ส่วนแกนของพืชที่
โดยทั่วไปเจริญอยู่เหนือระดับผิว
ดินถัดข้ึนมาจากราก ทำหน้าที่สร้าง
ใบและชูใบ ลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร 
และอาหารที่พืชสร้างขึ้นส่งไปยัง
ส่วนต่าง ๆ  

• โครงสร้างภายในของลำต้นระยะ
การเติบโตปฐมภูมิ เมื่อตัดตาม
ขวางจะเห็นโครงสร้างแบ่งเป็น 3 
ชั้น เรียงจากด้านนอกเข้าไป คือ 
ชั้นเอพิเดอร์มิส ชั้นคอร์เทกซ์ และ
ชั้นสตีล ซึ่งชั้นสตีลจะพบมัดท่อ
ลำเลียงที่มีลักษณะแตกต่างกันใน
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบ 

เลี้ยงคู ่

• ลำต้นในระยะการเติบโตทุติยภูมิ 
จะมีเส้นรอบวงเพ่ิมขึ้น และมี
โครงสร้างแตกต่างจากเดิม 
เนื่องจากมีการสร้างเนื้อเยื่อเพริ
เดิร์ม และเนื้อเยื่อท่อลำเลียงทุติย
ภูมิเพ่ิมข้ึน 

• เนื้อเยื่อพืชแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ เนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวร 

• เนื้อเยื่อเจริญแบ่งเป็นเนื้อเยื่อ
เจริญส่วนปลาย เนื้อเยื่อเจริญ
เหนือข้อ และเนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง 

• เนื้อเยื่อถาวรเปลี่ยนแปลงมาจาก
เนื้อเยื่อเจริญ เนื้อเยื่อถาวรอาจ
แบ่งได้เป็น 3 ระบบ คือ ระบบ
เนื้อเยื่อผิว ระบบเนื้อเยื่อพ้ืน และ
ระบบเนื้อเยื่อ ท่อลำเลียง ซึ่งทำ
หน้าที่ต่างกัน 
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3 การลำเลียงของพืช 

 

 

ข้อ 5-8 • พืชดูดน้ำและธาตุอาหารต่าง ๆ 
จากดิน โดยเซลล์ขนรากแล้ว
ลำเลียงผ่านชั้นคอร์เทกซ์เข้าสู่
เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำในชั้นสตีล ซ่ึง
เป็นการดูดน้ำจากดินสู่เนื้อเยื่อ
ลำเลียงน้ำในแนวระนาบ และ
ลำเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชใน
แนวดิ่ง 

• ในสภาวะปกติการลำเลียงน้ำจาก
รากสู่ยอดของพืชอาศัยแรงดึงจาก
การคายน้ำ ร่วมกับแรงโคฮีชัน แรง
แอดฮีชัน 

• ในภาวะที่บรรยากาศมีความชื้น
สัมพัทธ์สูงมากจนไม่สามารถเกิด
การคายน้ำได้ตามปกติ น้ำที่เข้าไป
ในเซลล์รากจะทำให้เกิดแรงดัน
เรียกว่า แรงดันราก ทำให้เกิด
ปรากฏการณ์กัตเตชัน 

• พืชแต่ละชนิดต้องการปริมาณ
และชนิดของธาตุอาหารแตกต่าง
กัน สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ
สมบัติของธาตุอาหารชนิดต่าง ๆ ที่
มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชใน
สารละลายธาตุอาหาร เพ่ือให้พืช
เจริญเติบโตได้ตามที่ต้องการ 

สมรรถนะท่ี  
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• อาหารที่ได้จากกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงจากแหล่งสร้าง 
จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นซูโครส และ
ลำเลียงผ่านทางท่อโฟลเอ็ม โดย
อาศัยกลไก การลำเลียงอาหารใน
พืชซึ่งเก่ียวข้องกับแรงดันน้ำ ไปยัง
แหล่งรับ 
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4 การสังเคราะห์ด้วย
แสง 

ข้อ 9-12 • การศึกษาค้นคว้าของ
นักวิทยาศาสตร์ในอดีตทำให้ได้
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงมาเป็นลำดับขั้น
จนได้ข้อสรุปว่า 
คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ เป็น
วัตถุดิบที่พืชใช้ในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง และผลผลิตที่
ได ้คือ น้ำตาล ออกซิเจน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมี 
2 ขั้นตอน คือ ปฏิกิริยาแสง และ
การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 

• ปฏิกิริยาแสงเป็นปฏิกิริยาที่
เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงาน
เคมี โดยแสงออกซิไดซ์โมเลกุลสาร

สมรรถนะท่ี  
3   
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สีที่ไทลาคอยด์ของคลอโรพลาสต์ 
ทำให้เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอน 
ได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ 
NADPH+ H+ ในสโตรมาของคลอ
โรพลาสต์• การตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ เกิดในสโตรมา 
โดยใช้ RuBP และเอนไซม์รูบิสโก 
ได้สารที่ประกอบด้วยคาร์บอน 3 
อะตอม คือ PGA โดยใช้ ATP และ 
NADPH ที่ได้จากปฏิกิริยาแสงไป
รีดิวซ์สารประกอบคาร์บอน 3 
อะตอม ได้เป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 
3 อะตอม คือ PGAL ซึ่งส่วนหนึ่ง
จะถูกนำไปสร้าง RuBP กลับคืน
เป็นวัฏจักร โดยพืช C3 จะมีการ
ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวัฏจักร
คัลวินเพียงอย่างเดียวพืช C4 ตรึง
คาร์บอนอนินทรีย์ 2 ครั้ง ครั้งแรก
เกิดข้ึนที่เซลล์มีโซฟิลล์ โดย PEP 
และเอนไซม์เพบคาร์บอกซิเลส ได้
สารประกอบที่มีคาร์บอน 

4 อะตอม คือ OAA ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีได้
สารประกอบที่มีคาร์บอน 4 
อะตอมคือ กรดมาลิก ซึ่งจะถูก
ลำเลียงไปจนถึงเซลล์บันเดิลชีท
และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 

ในคลอโรพลาสต์เพ่ือใช้ในวัฏจักร
คัลวินต่อไป 

• พืช CAM มีกลไกในการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์คล้ายพืช C4 
แต่มีการตรึงคาร์บอนอนินทรีย์ทั้ง 
2 ครั้งในเซลล์เดียวกัน โดยเซลล์มี
การตรึงคาร์บอนอนินทรีย์ครั้งแรก

เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
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ในเวลากลางคืนและปล่อยออกมา
ในเวลากลางวันเพื่อใช้ในวัฏจักรคัล
วินต่อไป 

• ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์
ด้วยแสง เช่นความเข้มของแสง 
ความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ 
ปริมาณน้ำในดินธาตุอาหาร อายุใบ 
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5 การควบคุมการ
เจริญเติบโตและ
การตอบสนองของ
พืช 

ข้อ17-
18 

• พืชสร้างสารควบคุมการ
เจริญเติบโตหลายชนิดที่ส่วนต่าง ๆ 
ซึ่งสารนี้เป็นสิ่งเร้าภายในที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช เช่น ออก
ซิน ไซโทไคนินจิบเบอเรลลิน เอ
ทิลีน และกรดแอบไซซิก 

• แสงสว่าง แรงโน้มถ่วงของโลก 
สารเคมี และน้ำเป็นสิ่งเร้าภายนอก
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

• ความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้าภายนอกท่ีมี
ผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช เพ่ิม
ผลผลิต และยืดอายุผลผลิตได้ 

สมรรถนะท่ี  
3   

การสืบสอบ
ทาง

วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา

ศาสตร์ 

สมรรถนะ
ย่อย 

3.3,3.4,3.5 

สมรรถนะท่ี  
9  การทำงาน
แบบรวมพลัง 
เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 

ส
ม
ร
ร
ถ
น
ะ
ย่
อ
ย
ที่ 
1  
น
ำ
ก
ร

6 10 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ะ
บ
ว
น
ก
า
ร
เ
รี
ย
น
รู้
ที่
ห
ล
า
ก
ห
ล
า
ย
ม
า
ป
ร
ะ
ยุ
ก
ต์
ใ
ช้
ใ
น



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ก
า
ร
แ
ก้
ไ
ข 

 

 

 

รวมตลอดภาคเรียน  60 100 

 

 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชา ชีววิทยา 

รหัส ว30245                                                        สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6             ภาคเรียนที่  1         เวลา  60  ชั่วโมง          จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาทการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของ
เซลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาทโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาท
รอบนอกโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลางสมองส่วนหลัง และไขสันหลัง
การทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติโครงสร้างและหน้าที่ของตา หู จมูก ลิ้น และ
ผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษาการหา



ตำแหน่งของจุดบอดโฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนังโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดินแมลง ปลา และนกโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูก
และกล้ามเนื้อท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์การทำงานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการ
ทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิงกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์การเจริญเติบโต
ระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์เขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ
และเนื ้อเยื ่อที ่สร้างฮอร์โมนพฤติกรรมที ่เป็นมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมที ่เกิดจากการเรียนรู ้ของสัตว์
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาทการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดง
พฤติกรรมและสามารถตั ้งคำถามที ่เกี ่ยวกับปรากฎการณ์ต่างๆทำการทดลองด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และออกแบบการทดลองเพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์มาสร้าง
คำอธิบายทางปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบการ
ทดลอง การสำรวจตรวจสอบ  การสังเกต  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  สรุป  เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด   
ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งมั่น อดทนใน
การศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  มีจริยธรรม คุณธรรม   
และค่านิยมที่เหมาะสมผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

สาระชีววิทยา  4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊สการ
ลำเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การ
เคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



 ข้อ 1-19 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือน
ดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท 

3. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอด
กระแสประสาท 

4. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 

5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลางสมองส่วนหลัง 
และไขสันหลัง 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบ
ประสาทอัตโนวัติ 

7. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา 

8. สังเกต และอธิบายการหาตำแหน่งของจุดบอดโฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 

9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ 

ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดินแมลง ปลา และนก 

10. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและ
การเคลื่อนที่ของมนุษย์ 

11. สังเกต และอธิบายการทำงานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 

12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์ 

13. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 

14. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 

15. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ 

16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน 

17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้ของสัตว์ 

18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท 



19. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 

 

รวมทั้งหมด  19 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว30245           รายวิชา ชีววิทยา               สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60  ชั่วโมง            จำนวน 1.5  หน่วยกิต 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ สมรรถนะการ
เรียนรู้  

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ระบบประสาท ชีววิทยา 4 

ข้อ 1-8 

 

• สัตว์ส่วนใหญ่มีระบบประสาท
ทำให้สามารถรับรู้และตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าได้ เช่น ไฮดรา มีร่างแห
ประสาท พลานาเรีย ไส้เดือนดิน 
กุ้ง หอย และแมลงมีปมประสาท
และเส้นประสาท ส่วนสัตว์ 

มีกระดูกสันหลัง มีสมอง ไขสัน
ห ล ั ง  ป ม ป ร ะ ส า ท แ ล ะ
เส้นประสาท  หน่วยทำงานของ
ร ะบ บ ป ร ะส า ท  ค ื อ  เ ซ ล ล์
ประสาท ซึ ่งประกอบด้วยตัว
เซลล์ และเส้นใยประสาทที่ทำ
หน้าที่รับและส่งกระแสประสาท

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบ
ทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

  สมรรถนะ
ย่อย 3.1 

20 30 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ สมรรถนะการ
เรียนรู้  

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

เรียกว่า เดนไดรต์และแอกซอน 
ตามลำดับ  เซลล์ประสาทจำแนก
ตามหน้าที่ ได้เป็นเซลล์ประสาท
รับความรู้สึก เซลล์ประสาทสั่ง
ก า ร แ ล ะ เ ซ ล ล ์ ป ร ะ ส า ท
ประสานงาน 

• เซลล ์ประสาทจำแนกตาม
รูปร่างได้เป็นเซลล์ประสาทขั้ว
เด ียว เซลล์ประสาทขั ้วเด ียว
เทียมเซลล์ประสาทสองขั้ว และ
เซลล์ประสาทหลายขั้ว 

• ระบบประสาทของมนุษย์แบ่ง
ได้เป็น 2 ระบบตามตำแหน่ง
และ โคร งสร ้ า ง  ค ื อ  ร ะบบ
ประสาทส่วนกลาง และระบบ
ประสาทรอบนอก  

• ตาประกอบด้วย ชั้นสเคลอรา 
โครอยด์และเรตินาเลนส์ตาเป็น
เลนส์นูนอยู่ถัดจากกระจกตาทำ
หน้าที่รวมแสงจากวัตถุไปที่เรติ
นา หูประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
หูส่วนนอก หูส่วนกลางและหู
ส่วนใน จมูกมีเซลล์ประสาทรับ
กลิ่นอยู่ภายในเยื่อบุจมูก 

• ลิ้นทำหน้าที่รับรส โดยมีตุ่มรับ
รสกระจายอยู่ทั่วผิวลิ้นด้านบน 
ผิวหนัง มีหน่วยรับสิ่งเร้าหลาย
ชนิด เช่น หน่วยรับสัมผัส หนว่ย
รับแรงกด หน่วยรับความ
เจ็บปวดหน่วยรับอุณหภูมิ 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ สมรรถนะการ
เรียนรู้  

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

 

2 การเคลื่อนที่
ของสิ่งมีชีวิต 

ชีววิทยา ๔ 

ข้อ ๙-๑๑ 

 

• สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิด
เคลื่อนที่โดยการไหลของไซ
โทพลาซึม บางชนิดใช้แฟล
เจลลัมหรือซิเลีย ในการเคลื่อนที่ 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น 
แมงกะพรุนเคลื่อนที่โดยอาศัย
การหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณ
ขอบกระดิ่งและแรงดันน้ำ หมึก
เคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวของ
กล้ามเนื้อบริเวณลำตัว  ไส้เดือน
ดินมีการเคลื่อนที่ โดยอาศัยการ
หดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อ
วงและกล้ามเนื้อตามยาวซึ่ง
ทำงานในสภาวะตรงกันข้าม 

แมลงเคลื่อนที่โดยใช้ปีกหรือขา 
ซึ่งมีกล้ามเนื้อภายในเปลือกหุ้ม
ทำงานในสภาวะตรงกันข้าม 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น ปลา 
เคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวและ
คลายตัวของกล้ามเนื้อที่ยึดติด
อยู่กับกระดูกสันหลังทั้ง ๒ ข้าง 
ทำงานในสภาวะตรงกันข้าม 
และมีครีบที่อยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ
ช่วยโบกพัดในการเคลื่อนที่ส่วน
นกเคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัว
และคลายตัวของกล้ามเนื้อกด
ปีกกับกล้ามเนื้อยกปีกซ่ึงทำงาน
ในสภาวะตรงกันข้าม 

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบ
ทาง

วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา

ศาสตร์ 

    สมรรถนะ
ย่อย 3.1 

10 20 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ สมรรถนะการ
เรียนรู้  

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

 มนุษย์เคลื่อนที่โดยอาศัยการ
ทำงานของกระดูกและกล้ามเนื้อ
ซึ่งยึดกันด้วยเอ็นยึดกระดูก 

กล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์แบ่ง
ออกเป็น กล้ามเนื้อ 

โครงร่าง กล้ามเนื้อหัวใจ และ
กล้ามเนื้อเรียบ 

3 ระบบต่อมไร้ท่อ ชีววิทยา 4 

ข้อ 16 

 

•ฮอร์โมนเป็นสารที่ควบคุมสมดุล
ต่าง ๆ ของร่างกายโดยผลิตจาก
ต่อมไร้ท่อหรือเนื้อเยื่อ โดยต่อม
ไร้ท่อนี้จะกระจายอยู่ตาม
ตำแหน่งต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ต่อม
ไร้ท่อที่สร้างหรือหลั่งฮอร์โมน ไม่
มีท่อในการลำเลียงฮอร์โมนออก
จากต่อมจึงถูกลำเลียงโดยระบบ
หมุนเวียนเลือดไปยังอวัยวะ
เป้าหมายที่จำเพาะเจาะจง ฟีโร
โมนเป็นสารเคมีท่ีผลิตจากต่อมมี
ท่อของสัตว์ซึ่งส่งผลต่อสัตว์ตัว
อ่ืนที่เป็นชนิดเดียวกัน 

 สมรรถนะที่ 
3 

การสืบสอบ
ทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

 สมรรถนะ
ย่อย 3.1 

10 15 

4 ระบบสืบพันธุ์
และการ
เจริญเติบโต 

ชีววิทยา 4 

ข้อ 12-15 

 

• การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ของสัตว์เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่มี
การรวมของเซลล์สืบพันธุ์  

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของ
สัตว์เป็นการสืบพันธุ์ที่เกิดจาก
การรวมนิวเคลียสของเซลล์
สืบพันธุ์ซึ่งมีท้ังการปฏิสนธิ
ภายนอกและการปฏิสนธิภายใน 
สัตว์บางชนิดมี ๒ เพศในตัว
เดียวกันแต่การผสมพันธุ์ส่วน

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบ
ทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

  สมรรถนะ
ย่อย 3.1 

10 20 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ สมรรถนะการ
เรียนรู้  

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ใหญ่จะผสมข้ามตัว การสืบพันธุ์
ของมนุษย์มีกระบวนการสร้าง
สเปิร์มจากเซลล์สเปอร์มาโทโก
เนียมภายในอัณฑะ และ
กระบวนการสร้างเซลล์ไข่จาก
เซลล์โอโอโกเนียมภายในรังไข่ 
การเจริญเติบโตของมนุษย์จะมี
ขั้นตอนคล้ายกับการเจริญเติบโต
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอ่ืน ๆ
โดยเอ็มบริโอจะฝังตัวที่ผนัง
มดลูก และมีการแลกเปลี่ยนสาร
ระหว่างแม่กับลูกผ่านทางรก 

5 พฤติกรรมของ
สัตว ์

ชีววิทยา 4 

ข้อ 17-19 

 

• พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผล
ต่อการแสดงพฤติกรรม พฤติกรรม
ที่เป็นมาแต่กำเนิดแบ่งออกได้เป็น
หลายชนิด เช่น โอเรียนเตชัน 
(แทกซิสและไคนีซิส) รีเฟล็กซ์ และ
ฟิกแอกชันแพทเทิร์น พฤติกรรมที่
เกิดจากการเรียนรู้ แบ่งได้เป็นแฮบ
บิชูเอชัน การฝังใจ การเชื่อมโยง
(การลองผิดลองถูกและการมี
เงื่อนไข) และการใช้เหตุผล 

 ระดับการแสดงพฤติกรรมที่สัตว์
แต่ละชนิดแสดงออกจะแตกต่างกัน
ซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของ
ระบบประสาทที่แตกต่างกัน 

 การสื่อสารเป็นพฤติกรรมทาง
สังคมแบบหนึง่ซึ่งมีหลายวิธี เชน่ 
การสื่อสารด้วยทา่ทางการสื่อสาร
ด้วยเสียง การสื่อสารด้วยสารเคมี
และการสื่อสารด้วยการสัมผสั 

 

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบ
ทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร ์

 สมรรถนะย่อย 
3.1 

10 15 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ สมรรถนะการ
เรียนรู้  

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 
 

 
คำอธิบายรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

รหัสวิชา  ว30246                                                  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4         ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง              จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหาที่
สนใจที่จะทำโครงงาน คิดออกแบบการทดลองได้ และตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสม มีการวางแผนการดำเนินงานเพือ่
ลงมือปฏิบัติทดลองได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียนรายงาน ตลอดจนนำเสนอ
ผลงานและแสดงผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ จากประสบการณ์ตรงตามวิธีทางวิทยาศาสตร์  สื ่อสารสิ ่งที่
เรียนรู้  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ นำความรู้ไปใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ และ สามารถตั้งคำถามที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ต่างๆทำ
การทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และออกแบบการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์มาสร้างคำอธิบายทางปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก 
และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน  ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  และมุ่งพัฒนาสู่
ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความพอเพียง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม มีคุณธรรมด้านวินัย และค่านิยมที่เหมาะสม  มีความซื่อสัตย์  อดทน รอบคอบ 
มีเหตุผล  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

  
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล  สำรวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย ความหมายและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
13 ทักษะ 

2. อธิบายความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ ความสำคัญและคุณค่าของการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ 
3. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบอภิปราย ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์  
4. นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหา ระบุปัญหา ตั้งสมมติฐาน 

กำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุมและ กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ จากปัญหาและ
สถานการณ์ท่ีกำหนดให้  

5. อธิบาย ระบุขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6. ออกแบบขั้นตอนการดำเนินงาน และเขียนเค้าโครงโครงงานจากปัญหาและสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ 



7. จัดทำเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ 1 โครงงาน  
8. ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจอย่างน้อย 1 โครงงานและนำเสนอเค้าโครงโครงงาน

วิทยาศาสตร์ด้วยวาจา 
       
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา  ว30246                              สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4            ภาคเรียนที่ 1           เวลา 60 ชั่วโมง              จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  70 : 30 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 

ข้อ1     กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่ใช้
ในการศึกษาค้นคว้าและ
ทดลองอย่างเป็นระบบ และ
ควรฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ 
เพ่ือที่จะสามารถนำไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

สมรรถนะที่ 3 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย
ข้อที่ 3.1 

16 30 

2 ความหมายและ
ประเภทของ
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

ข้อ 2,3 
 

     โครงงานว ิทยาศาสตร์  
เ ป ็ น ก า ร ว ิ จ ั ย อ ย ่ า ง ง ่ า ย 
หล ักการท ี ่สำค ัญ ค ือ เป็น
ก ิ จกร รมท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง กั บ
วิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติเอง โดยนำเอาวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

สมรรถนะที่ 3 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
 สมรรถนะย่อย 
ข้อที่ 3.1 

18 30 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

    โครงงานวิทยาศาสตร์มี ๔ 
ประเภท คือ โครงงานประเภท
การทดลองโครงงานประเภท 
ส ำ ร ว จ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล 
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงงานประเภททฤษฎี 

3 ขั้นตอนการทำ
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

ข้อ 4,5, 
6,7,8 

     การทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่
ต่อเนื่องและมีการดำเนินงาน
หลายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงขั้นสุดท้าย ดังนี้ 

1. การคิดและเลือกหัวข้อ
เรื่องท่ีจะทำโครงงาน   

2. การศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

3. การจัดทำเค้าโครงของ
โครงงาน 

4. การลงมือทำโครงงาน 

5. การเขียนรายงาน 

6. การแสดงผลงาน 

สมรรถนะที่ 3 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย
ข้อที่ 3.1 

26 40 

รวมตลอดภาคเรียน  60 100 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำอธิบายรายวิชา  

รหัส ว30248             ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น                    สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เวลา  20  ชั่วโมง                                                                          จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

           ศึกษาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้โดยมีการ
สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ นำเสนอ อภิปรายและสรุปผล  ศึกษาสถิติเพ่ือการวิจัย รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
เขียนเค้าโครงงานวิจัย และนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
จากความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยที่ศึกษาสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                 โดยการสืบเสาะหาความรู้ ผลงานวิจัยจากแหล่งความรู้ ที่หลากหลาย และมีความน่าเชื่อถือ
ตามแนวทางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เลือกวิธีการค้นคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสม กำหนดกลยุทธ์การค้นคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถค้นคืนสารสนเทศออนไลน์หรือสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ โดยใช้วิธีการทีห่ลากหลาย สามารถปรับ
กลยุทธ์  การตัดตอน บันทึก และการจัดการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศอยา่งเข้าใจ  เลือกเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชน และสังคม 

                 เห็นคุณค่า ของการศึกษาวิจัยเพื่อนำความรู้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ มีคุณสมบัติและ
จรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ใช้สื่อ สารสนเทศโดยชอบธรรมบนพ้ืนฐานของจริยธรรมทางสารสนเทศ อย่างรับผิดชอบ ท้ังเพื่อการ

เรียนรู้ การใช้ชีวิต และความสัมพนัธ์กับบุคคลอื่น ๆ ในโลกความจรงิและโลกเสมือน ผู้เรียนมีคุณธรรม ตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบายระเบียบวิธีวิจัย  ขั้นตอนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
2. สืบค้น ข้อมูล งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
3. นำเสนอตัวอย่าง ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยหรือตา่งประเทศ  
4. เขียนและนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยของตนเองในสาขาท่ีสนใจ  

 

รวมทั้งหมด   4  ผลการเรียนรู้   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น                                                              รหัสวิชา ว30248   

เวลา  40 ชั่วโมง                                                                       จำนวน     1.0  หน่วยกิต       

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ระเบียบวิธี
วิจัย 

ข้อ 1 
 

     ระเบียบวิธีวิจัย  คือ วิธีการ
ค้นหาคำตอบจะทำเป็นกระบวนการ 

 ใช้ค้นหาคำตอบ เป็นแบบแผนของ
การวิจัย ที่เริ่มตั้งแต่ การเก็บข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
ข้อมูลอย่างมีขั้นตอน 

สมรรถนะที่  8  

การรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และ

ดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 
8.1 ,8.2,8.5 

10 25 

2 การสืบค้น
ข้อมูล
งานวิจัย  
 

ข้อ 2,3      กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่
น่าเชื่อถือได้  เพื่อนำผลมาแก้ปัญหา 
หรือ ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนที่สำคัญ อย่างหนึ่งคือ 
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Literature Research งานวจิัยที่
เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว นำเสนอในรูป
สิ่งพิมพ์ต่างๆ   

สมรรถนะที่  8  

การรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และ

ดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 
8.1 ,8.2,8.5 

15 35 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

 

 

3 เค้า
โครงงานวิจัย  
 

ข้อ 4 
 

 การเขียนเค้าโครงงานวิจัย 
     ประกอบด้วย หัวข้องานวิจัย 
ความเป็นมาและความสำคัญของ
ปัญหาวัตถุประสงค์ของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย กรอบ
แนวคิด และรูปแบบของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยวิธีการวิจัย
ประโยชน์ของผลการวิจัยนิยาม
ศัพท์เฉพาะเอกสารอ้างอิง  

สมรรถนะที่  8  

การรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และ

ดิจิทัล 

สมรรถนะย่อย 
8.1 ,8.2,8.5 

 

 

15 40 

รวมตลอดภาคเรียน  40 100 

 
 
 
 

 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว30249                      รายวิชา ชีววิทยา       สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ภาคเรียนที่ 2           เวลา 60  ชั่วโมง           จำนวน 1.5  หน่วยกิต 

ศึกษาความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวลักษณะสำคัญ และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรี ย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ 
สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์การจำแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย 



และวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ในลำดับขั้นสปีชีส์ สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่กำหนดออกเป็น
หมวดหมู่กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชันและบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอ
แมกนิฟิเคชันวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัสลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขต
ภูมิศาสตร์ต่าง ๆบนโลกการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการเปลี่ ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิลักษณะเฉพาะ
ของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิดการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพิ่มของประชากรแบบลอจสิติก
ปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากรปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาปญัหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบ
ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการทำลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอแนวทาง
ในการป้องกันการทำลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ผลกระทบที่ทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลง และแนวทางในการอนุรักษ์
สัตว์ป่าและสามารถตั้งคำถามที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ต่างๆทำการทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ออกแบบการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์มาสร้างคำอธิบายทางปรากฎการณ์ใน
เชิงวิทยาศาสตร์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการพูดและเขียน
โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  การสำรวจตรวจสอบ  การสังเกต  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  สรุป  
เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด   ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งมั่น อดทนในการศึกษา
หาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์   มีจริยธรรม คุณธรรม   และ
ค่านิยมที่เหมาะสมผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

ผลการเรียนรู ้

สาระชีววิทยา  

2. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหนา้ที่ของสารพันธุกรรม 
การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุล
ของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ กำเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ของ
สิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 

 

ข้อ 1-5 

1. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่าง ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 
ความหลากหลายของสปีชสี์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

2. อธิบายการเกิดเซลล์เร่ิมแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติเซลล์เดียว 



3. อธิบายลักษณะสำคัญ และยกตัวอย่างสิ่งมชีีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมชีีวติกลุ่มพืช สิ่งมชีีวิตกลุ่ม
ฟังไจ และสิ่งมชีีวิตกลุ่มสตัว ์

4. อธิบาย และยกตัวอย่างการจำแนกสิ่งมชีีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ใน
ลำดับขัน้สปีชีส์  

5. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมชีีวิตหรือตัวอย่างที่กำหนดออกเป็นหมวดหมู่ 

 

สาระชีววิทยา 

5. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความ
หลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรปูแบบการเพิ่มของ
ประชากรทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ 

และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ข้อ 1-13 

1. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ 

2. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชันและบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 

3. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 

4. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ตา่ง ๆบนโลก 

5. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธบิาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการเปลี่ยนแปลงแทนที่
แบบทุติยภูม ิ

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุปเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวติบางชนิด 

7. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพิ่มของ
ประชากรแบบลอจิสติก 

8. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจยัที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 

9. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนนำ้ การเกิดมลพิษทางนำ้ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการนำ้และการแก้ไขปัญหา 

10. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 

11. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนษุย์และ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 



12. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการทำลายปา่ไม้ รวมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกันการ
ทำลายปา่ไม้และการอนุรักษ์ปา่ไม้ 

13. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่ทำให้สัตวป์่ามีจำนวนลดลง และแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ปา่ 

 

รวมทั้งหมด   18   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาชีววิทยา                                                                             รหัสวิชา ว30249 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ภาคเรียนที่ 2     เวลา  60 ชั่วโมง                   จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้  
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความหลากหลาย 

ทาง
ชีวภาพ 

สาระ
ชีววิทยา2  

ข้อ   

1-5 

      การจัดหมวดหมู่ของ
สิ่งมีชีวิตตามหลักอนุกรม 

วิธานไดโคโตมัสคีย์ กำเนิด
ของสิ่งมีชีวิต  เซลล์โพรคาร์
โอต  เซลล์ยูคาร์โอต  อาณา 

จักรของสิ่งมีชีวิต  อาณาจักร
ของมอเนอรา  อาณาจักรโพ
รทิสตา  อาณาจักรพืช อาณา 

จักรฟังใจ  อาณาจักรสัตว์  
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

 สมรรถนะย่อย 
3.1 

12 20 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้  
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

อาณาจักรสัตว์วิวัฒนาการ
ของมนุษย์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในประเทศไทย
การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

2  ระบบนิเวศ สาระ 

ชีววิทยา 5 

 ข้อ   

1-5 

กระบวนการถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ  การเกิดไบโอ
แมกนิฟิเคชันและบอก
แนวทางในการลดการเกิดไบ
โอแมกนิฟิเคชัน  วัฏจักร
ไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน 
และวัฏจักรฟอสฟอรัส
ลักษณะของไบโอมที่กระจาย
อยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ
บนโลก การเปลี่ยนแปลง
แทนที่แบบปฐมภูมิ และการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติย
ภูม ิ

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

 สมรรถนะย่อย 
3.1 

18 30 

3 ประชากรของ
สิ่งมีชีวิต 

สาระ 

ชีววิทยา 5 

ข้อ 

6-8 

      ความหมายของ
ประชากร  ความหนาแน่น
ของประชากรการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากร  ประชากรมนุษย์  
การเจริญเติบโต  โครงสร้าง 
อายุของประชากรมนุษย์ การ
แก้ปัญหาความหนาแน่นของ
ประชากรมนุษย์ 

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์
และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

  3.1 

15 20 

4 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สาระ 

ชีววิทยา 5 

ข้อ  

       ประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์

15 30 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้  
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

9-13 แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ความสำคัญของชนิดพันธ์
ต่างกันที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ 

และจิตวิทยา
ศาสตร์ 

  สมรรถนะย่อย
3.1 

รวมตลอดภาคเรียน  60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว30250   รายวิชา สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน            สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ         

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่  1           จำนวน 20  ชั่วโมง           จำนวน 0.5  หน่วยกิต 

  

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานของพืชประกอบด้วย 
ส่วนประกอบของพืช ลักษณะวิสัย การสร้างอาหารของพืช การดำรงชีวิตแบบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีได้ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช    การศึกษา
พรรณไม้ต้องอาศัยการสำรวจพรรณไม้ การเก็บรักษาตัวอย่างพืชเพ่ือการศึกษานานๆ นำมาวิเคราะห์ชื่อที่แน่นอน
และเพ่ือทราบจำนวนชนิดของพืชในท้องถิ่น การจำแนกพรรณไม้ต้องอาศัยการวิเคราะห์ชนิดของพืชและการใช้รูป
วิธานในการจัดลำดับลักษณะต่างๆของพันธุ์ไม้ที่แตกต่างกันไว้ให้เป็นระเบียบเพ่ือการศึกษาได้ง่าย 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การอธิบาย 
การทดลอง และการเปรียบเทียบ  สามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจากการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและเขียน โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีคุณธรรมด้านความมีวินัย       มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งมั่น อดทนใน

การศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์มี คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ลักษณะวิสัยของพืชแต่ละชนิด 
2. อธิบายส่วนประกอบของพืช หน้าที่ และการนำไปใช้ประโยชน์ของพืช 
3. สืบค้นข้อมูล อธิบาย วิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้และวิเคราะห์หาชื่อพรรณไม้ที่แน่นอน 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย การบันทึกลักษณะพรรณไม้ที่สำรวจ 
5. อธิบาย จำแนกพรรณไม้เบื้องต้น โดยการวิเคราะห์ชนิดและการใช้รูปวิธาน 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  

รหัสวิชา ว30250      สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน          สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี  4     ภาคเรียนที่ 1       จำนวน 20  ชั่วโมง            จำนวน 0.5  หน่วยกิต 

        

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1 โครงสร้าง
ภายนอกของ
พืช 

ข้อที่ 1-2     โครงสร้างพื้นฐานของ
พืชประกอบด้วย 
ส่วนประกอบของพืช 
ลักษณะวิสัย การสร้าง
อาหารของพืช การ
ดำรงชีวิตแบบผู้ผลิต 
สามารถเปลี่ยนพลังงาน
แสงเป็นพลังงานเคมีได้ 
และการตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าของพืช 

สมรรถนะที่  3   

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 
3.4,3.5 

6 30 

2 การเก็บ
ตัวอย่าง
พรรณไม้ 

ข้อ3-4     การศึกษาพรรณไม้ต้อง
อาศัยการสำรวจพรรณไม้ 
การเก็บรักษาตัวอย่างพืช
เพ่ือการศึกษานานๆ 
นำมาวิเคราะห์ชื่อที่
แน่นอนและเพ่ือทราบ
จำนวนชนิดของพืชใน
ท้องถิ่น 

สมรรถนะที่  3   

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 
3.4,3.5 

10 40 

3 การจำแนก
พรรณไม้
เบื้องต้น 

ข้อ 5    การจำแนกพรรณไม้
ต้องอาศัยการวิเคราะห์
ชนิดของพืชและการใช้รูป
วิธานในการจัดลำดับ

สมรรถนะที่  3   4 30 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ลักษณะต่างๆของพันธุ์ไม้
ที่แตกต่างกันไว้ให้เป็น
ระเบียบเพ่ือการศึกษาได้
ง่าย 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย 
3.4,3.5 

รวมตลอดภาคเรียน  20 100 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว30251   รายวิชา โครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้              สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4        ภาคเรียนที่ 2          เวลา 60  ชั่วโมง            จำนวน 1.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหาที่

สนใจที่จะทำโครงงาน คิดออกแบบการทดลองได้ และตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสม มีการวางแผนการดำเนินงานเพือ่
ลงมือปฏิบัติทดลองได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียนรายงาน ตลอดจนนำเสนอ
ผลงานและแสดงผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ จากประสบการณ์ตรงตามวิธีทางวิทยาศาสตร์   สื ่อสารสิ ่งที่
เรียนรู้  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ นำความรู้ไปใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ และ สามารถตั้งคำถามที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ต่างๆทำ
การทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และออกแบบการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์มาสร้างคำอธิบายทางปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก 
และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน  ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  และมุ่งพัฒนาสู่
ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความพอเพียง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม มีคุณธรรมด้านวินัย และค่านิยมที่เหมาะสม  มีความซื่อสัตย์  อดทน รอบคอบ 
มีเหตุผล  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

  



ผลการเรียนรู ้
1. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย ความหมายและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 

ทักษะ 
2. อธิบายความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ ความสำคัญและคุณค่าของการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ 
3. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบอภิปราย ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์  
4. นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหา ระบุปัญหา ตั้งสมมติฐาน กำหนด

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุมและ กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ จากปัญหาและสถานการณ์ที่
กำหนดให้  

5. อธิบาย ระบุขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6. ออกแบบขั้นตอนการดำเนินงาน และเขียนเค้าโครงโครงงานจากปัญหาและสถานการณ์ที่กำหนดให้ 
7. จัดทำเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ 1 โครงงาน  
8. ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจอย่างน้อย 1 โครงงานและนำเสนอเค้าโครงโครงงาน

วิทยาศาสตร์ด้วยวาจา 
       
รวม 8  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

                                  

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว30251   รายวิชา โครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4        ภาคเรียนที่ 2            เวลา 60  ชั่วโมง          จำนวน 1.5  หน่วยกิต 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  =  70 : 30 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 

ข้อ1     กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่
ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ
ทดลองอย่างเป็นระบบ 
และควรฝึกฝนให้เกิดความ
ชำนาญ เพื่อที่จะสามารถ

สมรรถนะที่ 3 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย
ข้อที่ 3.1 

16 30 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

2 ความหมายและ
ประเภทของ
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

ข้อ 2,3 
 

     โครงงานวิทยาศาสตร์ 
เป ็นการว ิจ ัยอย ่ างง ่าย 
หลักการที่สำคัญ คือ เป็น
กิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
วิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนลง
มือปฏิบัติเอง โดยนำเอา
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

    โครงงานวิทยาศาสตร์มี 
๔ ประเภท คือ โครงงาน
ป ร ะ เ ภ ท ก า ร ท ด ล อ ง
โครงงานประเภท สำรวจ
รวบรวมข้อมูล โครงงาน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานประเภททฤษฎี 

สมรรถนะที่ 3 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย
ข้อที่ 3.1 

18 30 

3 ขั้นตอนการทำ
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

ข้อ 4,5, 
6,7,8, 

      การทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรม
ที่ต่อเนื่องและมีการ
ดำเนินงานหลายขั้นตอน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ัน
สุดท้าย ดังนี้ 

1. การคิดและเลือกหัวข้อ
เรื่องท่ีจะทำโครงงาน   

2. การศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

3. การจัดทำเค้าโครงของ
โครงงาน 

4. การลงมือทำโครงงาน 

สมรรถนะที่ 3 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
  สมรรถนะย่อย
ข้อที่ 3.1 

26 40 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

5. การเขียนรายงาน 

6. การแสดงผลงาน 

รวมตลอดภาคเรียน  60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว30252             รายวิชา ชีวเคมีทั่วไป     สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1      เวลา  40  ชั่วโมง         จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 แนวคิดและหลักการทางชีวเคมี โครงสร้าง และคุณสมบัติของชีวโมเลกุล การทำงานของเอนไซม์   เมตา
บอลิซึมของสารอาหาร การสังเคราะห์โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก  ของเหลวในร่างกาย  
การสร้างและการสลายของสารอาหารการควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมในภาวะปกติ และการเจ็บป่วย 
กระบวน  กระบวนการเมตาบอลิซึม การควบคุมปฏิกิริยาต่างๆภายในเซลล์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พันธุ
วิศวกรรม การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมี ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติการพยาบาล  รวมทั ้งศึกษาหาความรู ้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ อยากรู้ อยากเห็น ช่างสังเกต กล้าพูดกล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสร้างสรรค์ 

โดยกระบวนการ สืบค้น อธิบาย วิเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้ในการประยุกต์ใช้ ออกแบบการทดลองเพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์  สร้างคำอธิบายทางปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ จัด
กระทำข้อมลูที่รวบรวมได้ในรูปแบบต่างๆ สร้างแบบจำลอง คิดออกแบบโครงงานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่เน้นการสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย ตามหลักการทาง
ชีวเคมี โครงสร้าง  คุณสมบัติ และหน้าที่ของชีวโมเลกุลการทำงานของเอนไซม์ การเมตาบอลิซึมของสารอาหาร 



การสังเคราะห์โปรตีน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิกของเหลวในร่างกาย การควบคุมกระบวนการ เมตาบอลิซึมในภาวะ
ปกติ และการเจ็บป่วย  การควบคุมปฏิกิริยาต่างๆภายในเซลล์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและปฏิบัติการ
พยาบาล 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ มุ่งมั่น อดทนในการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายแนวคิดและหลักการทางชีวเคมีได้ 

2.   จำแนกโครงสร้าง คุณสมบัติและหน้าที่ของชีวโมเลกุล ฮอร์โมน ได้ 

3.   วิเคราะห์กระบวนการสร้าง การสลายสารอาหารต่างๆ เพื่อให้ได้พลังงาน และประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้ 

4.   อธิบายโครงสร้าง และสมบัติของเอนไซม์ และโคเอนไซม์ วิตามินได้  

5.   อธิบายส่วนประกอบของของเหลวในร่างกาย และสามารถเชื่อมโยงความรู้ในการประยุกต์ใช้  

     ในชีวิตประจำวันได้ 

6.   วิเคราะห์และแปลผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการชีวเคมีได้ 

7.   มีความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าและสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
พันธุวิศวกรรม 

8.   เชื่อมโยงความรู้ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้ 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

 สมรรถนะหลัก  

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยที่ 3 เข้าใจหลักการ ทฤษฎี กฎที่เป็นพื ้นฐาน และธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ มีทักษะในการศึกษาค้นคว้า คิดค้น โดยใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ สามารถ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนสามารถจัดกระทำ
ข้อมูลที ่ได้ค้นคว้า คิดค้นในรูปแบบตาราง กราฟ แผนภาพ แผนภูมิ มีการสร้ าง



แบบจำลองเพื่ออธิบายหลักการ ทฤษฎี กฎทาง วิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ 
มุ ่งมั ่น อดทนในการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงาน
ร่วมกับผู้อื ่นอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี มนุษย์ และสภาพแวดล้อม มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม สามารถคิดออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน มีทักษะในการสื่อสาร รับส่งสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผล      

สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 

สมรรถนะรอง   

 สมรรถนะท่ี  9  การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้นำ 

สมรรถนะย่อยท่ี 1  นำกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 

ปัญหาและบรรลุเป้าหมายของสมาชิกและชีวิตประจำวันของตนเอง 

สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 

 สมรรถนะท่ี  6  การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว30252               รายวิชาชีวเคมีทั่วไป           สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4       ภาคเรียนที่  1           เวลาเรียน 40 ชั่วโมง            จำนวน 1.0 หน่วยกิต  

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 แนวคิดและ
หลักการทาง
ชีวเคมี 

1 ศึกษาถึงส่วนประกอบทางเคมีของ
สิ่งมีชีวิต โดยศึกษาถึงโครงสร้างทาง
โมเลกุลของสารต่างๆ ภายในเซลล์ 
รวมถึงการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสารจากสารหนึ่งไปอีกสารหนึ่ง 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในเซลล์ 
รวมถึงการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงไป
มาของสารทั้งหมดภายในเซลล์ที่
เรียกว่า เมแทบอลิซึม  

สมรรถนะที่ 3 
การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
ข้อที่ 3.1 

2 5 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

2 โครงสร้าง  
สมบัติและ
หน้าที่ของ 

ชีวโมเลกุล 

2 ชีวโมเลกุล (biomolecule) เป็น
สารประกอบเคมีที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติในสิ่งมีชีวิต ชีวโมเลกุล
ประกอบด้วยธาตุเคมีพ้ืนฐานที่สำคัญ 
คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน 
ออกซิเจน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน 
นอกจากนี้อาจมีธาตุอื่นร่วมด้วยแต่
น้อยมาก   

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
ข้อที่ 3.1 

6 15 

3 การสร้างและ
การสลายของ
สารอาหาร 

3 สารอาหารที่เป็นแหล่งของพลังงานคือ 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลักของ
ร่างกาย โดยเฉพาะน้ำตาลกลูโคส เป็น
สารตั้งต้นหลักในการเริ่มปฏิกิริยาการ
หายใจระดับเซลล์หรือการสลาย
สารอาหารของเซลล์ เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการสลายกลูโคสจะได้ 
พลังงานในรูป ATP แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ 

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

ข้อที่ 3.1 

8 20 

4 วิตามิน 4 วิตามิน หรือ ไวตามิน เป็น
สารประกอบอินทรีย์ซึ่งเป็นสารอาหาร
สำคัญที่สิ่งมีชีวิตต้องการในปริมาณ
เล็กน้อย เรียกสารประกอบเคมีอินทรีย์ 
ว่า วิตามิน ต่อเมื่อสิ่งมีชีวิตไม่สามารถ
สังเคราะห์สารนั้นได้ในปริมาณ
เพียงพอ และต้องได้รับจากอาหาร 
ฉะนั้น คำว่า "วิตามิน" จึงขึ้นอยู่กับทั้ง
สภาวะแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ  

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

ข้อที่ 3.1 

10 20 

5 ของเหลวใน
ร่างกาย 

5,6 ของเหลวทุกชนิดที่มีอยู่ในร่างกาย ซึ่ง
รวมทั้งสิ่ง/สารคัดหลั่ง (Secretion) สิ่ง
ขับถ่าย (Excretion) 
เช่น ปัสสาวะ เลือด น้ำเหลือง และ
น้ำ (Water) ทั้งนี้ส่วนประกอบของ

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ

4 10 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ของเหลวในร่างกายส่วนใหญ่จะเป็น
น้ำ ที่เหลือจะขึ้นกับแต่ละชนิด
ของๆเหลว เช่นเซลเม็ด
เลือด สารอาหาร เกลือแร่ และ
สารเคมีต่างๆ หรือน้ำเหลือง ในระบบ
น้ำเหลือง (Lymph fluid)    

จิตวิทยาศาสตร์ 
ข้อที่ 3.1 

6 เอนไซม์ และโค
เอนไซม์  

4  เอนไซม ์(enzyme) เอนไซม์เป็นสาร
ชีวโมเลกุลจำพวกโปรตีน ทำหน้าเร่ง
ปฏิกิริยาเคมีต่างๆในสิ่งมีชีวิต  ถ้า
เอนไซม์ทำงานผิดปกติไป ก็จะส่งผลให้
ปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกายผิดเพี้ยน
ไป แต่ในทางเภสัชวิทยา บางครั้งเราก็
ตั้งใจกระตุ้นหรือยับยั้งเอนไซม์บางตัว 
เพ่ือผลทางชีวภาพที่เราต้องการ 

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

ข้อที่ 3.1 

4 10 

7 ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี
พันธุวิศวกรรม 

7,8 พันธุวิศวกรรม (genetic 
engineering) คือกระบวนการที่ได้นำ
ความรู้ต่างๆที่ได้จากการศึกษา
ชีววิทยาระดับโมเลกุล หรือ อณู
ชีววิทยา นำมาประยุกต์ใช้ใน การ
ปรับเปลี่ยน, ดัดแปลง, เคลื่อนย้าย, 
ตรวจสอบ สารพันธุกรรม [ดีเอ็น
เอ (DNA)], ยีน(gene) และผลิตภัณฑ์
ของสารพันธุกรรมอย่างพวกอาร์เอ็นเอ 
(RNA)และโปรตีนของสิ่งมีชีวิต เพื่อ
นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์  

สมรรถนะที่ 3 

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

ข้อที่ 3.1 

6 20 

รวมตลอดภาคเรียน  40 100 

 

 

       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รหัสวิชา ว30253         สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   ภาคเรียนที่ 2              เวลา 40 ชั่วโมง                  จำนวน 1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาการค้นคว้าหาความรู ้เร ื ่องฟิสิกส์กับการดำเนินชีว ิตประจำวัน ฟิสิกส์กับการประยุกต์ใช้ในการ
รักษาพยาบาล ระบบของหน่วยมาตรฐาน ระบบหน่วยทางการรักษาพยาบาล การวัดและความเที่ยงตรงของการ
วัด การวัดความยาว วัดปริมาตร วัดน้ำหนัก และการวัดอุณหภูมิน้ำหนักและมวลสาร แรง แรงโน้มถ่วงโลก แรง
โน้มถ่วงในร่างกายมนุษย์และการพยาบาล แรงกล้ามเนื้อและการท างานของกล้ามเนื้อ การดึง การเคลื่อนที่ของ
แรง  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นรูปวงกลมและการประยุกต์ใช้ จุดศูนย์กลางความถ่วง 
และความถ่วงจำเพาะ จุดศูนย์ถ่วงในร่างกายกับการสาธารณสุข ท่านอนที่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน กฎของ
อาร์คิมิดีสและการประยุกต์ใช้ งาน พลังงานและการคงตัวของพลังงานการใช้หลักของงาน พลังงาน และกำลังใน
การทำงานของร่างกาย หลักของเครื่องกล การได้เปรียบและประสิทธิภาพเชิงกล แรงเสียดทานและการนำไป
ประยุกต์ทางการรักษาพยาบาล เครื่องกลอย่างง่าย และการนำไปประยุกต์ทางการรักษาพยาบาล สถานภาพ
และคุณสมบัติของสสารของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ความตึงผิว และการนำไปประยุกต์ใช้ การแพร่กระจาย การ
แลกเปลี่ยนสารอาหารและก๊าซ การออสโมซีส ไดอะไลซีสของเลือดและการทำงานของไต ความยืดหยุ่นของ
อวัยวะ และการประยุกต์ใช้ ความหนืดและผลต่อการทำงานของเลือดในร่างกาย ของไหล ความดันบรรยากาศ 
ความดันในระบบปิด และความดันในท่อปลายเปิด หลักการวัดความดันโลหิต การหาค่า C.V.P. องค์ประกอบใน
การไหลเวียนของของเหลว และหลักการให้สารเหลวเข้าสู่ร่างกาย ความกดดันของก๊าซ และกฎของก๊าซต่างๆ 



กฎของก๊าซกับการประยุกต์ใช้ทางการรักษาพยาบาล ความกดดันที่ต่ำกว่าความดันของบรรยากาศ อุณหภูมิ 
ความร้อน และการวัดปริมาณ ความร้อน ปริมาณความร้อน และการเปลี่ยนสถานะของสาร ความดันไอและ
ความชื้นสัมพัทธ์ การเคลื่อนที่ของความร้อนในร่างกายมนุษย์ การใช้ความร้อน ความเย็นในการรักษาพยาบาล 
อุณหพลศาสตร์ กฎของอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ธรรมชาติและอัตราเร็วของ
เสียง คุณภาพของคลื่นเสียงและการได้ยิน คุณสมบัติของคลื่นเสียงและการนำไปใช้ประโยชน์ การพูดและการได้
ยิน คลื่นเสียงกับการรักษาพยาบาล อัลตราซาวด์และการประยุกต์ใช้ในการรักษาพยาบาล ธรรมชาติของแสง 
เซลล์สุริยะ (Solar cell) เลเซอร์และการประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัย เส้นใยนำแสง และการประยุกต์ใช้ใน
การตรวจวินิจฉัยโรค การเกิดภาพของกระจกและเลนส์ สี นัยน์ตาและการมองเห็น ทัศนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
คุณสมบัติของแม่เหล็กไฟฟ้า  ไฟฟ้าสถิตกับการนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ไฟฟ้ากระแส และกฎ
ของโอห์ม ไฟฟ้ากับมนุษย์ และการนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการรักษาและวินิจฉัยโรค 
อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน อิเล็กทรอนิกส์ สารรังสี และกัมมันตภาพรังสี สมบัติของสารรังสี และ
กัมมันตภาพรังสี หน่วยวัด และเครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสีแหล่งที่มาและปริมาณกัมมันตภาพรังสีและสารรังสี
ที่ยอมให้รับได้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ว่าด้วยการป้องกันรังสีระหว่างประเทศ ( ICRP) ปฏิกิริยาของ
รังสีต่อร่างกายมนุษย์ ผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ที่ถูกรังสี รวมทั้งอาการป่วยจากรังสี การป้องกันรังสี การขจัด
สารปนเปื้อนสารรังสี และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในการศึกษาหาความรู้โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
รู้เท่าทัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สามารถระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถทำการโต้แย้งประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที ่มี
ผลกระทบต่อตนเองรวมทั้งใช้การ โต้แย้ง เห็นคุณค่า แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และอธิบายความสัมพันธ์ของ
หลักการ ทฤษฎี กฎทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อเทคโนโลยี มนุษย์ และสภาพแวดล้อมเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ 
มุ่งมั่น อดทนในการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  มี
จริยธรรม  คุณธรรมและ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. เพื ่อให้มีรู ้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายและ
ชีวิตประจำวัน 

2. บอกความหมาย ฟิสิกส์กับการทำงานของร่างกายได้ 

3. ปฏิบัติและสามารถนำความรู้เรื่องระบบ หน่วย การรักษาพยาบาลมาใช้ได้ 

4. เพือ่ให้มีรู้ ความเข้าใจในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 

5. บอกความหมาย แรงโน้มถ่วงในร่างกายมนุษย์ และการสาธารณสุข 

6. ให้นักศึกษามีทักษะเรื่องหลักการดึงและแรงที่เก่ียวข้องได้ 

7. เพื่อให้มีรู้ความเข้าใจในเรื่องงาน พลังงาน และกำลัง 



8. นักเรียนสามารถอธิบายและนำเนื้อหาเรื่องงาน พลังงาน และกำลัง ไปใช้ได้ 

9. เพื่อให้มีรู้ความเข้าใจในเรื่องสสารและการเคลื่อนที่ของสารในร่างกาย 

10.นักเรียนสามารถอธิบายและนำเนื้อหาเรื่องสสารและการเคลื่อนที่ของสารในร่างกายไปใช้ได้ 

11. เพื่อให้มีรู้ความเข้าใจในเรื่องความกดดันของก๊าซและความดันของของไหล 

12. นักศึกษาสามารถอธิบายและนำเนื้อหาเรื่องความกดดันของก๊าซและความดันของของไหลไปใช้ได้ 

13. เพื่อให้มีรู้ ความเข้าใจในเรื่องอุณหภูมิ ความร้อน ความเย็น 

14. นักเรียนสามารถอธิบายและนำเนื้อหาเรื่องเรื่องอุณหภูมิ ความร้อนความเย็นไปใช้ได้ 

15. เพื่อให้มีรู้ ความเข้าใจในเรื่องคลื่นเสียงและการได้ยิน 

16.นักเรียนสามารถอธิบายและนำเนื้อหาเรื่องคลื่นเสียงและการได้ยินไปใช้ได้ 

17. เพื่อให้มีรู้ ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของแสง 

18. นักเรียนสามารถอธิบายและนำเนื้อหาเรื่องแสงและการมองเห็นไปใช้ได้ 

19. เพื่อให้มีรู้ ความเข้าใจในเรื่องแม่เหล็ก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

20. นักเรียนสามารถอธิบายและนำเนื้อหาเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ได้ 

21. เพื่อให้มีรู้ ความเข้าใจในเรื่องรังสีและเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ 

22. นักศึกษาเรียนสามารถอธิบายและนำเนื้อหาเรื่องรังสีและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ไปใช้ได้ 

รวมทั้งหมด  22  ผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก   

สมรรถนะที่ 3 การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อย  3.1,3.3,3.5 

 

 

สมรรถนะรอง  

สมรรถนะที่ 10 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล 

สมรรถนะย่อย 10.3 



 สมรรถนะหลัก  

สมรรถนะที่ 6 การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ          รหัสวิชา ว30253 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5              ภาคเรียนที่ 2    

เวลา 40 ชั่วโมง                                        จำนวน 1.0  หน่วยกิต 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   70 :  30 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะ 

การเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ฟิสิกส์กับ
การทำงาน
ของ
ร่างกาย 

และชีวิต 

ประจำวัน 

1-3 ฟิสิกส์มีความสำคัญต่อการพยาบาล เทื่อพิจารณา
จากโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะพบทางลาดที่อยู่หน้า
โรงพยาบาล ทางลาดนี้ใช้ผ่อนแรงซึ่งเป็นหลักการ
ของพ้ืนเอียง เมื่อผู้ป่วยพบพยาบาลแล้ว พยาบาล
มักให้ผู้ป่วยชั่งน้ำหนัก ซึ่งเป็นการใช้หลักของ
ความโน้มถ่วง หากผู้ป่วยมีไข้ก็ใช้เทอร์มอมิเตอร์
วัดไข้ ซึ่งมีหลากหลายและต่างก็ใช้หลักการทาง

สมรรถนะที่ 3  

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยที่ 1 

3 5 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะ 

การเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

 ฟิสิกส์ แต่ที่นิยมใช้เป็นเทอร์มอมิเตอร์แบบที่
ประกอบด้วยกระเปาะของเหลวโดยใช้หลักการ
สมดุลความร้อน คือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นของเหลว
จะขยายตัว และเมื่ออุณภูมิลดลงของเหลวจะหด
ตัว ถ้าพบว่ามีไข้จะมีการลดความร้อนโดยการเช็ด
ตัวผู้ป่วย เป็นต้น 

และในยามที่ผู้คนเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาล ก่อนเข้าพบแพทย์ได้นั้นจะต้องมี
การสอบถามถึงอาการเจ็บป่วยกับประวัติ การชั่ง
น้ำหนัก วัดส่วนสูง และข้ันตอนการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการวัดสัญญาณชีพจรหรือชีพจร ซึ่ง
สามารถบอกการทำงานของอวัยวะภายในได้ว่ายัง
ทำงานปกติหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติ
หรือไม่ 

สมรรถนะย่อยที่ 3 

สมรรถนะย่อยที่ 5 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

2 แรงและ
การ
เคลื่อนที่ 

 

4-6   การเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวันแบบที่ง่ายที่สุดคือ 
การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ ที่มีความเร่งเป็นค่าคงตัว 
เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุตามแนวดิ่งภายใต้ แรง
โน้มถ่วงของโลก ได้แก่ การโยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่ง 
หรือการปล่อยวัตถุให้ตกลงมาในแนวดิ่ง ซึ่งความ
โน้มถ่วงที่ใกล้ผิวโลกมีค่าคงตัว g = 9.8 m/s2 
โดยความเร่งโน้มถ่วงมีทิศชี้ลงสู่ศูนย์กลางของโลก 
การเคลื่อนที่แบบนี้ไม่คิดแรงต้านอากาศ  

  การศึกษาเรื่องแรงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ทางการพยาบาล โดยเฉพาะที่เก่ียวกับร่างกาย
มนุษย์และการดูแลรักษา เช่น ระบบการดึงโดยใช้
น้ำหนักถ่วง 

สมรรถนะที ่3  

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยที่ 1 

สมรรถนะย่อยที่ 3 

สมรรถนะย่อยที่ 5 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

4 5 

3 งาน 
พลังงาน 
และกำลัง 

7-8   พลังงานมีความสำคัญในชีวิตมนุษย์ แหล่งให้
พลังงานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ น้ำมัน 
ไฟฟ้า และอาหาร นอกจากนั้นยังมีแหล่งให้

สมรรถนะที่ 3  4 5 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะ 

การเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

 พลังงานอ่ืนๆอีก แหล่งให้พลังงานเหล่านี้จะให้
พลังงานหลายรูปแบบ เช่น พลังงานกล พลังงาน
แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานเคมี พลังงานความร้อน 
และพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานสามารถเปลี่ยน
จากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้โดยพลังงานรวม
ทั้งหมดยังคงเดิม ทำให้เกิดกฎของการอนุรักษ์
พลังงาน  

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยที่ 1 

สมรรถนะย่อยที่ 3 

สมรรถนะย่อยที่ 5 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

4 สสาร 

และการ
เคลื่อนที่
ของสารใน 

ร่างกาย 

 

9-10     โมเลกุลของสารในสถานะของแข็งจะอยู่ชิดกัน
มาก ของแข็งจึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
สูงกว่าในสถานะของเหลว ทำให้ของแข็งมีรูปร่าง
และปริมาตรแน่นอน ไม่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่
บรรจุ โมเลกุลของของแข็งเคลื่อนที่ไม่ได้ แต่ก็มี
การสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา 

    ถ้าลดอุณหภูมิและเพ่ิมความดันให้กับก๊าซ 
ก๊าซจะกลายเป็นของเหลว เนื่องจากมีช่องว่างอยู่
ทั่วไป และ มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของ
ของเหลว และ แรงดึงดูด ของโลกท่ีกระทำต่อ
ของเหลว ของเหลวจึงไหลได้และรูปร่างไม่
แน่นอน เปลี่ยนไปตามภาชนะท่ีบรรจุ การระเหย
จะเกิดขึ้นที่ผิวของเหลว ระหว่างที่ของเหลว
ระเหย พลังงานจลน์เฉลี่ยของของเหลวที่เหลือจด
ลดลง ของเหลวจึงดูดพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเข้า
มาแทนพลังงานส่วนที่เสียไป 

   แก๊สมีรูปร่างเป็นปริมาตรไม่แน่นอน 
เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะท่ีบรรจุ บรรจุ ใน

สมรรถนะที่ 3  

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยที่ 1 

สมรรถนะย่อยที่ 3 

สมรรถนะย่อยที่ 5 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

4 5 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะ 

การเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาชนะใดก็จะมีรูปร่างเป็นปริมาตรตามภาชนะ
นั้น เช่น ถ้าบรรจุในภาชนะทรงกลมขนาด 1 ลิตร 
แก๊สจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมมีปริมาตร 1 ลิตร 
เพราะแก็สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค 
(โมเลกุล หรืออะตอม) น้อยมาก จึงทำให้อนุภาค
ของแก๊สสามารถเคลื่อนที่หรือแพร่กระจายเต็ม
ภาชนะท่ีบรรจุ 

5 ความ
กดดันของ
ก๊าซและ
ความดัน 

ของของ
ไหล 

 

11-
12 

    การไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย ได้ใช้
หลักการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นในแนวราบและ
แนวดิ่งนำมาใช้อธิบายลักษณะในการเคลื่อนที่
ของโลหิตในร่างกายมนุษย์โดยการที่โลหิต
ไหลเวียนอยู่ในร่างกายได้เพราะหัวใจออกแรงสูบ
ฉีดดังนั้นถ้าหัวใจหยุดเต้นโลหิตก็จะหยุดเคลื่อนที่
เช่นกันโลหิตที่ไหลเวียนในร่างกายนั้นมีการ
ไหลเวียนโดยระบบของหลอดเลือดเลือดออกจาก
หัวใจห้องล่างซ้ายด้วยความดันและความเร็วที่สูง
แต่ไหลกลับเข้าหัวใจห้องบนขวาด้วยความดัน
และอัตราเร็วที่ต่ำ ความดันและความเร็วที่โลหิต
ไหลไปตามหลอดเลือดจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
คือความเร็วจะไม่คงที่ข้ึนอยู่กับขนาดและ
ส่วนประกอบของผนังหลอดเลือดรวมทั้งการ
ยืดหยุ่นที่แตกต่างกนโดยหลอดเลือดแดงมีความ
ยืดหยุ่นและความต้านทานสูงส่วนหลอดเลือดดำ
มีความยืดหยุ่นสูงและความต้านทานต่ำดังนั้น
ปริมาณเลือดส่วนใหญ่จะอยู่ที่หลอดเลือดดำด้วย
ระบบไหลเวียนโลหิตเป็นระบบปิด  

สมรรถนะที่ 3  

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยที่ 1 

สมรรถนะย่อยที่ 3 

สมรรถนะย่อยที่ 5 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

4 5 

6 อุณหภูมิ 
ความร้อน 
ความเย็น 
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    การใช้ความร้อนเฉพาะที่เพ่ือหวังผลของการ
รักษาโดยช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมคือระหว่าง 
40°C – 45°C  เพ่ือให้เนื้อเยื่ออยู่ในระดับ 
Therapeutic Heat นานประมาณ  3-30  นาที 
ความร้อนซึ่งนำมาประคบผิวหนังจะไปกระตุ้น
ปลายประสาทที่รับความรู้สึกร้อนเย็น และผลที่

สมรรถนะที่ 3  

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยที่ 1 

4 5 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะ 

การเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

เกิดคือ กลับไปทำให้ขัดขวางการส่งสัญญาณ
ความรู้สึกปวดที่จะผ่านไปยังสมองเปรียบเสมือน
ปิดประตูก้ันไว้ 

    และการใช้ความเย็นเฉพาะที่เพ่ือหวังผลของ
การรักษาโดยช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมคือระหว่าง 
12°C – 24°C  หรือ 32°F – 65°F ระหว่างการ
รักษาความร้อนจากร่างกายจะถูกนำออกมาและ
ดูดซับโดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ให้ความเย็น ทำให้เกิด
การตอบสนองทางสรีรวิทยาเฉพาะที่ในบริเวณที่
รักษา 

สมรรถนะย่อยที่ 3 

สมรรถนะย่อยที่ 5 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

7 คลื่นเสียง
และการได้
ยิน 
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    คลื่นเสียง (Sound Wave) มีความสำคัญต่อ
ชีวิตประจำวันของเราผ่านการได้ยินด้วยประสาท
สัมผัสของหู  

   ถูกแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ 

 • คลื่นเสียงที่มีความถี่ในช่วง 20 – 
20kHz (audio wave) ได้แก่ สิ่งต่างๆท่ีอยู่
รอบตัวเรา เช่น 

เสียงพูด เสียงรถยนต์ เสียงดนตรี เป็นต้น 

 • คลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่าช่วงความถ่ี
ที่มนุษย์ได้ยิน (infrasonic wave) คือต่ำกว่า 20 
Hz 

 • คลื่นเสียงที่สูงกว่าความถี่ที่มนุษย์อย่าง
เราๆจะได้ยิน (ultrasonic wave) คือสูงกว่า 20 
kHz 

สมรรถนะที่ 3  

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยที่ 1 

สมรรถนะย่อยที่ 3 

สมรรถนะย่อยที่ 5 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

3 5 

8 แสงและ
การ
มองเห็น 
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    แสงเป็นพลังงานรูปหนึ่ง เดินทางในรูปคลื่น
ด้วยอัตราเร็วสูง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที 
แหล่งกำเนิดแสงมีทั้งแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เช่น แสงดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่ง

สมรรถนะที่ 3  

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

4 5 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะ 

การเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

พลังงานของสิ่งมีชีวิต แหล่งกำเนินแสงที่มนุษย์
สร้างข้ึน เช่น แสงสว่างจากหลอดไฟ เป็นต้น 

    เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มควันหรือฝุ่นละออง 
จะเห็นเป็นลำแสงเส้นตรง และสามารถทะลุผ่าน
วัตถุได้ วัตถุท่ียอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านเป็น
เส้นตรงไปได้นั้น เราเรียกวัตถุนี้ว่า วัตถุโปร่งใส 
เช่น แก้ว อากาศ น้ำ เป็นต้น ถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่าน
วัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไป 
โดยรอบ ทำให้แสงเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรง เรา
เรียกวัตถุนั้นว่า วัตถุโปร่งแสง เช่น กระจกฝ้า 
กระดาษไข พลาสติกฝ้า เป็นต้น ส่วนวัตถุท่ีไม่
ยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านไปได้ เราเรียกว่า วัตถุทึบ
แสง เช่น ผนังคอนกรีต กระดาษแข็งหนาๆ เป็น
ต้น วัตถุทึบแสงจะสะท้อนแสงบางส่วนและ
ดูดกลืนแสงบางส่วนไว้ทำให้เกิดเงาขึ้น 

สมรรถนะย่อยที่ 1 

สมรรถนะย่อยที่ 3 

สมรรถนะย่อยที่ 5 

 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

9 แม่เหล็ก 
ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอ
นิกส์ 
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    ประโยชน์ของไฟฟ้าทางการพยาบาล ผลที่ได้
จากไฟฟ้าคือ พลังงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการ
ทำงานและก่อให้เกิดผลงานขึ้น เช่น ทำให้เกิด
ความร้อน แสงสว่างและปฏิกิริยาเคมี สำหรับ
ทางการพยาบาลได้ผลิต เครื่องมือต่างๆ มากมาย
ด้วยกันที่ต้องใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้เครื่องทำงาน เครื่อง
ไฟฟ้าดังกล่าวมีทั้งเครื่องที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค 
(diagnosis procedures) และใช้ในการรักษา 
(therapy treatment) ร่างกายมนุษย์เราไม่
สามารถสร้างหรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่สามารถ
นำไฟฟ้าได้ 

เช่น กล้ามเนื้อเอ็น กระดูก หรือเส้นประสาท เส้น
เลือด  เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวัยวะต่างๆใน
ร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าขึ้น เพราะความต้านทานของอวัยวะ
ต่างๆในร่างกายไม่เท่ากัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเราสามารถบันทึกได้โดยให้

สมรรถนะที่ 3  

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยที่ 1 

สมรรถนะย่อยที่ 3 

สมรรถนะย่อยที่ 5 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

4 5 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะ 

การเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

สัญญาณไฟฟ้านั้นผ่านอวัยวะใดๆ เช่น หัวใจแล้ว
ขยายสัญญาณที่ออกมาให้ใหญ่ขึ้น โดยเครื่อง
ขยายสัญญาณ (amplifier) แล้วป้อนเข้าสู่กล้อง
ออสซิลโลสโคป (oscilloscope) ซึ่งจะปรากฏ
เป็นกราฟให้เห็นบนจอภาพ แพทย์จะบันทึก
กราฟที่ปรากฏนั้นไว้ แล้วนำมาวิเคราะห์ วินิจฉัย 

10 รังสีและ
เวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 
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    เวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นศาสตร์ที่แตกต่างจาก
รังสีวินิจฉัยและรังสีรักษาอย่างมากเพราะเป็น
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อกับการนำนิวเคลียร์เทคโนโลยีมา
ใช้ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ต่างๆ โดยให้สารกัมมันตภาพรังสีเข้าไปใน
ร่างกายโดยการฉีดหรือรับประทานและต้อง
เตรียมเภสัชรังสีให้เหมาะสมกับการ ตรวจรักษา
โรคแต่ละชนิดต้องมีการควบคุมคุณภาพและให้
ปลอดเชื้อตลอดจนการคำนวณขนาดของรังสีที่จะ
ให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายก่อนที่จะมีการฉีดหรือ ให้
ผู้ป่วยรับประทานแล้วศึกษาการทำงานของ
อวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกายตลอดจน
กลไกพยาธิสรีรวิทยาอย่างละเอียด โดยการ
ถ่ายภาพทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ และยังใช้ในการ
ตรวจโรคระบบโลหิตตลอดจนการตรวจเลือด 
ปัสสาวะฯลฯ เพ่ือวัดระดับฮอร์โมน สารและยา
ต่างๆในร่างกาย จึงแตกต่าง 

สมรรถนะที่ 3  

การสืบสอบทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยที่ 1 

สมรรถนะย่อยที่ 3 

สมรรถนะย่อยที่ 5 

สมรรถนะที่ 6  

การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและ
วิทยาการอย่าง
ยั่งยืน 

4 5 

รวมตลอดภาคเรียน  40 100 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว30264 รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

ไม่กำหนดชั้นปทีี่เรียน          เวลา   40  ชั่วโมง       จำนวน   1.0   หน่วยกติ 
 

 ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความหมาย หน้าที่ ความสำคัญ ส่วนประกอบ และเครื่องมือของ
โปรแกรม Google Sketch up ออกแบบโครงร่างชิ้นงาน การใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Google Sketch 
up ในการสร้างรูปทรงแบบต่างๆ การทำรูปทรง 3 มิติ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการการสร้างชิ้นงาน สามารถค้นคืนสารสนเทศออนไลน์หรือสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  ใช้สารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สารสนเทศใหม่
ผนวกกับสารสนเทศที่มีอยู ่ในการวางแผนและสร้างผลงาน  หรือการกระทำตามหัวข้อที ่กำหนดทบทวน
กระบวนการ พัฒนาการผลิตผลงานของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  มีส่วนร่วม การทำงานกลุ่ม ทำงานเป็นทีม และการทำงานแบบร่วมมือ สามารถ
แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ เลือกใช้เทคโนโลยี การนำไปใช้และแก้ปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปพัฒนาและ
ประยุกต์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 



           เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการการออกแบบผลติภณัฑ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เห็นคณุค่าและ
ความสำคญัของเทคโนโลยี ในการนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการแก้ปญัหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยไีด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผูเ้รียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลักการออกแบบผลติภณัฑ์ด้วยโปรแกรม Google Sketch up  
2. อธิบายความหมาย หน้าท่ี และความสำคญั ของโปรแกรม Google Sketch up ได ้
3. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Google Sketch up ได ้

4. สามารถใช้งานโปรแกรม Google Sketch up ในเบื้องต้นได ้

5. สามารถใช้เครื่องมือของโปรแกรม Google Sketch up ได ้

6. สามารถปฏิบัติงานทำรูปทรง 3 มติิ ต่างๆ จากโปรแกรม Google Sketch up ได ้

7. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Google Sketch up ออกแบบงานผลิตภณัฑ์อย่างสร้างสรรคไ์ด ้
 

รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก 

 สมรรถนะที่  8  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดจิิทัล 

สมรรถนะย่อยท่ี 1 เลือกวิธีการค้นคืนสารสนเทศท่ีเหมาะสม กำหนดกลยุทธ์ก 

     การค้นคืนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นคืนสารสนเทศ 

   ออนไลน์หรือสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ โดยใช้วิธีการที่ 

   หลากหลาย สามารถปรับกลยุทธ์ การตัดตอน บันทึกและการ 

   จัดการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศอย่างเข้าใจ เลือกเรื่องที่ 

   จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม   

สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 

สมรรถนะย่อยท่ี 2 ใช้สารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สาร 

   สนเทศใหม่ผนวกกับสารสนเทศท่ีมีอยู่ในการวางแผนและสร้าง   



   ผลงาน หรือการกระทำตามหัวข้อที่กำหนดทบทวนกระบวนการ  

   พัฒนาการผลิตผลงานของตนเองและสามารถสื่อสารหรือ 

   เผยแพร่ผลงานของตนเองต่อบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.3 

สมรรถนะรอง   

 สมรรถนะที่  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์

สมรรถนะย่อยท่ี 4 สามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจากการใช้กระบวนการสืบ  

                      เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและเขียน โดยอาศัย 

                       ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัลเทคโนโลยี 

                       สารสนเทศและการสื่อสาร 

 สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 

 สมรรถนะหลักใหม ่

สมรรถนะที่  4  การจัดการและการทำงานเป็นทีม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว30264 รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่กำหนดปทีี่เรียน     เวลาเรียน   40      ชั่วโมง    จำนวน  1.0   หน่วยกิต 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค   =  80 : 20 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1 หลักการ
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

1  การออกแบบ คือ กิจกรรมการแก้ปัญหา
เพื่อให้บรรลตุามเป้าหมายหรือจดุประสงค์
ที่ตั้งไว้  เป็นการกระทำของมนุษย ์ด้วย
จุดประสงค์ที่ต้องการแจ้งผลเป็นสิง่ใหม่ๆ มี
ทั้งที่ออกแบบเพื่อสร้างขึ้นใหม่ให้แตกต่าง
จากของเดิมหรือปรับปรุงตกแต่งของเดิม 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือกวิธีการ
ค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม 
กำหนดกลยุทธ์การค้นคืนอย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถค้นคืน
สารสนเทศออนไลน์หรือ
สารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายสามารถปรับกล
ยุทธ์ การตัดตอน บันทึกและ
การจัดการสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศอย่างเข้าใจ 
เลือกเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
สารสนเทศใหม่ผนวกกับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงานหรือ
การกระทำตามหัวข้อที่กำหนด
ทบทวนระบวนการพัฒนาการ
ผลิตผลงานของตนเองและ

4 20 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

สามารถสื่อสารหรือเผยแพร่
ผลงานของตนเองต่อบุคคลอ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การจัดการและการ
ทำงานเป็นทีม 

2 ความรู้
พื้นฐาน
เกี่ยวกับ
โปรแกรม 
Google 
Sketch 
up 

2 โปรแกรม Google Sketch up เป็นโปรแกรม
ออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการสร้างงาน 3 มิติ เข้าและ
ออกโปรแกรมได้อย่างถูกต้องจัดเก็บข้อมูล
เป็นปัจจุบัน สามารถสร้างรูปทรงแบบต่างๆ 
เพื ่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้งานการ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
และจิตนาการการสร้างช้ินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือกวิธีการ
ค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม 
กำหนดกลยุทธ์การค้นคืนอย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถค้นคืน
สารสนเทศออนไลน์หรือ
สารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายสามารถปรับกล
ยุทธ์ การตัดตอน บันทึกและ
การจัดการสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศอย่างเข้าใจ 
เลือกเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
สารสนเทศใหม่ผนวกกับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงานหรือ
การกระทำตามหัวข้อที่กำหนด
ทบทวนระบวนการพัฒนาการ
ผลิตผลงานของตนเองและ
สามารถสื่อสารหรือเผยแพร่
ผลงานของตนเองต่อบุคคลอ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 

 

 

10 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

สมรรถนะที่  4  การจัดการและการ
ทำงานเป็นทีม 

3 รู้จักกับ
โปรแกรม 
Google 
Sketch 
up 

3,4 

 

โปรแกรม Google Sketch up  เป็นโปรแกรม
ออกแบบจาก Google ที่สามารถสรา้งโมเดล
อาคาร สิ่งก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ สนิค้าและ
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดยง่ายต่อการใช้งานทำให้
เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทุกคน โดยเป็น
โปรแกรมที่ทำงานไดส้ะดวกและรวดเร็วโดย
สร้างคำสั่งให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานว่ากำลัง
ทำอะไรอยู่และผู้ใช้งานสามารถใช้คำสั่ง
ต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องคลิกหรือเปลี่ยนการ
ทำงาน เราจึงควรรู้จักส่วนประกอบของ
โปรแกรม Google Sketch up  

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือกวิธีการ
ค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม 
กำหนดกลยุทธ์การค้นคืนอย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถค้นคืน
สารสนเทศออนไลน์หรือ
สารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายสามารถปรับกล
ยุทธ์ การตัดตอน บันทึกและ
การจัดการสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศอย่างเข้าใจ 
เลือกเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
สารสนเทศใหม่ผนวกกับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงานหรือ
การกระทำตามหัวข้อที่กำหนด
ทบทวนระบวนการพัฒนาการ
ผลิตผลงานของตนเองและ
สามารถสื่อสารหรือเผยแพร่
ผลงานของตนเองต่อบุคคลอ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การจัดการและการ
ทำงานเป็นทีม 

4 10 

4 การสร้าง
โมเดล

5 โปรแกรม Google Sketch up  เป็นโปรแกรมที่
สามารถสรา้งโมเดลต่างๆ ได้ พร้อมทั้งมี

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัล 

16 30 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ด้วย 
Google 
Sketch 
up  

เครื่องมือท่ีสามารถสร้างช้ินงานได ้การ
โปรแกรม ตดิตั้ง การเปิดใช้งาน การเรยีนรู้
เกี่ยวกับหน้าต่างการทำงานและ
ส่วนประกอบรวมถึงการตั้งค่าหนว่ยวัดใน
ช้ินงาน โดยการจดัการสอนที่เน้นการปฏิบัติ
จริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกดิทักษะการ
ใช้งาน 

สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือกวิธีการ
ค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม 
กำหนดกลยุทธ์การค้นคืนอย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถค้นคืน
สารสนเทศออนไลน์หรือ
สารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายสามารถปรับกล
ยุทธ์ การตัดตอน บันทึกและ
การจัดการสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศอย่างเข้าใจ 
เลือกเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
สารสนเทศใหม่ผนวกกับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงานหรือ
การกระทำตามหัวข้อที่กำหนด
ทบทวนระบวนการพัฒนาการ
ผลิตผลงานของตนเองและ
สามารถสื่อสารหรือเผยแพร่
ผลงานของตนเองต่อบุคคลอ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การจัดการและการ
ทำงานเป็นทีม 

5 การสร้าง
และการ
ออกแบบ
งาน
ช้ินงาน
อย่าง

6,7 โปรแกรม Google Sketch up  สามารถสร้าง
ชิ ้นงานและประยุกต์ใช้งานต่างๆได้อย่าง
หลากหลาย เช่น การออกแบบงานด้าน
สถาปนิก,ออกแบบภายใน, งานออกแบบ
พ ื ้นท ี ่ , งานละครและงานออกแบบเกม
คอมพิวเตอร์ ต่างๆ 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือกวิธีการ
ค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม 
กำหนดกลยุทธ์การค้นคืนอย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถค้นคืน

14 30 



หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

สร้างสรร
ค์ 

 สารสนเทศออนไลน์หรือ
สารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายสามารถปรับกล
ยุทธ์ การตัดตอน บันทึกและ
การจัดการสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศอย่างเข้าใจ 
เลือกเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
สารสนเทศใหม่ผนวกกับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงานหรือ
การกระทำตามหัวข้อที่กำหนด
ทบทวนระบวนการพัฒนาการ
ผลิตผลงานของตนเองและ
สามารถสื่อสารหรือเผยแพร่
ผลงานของตนเองต่อบุคคลอ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การจัดการและการ
ทำงานเป็นทีม 

รวมตลอดภาคเรียน  40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาการใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ 

รหัสวิชา ว30265 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
ไม่กำหนดปีที่เรียน    จำนวน 60 ชั่วโมง        จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

  

ศึกษาเกี่ยวกับการคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Office Excel  ส่วนประกอบของโปรแกรม 
Microsoft Excel การป้อนข้อมูลและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณ การสร้าง
แผนภูมิ และการพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ สามารถใช้สารสนเทศใหม่ผนวกกับสารสนเทศท่ีมีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงาน หรือการกระทำตามหัวข้อที่กำหนดทบทวนกระบวนการ พัฒนาการผลิตผลงานของ
ตนเอง 

 



โดยใช้ทักษะกระบวนการ  การมีส่วนร่วม การทำงานกลุ่ม ทำงานเป็นทีม และการทำงานแบบร่วมมือ  
เพ่ือฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

 

   เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 
เพื่อการคำนวณได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เห็นคุณค่าและความสำคัญของเทคโนโลยีในการนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการสื ่อสา ร 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 
 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Excel 
2. การป้อนข้อมูล และแก้ไขข้อมูลในสมุดงาน (Workbook)  
3. การจัดรูปแบบของข้อมูลในแผ่นงาน (Worksheet)  
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel 
5. การคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ และประเภทของแผนภูมิ 
7. การสร้างและตกแต่งแผนภูมิ 
8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพิมพ์งานของโปรแกรม Microsoft Office Excel 
9. การพิมพ์งานในแฟ้มข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ 

 
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก 

 สมรรถนะท่ี  8  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อยท่ี 1 เลือกวิธีการค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม กำหนดกลยุทธ์ก 

     การค้นคืนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นคืนสารสนเทศ 

   ออนไลน์หรือสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ โดยใช้วิธีการที่ 



   หลากหลาย สามารถปรับกลยุทธ์ การตัดตอน บันทึกและการ 

   จัดการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศอย่างเข้าใจ เลือกเรื่องท่ี 

   จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม   

สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 

สมรรถนะย่อยท่ี 2 ใช้สารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สาร 

   สนเทศใหม่ผนวกกับสารสนเทศท่ีมีอยู่ในการวางแผนและสร้าง   

   ผลงาน หรือการกระทำตามหัวข้อที่กำหนดทบทวนกระบวนการ  

   พัฒนาการผลิตผลงานของตนเองและสามารถสื่อสารหรือ 

   เผยแพร่ผลงานของตนเองต่อบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.3 

สมรรถนะรอง   

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยท่ี 4 สามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่สร้างข้ึนจากการใช้กระบวนการสืบ  

                      เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและเขียน โดยอาศัย 

                       ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัลเทคโนโลยี 

                       สารสนเทศและการสื่อสาร 
 สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 

 สมรรถนะหลักใหม่ 

สมรรถนะท่ี  4  การจัดการและการทำงานเป็นทีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว30265 รายวิชา การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่กำหนดปทีี่เรียน     เวลาเรียน   60  ชั่วโมง    จำนวน  1.5   หน่วยกิต 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค   =  80 : 20 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
โปรแกรม 
Microsoft 
Excel 

 

1 โปรแกรม Microsoft Excel เป็น
โปรแกรมที่สำหรับงานที่เกี ่ยวกับ
การคำนวณตัวเลข โดยลักษณะการ
คำนวณนั้นเป็นไปในรูปแบบของส
เปรดชีต (Spreadsheet) โดยอาศัย
ตารางคำนวณที ่ เป ็นช ่องๆ ซึ่ ง
เรียกว่า เซลล์ (Cell) รวมทั้งการ
วิเคราะห์ข้อมูลการสร้างตารางใน
รูปแบบต่างๆ การสร้างแผนภูมิ 
แผนผัง การวิเคราะห์ข้อมูล 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือก
วิธีการค้นคืนสารสนเทศที่
เหมาะสม กำหนดกลยุทธ์
การค้นคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถค้นคืน
สารสนเทศออนไลน์หรือ
สารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายสามารถปรับกล
ยุทธ์ การตัดตอน บันทึก
และการจัดการสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศอย่าง
เข้าใจ เลือกเรื่องที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
สารสนเทศใหม่ผนวกกับ

9 10 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

สารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงาน
หรือการกระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวนการ
พัฒนาการผลิตผลงานของ
ตนเองและสามารถสื่อสาร
หรือเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

2 เริ่มต้นการใช้
โปรแกรม 
Microsoft 
Office Excel 

2,3 
 

ข้อมูลที ่จะป้อนลงไปในเซลล์มี
หล ายประ เภท  ผ ู ้ ใ ช ้ ส ามารถ
กำหนดให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของข้อมูลและงานที่จะจัดทำข้อมูล
ที่ป้อนลงในเซลล์สามารถที่จะแก้ไข 
คัดลอกหรือย้ายไปยังเซลล์อื่นๆ ได้ 
และในการทำงาน ผู ้ใช ้สามารถ
ป้อนข้อมูลลงในแผ่นงานได้หลาย
แผ่นงานและเรียกใช้ได้ถึง 256 
แผ่นงานในสมุดงานหนึ่งๆ  

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือก
วิธีการค้นคืนสารสนเทศที่
เหมาะสม กำหนดกลยุทธ์
การค้นคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถค้นคืน
สารสนเทศออนไลน์หรือ
สารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายสามารถปรับกล
ยุทธ์ การตัดตอน บันทึก
และการจัดการสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศอย่าง
เข้าใจ เลือกเรื่องที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
สารสนเทศใหม่ผนวกกับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงาน

9 10 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

หรือการกระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวนการ
พัฒนาการผลิตผลงานของ
ตนเองและสามารถสื่อสาร
หรือเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

3 การคำนวณ
ในโปรแกรม 
Microsoft 
Excel 

4,5 โปรแกรม Microsoft Excel เป็น
โปรแกรมที่เหมาะกับงานคำนวณ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
งานบัญชี งานการเงิน งานวัดผล 
และงานคำนวณทั่วไป การคำนวณ
ทำได้ทั้งการคำนวณอย่างง่ายจนถึง
การคำนวณแบบสลับซับซ้อน เพียง
ผู ้ใช้กำหนดสูตรตามต้องการและ
สามารถคัดลอกสูตรไปใช้ในงาน
ลักษณะเดียวกันได้อีก โดยไม่ต้อง
เสียเวลากำหนดสูตรใหม่ 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือก
วิธีการค้นคืนสารสนเทศที่
เหมาะสม กำหนดกลยุทธ์
การค้นคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถค้นคืน
สารสนเทศออนไลน์หรือ
สารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายสามารถปรับกล
ยุทธ์ การตัดตอน บันทึก
และการจัดการสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศอย่าง
เข้าใจ เลือกเรื่องที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
สารสนเทศใหม่ผนวกกับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงาน
หรือการกระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวนการ

21 45 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

พัฒนาการผลิตผลงานของ
ตนเองและสามารถสื่อสาร
หรือเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

4 การสร้าง
แผนภูมิ 
(Chart) 

6,7 การสร ้างแผนภ ูม ิ  (Chart) หรือ 
(Graph) เป ็นการนำข ้อม ูลชนิด
ตัวเลขมาจัดให้อยู่ในลักษณะของ
ภาพที ่สามารถมองเห็นข้อมูลใน
ลักษณะของการเปรียบเทียบ และ
ทำให้ดูน่าสนใจมากขึ ้น ซึ ่งทำให้
ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจความหมายได้ง่าย
ขึ้น โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลที่
ย ุ ่งยากสลับซับซ้อน ในหน่วยนี้
สามารถจัดการกับแผนภูมิได้ด้วย
วิธ ีการที ่สะดวกรวดเร็วและง ่าย
มากขึ้น ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดต่างๆ ของแผนภูมิ และ
การปรับแต่งแผนภูม ิ

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือก
วิธีการค้นคืนสารสนเทศที่
เหมาะสม กำหนดกลยุทธ์
การค้นคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถค้นคืน
สารสนเทศออนไลน์หรือ
สารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายสามารถปรับกล
ยุทธ์ การตัดตอน บันทึก
และการจัดการสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศอย่าง
เข้าใจ เลือกเรื่องที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
สารสนเทศใหม่ผนวกกับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงาน
หรือการกระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวนการ
พัฒนาการผลิตผลงานของ
ตนเองและสามารถสื่อสาร

12 25 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

หรือเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

5 การพิมพ์
เอกสาร 

8,9 การออกรายงานทางเครื่องพิมพ์ 
การพิมพ์ข้อมูลบนแผ่นงานออก
ทางเครื่องพิมพ์ เพ่ือเก็บไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือเป็นหลักฐานใน
การอ้างอิงในการทำงาน ก่อนจะสั่ง
พิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ 
ควรตั้งค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ขอบกระดาษ แนวกระดาษ ขนาด
กระดาษ เพ่ือให้รายงานออกมา
สวยงามและเป็นไปตามที่ผู้ใช้
ต้องการ 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือก
วิธีการค้นคืนสารสนเทศที่
เหมาะสม กำหนดกลยุทธ์
การค้นคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถค้นคืน
สารสนเทศออนไลน์หรือ
สารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายสามารถปรับกล
ยุทธ์ การตัดตอน บันทึก
และการจัดการสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศอย่าง
เข้าใจ เลือกเรื่องที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
สารสนเทศใหม่ผนวกกับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงาน
หรือการกระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวนการ
พัฒนาการผลิตผลงานของ
ตนเองและสามารถสื่อสาร
หรือเผยแพร่ผลงานของ

9 10 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

รวมตลอดภาคเรียน  60 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ว30266    รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2   เวลา   60 ชั่วโมง             จำนวน  1 .5  หน่วยกิต 
           ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบหลักการจัดวางส่วนประกอบในการออกแบบและหลักในการ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 รู้หลักการทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับพื้นทีการ
ทำงานของงานกราฟิกรูปแบบต่างๆ กราฟิกแต่ละประเภท สีและโหมดสี เทคนิคการใช้เครื่องมือ SELECTION คำสั่ง 
MODE คำสั่ง ADJUSTMENT จัดวางองค์ประกอบและการจัดวางภาพให้ได้คอมโพสที่น่าสนใจองค์ประกอบศิลป์
เครื่องมือและคำสั่งต่างๆรวมไปถึงการเซฟรูปภาพแต่ละ FORMAT ให้เหมาะสมการใช้ PENTOOL การใช้ FILTER ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 เขียนรายงานเรื ่อง กราฟิก องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบ หลักการจัดวางส่วนประกอบในการ
ออกแบบหลักในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อธิบายรายละเอียดเบื้องต้นของโปรแกรม การจัดองค์ประกอบภาพและการ
วางองค์ประกอบข้อความเบื้องต้น สามารถนำเสนอหลักการเลือกใช้สีและโหมดสี เทคนิคการใช้เครื่องมือ SELECTION 
กับงานออกแบบชิ ้นงานและตบแต่งภาพจากตัวอย่างจริงด้วยเครื ่องมือกลุ ่มการรีทัช เพื ่องานกราฟิกต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน สร้างผลงานของตนเอง สื่อสารหรือเผยแพร่ผลงานของตนเองต่อบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ



สร้างสรรค์งานโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างงานด้วยเคร่ืองมือที่หลากหลาย ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ บันทึก
ผลงานในรูปแบบของ FORMAT ต่างๆได้อย่างหลากหลายออกแบบโปสเตอร์แนะนำตนเองโดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีพร้อมทั้งนำไปใช้ในโซเชียลมีเดียออกแบบสร้าง และการนำเสนอ โปสเตอร์
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้เรียนเข้าใจ หลักการออกแบบเบื้องต้น โดยจัดทำรายงานเร่ือง กราฟิก และทฤษฎี
การออกแบบ ระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์อธิบายความสัมพันธ์ของหลักการ ทฤษฎี กฎทางวิทยาศาสตร์ที ่มีต่อ
เทคโนโลยีสามารถเลือกวิธีการค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม บันทึก จัดการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศอย่างเข้าใจ 
โดยใช้ทักษะกระบวนการ คอมพิวเตอร์  เพื่อฝึกทักษะ การออกแบบและจินตนาการทางด้านงานกราฟิก เพื่อการ
แก้ปัญหา การทำงานกลุ่ม การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะการ
ทำงาน สร้างสรรค์ผลงานในการดำรงชีวิต  และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  

 เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธภิาพ 
เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ การทำงานสร้างสรรค์ผลงานในการดำรงชวีิต  และการประกอบอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัย ด้านการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก และงานออกแบบ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด 

ผลการเรียนรู ้

  1.  อธิบายความรู้พื้นฐานเก่ียวกับงานกราฟิก 

 2.  อธิบายหลักการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการออกแบบงานกราฟิก 

 3.  บอกชื่อและหน้าที่การทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมกราฟิก 

 4.  สามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมในการสร้างงานกราฟิกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

    5.  สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมกราฟิกในการออกแบบและสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ 

 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก 

 สมรรถนะท่ี  8  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อยท่ี 2 ใช้สารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สาร 

   สนเทศใหม่ผนวกกับสารสนเทศท่ีมีอยู่ในการวางแผนและสร้าง   

   ผลงาน หรือการกระทำตามหัวข้อที่กำหนดทบทวนกระบวนการ  

   พัฒนาการผลิตผลงานของตนเองและสามารถสื่อสารหรือ 

   เผยแพร่ผลงานของตนเองต่อบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.3 

สมรรถนะย่อยท่ี 3 วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินสื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยี 

   ดิจิทัลสรุปแนวคิดสำคัญจากสารสนเทศที่รวบรวม โดยใช้เกณฑ์ 

   การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ ความ   

   น่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และความทันสมัย   

   สามารถสังเคราะห์แนวคิดหลักเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่  

   เปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 

    สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 

สมรรถนะย่อยที่ 5 ใช้ความรู้และความเข้าใจ แปลความหมาย วิเคราะห์ เรียนรู้ 

   แสดงความคิดเห็นและใช้สิ่งที่เห็นนั้นในการทำงานและการ 

   ดำรงชีวิตประจำวันของตนเอง ใช้สื่อสารสนเทศโดยชอบธรรม 

   บนพื้นฐานของจริยธรรมทางสารสนเทศ อย่างรับผิดชอบ ทั้ง 

   เพ่ือการเรียนรู้ การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ใน 

   โลกความจริงและโลกเสมือน 

    สมรรถนะย่อย 5.1 , 5.2 , 5.3 

สมรรถนะรอง   

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยท่ี 4 สามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่สร้างข้ึนจากการใช้กระบวนการสืบ  

                      เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและเขียน โดยอาศัย 

                       ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัลเทคโนโลยี 

                       สารสนเทศและการสื่อสาร 
 สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 

 

 

 สมรรถนะท่ี  4  การจัดการและการทำงานเป็นทีม 

 



 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  
คอมพิวเตอร์กราฟิกรหัสวิชา ว30266  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐา
น/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

สมรรถนะการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 หลักการ
ออกแบบ
เบื้องต้น 

1 ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐาน
ของการออกแบบสามารถ
ใช้หลักการจัดวาง
ส่วนประกอบในการ
ออกแบบรวมทั้งเข้าใจหลัก
ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อยที่ 3 
วิเคราะห์ วิพากษ์และ
ประเมินสื่อสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลสรุปแนวคิด
สำคัญจากสารสนเทศท่ี
รวบรวม โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศ ได้แก่ 
ความน่าเชื่อถือ ความ
เที่ยงตรงความถูกต้อง และ
ความทันสมัย สามารถ
สังเคราะห์แนวคิดหลักเพ่ือ
สร้างแนวคิดใหม่ปรียบเทียบ
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
สมรรถนะที่ 4  การจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

9 

 

15 

2 ทำความรู้จัก
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop 
CS3 และการ

2 การจัดการกับพ้ืนทีการ
ทำงานของงานกราฟิก
รูปแบบต่างๆเรียนรู้รู้จัก
ภาพกราฟิกแต่ละประเภท 
การเลือกใช้สีและโหมดสี 
การตัดต่อภาพ และ

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อยที่ 3 
วิเคราะห์ วิพากษ์และ
ประเมินสื่อสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลสรุปแนวคิด

12 

 

15 



 
หน่วย

ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐา
น/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

สมรรถนะการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ตัดต่อภาพ
เบื้องต้น 

เทคนิคการใช้เครื่องมือ 
SELECTION เพ่ือเลือก
พ้ืนที่ต่างๆ ในการตัดภาพ
ให้เหมาะสม มีการจัด
องค์ประกอบภาพและการ
ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้สี
ในการออกแบบเรียนรู้การ
จัดวางข้อความและการใช้
สีกับข้อความเก่ียวกับงาน 
TYPOGRAPHY แบบมือ
อาชีพ โดยการใช้เครื่องมือ 
TYPE TOOL และ TYPE 
MASK 
 

สำคัญจากสารสนเทศท่ี
รวบรวม โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศ ได้แก่ 
ความน่าเชื่อถือ ความ
เที่ยงตรงความถูกต้อง และ
ความทันสมัย สามารถ
สังเคราะห์แนวคิดหลักเพ่ือ
สร้างแนวคิดใหม่ปรียบเทียบ
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
สมรรถนะที่ 4  การจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

3 การตกแต่ง
ภาพด้วย
เครื่องมือกลุ่ม
การรีทัชและ
การตกแต่ง
ภาพแบบ
สตูดิโอ 

3 การปรับแต่งแสงและสีเพ่ือ
แก้ปัญหาภาพถ่าย ด้วย
คำสั่ง MODE และ 
ADJUSTMENT เช่น การ
แก้ไขภาพย้อนแสง, การ
ปรับสมดุลแสงสว่างให้
ภาพดูสดใสสวยงาม, การ
ปรับแต่งสีภาพให้ดูสดใส
และเป็นธรรมชาติ,การ
ย้อมเปลี่ยนสีภาพ การ
ผสานภาพอย่างแนบเนียน
การลบและเทคนิคการ
ซ้อนภาพถ่ายด้วย LAYER 
MASK จัดการ 
ครอปภาพให้ได้
องค์ประกอบและการจัด
วางภาพให้ได้คอมโพสที่
น่าสนใจ 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อยที่ 2 
 ใช้สารสนเทศท่ีต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้สารสนเทศใหม่
ผนวกกับสารสนเทศท่ีมีอยู่
ในการวางแผนและสร้าง
ผลงานหรือการกระทำตาม
หัวข้อที่กำหนดทบทวนระ
บวนการพัฒนาการผลิตผล
งานของตนเองและสามารถ
สื่อสารหรือเผยแพร่ผลงาน
ของตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่ 4  การ
จัดการและการทำงานเป็น
ทีม 
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หน่วย

ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐา
น/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

สมรรถนะการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

4 การสร้างงาน
กราฟิก
สิ่งพิมพ์และ
การเตรียม
ภาพเพ่ือใช้
งานโซเชียล
มีเดีย 

4 เรียนรู้การจัดวาง
องค์ประกอบศิลป์ก่อน
สร้างงานสามารถ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
คำสั่งต่างๆกับชิ้นงานแบบ
ผสมผสาน ทำการ
กำหนดค่าเกี่ยวกับการเซฟ
รูปภาพแต่ละ FORMAT 
ให้เหมาะสมเพ่ือให้งานมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อยที่ 2 
 ใช้สารสนเทศท่ีต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้สารสนเทศใหม่
ผนวกกับสารสนเทศท่ีมีอยู่
ในการวางแผนและสร้าง
ผลงานหรือการกระทำตาม
หัวข้อที่กำหนดทบทวนระ
บวนการพัฒนาการผลิตผล
งานของตนเองและสามารถ
สื่อสารหรือเผยแพร่ผลงาน
ของตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่ 4  การจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

12 

 

25 

5 การเรียนรู้
เทคนิคขั้นสูง
ในการใช้
โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop 
CS3 

5 การใช้ PENTOOL เพ่ือตัด
ภาพมาซ้อนบนภาพ
BACKGROUND ใหม่
อย่างไรให้สวยงามน่าสนใจ 

เรียนรู้การใช้ FILTER 
ต่างๆให้งานดูโดดเด่น
สะดุดตาเห็นแล้วต้องหยุด
ชมโดยทำความเข้าใจการ
สร้าง และการนำเสนอ 
โดยการบอกเล่าเรื่องราว
จากภาพทดลองสร้าง และ
การนำเสนอ โดยการบอก
เล่าเรื่องราวจากภาพ 
เรียนรู้และเข้าใจในการ

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อยที่ 2 
 ใช้สารสนเทศท่ีต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้สารสนเทศใหม่
ผนวกกับสารสนเทศท่ีมีอยู่
ในการวางแผนและสร้าง
ผลงานหรือการกระทำตาม
หัวข้อที่กำหนดทบทวนระ
บวนการพัฒนาการผลิตผล
งานของตนเองและสามารถ
สื่อสารหรือเผยแพร่ผลงาน
ของตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

15 
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หน่วย

ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐา
น/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

สมรรถนะการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถทำงานจริง 
 

สมรรถนะที่ 4  การจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

รวมตลอดภาคเรียน  60 100 

 
 

 
 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว30267 รายวิชาการตัดต่อวิดีโอ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่กำหนดชั้นปทีี่เรียน     เวลา   60  ชั่วโมง      จำนวน   1.5   หน่วยกติ 

 

ศึกษาและเรียนรู ้เกี ่ยวกับนิยาม ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ ชนิด ประเภท
ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ การเขียนเค้าโครงเรื่อง การลำดับภาพ การตัดต่อภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์
เครื่องมือและซอฟต์แวร์ในผลิตงานสื่อและภาพยนตร์ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลค้นคืนสารสนเทศออนไลน์หรือ
สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย   ใช้สารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้สารสนเทศใหม่ผนวกกับสารสนเทศท่ีมีอยู่ในการวางแผนและสร้างผลงาน หรือการกระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนกระบวนการ พัฒนาการผลิตผลงานของตนเองโดยใช้ประสบการณ์เป็นเครื่องมือผลิตผลงาน
อย่างสร้างสรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการทำงานร่วมกัน บูรณาการกระบวนการคิด ไตร่ตรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ การ
ถ่ายทอด ได้อย่างถูกต้อง มีความทักษะการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

เห็นคุณค่าของสื่อสารสนเทศตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อใช้ ในการดำรงชีวิตและสร้าง
คุณค่าทางภาษาผ่านกลวิธีสื่อสารอย่างฉลาดรู้สร้างสรรค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการ



ออกแบบภาพเคลื ่อนไหว ภาพยนตร์การเขียนเค้าโครงเรื ่อง การลำดับภาพ การตัดต่อภาพและเสียงด้วย
คอมพิวเตอร์ เครื ่องมือและซอฟต์แวร์ในผลิตงานภาพยนตร์ เพื ่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและและเห็นคุณค่าวิชาชีพ ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  อธิบายเกี่ยวกับนิยาม ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ ชนิด ประเภทของ
ภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์และสื่อวีดิโอได้ 

 2. อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวและสร้างสื่อวีดิโอได้ 

3. ปฏิบัติงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว โครงเรื่องและสื่อภาพยนตร์ตามจินตนาการได้ 

4. ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าและมีคุณลักษณะที่ดีในการทำงาน 

 

รวมทั้งหมด   4   ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก 

 สมรรถนะท่ี  8  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อยท่ี 1 เลือกวิธีการค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม กำหนดกลยุทธ์ 

     การค้นคืนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นคืนสารสนเทศ 

   ออนไลน์หรือสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ โดยใช้วิธีการที่ 

   หลากหลาย สามารถปรับกลยุทธ์ การตัดตอน บันทึกและการ 

   จัดการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศอย่างเข้าใจ เลือกเรื่องท่ี 

   จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม   

สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 



สมรรถนะย่อยท่ี 2 ใช้สารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สาร 

   สนเทศใหม่ผนวกกับสารสนเทศท่ีมีอยู่ในการวางแผนและสร้าง   

   ผลงาน หรือการกระทำตามหัวข้อที่กำหนดทบทวนกระบวนการ  

   พัฒนาการผลิตผลงานของตนเองและสามารถสื่อสารหรือ 

   เผยแพร่ผลงานของตนเองต่อบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.3 

สมรรถนะรอง   

 สมรรถนะท่ี  1  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

สมรรถนะย่อยท่ี 3 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตาม 

   รูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง สามารถเขียนสรุปเรื่องท่ีศึกษา  

   วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าและสื่อสารเรื่องที่เขียนให้ผู้อ่ืน 

   เข้าใจ 

    สมรรถนะย่อย 3.1 , 3.2 , 3.3  

 สมรรถนะท่ี  4  การจัดการและการทำงานเป็นทีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว30267 รายวิชา การตัดต่อวิดีโอ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่กำหนดชั้นปทีี่เรียน   เวลา  60   ชั่วโมง     จำนวน 1.5  หน่วยกติ 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค   80 :  20 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความรู้เบื้องต้นการ
ตัดต่อวิดโีอ 

1 การตัดต่อวีดีโอจำเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ำหรับงานตัดต่อ 
การ์ดตดัต่อวีดโีอ  ชนิดของไฟล์
วีดีโอ และการเขียนเค้าโครง
เรื่องย่อ 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือก
วิธีการค้นคืนสารสนเทศที่
เหมาะสม กำหนดกลยุทธ์การ
ค้นคืนอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถค้นคืนสารสนเทศ
ออนไลน์หรือสารสนเทศจาก
แหล่งสารสนเทศโดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายสามารถปรับกล
ยุทธ์ การตัดตอน บันทึกและ
การจัดการสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศอย่างเข้าใจ 
เลือกเรื่องที่จะเกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
สมรรถนะท่ี  4  การจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

6 20 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

2 การใช้งาน
โปรแกรมตัดต่อ
วิดีโอ 

2 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ สามารถ
นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ
ภาพนิ่ง ไฟล์วิดีโอ และเสียงใน
รูปแบบที่มีลูกเล่นเพิม่เข้ามาทำ
ให้การนำเสนอน่าสนใจ  

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
สารสนเทศใหม่ผนวกกับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงานหรือ
การกระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวนการ
พัฒนาการผลิตผลงานของ
ตนเองและสามารถสื่อสาร
หรือเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

24 30 

3 การเขียนไฟล์วิดโีอ 2 หลักจากท่ีได้ออกแบบและ
ตกแต่งวิดีโอได้ตามที่ต้องการ
แล้วต่อไปก็จะเป็นการเขียนไฟล์
ต่างๆ ท่ีได้ออกแบบไว้ลงแผ่น 
CD-ROM ไฟล์ที่ท่ีจะกล่าวต่อไปนี้
ก็จะเป็นไฟล์ MPEG,AVI,Video 

CD,DVD และไฟล์สำหรับนำไป
ประกอบในการเขียนเว็บเพจ 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
สารสนเทศใหม่ผนวกกับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงานหรือ
การกระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวนการ
พัฒนาการผลิตผลงานของ
ตนเองและสามารถสื่อสาร
หรือเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

6 20 



ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ สมรรถนะการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

4 การตัดต่อวิดีโอ 3,4 ก่อนการลงมือตดัต่อวิดีโอเรา
ควรเตรียมข้อมลูต่างๆให้พร้อม 
ตั้งแต่เค้าโครงเรื่องย่อ ภาพนิ่ง 
ไฟล์วิดโีอ และเสียงเพื่อให้งาน
การตัดต่อวิดีโอเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้
สารสนเทศใหม่ผนวกกับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการ
วางแผนและสร้างผลงานหรือ
การกระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวนการ
พัฒนาการผลิตผลงานของ
ตนเองและสามารถสื่อสาร
หรือเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การจัดการ
และการทำงานเป็นทีม 

24 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 

รหัสวิชา ว30268 รายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไม่กำหนดชั้นปทีี่เรียน    เวลา  60  ชั่วโมง    จำนวน  1.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและคุณสมบัติสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ เครื่องมือพื้นฐานของ
โปรแกรมประมวลคำ ปฏิบัติเกี่ยวกับการตกแต่งเอกสาร สร้างตารางงาน การจัดการรูปภาพ การสร้างจดหมาย
เวียน การจัดการพิมพ์เอกสาร โดยโปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word) สามารถใช้สารสนเทศใหม่ผนวก
กับสารสนเทศที่มีอยู่ในการวางแผนและสร้างผลงาน  หรือการกระทำตามหัวข้อที่กำหนดทบทวนกระบวนการ  

พัฒนาการผลิตผลงานของตนเอง 
 

โดยใช้ทักษะกระบวนการ  การมีส่วนร่วม การทำงานกลุ่ม ทำงานเป็นทีม และการทำงานแบบร่วมมือ  
เพ่ือฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการการใช้โปรแกรม Microsoft  Word เพื่อการใช้งานได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เห็นคุณค่าและความสำคัญของเทคโนโลยีในการนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน



ชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ผลการเรียนรู้ 

  1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Word 

 2.  อธิบายส่วนประกอบแถบเครื่องมือของโปรแกรม Microsoft Word  

 3.  สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 

 4.  สามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐานตกแต่งเอกสาร 

 5.  สามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐานสร้างตารางงาน 

 6.  สามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐานจัดการรูปภาพ 

 7.  สามารถจัดทำรายงานและการอ้างอิงในเอกสาร 

 8.  สามารถสร้างจดหมายเวียน 

 9.  สามารถจัดการพิมพ์เอกสาร 

 
รวมทั้งสิ้น  9  ผลการเรียนรู้ 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 
 สมรรถนะหลัก 

 สมรรถนะท่ี  8  การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 

สมรรถนะย่อยท่ี 1 เลือกวิธีการค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม กำหนดกลยุทธ์ก 

     การค้นคืนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นคืนสารสนเทศ 

   ออนไลน์หรือสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ โดยใช้วิธีการที่ 

   หลากหลาย สามารถปรับกลยุทธ์ การตัดตอน บันทึกและการ 

   จัดการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศอย่างเข้าใจ เลือกเรื่องท่ี 

   จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม   

สมรรถนะย่อย 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 



สมรรถนะย่อยท่ี 2 ใช้สารสนเทศท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สาร 

   สนเทศใหม่ผนวกกับสารสนเทศท่ีมีอยู่ในการวางแผนและสร้าง   

   ผลงาน หรือการกระทำตามหัวข้อที่กำหนดทบทวนกระบวนการ  

   พัฒนาการผลิตผลงานของตนเองและสามารถสื่อสารหรือ 

   เผยแพร่ผลงานของตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะย่อย 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.3 

สมรรถนะรอง   

 สมรรถนะท่ี  3  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะย่อยท่ี 4 สามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่สร้างข้ึนจากการใช้กระบวนการสืบ  

                      เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการพูดและเขียน โดยอาศัย 

                       ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัลเทคโนโลยี 

                       สารสนเทศและการสื่อสาร 
 สมรรถนะย่อย 4.1 , 4.2 

 สมรรถนะหลักใหม่ 

สมรรถนะท่ี  4  การจัดการและการทำงานเป็นทีม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ว30268 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ไม่กำหนดชั้นปีที่เรียน  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
สมรรถนะ 
การเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
โปรแกรม 
Microsoft 
Word 

1    โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft Word 
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปสั้น  ๆ ว่า  
“เวิร์ด”  เป็นโปรแกรมประมวลผล
คำที่ได้รับความนิยม และนำมาใช้
ในการทำงานในเรื่องของการสร้าง
จดหมาย  การจัดทำรายงาน  การ
บ ันท ึกข ้ อม ูล   และการสร ้ า ง
ตารางข้อมูล  นอกจากนั ้นยังมี
ความสามารถในการจ ัดการกับ
เอกสารพิเศษในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 
เว ็บเพจ แผ่นพับ โบว์ช ัวร ์ และ
สร ้างเอกสารแบบ  HTML หรือ 
XML ส ำ ห ร ั บ ข ึ ้ น เ ว ็ บ ด ้ ว ย
ความสามารถรอบตัว ใช้งานง่าย
ประกอบกับมีเคร ื ่องม ืออำนวย
ความสะดวกในการจ ัดร ูปแบบ 
เ อ ก ส า ร ม า ก ม า ย  จ ึ ง ท ำ ใ ห้
ไมโครซอฟท์เวิร ์ดเป็นโปรแกรม
ประจำสำนักงาน  
 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่า
ทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือก
วิธีการค้นคืนสารสนเทศ
ที่เหมาะสม กำหนดกล
ยุทธ์การค้นคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถค้น
คืนสารสนเทศออนไลน์
หรือสารสนเทศจาก
แหล่งสารสนเทศโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย
สามารถปรับกลยุทธ์ 
การตัดตอน บันทึกและ
การจัดการสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศ
อย่างเข้าใจ เลือกเรื่องที่
จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้สารสนเทศ
ใหม่ผนวกกับสารสนเทศ
ที่มีอยู่ในการวางแผน
และสร้างผลงานหรือการ
กระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวน
การพัฒนาการผลิตผล
งานของตนเองและ
สามารถสื่อสารหรือ

3 5 



เผยแพร่ผลงานของ
ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที ่ 4  การ
จัดการและการทำงาน
เป็นทีม 

2. แนะนำ
โปรแกรม 
Microsoft 
Word  

2      ก า ร ใ ช ้ ง า น โ ป ร แ ก ร ม  
Microsoft Word   จ ำ เป ็ น ต ้ อ ง
เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน
ที ่จำเป ็นในโปรแกรมเพื ่อความ
สะดวกและคล่องตัวในการเรียกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการ
ทำงาน ซึ่งจะทำให้งานที่ออกมานั้น
สมบูรณ์และสวยงาม ในด้านการ
จ ัดการและบริหารเอกสารที ่ได้ 
เครื ่องมือพื ้นฐานของโปรแกรม 
Microsoft Word 2003   จ ะ
ออกแบบมาเพ ื ่ ออำนวยความ
สะดวกและให้ง ่ายต่อการใช้งาน
มากที่สุด 
 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่า
ทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือก
วิธีการค้นคืนสารสนเทศ
ที่เหมาะสม กำหนดกล
ยุทธ์การค้นคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถค้น
คืนสารสนเทศออนไลน์
หรือสารสนเทศจาก
แหล่งสารสนเทศโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย
สามารถปรับกลยุทธ์ 
การตัดตอน บันทึกและ
การจัดการสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศ
อย่างเข้าใจ เลือกเรื่องที่
จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้สารสนเทศ
ใหม่ผนวกกับสารสนเทศ
ที่มีอยู่ในการวางแผน
และสร้างผลงานหรือการ
กระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวน
การพัฒนาการผลิตผล
งานของตนเองและ
สามารถสื่อสารหรือ
เผยแพร่ผลงานของ

3 10 



ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การ
จัดการและการทำงาน
เป็นทีม 

3. การตกแต่ง
เอกสาร 

3,4     ก ่อนที ่จะนำเอกสารออกมา
เผยแพร่ การจัดแต่งเอกสารเพื่อให้
เ อกสาร เป ็นท ี ่ น ่ าสนใจน ั ้ นมี
ความสำคัญอย่างยิ ่ง โดยการจัด
ตกแต ่ ง เ อกส า ร ใน โป รแก ร ม 
Microsoft Word  ม ี เทคน ิคและ
เครื่องมือต่าง ๆ มากมายในการที่
จะทำให้การตกแต่งเอกสารเป็นไป
อย่างรวดเร็ว และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่า
ทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือก
วิธีการค้นคืนสารสนเทศ
ที่เหมาะสม กำหนดกล
ยุทธ์การค้นคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถค้น
คืนสารสนเทศออนไลน์
หรือสารสนเทศจาก
แหล่งสารสนเทศโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย
สามารถปรับกลยุทธ์ 
การตัดตอน บันทึกและ
การจัดการสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศ
อย่างเข้าใจ เลือกเรื่องที่
จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้สารสนเทศ
ใหม่ผนวกกับสารสนเทศ
ที่มีอยู่ในการวางแผน
และสร้างผลงานหรือการ
กระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวน
การพัฒนาการผลิตผล
งานของตนเองและ
สามารถสื่อสารหรือ
เผยแพร่ผลงานของ

12 20 



ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การ
จัดการและการทำงาน
เป็นทีม 

4. การทำงานกับ
ตารางงาน 

5      การทำงานเกี่ยวกับตาราง จะ
ปรากฏในเอกสารแทบทุกชนุด ซึ่ง
ในโปรแกรม Microsoft Word ได้
มีเครื่องมือสำหรับการสร้างตาราง
ในหลาย ๆ รูปแบบ และขั ้นตอน
ต่าง ๆ ในการจัดการกับตารางจะ
ช่วยให้ตารางมีความสวยงาม และ
ทำให้การนำเสนอข้อมูลในตาราง
นั้นมีความชัดเจน และง่ายต่อการ
ใช้งานการทำงานของตารางเรา
สามารถที่จะประยุกต์ข้อมูลต่าง ๆ
ลงในตารางได้ไม่เฉพาะแค่ข้อความ 
สัญลักษณ์พิเศษ รูปภาพ ก็สามารถ
จัดวางในตารางได้ และยังมีการใช้
ตารางในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ 
อีกมากมาย 
 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่า
ทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือก
วิธีการค้นคืนสารสนเทศ
ที่เหมาะสม กำหนดกล
ยุทธ์การค้นคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถค้น
คืนสารสนเทศออนไลน์
หรือสารสนเทศจาก
แหล่งสารสนเทศโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย
สามารถปรับกลยุทธ์ 
การตัดตอน บันทึกและ
การจัดการสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศ
อย่างเข้าใจ เลือกเรื่องที่
จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้สารสนเทศ
ใหม่ผนวกกับสารสนเทศ
ที่มีอยู่ในการวางแผน
และสร้างผลงานหรือการ
กระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวน
การพัฒนาการผลิตผล
งานของตนเองและ
สามารถสื่อสารหรือ
เผยแพร่ผลงานของ

9 15 



ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การ
จัดการและการทำงาน
เป็นทีม 

5. การจัดการ
รูปภาพ 

6       โดยส่วนใหญ่แล้ว  รูปภาพถือ
ว ่าเป ็นส ่วนสำคัญอย่างหนึ ่ งใน
เอกสาร เป็นอีกรูปแบบหนึ ่งของ
การส ื ่อความหมาย  และด ึงดูด
ความสนใจของผ ู ้อ ่านได ้ด ีกว่า
เอกสารที่มีแต่ข้อความเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น   นอกจากนั้นรูปภาพ
บางครั้งอาจช่วยให้ผู ้อ่านทำความ
เข้าใจเอกสารได้ดียิ่งขึ้นด้วย 

ไฟล์รูปภาพในแบบต่าง ๆ  
ท ี ่   Microsoft Word  ส ามา ร ถ
น ำ ม า ใ ช ้ ไ ด ้   เ ช ่ น  Windows 
(.WMF) , JPEG (.JPG), TIFF (.tif), 
Windows Bitmap (.BMP), PC 
Paintbrush (.PCX) , GIF (.GIF)  
และอื ่น ๆ  โดยทุกนามสกุลที ่ได้
กล่าวมานี้  สามารถทำการแทรก
เข้ามาใส่ไว้ในเอกสารของโปรแกรม  
Microsoft Word   ได ้

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่า
ทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือก
วิธีการค้นคืนสารสนเทศ
ที่เหมาะสม กำหนดกล
ยุทธ์การค้นคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถค้น
คืนสารสนเทศออนไลน์
หรือสารสนเทศจาก
แหล่งสารสนเทศโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย
สามารถปรับกลยุทธ์ 
การตัดตอน บันทึกและ
การจัดการสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศ
อย่างเข้าใจ เลือกเรื่องที่
จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้สารสนเทศ
ใหม่ผนวกกับสารสนเทศ
ที่มีอยู่ในการวางแผน
และสร้างผลงานหรือการ
กระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวน
การพัฒนาการผลิตผล
งานของตนเองและ
สามารถสื่อสารหรือ
เผยแพร่ผลงานของ

6 10 



ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การ
จัดการและการทำงาน
เป็นทีม 

6. การรายงาน
และการอ้างอิง 

7     ในการทำรายงานหรือเอกสาร
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ข ้อความที ่อยู ่ในส่วนหัว – ท้าย
กระดาษ   นอกจากนี้ยังมักจะต้อง
มีการสรุปและอ้างอิงข้อมูลภายใน
เอกสารด้วย   เช ่น   เช ิงอรรถ  
สารบัญ  ดัชนี ฯลฯ 
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ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การ
จัดการและการทำงาน
เป็นทีม 

7. จดหมายเวียน 8 การทำจดหมายเวียน หรือ
ที่เรียกว่า Mail Merge คือ การทำ
จดหมายหลาย  ๆ ฉบ ับ โดยมี
เนื้อหาใจความเหมือนกันทั้งฉบับ  
เพียงแต่มีชื่อและที่อยู่ของผู้รับที่ไม่
เหมือนกันเท่านั้น  ซึ่งแทนที่จะต้อง
พิมพ์จดหมายแต่ละฉบับสำหรับ
ผู้รับแต่ละราย  ก็เพียงแต่สร้างไฟล์
ที่เก็บชื่อและที่อยู่ไว้ก่อน และสร้าง
ไฟล์ที่เก็บข้อความในจดหมายไว้อีก
ไฟล์หนึ่งแยกจากกัน  จากนั้นจึงนำ
ข้อมูลทั้งสองไปรวมกันหรือผนวก
เข้าด้วยกัน  ทำให้ได้จดหมายที่มี
รูปแบบและข้อความที่เหมือนกัน
หมด  เว้นแต่ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ
เท่านั้น  เมื่อต้องการทำจดหมายใน
ลักษณะนี้อีก เช่น  การทำบัตรเชิญ  
การทำรายงานผลการประกอบการ  
หรือแม้กระทั ่งการทำเกียรติบัตร    
ก็เพียงแต่ทำการสร้างไฟล์ที ่เก็บ
ข้อความในจดหมายใหม่  แล้วนำ
ไฟล์รายชื ่อของผู ้รับที ่ได้สร้างไว้
แล้วมาใช้อีก  ซึ่งจะช่วยให้การทำ
จดหมายรวดเร็วขึ้น หรือจะนำไปใช้
กับอีเมล์เพื่อส่งจดหมายข่าวให้กับ
สมาชิกก็ได้เช่นกัน 
 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่า
ทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือก
วิธีการค้นคืนสารสนเทศ
ที่เหมาะสม กำหนดกล
ยุทธ์การค้นคืนอย่างมี
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คืนสารสนเทศออนไลน์
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อย่างเข้าใจ เลือกเรื่องที่
จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ใหม่ผนวกกับสารสนเทศ
ที่มีอยู่ในการวางแผน
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กระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวน
การพัฒนาการผลิตผล
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ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การ
จัดการและการทำงาน
เป็นทีม 

8. การพิมพ์
เอกสาร 

9 การแสดงผลข้อมูลเอกสาร
น อ ก จ า ก จ ะ แ ส ด ง อ อ ก ท า ง
หน ้าจอภาพแล ้ว การส ั ่ งพ ิมพ์
เอกสารก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการ
ใช้งานโปรแกรม Microsoft word  
2003 ในการพิมพ์เอกสารนี ้จะมี
ร ูปแบบการพิมพ์ให ้เล ือกหลาย
รูปแบบ และสามารถที่จะกำหนด
รูปแบบนั้น ๆ ได้โดยผ่านคำสั่งใน
การพ ิมพ ์ เอกสารซ ึ ่ งจ ะทำให้
เอกสารนั ้นมีการแสดงผลที ่เป็น
เอกสารที่สมบูรณ์มากที่สุด 

สมรรถนะที่ 8 การรู้เท่า
ทันสื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัล 
สมรรถนะย่อยที่ 1 เลือก
วิธีการค้นคืนสารสนเทศ
ที่เหมาะสม กำหนดกล
ยุทธ์การค้นคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถค้น
คืนสารสนเทศออนไลน์
หรือสารสนเทศจาก
แหล่งสารสนเทศโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย
สามารถปรับกลยุทธ์ 
การตัดตอน บันทึกและ
การจัดการสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศ
อย่างเข้าใจ เลือกเรื่องที่
จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
สมรรถนะย่อยที่ 2 ใช้
สารสนเทศที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้สารสนเทศ
ใหม่ผนวกกับสารสนเทศ
ทีม่ีอยู่ในการวางแผน
และสร้างผลงานหรือการ
กระทำตามหัวข้อที่
กำหนดทบทวนระบวน
การพัฒนาการผลิตผล
งานของตนเองและ
สามารถสื่อสารหรือ
เผยแพร่ผลงานของ
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ตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะที่  4  การ
จัดการและการทำงาน
เป็นทีม 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 


