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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว30201    ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4   ภาคเรียนที ่ 1  เวลา   80   คาบ  จ านวน   2.0  หน่วยกติ  
  

 

ค าอธิบายรายวชิา   
 

ศึกษาวเิคราะห์   ระบบหน่วยระหวา่งชาติ  การวดัและการรายงานผลการวดั  ปริมาณ สเกลาร์  และ
ปริมาณเวกเตอร์  ความเร็วสัมพทัธ์  การเคล่ือนท่ีดว้ยความเร่งคงตวัใน  1  มิติ  กฎการเคล่ีอนท่ีของนิวตนั  
กฎแรงดึงดูดระหวา่งมวล  รวมทั้ง   สมดุลของวตัถุ  งาน  ก าลงั  พลงังานกล  และกฎการอนุรักษ์พลงังาน
และการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ได้แก่  การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล์  การเคล่ือนท่ีแนววงกลม  และการ
เคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮร์มอนิก   

โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้
ข้อมูล  และ การอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มี
ความสามารถในการตดัสินใจ  น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บทน า 
1. อธิบายความหมายของฟิสิกส์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั

ได ้
2  ยกตวัอย่างปริมาณทางฟิสิกส์  และหน่วยมาตรฐานนานาชาติ ( หน่วยในระบบ  SI  )  ของ

ปริมาณนั้น ๆ ได ้
3.  ระบุหน่วยฐานและหน่วยอนุพนัธ์ของระบบเอสไอ  พร้อมทั้งอธิบายความหมายของตวัน าหน้า

หน่วย   เพื่อท าใหเ้ป็นหน่วยท่ีโตข้ึนหรือเล็กลง 
4.  ตระหนกัถึงธรรมชาติของการวดัในการทดลองท่ีมีความคลาด เคล่ือนท่ีเป็นไปไดม้ากบา้งนอ้ย

บา้งเป็นของธรรมดา  ข้ึนกบัเคร่ืองมือท่ีใชว้ดั  วธีิการวดั  และความตั้งใจและฝีมือของผูว้ดั 
5.  ประมาณค่าความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งเหมาะสมในการทดลอง 
6.  อธิบายความหมายของเลขนยัส าคญัไดแ้ละสามารถใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในการทดลอง 
7.   ท าการทดลองง่าย ๆ โดยแสดงข้อมูลท่ีกะทัดรัด  ชัดเจน  และ แสดงการวิเคราะห์ด้วย

คณิตศาสตร์    รวมถึงการใชก้ราฟเส้นตรงเพื่อประกอบการสรุปผลไดอ้ยา่งรัดกุม 
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2.  การเคลือ่นทีใ่นหน่ึงและสองมิติ 
1.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการบอกต าแหน่งของวตัถุในแนวตรงและแกนอา้งอิง  การบอกต าแหน่ง

ของวตัถุในระนาบและแกนอา้งอิง 
2.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความหมายของระยะทางและการ กระจดัของอนุภาคหรือวตัถุ  เขียน     

สัญลกัษณ์และรูปแทน การกระจดัของอนุภาคหรือวตัถุ 
3.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการหาเวกเตอร์ลพัธ์ในหน่ึงมิติ 
4.  สืบคน้ขอ้มูล  อธิบายการหาอตัราเร็ว  ความเร็ว  ความเร็วสัมพทัธ์ของอนุภาคหรือวตัถุและ

ทดลอง    เพื่อหาอตัราเร็วของวตัถุโดยใชเ้คร่ืองเคาะสัญญาณเวลา 
5.  สืบคน้ขอ้มูล  อธิบายการหาความเร่งของอนุภาคหรือวตัถุ ทดลองเพื่อหาความเร่งของวตัถุท่ีตก

แบบเสรีและเขียนกราฟของความเร็วกบัเวลาของวตัถุ 
6.  สืบคน้ขอ้มูลและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณต่าง ๆ ท่ี เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีในแนวตรง

ดว้ยความเร่งคงตวั 
7.  สืบคน้ขอ้มูล  อธิบายการเคล่ือนท่ีในสองมิติ  สามมิติ  เวกเตอร์ ต าแหน่งและความเร็วในสองมิติ     

ความเร่งในสองมิติ  ความเร็วสัมพทัธ์  และกรอบอา้งอิงเฉ่ือย 
3.  แรง มวล และกฎการเคลือ่นที ่
1.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบั  มวล  แรง แรงพื้นฐาน  แรงลพัธ์  น ้ าหนกั  สภาพเสมือนไร้

น ้าหนกั   แรงกริยา  แรงปฏิกิริยา  แรงคู่ปฏิกิริยา  ศูนยก์ลางมวล  ศูนยถ่์วง 
2.  ส ารวจตรวจสอบและจดักิจกรรมเพื่อรับรู้ผลของแรงท่ีมีต่อผูจ้ดักิจกรรม 
3.  ส ารวจตรวจสอบและจดักิจกรรมเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงท่ีกระท าต่อวตัถุกบัสภาพการ     

เคล่ือนท่ีของวตัถุนั้น 
4.  ส ารวจตรวจสอบและจดักิจกรรมการหาแรงลพัธ์เม่ือมีแรงมากกวา่หน่ึงแรงมากรระท าต่อวตัถุ 
5.  สืบคน้ขอ้มูลและหาแรงลพัธ์ของแรงสองแรงโดยการสร้างรูป และการค านวณ 
6.  ท ากิจกรรมแสดงการเคล่ือนท่ีของวตัถุบนพื้นผิวท่ีแรงเสียดทานน้อยและสามารถสรุปกฎการ

เคล่ือนท่ีขอ้ท่ี  1  ของนิวตนัได ้
7.  ท ากิจกรรมเก่ียวกบัผลของการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนทีของวตัถุท่ีมีต่อความรู้สึกของผูด้  าเนิน     

กิจกรรม 
8.  ท าการทดลองเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงกบัความเร่งของวตัถุเม่ือมวลของวตัถุมีค่าคงตวั

และระหวา่งมวลกบัความเร่งเม่ือ แรงท่ีกระท าต่อวตัถุมีค่าคงตวัและสรุปกฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี  2  ของนิวตนั 
9.  ท าการทดลองหาความสัมพนัธ์ระหวา่งทิศทางของความเร่งของวตัถุกบัทิศทางของแรงท่ีกระท า

ต่อวตัถุนั้น 
10.  ท ากิจกรรมและสรุปการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี  3  ของนิวตนั 
11.  วเิคราะห์และอธิบายเก่ียวกบัแรงดึงดูดของโลกท่ีกระท าต่อวตัถุและน ้าหนกัของวตัถุนั้น 
12.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายถึงกฎแรงดึงดูดระหวา่งมวลของ นิวตนั 
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13.  สืบค้นข้อมูลและท ากิจกรรมเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง ขนาดของความเร่ง  g  และ

ระยะห่าง       ระหวา่งจุดศูนยก์ลางของโลก 
14.  สืบคน้ขอ้มูลและท ากิจกรรมเก่ียวกบัสภาพเสมือนไร้น ้าหนกั 
15.  สืบคน้ขอ้มูลและท ากิจกรรมเก่ียวกบัศูนยก์ลางมวล  ศูนยถ่์วง 
16. น ากฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัไปประยกุตใ์ช ้
4.  สภาพสมดุลและสภาพยดืหยุ่น 
1.  อธิบายความหมายของสภาพสมดุลหรือสมดุลและสมดุลสถิต 
2.  วเิคราะห์เง่ือนไขของสมดุล 
3.  อธิบายสภาพสมดุลสถิตของวตัถุในกรณีมีแรงสองแรง  และ แรงสามแรงขนานกนักระท า 
4.  ทดลองและอธิบาย  สมดุลของแรงสามแรง  ซ่ึงแนวแรงไม่ขนานกนั  พร้อมทั้งหาแรงลพัธ์  โดย

วธีิหางต่อหวัเวกเตอร์ 
5.  หาแรงลพัธ์ของแรงหลายแรงดว้ยวธีิห่างต่อหวัเวกเตอร์และโดยการแยกแรง 
6.  อธิบายโมเมนตข์องแรงท่ีเกิดกบัวตัถุ  ขณะวตัถุหมุนและอยูใ่นสมดุล 
7.  อธิบายความหมายของแรงคู่ควบและหาค่าโมเมนตข์อง แรงคู่ควบ 
8. ใชเ้ง่ือนไขของสมดุลสถิตทั้ง  2  ขอ้  ค  านวณหาปริมาณท่ีเก่ียวขอ้ง  จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้
9.  อธิบายสมดุลเสถียร  สมดุลไม่เสถียร  และสมดุลสะเทิน 
10.  น าหลกัสมดุลไปประยกุต ์
11.  อธิบายความหมายของสภาพยดืหยุน่ 
12.  อธิบายการเปล่ียนรูปร่างของวสัดุท่ีเป็นเส้นเม่ือถูกแรงกระท า ขีดจ ากัดการแปรผนัตรง  

ขีดจ ากดั  สภาพยดืหยุน่และ จุดแตกหกัได ้
13.  อธิบายความหมายของความเคน้ตามยาว  และความเครียดตามยาว 
14.  ทดลอง  วิเคราะห์และสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างความเคน้ดึงและความเครียดดึงของวตัถุได ้ 

และอธิบายความหมายของมอดูลสัของยงั 
15.  อธิบายพฤติกรรมของวสัดุจากกราฟความเคน้และความเครียด และค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ท่ี       

เก่ียวขอ้งกบัความเคน้ดึงและ ความเครียดดึง  เม่ือก าหนดสถานการณ์ให ้
16.  น าความรู้เก่ียวกบัสภาพยดืหยุน่ไปใชพ้ิจารณาเลือกวสัดุท่ีใชง้านในชีวติประจ าวนั 

 5.  งานและพลงังาน 
1.  อธิบายความแตกต่างระหวา่งงานในชีวติประจ าวนัและงานทางฟิสิกส์ 
2.  ค  านวณหางานท่ีกระท าจากผลคูณระหว่างขนาดของแรงในแนวท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีกบัการกระจดัท่ี

วตัถุเคล่ือนท่ี  หรือหาจากพื้นท่ีใตก้ราฟระหว่างแรงกบัการกระจดั  รวมทั้งเช่ือมโยงความรู้เร่ืองงานไปสู่     
เร่ืองของก าลงั 

3.  ท าการทดลองและอธิบายสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งงานและพลงังานจลน์  แรงท่ีใชดึ้งสปริงยืด
ออก  และกฎการอนุรักษพ์ลงังาน 
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4.  ค  านวณหาพลงังานจลน์  พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงของวตัถุท่ีระดบัต่าง ๆ   พลงังานศกัยย์ืดหยุ่น

ของสปริง   และการน ากฎการอนุรักษพ์ลงังานไปใชป้ระโยชน์ 
5.  อธิบายความส าคญัและความจ าเป็นในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั 
6.  อธิบายการท างานของเคร่ืองกลอยา่งง่ายจากหลกัการของงานและพลงังาน 

 
รวมทั้งหมด    52    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว30202    ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4    ภาคเรียนที ่ 2  เวลา  80  คาบ  จ านวน   2.0   หน่วยกติ                                    
 

 

ค าอธิบายรายวชิา       
                                                                

  ศึกษา  วเิคราะห์  โมเมนตมั  แรงและการเปล่ียนโมเมนตมั การดลและแรงดล การชนหรือการระเบิด 
กฎการอนุรักษโ์มเมนตมั  การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  ความเร่งเชิงมุม ทอร์กกบัการเคล่ือนท่ีแบบหมุน โมเมนต์
ความเฉ่ือย พลงังานจลน์ของการหมุน  โมเมนตมัเชิงมุมและอตัราการเปล่ียนโมเมนตมัเชิงมุม   การท างาน
ในการหมุน    การแกวง่ของวตัถุ     ความหนาแน่น    ความดนัในของเหลว  กฎของพาสคลัและเคร่ืองอดัไฮ
ดรอลิก    แรงลอยตวัและหลกัของอาร์คิมีดิส   ความตึงผวิ  ความหนืด    พลศาสตร์ของของไหล   ความร้อน    
แก๊สอุดมคติ   ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส   พลงังานภายในของระบบ  และการประยกุต ์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ขอ้มูลและการอภิปราย    เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มี
ความสามารถในการตดัสินใจ  น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั   มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกได้ว่าโมเมนตมัซ่ึงเป็นปริมาณเวกเตอร์ข้ึนอยู่กบัมวลและความเร็วภายใตแ้รงซ่ึงเป็นไป      
ตามกฎขอ้ท่ี 3 ของนิวตนั 

2.  สรุปเก่ียวกบัการชนของวตัถุ  และการระเบิด ( การดีดตวัแยกออกจากกนั) ของวตัถุในแนว     
ตรงได้ว่า  โมเมนตมัของระบบจะคงตวัเม่ือไม่มีแรงลพัธ์กระท าต่อระบบ  และน าความรู้ไปค านวณ หา
ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3.  สรุปเก่ียวกับการชนของวตัถุใน  2  มิติ  ได้ว่า  โมเมนตัมของระบบคงตวั  เม่ือมีแรงลัพธ์     
กระท าต่อระบบและน าความรู้ไปค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

4.  ค  านวณหาปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีมีการชนหรือดีดกนัโดยใช้กฎ     
อนุรักษโ์มเมนตมั 

     5.  อธิบายเก่ียวกับกฎอนุรักษ์โมเมนตมัเชิงมุม และความสัมพนัธ์ระหว่างทอร์ก  มวลของวตัถุ                      
รัศมีของการหมุน และความเร็วเชิงมุม  และความสัมพนัธ์ระหวา่งทอร์ก  โมเมนตค์วามเฉ่ือย    และความเร็ว  
เชิงมุมพร้อมทั้งค  านวณหาปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้และอธิบายพลงังานจลน์ของการหมุนได ้

6.  อธิบายความหมายของ   ความหนาแน่น ความดันในของเหลว  หาความสัมพนัธ์ระหว่าง      
ความดนัเกจและความดนัสัมบูรณ์ของของเหลวและค านวณหาปริมาณทั้งสองจาก   สถานการณ์ท่ีก าหนดให ้
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7.  อธิบายกฎของพาสคลั  วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ตามกฎของพาสคลัและน ากฎของพาสคลั    

ไปอธิบายการท างานของเคร่ืองอดัไฮดรอลิก  และค านวณหาปริมาณต่าง ๆ จากสถานการณ์ท่ีก าหนดใหไ้ด ้
8.  อธิบายความหมายของแรงลอยตวั  หลกัอาร์คิมีดีส  น าหลกัของอาร์คิมีดีสไปใช้อธิบายและ     

แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งได ้
9.  อธิบายความหมายของแรงตึงผวิ  ความตึงผวิและปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตึงผวิได ้

   10.   อธิบายความหมายของความหนืดและแรงหนืดในของเหลว  และวิเคราะห์หาแรงหนืดท่ี                        
กระท าต่อวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีในของเหลวได ้

    11.  อธิบายความหมายของของไหลอุดมคติ  เส้นกระแส   หลอดการไหล  พร้อมทั้งวิเคราะห์หา                        
ความสัมพนัธ์ตามสมการความต่อเน่ือง  สมการของแบร์นูลลีและค านวณหาปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งได ้

12. อธิบายหลกัของแบร์นูลลีและน าสมการของแบร์นูลลีไปอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
13. บอกความหมายของความจุความร้อน  ความจุความร้อนจ าเพาะ  ความร้อนแฝง ความร้อน

แฝงเพาะของสาร สมดุลความร้อน และการถ่ายโอนพลงังานความร้อนระหว่างวตัถุเป็นไปตามกฎการ
อนุรักษพ์ลงังานพร้อมทั้งควณหาปริมาณต่าง ๆ ได ้เม่ือก าหนดสถานการณ์.ให ้

14. น ากฎของบอยลแ์ละกฎของชาร์ลมาสรุปเป็นกฎของแก๊สได ้
15.  อธิบายความดนัตามทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิกบัพลงังานจลน์เฉล่ีย

ของโมเลกุลของแก๊สได้ พร้อมทั้งใช้ความสัมพนัธ์ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให ้

16.  น าความรู้เร่ืองทฤษฏีจลน์ของแก๊ส และกฎอนุรักษพ์ลงังานไปอธิบายการเปล่ียนแปลงพลงังาน
ภายในระบบของแก๊สและปรากฏการณ์ต่าง  ๆ ในชีวติประจ าวนัได ้
 
รวมทั้งหมด    16    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิา       
                                                                

  ศึกษา  วเิคราะห์  การถ่ายโอนพลงังานของคล่ืนกล  คล่ืนผวิน ้า  การซ้อนทบัของคล่ืน   สมบติั   ของ
คล่ืน   คล่ืนน่ิง    และการสั่นพอ้ง  ธรรมชาติของเสียง  อตัราเร็วของเสียง  การเคล่ือนท่ีของคล่ืนเสียง ความ
เขม้เสียงและการไดย้นิ เสียงดนตรี  บีตส์และคล่ืนน่ิงของเสียง    ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคล่ืนกระแทก  
การประยุกตค์วามรู้เร่ืองเสียง   การแทรกสอด    การเล้ียวเบนของแสง  เกรตติง การกระเจิงของแสง  การ
เคล่ือนท่ีและอตัราเร็วของแสง  การสะทอ้นของแสง  การหักเหของแสง     เลนส์บาง  ปรากฏการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแสง    ทศันอุปกรณ์   ความสวา่ง  การถนอมสายตา  ตาและการมองเห็นสี   และสี 
        โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย    เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถใน
การตดัสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั    มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
   1.  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเคล่ือนท่ีของคล่ืนผิวน ้ า   ส่วนประกอบของคล่ืนผิวน ้ า                  
ตลอดจนการค านวณหาอตัราเร็ว    ความถ่ี  และความยาวคล่ืนได ้

2.  วิเคราะห์การซ้อนทบัของคล่ืนกลในสปริง  2  คล่ืน อธิบายหลกัการซ้อนทบัของคล่ืน  และ      
หลกัการซอ้นทบัของคล่ืนผวิน ้าได ้

3.  อธิบายและทดลองเก่ียวกบัสมบติัของคล่ืนพร้อมกบั  ค  านวณหาปริมาณต่าง ๆ ได ้
4.  อธิบายปรากฏการณ์คล่ืนน่ิงและการสั่นพอ้งพร้อมยกตวัอยา่งได ้
5.  อธิบายและยกตวัอย่างเพื่อแสดงว่าเสียงเป็นคล่ืนกลแบบคล่ืนตามยาว  มีสมบติัการสะทอ้น       

การหกัเห  การแทรกสอดและการเล้ียวเบน 
6.  บอกได้ว่าเม่ืออุณหภูมิของตวักลางคงตัว อัตราเร็วของเสียงในตัวกลางนั้นจะคงตัว  และ     

อตัราเร็วของเสียงในตวักลางต่าง ๆ   ท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ  จะมีค่าต่างกนัดว้ยพร้อมทั้งค  านวณหา   อตัราเร็วได้
จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้  

7.  อธิบายความหมายของความเขม้เสียง  ระดบัความเขม้เสียง  บอกความสัมพนัธ์ระหว่างความ     
เขม้เสียง กบัระดบัความเขม้เสียงและค านวณหาปริมาณต่าง ๆ เม่ือก าหนดสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

8.  อธิบายองค์ประกอบต่าง ๆของการได้ยิน ได้แก่  หูกับการได้ยิน  ระดับเสียง  เสียงดนตรี      
คุณภาพเสียง มลภาวะของเสียง 
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9.  อธิบายและยกตวัอยา่งของความถ่ีธรรมชาติ  การสั่นพอ้งของวตัถุ  การสั่นพอ้งของเสียง  การ     

เกิดบีตส์  การเกิดคล่ืนน่ิง  การเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์   คล่ืนกระแทกและอนัตรายท่ีเกิดจากคล่ืน
กระแทก 

     10.  อธิบายการเกิดแถบมืดแถบสว่างบนฉากซ่ึงเกิดจากแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่   และการ          
เล้ียวเบนของแสงผา่นสลิตเด่ียว   พร้อมทั้งค  านวณหาปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือก าหนดสถานการณ์ให ้

11.  ทดลองและค านวณหาความยาวคล่ืนของแสงสีต่าง ๆ โดยใชเ้กรตติง 
12.  อธิบายการกระเจิงชองแสงและน าไปอธิบายการมองเห็นทอ้งฟ้าเป็นสีน ้าเงิน 
13.  อธิบายลกัษณะการสะทอ้นแสงท่ีผวิวตัถุลกัษณะต่าง ๆ   สรุปเป็นกฎการสะทอ้นของแสงไดน้ า

กฎการสะทอ้นของแสงไปเขียนรังสีตกกระทบ รังสีสะทอ้นเพื่อแสดงและหาต าแหน่ง ขนาดภาพของวตัถุท่ี
อยูห่นา้ผวิสะทอ้นราบพร้อมทั้งอธิบายภาพท่ีเกิดข้ึนเป็นภาพเสมือนและยกตวัอยา่งประโยชน์ของกระจกเงา
ราบ 

14.  น ากฎการสะทอ้นของแสงไปเขียนรังสีตกกระทบ รังสีสะทอ้นเพื่อแสดงและหาต าแหน่ง ขนาด
ภาพของวตัถุท่ีอยู่หน้า กระจกผิวโคง้ทรงกลมพร้อมทั้งอธิบายการเกิดภาพเสมือนและภาพจริงท่ีอยู่หน้า
กระจกผวิโคง้ทรงกลมและยกตวัอยา่งประโยชน์ของกระจกเวา้  กระจกนูนในชีวติประจ าวนัได ้

15.  อธิบายเก่ียวกบัการหกัเหของแสงเพื่อสรุปเป็นกฎของสเนลล์  และน ากฎของสเนลล์ไปสัมพนัธ์
กบัดรรชนีหักเหของวตัถุ เพื่อหาต าแหน่งภาพของวตัถุท่ีเกิดจากการหกัเหของแสงท่ีผิวระนาบและผิวโคง้
ทรงกลมได ้

16.  อธิบายส่วนส าคญัของเลนส์  เขียนรังสีของแสงเพื่อหาต าแหน่งของภาพท่ีเกิดจากเลนส์นูนและ
เลนส์เวา้ พร้อมทั้งหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง  ระยะวตัถุ  ระยะภาพ  และความยาวโฟกสัไดแ้ละน าความรู้เร่ือง
เลนส์ไปอธิบายการท างานของทศันอุปกรณ์และกลอ้งถ่ายรูปได ้

17.  อธิบายปรากฏการณ์การกระจายแสง  การสะทอ้นกลบัหมดของแสง  รุ้ง  มิราจ 
18.  อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการให้พลงังานแสงของแหล่งก าเนิดแสงกบัความสว่างบน

พื้นท่ีท่ีรับแสงหาปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้และน าความรู้เร่ืองความสว่างไปจดัแสง
สวา่งใหเ้หมาะสมในสถานท่ีต่าง ๆ 

19.  อธิบายเก่ียวกบัการท างานของตาคน  เปรียบเทียบกบักลอ้งถ่ายรูป   การถนอมสายตา  การใช้
เลนส์เพื่อช่วยในการมองเห็นของคนสายตาสั้นและยาว ได ้ 

 20.  อธิบายความหมายของวตัถุโปร่งใส  วตัถุโปร่งแสง  และวตัถุทึบแสง 
 21.  อธิบายความหมายของสารสีปฐมภูมิ  แสงสีปฐมภูมิ  ตลอดจนการมองเห็นสีต่าง ๆ ของตาคนได ้

 
รวมทั้งหมด    21    ผลการเรียนรู้ 
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รหัสวชิา  ว30204    ฟิสิกส์เพิ่มเติม  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์  
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ค าอธิบายรายวชิา   
  

ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัสภาพยืดหยุ่น  สภาพพลาสติก  ขีดจ ากดัการแปรผนัตรง  ขีดจ ากดัความ
ยืดหยุ่น  ความเคน้  ความเครียด  และค่ามอดูลสัของยงั  การเกิดไฟฟ้าสถิต  กฎการอนุรักษ์ประจุ  กฎของ    
คูลอมบ์  สนามไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้า  กฎของโอห์ม  อิทธิพลของอุณหภูมิต่อตัวต้านทาน  การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสไฟฟ้ากบัสนามแม่เหล็ก  การ
ประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตวัน าท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน  กระแสไฟฟ้าเหน่ียวน า  มอเตอร์  หมอ้
แปลงและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  ค่าท่ีเก่ียวขอ้งของปริมาณกระแสสลับ  ตวัตา้นทาน  ตวัเก็บประจุและตวั
เหน่ียวน า    การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  ก าลงัไฟฟ้า  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นและการใชไ้ฟฟ้าอยา่ง
ปลอดภยั  การเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า คล่ืนวิทยุ ประโยชน์และโทษของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มี
ความสามารถในการตดัสินใจ  น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรมคุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความหมายของสภาพยืดหยุ่น  สภาพพลาสติก  ขีดจ ากดัการแปรผนัตรง  ขีดจ ากดัความ    
ยดืหยุน่  ความเคน้และความเครียด 

2.  ทดลองหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเคน้กบัความเครียดตามยาว  และสรุปค่ามอดูลสัของยงั   
3.  ค  านวณหาค่าปริมาณต่าง ๆ ของสภาพยดืหยุน่  เม่ือก าหนดสถานการณ์ให ้

4.  อธิบายความหมายของไฟฟ้าสถิต  และการท าใหเ้กิดไฟฟ้าสถิต   
5.  ท าการทดลองและตรวจสอบการเกิดไฟฟ้าสถิต   
6.  อธิบายกฎการอนุรักษป์ระจุ  กฎของคูลอมบ ์ สนามไฟฟ้า  ศกัยไ์ฟฟ้า  กฎของโอห์ม 

7.  อธิบายและสามารถใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
8.  อธิบายไฟฟ้ากระแสเหน่ียวน า  มอเตอร์  หมอ้แปลงและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า   
9.   อธิบายความส าคญัของตวัเก็บประจุ   ตวัตา้นทานและตวัเหน่ียวน าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 

10.  อธิบายถึงก าลงัไฟฟ้า  และวธีิการใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยั   



 

 

งานพฒันาหลกัสูตร    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

93 
11.  ค  านวณหาค่าปริมาณต่าง ๆ ของไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส  เม่ือก าหนดสถานการณ์ให ้

12.  อธิบายการเกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
13.  เขียนกราฟคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
14.  อธิบายการเกิดและการจ าแนกคล่ืนวทิย ุ
15.  ค  านวณหาค่าปริมาณต่าง ๆ ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เม่ือก าหนดสถานการณ์ให ้

16.  อธิบายถึงประโยชน์และโทษของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
รวมทั้งหมด   16   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว30205     ฟิสิกส์เพิม่เติม  5              กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์                                                
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่ 1      เวลา    80   คาบ  จ านวน   2.0   หน่วยกติ                  
  
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

        ศึกษา  วิ เคราะห์เ ก่ียวกับการค้นพบอิ เล็กตรอน แบบจ าลองอะตอม การเ กิดสเปกตรัม 
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก   ทฤษฎีอะตอมของโบร์   การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์   รังสีเอกซ์     ทวิ
ภาพของคล่ืนและอนุภาค กลศาสตร์ควอนตัม เลเซอร์ สารก่ึงตัวน า การค้นพบสารกัมมันตรังสีการ
เปล่ียนแปลงสภาพนิวเคลียส การสลายตวันิวเคลียสกมัมนัตรังสี เสถียรภาพของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
ประโยชน์โทษ และการป้องกนัอนัตรายจากรังสี การใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ วสัดุอิเล็กทรอนิกส์ใชส้ าหรับเป็น
รับรู้ การวิเคราะห์ตัดสินใจ ใช้ในการควบคุม และการน าความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทาง
วทิยาศาสตร์ 

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล 
และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายการทดลองของทอมสัน  และการทดลองของมิลลิแกนเก่ียวกบัการตน้พบอิเล็กตรอน 

2.  สืบคน้ขอ้มูลแบบจ าลองอะตอม เขียนรายงานและน าเสนอ 
3.  อธิบายการเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และเม่ือก าหนดค่าปริมาณสามารถค านวณหาค่า     

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
4.  อธิบายทฤษฎีอะตอมของโบร์  การเกิดอนุกรมของเส้นสเปกตรัม 

5.  วเิคราะห์หารัศมีวงโคจรและค่าพลงังานท่ีระดบัต่าง ๆ ของอะตอม 

6.  วเิคราะห์การทดลองของฟรังกแ์ละเฮิรตซ์ 

7.  อธิบายกลศาสตร์ควอนตมั  ทวภิาพของคล่ืนและอนุภาค 
8.  ส ารวจตรวจสอบการเกิดเลเซอร์ และสารก่ึงตวัน า 
9.  สืบคน้ขอ้มูลประวติัการคน้พบสารกมัมนัตรังสี  การเปล่ียนแปลงสภาพและการสลายตวัของ     

นิวเคลียส 

10.  ทดลองอุปมาอุปมยัการสลายตวัของนิวเคลียสกบัการทอดลูกเต่า 
11.  สืบคน้ขอ้มูลการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์  การเปล่ียนมวลเป็นพลงังาน 

12.  บอกถึงประโยชน์ โทษ  การป้องกนัอนัตรายจากรังสี และการใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ 
13. บอกวสัดุอิเล็กทรอนิกส์และการน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ  

รวมทั้งหมด   13   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว30221    เคมีเพิม่เติม 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ภาคเรียนที ่1  เวลา   60   คาบ  จ านวน  1.5  หน่วยกติ                                 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
  

  ศึกษา  วิเคราะห์   แบบจ าลองอะตอมของดอลตนั , ทอมสัน, รัทเทอร์ฟอร์ด ,โบร์และแบบกลุ่ม
หมอก    การจดัอิเล็กตรอนในอะตอม   ววิฒันาการของการสร้างตารางธาตุ   สมบติัของธาตุตามหมู่ตามคาบ  
พนัธะไอออนิก    พนัธะโคเวเลนต ์  พนัธะโลหะ    สมบติัของสารประกอบของธาตุตามคาบ   ปฏิกิริยาของ
ธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่   ต  าแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ   ธาตุแทรนซิชนั  ธาตุก่ึง
โลหะ   ธาตุกมัมนัตรังสี   การท านายต าแหน่งและสมบติัของธาตุในตารางธาตุ  ธาตุและสารประกอบใน
ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ขอ้มูล   บนัทึกจดักลุ่มขอ้มูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ สามารถน าเสนอ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้   
1. จดัเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมเม่ือทราบเลขอะตอมชองธาตุ พร้อมทั้งระบุหมู่ คาบท่ีและกลุ่มของ

ธาตุในตารางธาตุได ้
2. บอกแนวคิดของนกัวิทยาศาสตร์ในยุคต่าง  ๆ  เก่ียวกบัการจดัธาตุเป็นหมวดหมู่จนไดเ้ป็นตาราง    

ธาตุ  พร้อมทั้งระบุปัญหาของการจดัได ้
3. สรุปแนวโน้มของสมบัติต่าง ๆ ของธาตุตามหมู่และตามคาบเก่ียวกับขนาดอะตอม   รัศมี     

ไอออน   พลงังานไอออไนเซชนั  อิเล็กโทรเนกาติวตีิ   สัมพรรคภาคอิเล็กตรอน   จุดหลอมเหลวและจุดเดือด  
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบได ้

4.  ค  านวณหาเลขออกซิเดชนัของธาตุในสารประกอบและไอออนต่าง ๆ พร้อมทั้งเปรียบเทียบเลข    
ออกซิเดชนัของธาตุโลหะและอโลหะได ้

5.  บอกเหตุผลท่ีแสดงวา่มีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคชองสารหรือพนัธะเคมีได ้
6.  อธิบายเก่ียวกบักฎออกเตด   การเกิดพนัธะไอออนิกและโครงสร้างของสารประกอบไอออนิกด ์
7.  เขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิกได ้
8.  อธิบายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิกและสมบติับาง      

ประการของสารประกอบไอออนิกได ้
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9.  อธิบายเก่ียวกบัปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก  พร้อมทั้งเขียนสมการไอออนิกและสมการ     

ไอออนิกสุทธิได ้
10.  ท าการทดลอง รวบรวมขอ้มูล จดักระท าขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูลและสรุปผลการทดลอง      

เกี ่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงพลงังานของสารประกอบไอออนิกเมื ่อละลายในน ้ าและปฏิกิริยาของง
สารประกอบบไอออนิกได ้

11.  อธิบายเก่ียวกบัการเกิดพนัธะโคเวเลนตใ์นโมเลกุลของไฮโดรเจนได ้
12.  อธิบายการเกิดพนัธะและระบุชนิดของพนัธะโคเวเลนตใ์นโมเลกุลได ้
13.  แสดงโครงสร้างของโมเลกุลเวเลนตด์ว้ยโครงสร้างลิวอิสได ้
14.  ยกตวัอยา่งโมเลกุลโคเวเลนตท่ี์ไม่เป็นไปตามกฎออกเตดได ้
15.  เขียนสูตรและเรียกช่ือสารโคเวเลนตไ์ด ้
16.  ใชค้วามรู้เร่ืองความยาวพนัธะและพลงังานพนัธะระบุชนิดของพนัธะโคเวเลนตไ์ด้ 
17.  ใชค้่าพลงังานพนัธะค านวณหาพลงังานท่ีเปล่ียนแปลงของปฏิกิริยาได ้
18.  อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างของสารโคเวเลนตท่ี์มีโครงสร้างเรโซแนนซ์ได ้
19.  ท านายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ เม่ือทราบจ านวนพนัธะและจ านวนอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียว      

รอบอะตอมกลางได ้
20.  อธิบายสภาพขั้วและทิศทางของขั้วของพนัธะโคเวเลนตแ์ละของโมเลกุลโคเวเลนตไ์ด ้
21.  ระบุชนิดของแรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ รวมทั้งอธิบายความสัมพนัธ์ของแรง     

ยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลกบัจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารโคเวเลนตไ์ด ้
22.  บอกสมบติัท่ีแตกต่างกนัของสารโคเวเลนตป์ระเภทโมเลกุลไม่มีขั้ว  โมเลกุลมีขั้วและโครงผลึก

ร่างตาข่ายได ้
23.  อธิบายการเกิดพนัธะโลหะและใชค้วามรู้เร่ืองพนัธะโลหะอธิบายสมบติัของโลหะได ้
24.  สรุปสมบติัของธาตุและสารประกอบของธาตุตามคาบเก่ียวกบัจุดหลอมเหลว  จุดเดือดความ

เป็นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรดแ์ละออกไซดข์องธาตุในคาบท่ี 2 และ 3  ได ้
25.  เปรียบเทียบสมบติัของธาตุไฮโดรเจนกบัธาตุหมู่ IA และหมู่ VIIA ได ้
26.  อธิบายสมบติัของธาตุก่ึงโลหะ ธาตุกมัมนัตรังสี  และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์     

บางปฏิกิริยาได ้
27.  ท าการทดลอง   รวบรวมข้อมูล   แปลความหมายข้อมูลและสรุปผลการทดลองเพื่อศึกษา      

สมบติัและปฏิกิริยาเคมีของธาตุหมู่ IA    IIA   VIIA  และธาตุแทรนซิชนัรวมทั้งท านายต าแหน่งธาตุใน
ตารางธาตุเม่ือทราบสมบติัของธาตุได ้

28.  บอกสมบติั ประโยชน์และโทษของธาตุและสารประกอบท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม    ได ้
 
รวมทั้งหมด   28  ผลการเรียนรู้ 
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รหัสวชิา  ว30222    เคมีเพิม่เติม  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5   ภาคเรียนที ่ 1  เวลา  60  คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ   
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาวเิคราะห์   ระยะห่างระหวา่งอนุภาคของสาร   พลงังานท่ียึดเหน่ียวอนุภาค  สมบติัของสารใน
สถานะของแข็ง  ของเหลว และก๊าซ  สมบติัของก๊าซท่ีต่างจากสารในสถานะอ่ืน  สมบติัของแก๊สท่ีอธิบาย
ด้วยทฤษฎีจลน์ของก๊าซ กฎของก๊าซ  การเตรียมสารละลาย  สถานะของสารละลาย  ความเข้มข้นของ
สารละลายในหน่วยต่าง ๆ  สมบติับางประการของสารละลายท่ีแตกต่างจากสารบริสุทธ์ิ  ปริมาณและชนิด
ของตวัละลายท่ีมีความสัมพนัธ์กบัจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมีซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กับการเปล่ียนแปลงพลังงานเน่ืองจากการเกิดพนัธะและการสลายพนัธะ  การเขียนสมการแสดงการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี  การเกิดปฏิกิริยาเคมีเม่ืออนุภาคสารตั้งตน้มีการชนกนัเก่ียวกบัทิศทางและพลงังาน  ปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีท าใหอ้ตัราการเกิดปฏิกิริยาเปล่ียนแปลง   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ขอ้มูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายระยะห่างระหวา่งอนุภาคของสารในสถานะของแขง็  ของเหลว และก๊าซ 
2. ทดลอง อธิบาย มุมระหวา่งโมเลกุลหรืออะตอม 
3. อธิบาย เปรียบเทียบพลงังานยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคของสารในสถานะของแขง็ ของเหลว 

และก๊าซ 
4. ทดลอง  อธิบาย สมบติัของก๊าซเก่ียวกบัปริมาตรและการแพร่ 
5. ทดลอง  อธิบาย  ค  านวณปริมาณสัมพนัธ์ของก๊าซ  กฎของก๊าซ 
6. อธิบายทฤษฎีจลน์ของก๊าซ  การน าทฤษฎีจลน์ของก๊าซไปอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
7. อธิบายสมบติัของของเหลวเก่ียวกบัการระเหย  การเกิดความดนัไอและการเดือด 
8. อธิบายสมบติัของของแขง็เก่ียวกบัการหลอมเหลว  การละลายและการตกผลึก 
9. อธิบาย  บอกความหมายของหน่วยของความเขม้ขน้ของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ 
10. ทดลอง  อธิบาย การเตรียมสารละลาย  สถานะของสารละลาย  และความเขม้ขน้  
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11.  ค  านวณปริมาณต่าง ๆ ในการเตรียมสารละลาย  ความเขม้ขน้ของสารละลาย และจุดเดือดจุด 

หลอมเหลวของสารละลายเม่ือมีปริมาณตวัละลายเปล่ียนไป 
   12.  อธิบาย ทดลอง ค านวณหาค่าจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารละลายท่ีมีค่าความเขม้ขน้ต่าง ๆ 

เม่ือก าหนดค่า Kb  และ Kf ให ้
13.  ทดลอง ค านวณ  อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี  พลงังานกบัการด าเนินไปของ 

ปฏิกิริยาเคมี  อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
14.  อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ทิศทางและพลงังานในการชนกนัของอนุภาค 
15.  อธิบาย  เขียนกราฟแสดงการเปล่ียนแปลงพลงังานและการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี 
16.  ทดลอง  อธิบาย ปัจจยัเก่ียวกบัความเขม้ขน้ และพื้นท่ีผวิของสารต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
17.  ทดลอง  อธิบาย    ปัจจยัเก่ียวกบัอุณหภูมิและตวัเร่ง และตวัหน่วงของสารท่ีมีต่ออตัราการ 

เกิดปฏิกิริยาเคมี 
18.  อธิบาย ทดลองสมบติัของตวัเร่งปฏิกิริยา  ต่อการเปล่ียนแปลงปฏิกิริยาเคมี 

 
รวมทั้งหมด   18   ผลการเรียนรู้ 
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รายวชิา  ว30223    เคมีเพิม่เติม  3   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5   ภาคเรียนที ่ 2  เวลา   60   คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ   
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาวิเคราะห์   ปริมาณสัมพนัธ์ของสารทุกสารในสมการเคมีท่ีดุลแล้ว  การค านวณหาจ านวน
อนุภาค โมล มวลหรือปริมาตร  สูตรอยา่งง่าย และสูตรโมเลกุล มวลเป็นร้อยละของธาตุจากสูตรเคมี ปริมาณ
สัมพันธ์ของสารต่าง ๆ ในสมการเคมีท่ีดุลแล้ว ปฏิกิริยาของสารบางชนิดท่ีเป็นปฏิกิริยาผนักลับได ้ 
ค  านวณหาค่าคงท่ีสมดุล  ความสัมพนัธ์ระหว่างความเขม้ขน้ของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุล  การรบกวน
สมดุลโดยการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ  ความเขม้ขน้หรือความดนั  การน าผลการเปล่ียนแปลงในการรบกวน
ภาวะสมดุลไปใชใ้นอุตสาหกรรม  ความเป็นกรด – เบส ตามทฤษฎีอาร์เรเนียส  เบริลสเตด – ลาวรี  ลิวอิส  
ความแรงของกรด  กรดกบัเบสท่ีมีความแรงแตกต่างกนัในการแตกตวัเป็นไอออน  ค านวณหาค่า pH  และ
ค่าคงท่ีสมดุลของกรดและเบสในสารละลายกรด – เบส     

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น
ขอ้มูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ  น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. ค านวณหาสูตรเอมพิริกลั  และสูตรโมเลกุล    มวลเป็นค่าร้อยละจากสูตรโมเลกุล 
2. อธิบาย  ค  านวณ ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนอนุภาค  โมล  มวลของสาร และปริมาตรท่ี STP.  

ของสารในสมการเคมี 
3. อธิบาย ทดลอง ปฏิกิริยาเคมีท่ีผนักลบัได ้ ภาวะสมดุลของปฏิกิริยา และค่าคงท่ีสมดุล 
4. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าคงท่ีสมดุลกบัสมการเคมี 
5. ค านวณหาค่าคงท่ีสมดุล  ของปฏิกิริยาเคมีประเภทต่าง ๆ 
6. อธิบาย  ทดลอง ผลของการเปล่ียนแปลงปัจจยัความเขม้ขน้  ความดนั  และอุณหภูมิ ต่อภาวะ 

สมดุลของปฏิกิริยาเคมี 
7. อธิบายหลกัการของ เลอชาเตอริเอ     การน าหลกัของเลอชาเตอริเอไปใชใ้นอุตสาหกรรม 
8. ทดลอง  อธิบาย สารละลายอิเล็กโทรไลต ์ สารละลายกรด  สารละลายเบส และไอออนใน 

สารละลายกรดและสารละลายเบส 
9. ทดลอง  อธิบาย ทฤษฎีกรด – เบส ของอาร์เรเนียส  เบริลสเตด และลิวอิส 
10. อธิบายและบอกคู่กรด – เบสของสารในปฏิกิริยาเคมี 
11. ค านวณ อธิบาย ค่า pH และ ค่าต่าง ๆ  ในการแตกตวัของกรด – เบส ได ้

รวมทั้งหมด   11   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว30224    เคมีเพิม่เติม  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5, 6 ภาคเรียนที ่ 2, 1  เวลา  60  คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ ถึงปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี         การถ่ายโอนอิเลคตรอนระหว่างโลหะกบัไอออนของ
โลหะ   เลขออกวิเดชนั   ปฏิกิริยารีดอกซ์  การดุลสมการรีดอกซ์   เซลล์ไฟฟ้าเคมี แผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมี  
คร่ึงเซลลไ์ฟฟ้ามาตรฐาน ( SHE )    การหาค่าศกัยไ์ฟฟ้าของเซลล ์  ปฏิกิริยาในเซลล์กลัวานิกและเซลล์อิเลค
โตรไลต ์  ประเภทของเซลล์กลัป์วานิก  กระบวนการอิเลคโตรลิซิส    การแยกสารละลายดว้ยกระแสไฟฟ้า    
การชุบโลหะ การท าโลหะให้บริสุทธ์ิ   การผุกร่อนของโลหะและการป้องกนั   การท าอิเลคโตรไดอะลิซิสน ้ าทะเล    
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเซลล์ไฟฟ้าเคมี   อุตสาหกรรมแร่   อุตสาหกรรมเซรามิกส์   
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโซเดียมคลอไรด ์  อุตสาหกรรมปุ๋ย   

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ส ารวจตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล ทดลอง และอธิบายความหมายของไฟฟ้าเคมีได้ 
 2.  ส ารวจ สืบคน้ขอ้มูล วเิคราะห์และน าเสนอเก่ียวกบัปฏิกิริยารีดอกซ์และการดุลสมการรีดอกซ์ 
 3.  ส ารวจตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายเก่ียวกบัโครงสร้าง หนา้ท่ี ประโยชน์และโทษของเซลล์
กลัป์วานิก และเซลลอิ์เลคโตรไลต ์
 4.  ส ารวจ สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปรายและน าเสนอเก่ียวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเซลลไ์ฟฟ้าเคมี 
 5. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและน าเสนอเก่ียวกบัอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโซเดียมคลอไรดแ์ละอุตสาหกรรมปุ๋ย 
 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
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อธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว30225    เคมีเพิม่เติม  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ภาคเรียนที ่ 1, 2  เวลา  60  คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา  วิเคราะห์ ถึงโครงสร้าง  สมบติั  การเกิดปฏิกิริยาและการน าไปใช้ประโยชน์   สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน อลักอฮอลล์   กรดอินทรีย ์  เอสเทอร์   แอลดีไฮด์   คีโตน   อีเทอร์  เอมีนและเอไมด์  พอลิเมอร์   
กระบวนการพอลิเมอไรเซชนั  ผลิตภณัฑ์จากพอลิเมอร์และการน าไปใช้ประโยชน์  พลาสติก  เส้นใย   ยาง
และกาว   สารชีวโมเลกุล   คาร์โบไฮเดรต   ไขมนั   โปรตีน    กรดนิวคลีอิค   เอนไซมแ์ละฮอร์โมน   

โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล
และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ส ารวจตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัโครงสร้างและคุณสมบติัของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่าง ๆ 
 2. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายและอภิปรายเก่ียวกบัการส ารวจและขดุเจาะแหล่งปิโตรเลียม 
 3. ส ารวจตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายเก่ียวกบักระบวนการกลัน่ล าดบัส่วนน ้ ามนัดิบ น าเสนอ
ถึงประโยชน์และผลกระทบท่ีเกิดจากการน าผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 4. ส ารวจตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล อธิบายและอภิปรายเก่ียวกบัพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ 
 5. สืบคน้ขอ้มูล น าเสนอประโยชน์และโทษของพลาสติก เส้นใย ยางสังเคราะห์และการสังเคราะห์ 
 6. ส ารวจ สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์และน าเสนอเก่ียวกบัโครงสร้าง คุณสมบติั บทบาทหน้าท่ีและ
แหล่งอาหารท่ีใหค้าร์โบไฮเดรท ไขมนั โปรตีน และกรดนิคลีอิค 
 
รวมทั้งหมด   6   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ว30241    ชีววทิยาเพิม่เติม  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  4 ภาคเรียนที ่ 2       เวลา   60   คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ           
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ ธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การใช้กล้องจุลทรรศน์
โครงสร้างทางเคมี   หนา้ท่ี  ประเภทของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ  ท่ีเป็นองคป์ระกอบของส่ิงมีชีวติ  เปรียบ 
เทียบปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต      กลไกการท างานและปัจจยัท่ีควบคุมการท างานของ
เอนไซม ์  เซลล์และโครงสร้างของเซลล์จากกลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอน    กลไกการเคล่ือนท่ีของสารผา่น
เขา้ – ออกเซลล์   การส่ือสารระหวา่งเซลล์   เปรียบเทียบขบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส  แบบไมโอซิส  
ของส่ิงมีชีวติ   การเปล่ียนสภาพของเซลล ์  ความสัมพนัธ์ของเน้ือเยือ่อวยัวะ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้   การส ารวจตรวจสอบ   การสืบคน้
ขอ้มูลและการอภิปราย    เพื่อใหเ้กิดความรู้   ความคิด ความเขา้ใจ   สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความ 
สามารถในการตดัสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั    มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม    คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวติ 
2. อธิบายและสรุปเก่ียวกบักระบวนการทางชีววทิยาท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
3. น าวธีิการทางวทิยาศาสตร์มาทดลอง อภิปราย และสรุปเก่ียวกบัชีววทิยา 
4. อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ท่ีของสารเคมีในเซลลข์องส่ิงมีชีวติ 
5. สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และอธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของส่วนประกอบภายในเซลลท่ี์ศึกษาดว้ย 

กลอ้งจุลทรรศน์ 
6. อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการล าเลียงสารผา่นเซลลแ์ละการส่ือสารระหวา่งเซลล ์
7. ทดลองสรุปและเปรียบเทียบเก่ียวกบัการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซิสและไมโอซิส 
8. อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการชราภาพของเซลล ์และความสัมพนัธ์ระหวา่งเซลล ์เน้ือเยือ่ อวยัวะและ 

ระบบต่างของร่างกาย 
 

รวมทั้งหมด   8   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว30242    ชีววทิยาเพิม่เติม  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  5 ภาคเรียนที ่ 1               เวลา  60  คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ       
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา  วิเคราะห์ การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม    โครโมโซมของคน    โรคท่ีเกิดจากความ
ผิดปกติของโครโมโซม   โครงสร้าง  สมบติัและการท างานของสารพนัธุกรรม   การเกิดมิวเทชนั   ปัจจยัท่ี
ท าให้เกิดวิวฒันาการ    เทคโนโลยีชีวภาพ   มาประยุกต์ใชใ้นการเพิ่มผลผลิตการเกษตร    การแพทย ์  การ
อุตสาหกรรม  มาจดัจ าแนกส่ิงมีชีวติออกเป็นหมวดหมู่ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้   การส ารวจตรวจสอบ   การสืบคน้
ขอ้มูลและการอภิปราย  เพื ่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงที่เ รียนรู้ มี
ความสามารถในการตดัสินใจ น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั    มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม    คุณธรรม
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้   

พนัธ์ุศาสตร์ 
 1.  สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย วเิคราะห์ และอธิบายสรุปการคน้พบกฎการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
 2.  สืบค้นข้อมูล อภิปรายและวิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรมท่ีนอกเหนือกฎของ                 
เมนเดลและความแปรผนัทางพนัธุกรรม 
 3. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัโครโมโซม โครงสร้าง หนา้ท่ีและสมบติัของสาร                 
พนัธุกรรม 
 4.   สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย วเิคราะห์และสรุปเก่ียวกบัการเกิดมิวเทชนั และผลของการเกิดมิวเทชนั 
 5.   สืบคน้ข้อมูล อภิปราย น าเสนอและน าความรู้เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ให้เป็น                 
ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ววิฒันาการ 
 1. สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และอธิบายเก่ียวกบัหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนการเกิดววิฒันาการ                 
ของส่ิงมีชีวติ 
 2. สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และอธิบายเปรียบเทียบ แนวคิดเก่ียวกบัววิฒันาการของลามาร์ค และ                  
ชาลส์ ดาร์วนิ 
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 3. ส ารวจตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัการหาความถ่ีของแอลลี และ                 
ความถ่ีของจีโนไทป์ในประชากรและปัจจยัท่ีมีผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความถ่ีของแอลลี  และความถ่ี
ของจีโนไทป์ในประชากร 
 4. สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของส่ิงมีชีวติ และน าเสนอ                 
ผลกระทบจากการพฒันาดา้นเทคโนโลยต่ีอการเกิดววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 1.   สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.   ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ                  
การจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวติ การตั้งช่ือของส่ิงมีชีวติ พร้อมทั้งระบุเกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนกกลุ่มส่ิงมีชีวติ 
 3.  สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ อภิปรายและสรุปลักษณะท่ีเหมือนและแตกต่างกันของ                 
ส่ิงมีชีวติในอาณาจกัรต่าง ๆ 
 4.  สืบค้นข้อมูล อภิปรายและน าเสนอคุณค่าของความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตกับการใช ้                
ประโยชน์ของมนุษยท่ี์มีผลต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 5. สืบค้นข้อมูล อภิปรายเก่ียวกับสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย                  
รวมทั้งตระหนกัถึงผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 6.  สร้างสถานการณ์จ าลองแสดงถึงการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการอยู ่                
รอดของส่ิงมีชีวติ 
 7.  วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปได้ว่าการอยู่รอดของส่ิงมีชีวิตสัมพนัธ์กับความหลากหลายของ                 
ส่ิงมีชีวติ 
 
รวมทั้งหมด    16   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว30243    ชีววทิยาเพิม่เติม  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ภาคเรียนที ่ 2               เวลา  60  คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา  วิเคราะห์  ขบวนการและวิธีการเอาอาหารเขา้สู่เซลล์ร่างกายของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว   และ
สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั  ประเภทการยอ่ยอาหารในส่ิงมีชีวติ     เปรียบเทียบโครงสร้าง   หนา้ท่ีในระบบยอ่ย
อาหารของสัตวมี์กระดูกสันหลงัและมนุษย ์  ขบวนการสลายสารอาหารระดบัเซลล์     เพื่อให้ไดพ้ลงังาน   
โครงสร้างการหายใจของส่ิงมีชีวิตและขบวนการควบคุมการแลกเปล่ียนแก๊สในมนุษย ์  โครงสร้างระบบ
ขบัถ่ายของส่ิงมีชีวิต   ขบวนการล าเลียงสารเขา้ – ออกจากเซลล์ร่างกาย      โครงสร้างหน้าท่ีของระบบ
ล าเลียงสารในร่างกาย    ส่วนประกอบของเลือด   หมู่เลือด   โครงสร้างหนา้ท่ีและกลไกการท างานของระบบ
ภูมิคุม้กนัโรคของมนุษย ์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้   การส ารวจตรวจสอบ   การสืบคน้
ขอ้มูลและการอภิปราย    เพื่อให้เกิดความรู้   ความคิด ความเขา้ใจ   สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
การตดัสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั    มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม    คุณธรรมและค่านิยมท่ี
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ส ารวจตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัโครงสร้างและการท างานของระบบ                 
ยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อใหไ้ดพ้ลงังานในร่างกายของสัตวแ์ละมนุษย ์
 2. ส ารวจตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตว ์                
และมนุษยโ์ดยการท างานของระบบหายใจ ระบบขบัถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน ้ าเหลือง และการสร้าง
ภูมิคุม้กนั 
 3. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสามารถน าความรู้เร่ือง การย่อยอาหารและการสลายสารอาหาร                 
เพื่อใหไ้ดพ้ลงังาน และการรักษาดุลยภาพของสัตวแ์ละมนุษยม์าประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
 
รวมทั้งหมด   3   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว30244    ชีววทิยาเพิม่เติม  4                      กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์   

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5, 6      ภาคเรียนที ่ 2,1    เวลา  60  คาบ จ านวน   1.5   หน่วยกติ  
                      
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

                 ศึกษา   วิเคราะห์   โครงสร้างเน้ือเยื่อและหนา้ท่ี ส่วนล าตน้ และรากของพืช การเจริญเติบโตของ
ส่วนล าตน้ ราก ของพืช โครงสร้างของดอก การสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุของพืชดอก การถ่ายละอองเรณู การ
ปฏิสนธิ และวฏัจกัรของพืช การเกิดผล เมล็ด และการงอกของเมล็ด โครงสร้าง และหน้าท่ีของใบ การ
คน้ควา้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง
แรงวตัถุท่ีใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง ปัจจยับางประการท่ีมีผลต่ออตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
การแลกเปล่ียนก๊าซ การคายน ้ า การล าเลียงสารในพืช การควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และการร
ตอบสนองของพืชต่อส่ิงแวดลอ้ม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์     การสืบค้นข้อมูล   การอภิปราย   การวิเคราะห์    การ
เปรียบเทียบ   การส ารวจตรวจสอบ     การทดลอง    เพื่อให้เกิดความรู้    ความคิด    ความเข้าใจ    มี
ความสามารถในการคิดท่ีจะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั   มีจริยธรรม    คุณธรรม    และค่านิยมท่ี
เหมาะสม    
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายเก่ียวกบัโครงสร้างเน้ือเยื่อและหนา้ท่ี  ส่วนของรากของพืช 

2.  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายเก่ียวกบัโครงสร้างเน้ือเยือ่และหนา้ท่ี  ส่วนล าตน้ของพืช 

3.  สืบคน้  อภิปรายการเจริญเติบโตของส่วนล าตน้และรากของพืช 

4.  อภิปรายโครงสร้างของดอก 
5.  อภิปรายโครงสร้างและหนา้ท่ีของใบ 

6.  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายสรุปเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนแก๊ส  การคายน ้ า  การล าเลียง     
สารในพืช 

7.  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายการคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
8.  อภิปรายปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
9.  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายแรงวตัถุท่ีใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
10. อภิปรายปัจจยับางประการท่ีมีผลต่ออตัราสังเคราะห์ดว้ยแสง 
11. ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายการสร้างเซลสืบพนัธ์ของพืชดอก  การถ่ายละอองเรณู       

การปฏิสนธิ 
12. อภิปรายการเกิดผล  เมล็ดและการงอกของเมล็ด 
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13. ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปราย  ยกตวัอยา่งฮอร์โมนและหนา้ท่ีฮอร์โมนของพืช 

14. อภิปรายการตอบสนองของพืชต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

รวมทั้งหมด   14   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว30245    ชีววทิยาเพิม่เติม 5                    กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์    

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่ 1, 2  เวลา  60  คาบ  จ านวน   1.5   หน่วยกติ  

                       
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  วิเคราะห์และท ากิจกรรมเก่ียวกบัระบบโครงร่างของร่างกาย  ลกัษณะโครงร่างแข็ง  โครง
กระดูกของคน  ชนิดของกลา้มเน้ือ  กลไกการหดตวัและการเคล่ือนไหวของสัตว ์ โครงสร้างและการท างาน
ของเซลล์ประสาท  สมองและไขสันหลงั  การท างานของระบบประสาท  อวยัวะรับสัมผสั  ฮอร์โมนจาก
ต่อมไร้ท่อท่ีส าคญัในร่างกาย  การหลัง่และการออกฤทธ์ิของฮอร์โมน  การสืบพนัธ์ุทั้งอาศยัเพศและไม่อาศยั
เพศ  อวยัวะสืบพนัธ์ุของเพศชายและเพศหญิง  การคุมก าเนิด  การเจริญเติบโต  ระยะเอมบริโอและระยะหลงั
เอมบริโอ  ศึกษากลไกการเกิดพฤติกรรม  ท าปฏิบติัการและศึกษาพฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด  พฤติกรรม
การเรียนรู้  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัการพฒันาการของระบบประสาท  พฤติกรรมทาง
สังคมของสัตว ์  

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบคน้ขอ้มูล  การอภิปราย  การวเิคราะห์  การเปรียบเทียบ  
การส ารวจตรวจสอบ  การทดลอง  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  มีความสามารถในการคิดท่ีจะ
น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายเก่ียวกบัวิธีการรับรู้และตอบสนองต่อส่ิงเร้าของโปรโตซัว    
และสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงับางชนิด 

2. ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายเก่ียวกบัส่วนประกอบและหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของเซล    
ประสาท 

3. สืบคน้  อภิปราย  จ  าแนกชนิดของเซลลป์ระสาทตามหนา้ท่ีและรูปร่างของเซลลป์ระสาท 

4. อภิปรายการเคล่ือนท่ีของกระแสประสาทในเซลล์ประสาทและการถ่ายทอดกระแสประสาท    
จากเซลลป์ระสาทหน่ึงไปยงัเซลลป์ระสาทอีกเซลลห์น่ึง 

5. อภิปรายเปรียบเทียบพฒันาการทางสมองส่วนต่าง ๆ ของสัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงัชนิดต่าง ๆ  
6. ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายสรุปส่วนต่าง ๆ ท่ีส าคญัของสมองรวมทั้งหน้าท่ีของส่วน    

นั้น ๆ และจ าแนกประเภทของเส้นประสาทสมองตามหนา้ท่ี 

7. ส ารวจตรวจสอบ  สืบค้น  อภิปรายการคน้ควา้ส่วนประกอบพร้อมทั้งหน้าท่ีของไขสันหลัง    
และอธิบายทิศทางการเคล่ือนท่ีของกระแสประสาทผา่นไขสันหลงั 

8. อภิปรายปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในการท างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาท    
อตัโนมติั 
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9. ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายโครงสร้างและการท างานของอวยัวะรับสัมผสัแต่ละชนิด 
10. อภิปรายถึงความส าคัญของระบบประสาทและอวยัวะรับสัมผสัต่อการด ารงชีวิตและวิธี      

ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนต่อระบบประสาท 

11. ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายต าแหน่งของต่อมไร้ท่อท่ีส าคญัของคน รวมทั้งชนิดของ      
ฮอร์โมนส าคญัท่ีสร้างจากต่อมไร้ท่อนั้น 

12. อภิปรายบทบาทและหนา้ท่ีของฮอร์โมน 
 
รวมทั้งหมด   12   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว30246    ชีววทิยาเพิม่เติม 5  (พเิศษ)       กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์    

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6    ภาคเรียนที ่  2  เวลา  80  คาบ  จ านวน   2.0   หน่วยกติ  

                       
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  วิเคราะห์และท ากิจกรรมเก่ียวกบัระบบโครงร่างของร่างกาย  ลกัษณะโครงร่างแข็ง  โครง
กระดูกของคน  ชนิดของกลา้มเน้ือ  กลไกการหดตวัและการเคล่ือนไหวของสัตว ์ โครงสร้างและการท างาน
ของเซลล์ประสาท  สมองและไขสันหลงั  การท างานของระบบประสาท  อวยัวะรับสัมผสั  ฮอร์โมนจาก
ต่อมไร้ท่อท่ีส าคญัในร่างกาย  การหลัง่และการออกฤทธ์ิของฮอร์โมน  การสืบพนัธ์ุทั้งอาศยัเพศและไม่อาศยั
เพศ  อวยัวะสืบพนัธ์ุของเพศชายและเพศหญิง  การคุมก าเนิด  การเจริญเติบโต  ระยะเอมบริโอและระยะหลงั
เอมบริโอ  ศึกษากลไกการเกิดพฤติกรรม  ท าปฏิบติัการและศึกษาพฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด  พฤติกรรม
การเรียนรู้  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัการพฒันาการของระบบประสาท  พฤติกรรมทาง
สังคมของสัตว ์  

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบคน้ขอ้มูล  การอภิปราย  การวเิคราะห์  การเปรียบเทียบ  
การส ารวจตรวจสอบ  การทดลอง  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  มีความสามารถในการคิดท่ีจะ
น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายเก่ียวกบัวิธีการรับรู้และตอบสนองต่อส่ิงเร้าของโปรโตซัว    
และสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงับางชนิด 

2. ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายเก่ียวกบัส่วนประกอบและหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของเซล    
ประสาท 

3. สืบคน้  อภิปราย  จ  าแนกชนิดของเซลลป์ระสาทตามหนา้ท่ีและรูปร่างของเซลลป์ระสาท 

4. อภิปรายการเคล่ือนท่ีของกระแสประสาทในเซลล์ประสาทและการถ่ายทอดกระแสประสาท    
จากเซลลป์ระสาทหน่ึงไปยงัเซลลป์ระสาทอีกเซลลห์น่ึง 

5. อภิปรายเปรียบเทียบพฒันาการทางสมองส่วนต่าง ๆ ของสัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงัชนิดต่าง ๆ  
6. ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายสรุปส่วนต่าง ๆ ท่ีส าคญัของสมองรวมทั้งหน้าท่ีของส่วน    

นั้น ๆ และจ าแนกประเภทของเส้นประสาทสมองตามหนา้ท่ี 

7. ส ารวจตรวจสอบ  สืบค้น  อภิปรายการคน้ควา้ส่วนประกอบพร้อมทั้งหน้าท่ีของไขสันหลัง    
และอธิบายทิศทางการเคล่ือนท่ีของกระแสประสาทผา่นไขสันหลงั 

8. อภิปรายปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในการท างานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาท    
อตัโนมติั 
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9. ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายโครงสร้างและการท างานของอวยัวะรับสัมผสัแต่ละชนิด 
10. อภิปรายถึงความส าคัญของระบบประสาทและอวยัวะรับสัมผสัต่อการด ารงชีวิตและวิธี      

ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนต่อระบบประสาท 

11. ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้  อภิปรายต าแหน่งของต่อมไร้ท่อท่ีส าคญัของคน รวมทั้งชนิดของ      
ฮอร์โมนส าคญัท่ีสร้างจากต่อมไร้ท่อนั้น 

12. อภิปรายบทบาทและหนา้ท่ีของฮอร์โมน 
 
รวมทั้งหมด   12   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา    ว30281    เทคนิคปฏิบัติการวทิย์ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่1  เวลา    40    คาบ       จ านวน  1.0  หน่วยกติ 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษากระบวนการแก้ปัญหาและสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับเทคนิคปฏิบติัการพื้นฐานทางชีววิทยา   
เก่ียวกบัระบบนิเวศ    เน้ือเยือ่พืชและสัตว ์   เทคนิคทางจุลชีววทิยาและเทคนิคการสกดัดีเอน็เอจากพืช 

 ศึกษาวธีิการแกปั้ญหาทางเคมีเก่ียวกบัการวิเคราะห์หาปริมาณของวิตามินซีในผกัและผลไม ้ สมบติั
ของแร่ยปิซมัท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม  ภาวะและปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก   ผลของสารประกอบแฮไลด์ท่ีมีต่อ
สุขภาพ 

 เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้  มีความกระตือรือร้นในกระบวนการค้นควา้  มีทักษะในการใช้
เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิบติัการพื้นฐานทางชีววิทยาและเคมี  มีจิตวิทยาศาสตร์   คุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการคน้ควา้หาขอ้มูลในเร่ืองท่ีสนใจ  รวมทั้งวิธีการทดลองและเทคนิคท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 2.  มีทกัษะในการใชว้สัดุอุปกรณ์  เลือกใชห้รือดดัแปลงอุปกรณ์และวสัดุทางชีววิทยาเพื่อใชใ้นการ
ทดลองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
 3.  สามารถน าทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางชีววิทยามาประยุกตใ์ชแ้กปั้ญหา
พื้นฐานทางชีววทิยา 
 4.  มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้และมีทกัษะปฏิบติัการเบ้ืองตน้ทางเคมี 

 5.  มีความรู้ในเทคนิคการไทเทรตและสามารถปฏิบติัการการทดลอง วิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซี
ในผกัและผลไม ้

 6.  มีทกัษะในการแกปั้ญหาและสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 7.  มีความรู้และความคิดริเร่ิมในการสร้างสรรคผ์ลงานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 8.  มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์และความสามารถในการตดัสินใจ 
 
รวมทั้งหมด    8    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา    ว30282    โครงงานวทิย์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่2  เวลา    20    คาบ       จ านวน  0.5  หน่วยกติ 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา สืบคน้ วิเคราะห์ อภิปราย และทดลอง เก่ียวกบัเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินน ามาจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ประเภทส ารวจ ประเภททดลอง ประเภททฤษฎี และประเภท
ประดิษฐ ์หรือทั้งส่ีประเภท การเขียนเคา้โครงของโครงงาน การวางแผนการทดลอง และด าเนินการตามตาม
เคา้โครงการน าเสนอผลงานไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่ายตาม
รูปแบบได ้

เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์    สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การทดลอง การปฏิบติัจริง  การใช้กระบวนการกลุ่มในการ
เรียนรู้   การใชแ้หล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยี  การวดัและประเมินผลใชว้ิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง
ให้สอดคลอ้งกบัสาระ ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ และความสามารถด้านการอ่าน คิด
วเิคราะห์ และเขียน ท่ีตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใชท้กัษะทางวทิยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้เบ้ืองตน้ได ้ 
2.  อธิบาย  น าเสนอวธีิการแกปั้ญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดใหด้ว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์  
3. ใชเ้คร่ืองมือพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์แกปั้ญหาท่ีก าหนดให้ไดถู้กตอ้ง

เหมาะสมตามขั้นตอนและปลอดภยั  
4. คิดและเลือกเร่ืองโครงงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  
5. ศึกษาปัญหาทางวทิยาศาสตร์ท่ีตนเองสนใจโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีเหมาะสม 
6. ท าโครงงานโดยอาศยัทกัษะทางวทิยาศาสตร์ไดเ้หมาะสม 
 

 

รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา    ว30283    เทคนิคปฏิบัติการวทิย์ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่2  เวลา    40    คาบ       จ านวน  1.0  หน่วยกติ 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ฝึกกระบวนการคิดและการทดลองแกปั้ญหาทางฟิสิกส์เก่ียวกบัการวดัระยะทาง  เวลา  อุณหภูมิ ใน
ระดบัขนาดท่ีแตกต่างกนัจากการใชใ้นชีวติประจ าวนั  การวดัปริมาณทางไฟฟ้า  ความผิดพลาดและขอบเขต
ของการวดั 
 ศึกษาวธีิการและลงมือปฏิบติัการ  คน้ควา้ความรู้ท่ีตอ้งการผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ศึกษาการวดั
และประมวลผลขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบัวงจรควบคุม การเขียน
โปรแกรม 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิบติัการพื้นฐานทางฟิสิกส์  เพิ่มทกัษะความช านาญ
และความรู้ในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดว้ยตนเองผา่นตวัช่วยเหลือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใชว้งจร
ควบคุมร่วมกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการอ่านค่าและประมวลผลขอ้มูลในการท าโครงงาน  การทดลอง
ต่าง ๆ และมีจิตวทิยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้และความเขา้ใจหลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวดั 
 2.  มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือวดัต่าง ๆ 
 3.  มีความละเอียดรอบคอบและระมดัระวงัในการใชเ้คร่ืองมือวดั 
 4.  ปฏิบติัการ คน้ควา้ความรู้ท่ีตอ้งการผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 5.  ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 
 6.  ใชโ้ปรแกรมส าเร็จดว้ยตนเองผา่นตวัช่วยเหลือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
 7.  ใชว้งจรควบคุมในการวดัผลและการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 8.  ออกแบบและท าการทดลองเล็ก ๆ ท่ีใชว้งจรควบคุมร่วมกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการอ่านค่า
และประมวลผลขอ้มูล  

 

รวมทั้งหมด    8    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา    ว30284    โครงงานวทิย์ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 , 6 ภาคเรียนที ่1 , 2  เวลา    40    คาบ       จ านวน  1.0  หน่วยกติ 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา สืบคน้ วิเคราะห์ อภิปราย และทดลอง เก่ียวกบัเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินน ามาจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ศึกษาบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกกลุ่ม
โครงงานวทิยาศาสตร์ เรียนรู้การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นกลุ่ม การวางแผนเพื่อศึกษาตามขั้นตอนกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบการทดลองท่ีเหมาะสมกบัโครงงาน การเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล 
สรุปและการเขียนรายงานผลการปฏิบติัในรูปแบบรายงาน 5 บท น าเสนอผลรายงานกลุ่มเพื่อเผยแพร่แก่ผูท่ี้
สนใจ  
 เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวทิยาศาสตร์ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การทดลอง การปฏิบติัจริง การใช้
กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้   การใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยี  การวดัและประเมินผลใชว้ิธีการท่ี
หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคลอ้งกบัสาระ  ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ และ
ความสามารถดา้นการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ท่ีตอ้งการวดั 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ด าเนินการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ ตามแผนการปฏิบติังาน 
 2.  เขียนรายงานโครงงานวทิยาศาสตร์ 
 3.  เสนอผลงานโครงงานวทิยาศาสตร์ในโรงเรียน หรือชุมชน 
 
รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา    ว30285    ระเบียบวธีิวจัิยเบือ้งต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 ภาคเรียนที ่2  เวลา    60    คาบ       จ านวน  1.5  หน่วยกติ 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาผลงานวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  จากแหล่งเรียนรู้ 
โดยมีการสืบคน้ขอ้มูล  วิเคราะห์ น าเสนอ อภิปรายและสรุปผล  ศึกษาสถิติเพื่อการวิจยั  รูปแบบการเขียน
งานวจิยั  เขียนเคา้โครงงานวจิยัและน าเสนอเคา้โครงงานวจิยั 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจยัทางวิทยาศาสตร์  จากความรู้ความเขา้ใจในงานวิจยัท่ีศึกษา  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีคุณสมบติัและจรรยาบรรณของนกัวิทยาศาสตร์  มีความสามารถในการตดัสินใจ  มีจิต
วทิยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 

ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายระเบียบวธีิวจิยั 
 2.  สืบคน้ขอ้มูลงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
 3.  เขียนและน าเสนอเคา้โครงงานวจิยัของตนเองในสาขาท่ีสนใจ 
 

รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา    ว30286    โครงงานวทิย์ (พเิศษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ภาคเรียนที ่1  เวลา    40    คาบ       จ านวน  1.0  หน่วยกติ 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา สืบคน้ วิเคราะห์ อภิปราย และทดลอง เก่ียวกบัเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หรือภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินน ามาจดัท าผลงานวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ประเภทต่าง ๆ 
ศึกษาบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม  เรียนรู้การปฏิบติังานตามแผน   วางแผนเพื่อศึกษาตามขั้นตอน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบการทดลองท่ีเหมาะสมกบัโครงงาน การเก็บขอ้มูลเพื่อน ามา
วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปและการเขียนรายงานผลการปฏิบติัในรูปแบบรายงาน 5 บท น าเสนอผลรายงาน
โครงงานวทิยาศาสตร์ในโรงเรียนหรือชุมชน   เพื่อเผยแพร่แก่ผูท่ี้สนใจ  
 เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวทิยาศาสตร์ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ด าเนินการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ ตามแผนการปฏิบติังาน 
 2.  เขียนรายงานโครงงานวทิยาศาสตร์ ตามระเบียบวจิยั  
 3.  น าเสนอผลงานโครงงานวทิยาศาสตร์ในโรงเรียน   หรือชุมชน 
 
รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 
 

 


