
 

 
เน้ือหาการสอน  รายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เคมี)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GIFTED)  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  (ก่อนกลางภาค) 

วิชา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(เคมี)  ม.1/1 – 1/2 

ปฏิบัติการเคมีเบ้ืองต้น 
• การปฏิบัติตนในห้องปฏิบัติการเคมี 
• เทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ 
  ทางเคมี  
• การปฏิบัติและเขียนรายงานการทดลอง 
• หน่วยวัดทางเคมี  
 

1.  บอกและอธิบายข้อปฏิบัติ เบื้องต้น และ
ปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการท า
ปฏิบัติการเคมีเพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนว
ทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

2.  เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท า
ปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.  น าเสนอแผนการทดลอง ทดลอง และเขียน
รายงานการทดลอง 

4.  ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และ
เปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอ
ด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 

โครงสร้างอะตอม 
• แบบจ าลองอะตอม 
  (ดาลตัน, ทอมสัน, รัทเทอร์ฟอร์ด, โบร์,  
  กลุ่มหมอก) 
• อนุภาคมูลฐานในอะตอม 
• สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 
• ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ และ 
  ไอโซอิเล็กทรอนิกส์ 
• การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมในระดับ 
  พลังงานหลัก, พลังงานย่อยและการบรรจุ 
  ลงในออร์บิทัล 
 

5.  สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผล
การทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอ
แบบจ าลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ และ
อธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 

6.  เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุ
จ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
ของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมทั้ง
บอกความหมายของไอโซโทป 

7.  อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานย่อย
เมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ 

 

 

 



วิชา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(เคมี)  ม.2/1 – 2/2 

ปริมาณสารสัมพันธ์ 
• การค านวณความเข้มข้นของสารละลาย 
  ในหน่วยร้อยละโดยมวล, ร้อยละโดย 
  ปริมาตร, ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร,    
  ส่วนในล้านส่วน (ppm), ส่วนในพันล้าน 
  ส่วน (ppb), เศษส่วนโมล, โมลาร์, โมแลล 
• การเจือจางสารละลาย 
• การค านวณเกี่ยวกับสารละลายผสม 
• การค านวณเกี่ยวกับการเตรียม 
  สารละลาย 
• ความหมายของสมการเคมี 
• การดุลสมการเคมี 
• การค านวณเกี่ยวกับสมการเคมี 
 

1. ค านวณความเข้มข้นของสารละลาย  
2. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มี
ความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตร
สารละลายตามที่ก าหนด  
3. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี 
เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี 
4. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่
เกี่ยวข้องกับมวลสาร  
5. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่
เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
6. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่
เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 
7. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี 
หลายขั้นตอน 
8. ระบุสารก าหนดปริมาณและค านวณปริมาณ 
สารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี    
9. ค านวณผลได้ ร้ อยละของผลิตภัณฑ์ ใน
ปฏิกิริยาเคมี 

ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส 
• คุณสมบัติของแข็งและของเหลว 
• กฎของแก๊ส (บอยล์ , ชาร์ล, เกย์-ลูซแซก 
  , อาโวกาโดร , กฎรวมแก๊ส, กฎแก๊ส 
   สัมบูรณ์) 
•  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
• กฎการแพร่ของแก๊ส 
• การประยุกต์เทคโนโลยี ของแข็ง  
  ของเหลว แก๊ส 

10. อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร 
ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ 
ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์–   
ลูสแซก 
11. ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ   
ของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
12. ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวน
โมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตาม
กฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ 
13. ค านวณความดันย่อยหรือจ านวนโมลของ
แก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของ 
ดอลตัน 
14. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่
ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 



วิชา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(เคมี)  ม.3/1 – 3/2 

  ไฟฟ้าเคมี 
• ทบทวนการหาเลขออกซิเดชัน 
• ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
• การดุลสมการรีดอกซ์แบบเลข 
  ออกซิเดชันและแบบคร่ึงปฏิกิริยา 
• ส่วนประกอบและการเขียนแผนภาพเซลล์         
  กัลป์วานิก 
• การหาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน 
• เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
• เซลล์อิเลกโทรไลต์ 
• เทคโนโลยีเกี่ยวกับไฟฟ้าเคมีใน 
  ชีวิตประจ าวัน 

 

1. ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่
เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน
และระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียน
ครึ่ งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่ งปฏิกิริยา
รีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
3. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถใน
การเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียน
แสดงปฏิกิริยารีดอกซ์ 
4. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน 
และวิธีครึ่งปฏิกิริยา 

5. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และ
เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและ
แคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ 
6. ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และ
ระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 

7. อธิบายหลักการท างาน และเขียนสมการ
ปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 

8. ทดลองชุบ โลหะและแยกสาร เค มีด้ วย
กระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้า
ที่ ใช้ ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วย
กระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์ และการ
ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 

9. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล  แ ล ะ น า เ ส น อ ตั ว อ ย่ า ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
เซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 

 
 

 

 

 



 

 
เน้ือหาการสอน  รายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ฟิสิกส์)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GIFTED)  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  (ก่อนกลางภาค) 

วิชา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(ฟิสิกส์)  ม.1/1 – 1/2 

หน่วยและปริมาณทางฟิสิกส์ 
- ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ 
- หน่วย SI 
- เลขนัยส าคัญ 
- ความไม่แน่นอนในการวัด 

1. อธิบายความหมาย และความสัมพันธ์ของ
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
2. ใช้เลขนัยส าคัญในการวัด โดยมีการ
ประมาณค่าความคลาดเคลื่อน พร้อมทั้งระบุ
หน่วยฐานและหน่วยอนุพัทธ์ระบบเอสไอ 
3. สืบค้น อภิปราย และส ารวจตรวจสอบ
เกี่ยวกับการวัด 
4. น าหลักการต่าง ๆ ของการวัด ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การเคลื่อนที่แนวตรง 
- การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว 
ความเร่ง อัตราเร่ง  
- ความเร็วสัมพัทธ์ 

5. อธิบายความหมายของอัตราเร็วและ
ความเร็ว  
6. สืบค้น อภิปราย และส ารวจตรวจสอบ
เกี่ยวกับการเคลื่อนท่ีหนึ่งมิติ  
7. หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนท่ีแนวตรงด้วย
ความเร่งคงตัว  

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(ฟิสิกส์)  ม.2/1 – 2/2 

งาน พลังงาน ก าลัง 
- งานและแรงเสียดทาน  
- พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และกฎ
การอนุรักษ์พลังงาน  
- ก าลัง 

1. วิเคราะห์และอธิบายความหมายของงาน 
พลังงาน ก าลัง และค านวณหาปริมาณที่ 
เกี่ยวข้อง 
 

โมเมนตัม  
- การดล กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 
การชน  

2. วิเคราะห์และอธิบายความหมายของ
โมเมนตัม และการดล พร้อมทั้งค านวณหา
ปริมาณที่ เกี่ยวข้อง 
3. อธิบายและค านวณเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม และการชนแบบยืดหยุ่น และไม่
ยืดหยุ่น 



วิชา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(ฟิสิกส์)  ม.2/1 – 2/2 

สภาพยืดหยุ่น 
- สมดุลกล  
- ความเค้น ความเครียด ค่ามอดูลัส
ของยัง . 

4. อธิบายและค านวณปริมาณที่เกี่ยวข้องกับ
สมดุลของแรงได้ 
5. อธิบายและค านวณปริมาณที่เกี่ยวข้องกับ
โมเมนต์ของแรงได้  
6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับศูนย์กลาง
มวลและศูนย์ถ่วงได้ 
7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเสถียรภาพ
ของสมดุลแล้วน าหลักการสมดุลไปประยุกต์ใช้
ได้  
8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
แรงที่ท าให้วัตถุผิดรูป ความเค้นความเครียด 
และ มอดูลัสของยังได้ 
9. ค านวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเค้น ความเครียด และมอดูลัสของยังได้ 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(ฟิสิกส์)  ม.3/1 – 3/2 

การเกดิไฟฟ้าสถติ 1. ทดลอง และอธบิายการท าวตัถุทีเ่ป็นกลาง
ทางไฟฟ้าใหม้ปีระจไุฟฟ้าโดยการขดัสกีนั
และการเหน่ียวน าไฟฟ้าสถติ 

แรงระหว่างประจุไฟฟ้าและกฎของ   
คลูอมบ ์

2. อธบิาย และค านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของ
คลูอมบ ์

สนามไฟฟ้า 
 สนามไฟฟ้ารอบอนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟ้า  

 สนามไฟฟ้าลพัธ์เน่ืองจากจุดประจุ
หลายจดุประจ ุ

 สนามไฟฟ้าของตัวน าทรงกลมที่มี
ประจไุฟฟ้า 

 สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนาน 

3. อธบิาย และค านวณสนามไฟฟ้าและแรง
ไฟฟ้าทีก่ระท ากบัอนุภาคทีม่ปีระจไุฟฟ้าที่
อยูใ่นสนามไฟฟ้า รวมทัง้หาสนามไฟฟ้า
ลพัธเ์นื่องจากระบบจดุประจุโดยรวมกนั
แบบเวกเตอร ์

ศกัยไ์ฟฟ้า 
 พลงังานศกัย์ไฟฟ้าของประจุที่อยู่

ในสนามไฟฟ้า  
 พลงังานศกัยไ์ฟฟ้าทีต่ าแหน่งใดๆ   

4. อธิบาย และค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า 
ศกัยไ์ฟฟ้า และความต่างศกัยร์ะหว่างสอง
ต าแหน่งใด ๆ 



วิชา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(ฟิสิกส์)  ม.3/1 – 3/2 

 ศักย์ไฟฟ้ารวมเน่ืองจากจุดประจุ
หลายจดุประจ ุ 

 ค ว า ม ต่ า ง ศั ก ย์ ร ะ ห ว่ า ง ส อ ง
ต า แ ห น่ ง ใ ด ๆ  ใ นบ ริ เ วณที่ มี
สนามไฟฟ้า 

 

ตวัเกบ็ประจ ุ
 ความสมัพนัธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า 

ความต่างศกัย ์และความจุของตวั
เกบ็ประจ ุ 

 พลงังานสะสมในตวัเกบ็ประจ ุ 
 ตัวเก็บประจุมาต่อแบบอนุกรม 

แบบขนาน  

5. อธิบายส่วนประกอบของตัว เก็บประจุ
ความสมัพนัธร์ะหว่างประจไุฟฟ้า ความต่าง
ศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ และ
อธบิายพลงังานสะสมในตวัเก็บประจุ และ
ความจสุมมลู รวมทัง้ค านวณปรมิาณต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต 
 น าความรู้ เ รื่ อ ง ไฟฟ้ าสถิต ไป

อ ธิ บ า ย ก า ร ท า ง า น ข อ ง
เครื่ อ ง ใช้ ไฟฟ้าบางชนิด เ ช่น 
เครื่องก าจดัฝุ่นในอากาศ เครื่อง
พ่นสี เครื่องถ่ายลายนิ้วมือ และ
เครือ่งถ่ายเอกสาร 

 น าความรู้ เ รื่ อ ง ไฟฟ้ าสถิตยัง
สามารถไปอธบิายปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันได้  เ ช่น ฟ้ าผ่ า 
ประกายไฟจากการเสยีดสกีนัของ
วัตถุ ซึ่งช่วยให้สามารถป้องกัน
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 

6. น าความรูเ้รือ่งไฟฟ้าสถติไปอธบิายหลกัการ
ท างานของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าบางชนิด และ
ปรากฏการณ์ในชวีติประจ าวนั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เน้ือหาการสอน  รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ชีววิทยา)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GIFTED)  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  (ก่อนกลางภาค) 

วิชา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
(ชีววิทยา)  ม.1/1 – 1/2 

 ขอบเขตของชีววิทยา 1. บอกความหมายของสิ่งมีชีวิตได้ 
2. ระบุสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการ

ด ารงชีวิตได้ 
3. ระบุสมบัติของสิ่งมีชีวิตเพื่อการด ารงอยู่

ของเผ่าพันธุ์ได้ 
4. อธิบายความหมายของวิวัฒนาการได้ 
5. อธิบายความหมายของ Level of 

biological Organization ได้ 

 การศึกษาชีววิทยา 6. ใช้คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตจ าแนก
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ 

7. อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
8. อธิบายการท างานของกล้องจุลทรรศน์

ชนิดเลนส์ประกอบได้ 
9. ออกแบบการศึกษาหาความรู้ชีววิทยา 

ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เลือกใช้อุปกรณ์ชีววิทยาที่เหมาะสมได้ 

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
(ชีววิทยา)  ม.2/1 – 2/2 

 คุณสมบัติของพืช 1. อธิบายคุณสมบัติของพืชที่แตกต่างจาก
สิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่น 

 เนื้อเยื่อพืช 2. อธบิาย เปรยีบเทยีบความแตกต่างของ
เนื้อเยือ่พชืแต่ละประเภท 

 ราก 3. อธิบายโครงสร้าง บอกหน้าที่ของราก 
เปรียบเทียบรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบ
เลี้ยงคู่ 
4. ยกตัวอย่างรากพืชที่ท าหน้าที่พิเศษ 

 ล าต้น 5. อธิบายโครงสร้าง บอกหน้าที่ของล าต้น 
เปรียบเทียบล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบ
เลี้ยงคู่ 
6. ยกตัวอย่างล าต้นที่ท าหน้าที่พิเศษ 



วิชา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
(ชีววิทยา)  ม.2/1 – 2/2 

 ใบ 7. อธิบายโครงสร้าง บอกหน้าที่ของใบ  
8. ยกตวัอยา่งใบทีท่ าหน้าทีพ่เิศษ 

 การล าเลียงในพืช 9. อธบิายการล าเลยีงน ้าและแรธ่าตุในพชื 
10. ยกตวัอยา่งปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิการคายน ้า
ในพชื 

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
(ชีววิทยา)  ม.3/1 – 3/2 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 1. อธิบายความหมายของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
2. อธิบายความส าคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
3. เข้าใจสถานการณ์ความหลากหลาย
ปัจจุบัน 
4. เข้าใจความหมายของการอนุรักษ์ 

อนุกรมวิธาน 5. บอกความส าคัญของอนุกรมวิธาน
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
6. บอกหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนก
หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 
7. อธิบายจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตที่
ก าหนดได้ 
8. เข้าใจการปฏิบัติการในเร่ืองของ
อนุกรมวิธานได้ 

ไวรัส 
 
 
 

9. การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ชื่อของ
สิ่งมีชีวิต และการระบุชนิดของไวรัสได้ 
10. การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นโดเมน
ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันของ
สิ่งมีชีวิตและไวรัสได้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เน้ือหาการสอน  รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (วิทย์โลก)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GIFTED)  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  (ก่อนกลางภาค) 

วิชา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
(วิทย์โลก) ม.1/1 – 1/2 

 โครงสร้างโลก 1. อธิบายการแบ่งชั้นโครงสร้างโลกโดยใช้ข้อมูล
องค์ประกอบทางเคมี  
2. อธิบายการแบ่งชั้นโครงสร้างโลกโดยใช้ข้อมูล
คลื่นไหวสะเทือน 

 ธรณีแปรสัณฐาน 3. อธิบายหลักการ และแนวคิด ของทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนของแผ่นธรณีได้  
4. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่แสดงว่าแผ่น
ธรณีมีการเคลื่อนท่ีได้ 
5. อธิบายรูปแบบการเคลื่อนท่ีของแผ่นธรณี ที่ท า
ให้เกิดธรณีสัณฐานแบบต่าง ๆ 
6. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่เป็นผลมาจาก
การเคลื่อนท่ีของแผ่น 

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
(วิทย์โลก) ม.2/1 – 2/2 

สมดุลพลังงานของโลก 1. อธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ของอากาศได้ 
2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
อากาศต่าง ๆ กับสิ่งมีชีวิตได้ 
3. อธิบายความส าคัญที่มีผลต่อการรับและคาย
พลังงานจากดวงอาทิตย์ได้ 
4. บอกความสัมพันธ์ระหว่างการรับและคาย
พลังงานจากดวงอาทิตย์กับอุณหภูมิอากาศได้ 
5. อธิบายกระบวนการที่ท าให้เกิดสมดุลพลังงาน
ของโลกได้ 

การหมุนเวียนของอากาศ
บนโลก 

6. อธิบายกระบวนการเกิดลมได้ 
7. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของ
ความกดอากาศได้ 
8. อธิบายแบบจ าลองการหมุนเวียนอากาศได้ 

 

 

 



วิชา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
(วิทย์โลก) ม.3/1 – 3/2 

จักรวาลวิทยาและดาราจักร 
- ทฤษฎีการเกิดจักรวาล 
- หลักฐานที่นับสนุนทฤษฎี  
บิกแบง 
- ดาราศาสตร์ดาราจักร 

1. สืบค้นและน าเสนอเกี่ยวกับ ก าเนิดเอกภพ 
วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ของเอกภาพได้ 

ดาวฤกษ์ 
- การก าเนิด และจุดจบของ
ดาวฤกษ์ 
- ดวงอาทิตย์ และอิทธิพล
ของดวงอาทิตย์ 
- สี ความสว่าง และอันดับ
ความสว่างของดาวฤกษ์ 
- กลุ่มดาวจักรราศี 

2. สืบค้นและน าเสนอเกี่ยวกับ ก าเนิดดาว
ฤกษ์ ววิัฒนาการ ความสว่าง และ อันดับ
ความสว่างของดาวฤกษ์ได้ 

3. สืบค้นและน าเสนอเกี่ยวกับกลุ่มดาวฤกษ์ที่
ส าคัญตามฤดูกาลสากลได้ 

4. สืบค้นและน าเสนอเกี่ยวกับกลุ่มดาวจักราศี 

ระบบสุริยะและดาวเคราะห์ 
- องค์ประกอบของระบบ
สุริยะ 
- ความแตกต่างระหว่างดาว
เคราะห์ กับ ดาวเคราะห์แคระ 
- การจัดกลุ่มดาวเคราะห์ 
- ดวงจันทร์ 

5. สืบค้นและน าเสนอเกี่ยวกับก าเนิดระบบ
สุริยะ พัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ของระบบ
สุริยะในปัจจุบันได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เน้ือหาการสอน  รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GIFTED)  

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  (ก่อนกลางภาค) 

วิชา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

พื้นฐานวิศวกรรม 
ม.1/2 

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น 
- ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ลักษณะของการถูกไฟฟ้าดู 
- การป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า 
- หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
- การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตราย
จากกระแสไฟฟ้า 
- ชนิดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า  
 

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ เกี่ยวกับ
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า 
2. เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างของอุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบต่าง ๆ 
3. เพื่อเข้าใจถึงการท างานของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
5. เพื่อให้สามารถออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ได้ 
6. เพื่อให้สามารถในการประยุกต์ใช้วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ กับระบบอื่น ๆ 

พื้นฐานวิศวกรรม 
ม.2/2 

พื้นฐานระบบดิจิตอล 
- หลักการพื้นฐานระบบ 
- ดิจิตอล ระบบตัวเลข  
- คอมพลีเมนต์  
- ลอจิกเกตพื้นฐาน  
- การประยุกต์เกต 
 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎี และ
หลักการการออกแบบวงจรดิจิตอลแบบ
ง่ายๆ ได้ 
2. สามารถบอกคุณสมบัติต่าง ๆ ของวงจร
ดิจิตอลได้ 
3. สามารถแบ่งแยกอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
งานดิจิตอล งานแอนาลอกได้ 
4. สามารถบอกความแตกต่างระหว่าง
สัญญาณดิจิตอลและสัญญาณแอนาลอก
และบอกระดับลอจิกสูง (High) หรือลอจิก
ต่ า  (Low) ในลักษณะรูปคลีนสัญญาณ
ดิจิตอลได้ 
5. เข้าใจเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่าง ๆ 
6. เน้นให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การ
เขียนสัญลักษณ์ของลอจิกเกตพื้นฐาน  



วิชา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
  7. อธิบายการท างานของลอจิกเกตพื้นฐาน

ด้วยตารางค่าความจริง และการเขียน
แผนผังแสดงการเปลี่ยนสภาวะการท างาน
ของวงจรลอจิกเกตได้ 
8. สามารถวิเคราะห์วงจรหาระดับลอจิก
อย่างง่ายได้  
9. สามารถเขียนวงจรดิจิตอลอย่างง่ายได้ 

พื้นฐานวิศวกรรม 
ม.3/2 

ระแบบหุ่นยนต์พื้นฐาน 
- ความหมายของหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
- โครงสร้างของหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
- การควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์ 
- การตรวจจับเส้นเพื่อการควบคุมการ
เคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์ 

1. อธิบายเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการ
ใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ได้ 
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลข
และการจัดการข้อมูล 
3. มีทักษะการใช้งานขาพอร์ตเอาต์พุตของ
ไมโครคอนโทรเลอร์ 
4. มีทักษะการรับข้อมูลอินพุตของ
ไมโครคอนโทรเลอร์ 
5. มีทักษะการขับสัญณาณเสียงโดยใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ 
6. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์
ขับ LED 
7. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์
ขับมอเตอร์แบบต่าง ๆ 
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วิทยาศาสตรพื์%นฐาน 1 
(ว21101) 

ชั %นมธัยมศึกษาปีที@ 1 

หน่วยที@ 1 พื%นฐานของสิ@งมีชีวิต 
- เปรยีบเทยีบรปูรา่ง ลกัษณะ และโครงสรา้ง  
  ของเซลลพ์ชืและเซลล ์สตัว ์รวมทั Bง 
  บรรยาย หน้าทีEของผนงัเซลล ์เยืEอหุม้เซลล ์ 
  ไซโทพลาสซมึ นิวเคลยีส แวควิโอล ไมโท 
  คอนเดรยี และ คลอโรพลาสต ์
- การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ใชแ้สงศกึษาเซลล ์
  และโครงสรา้งต่างๆ ภายในเซลล ์ 
- อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูรา่งกบัการ 
  ทาํหน้าทีEของเซลล ์ 
- อธบิายการจดัระบบ ของสิEงมชีวีติ โดยเริEม  
  จากเซลล ์เนืBอเยืEอ อวยัวะ ระบบอวยัวะ จน 
  เป็นสิEงมชีวีติ  
 

U. เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งเซลล ์ 
   พชื และเซลลส์ตัวไ์ด ้ 
2. อธบิายลกัษณะและสว่นประกอบทีEสาํคญั     
   พรอ้มบอกหน้าทีEของเซลลพ์ชืและเซลล ์ 
   สตัวไ์ด ้ 
3. ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เพืEอศกึษารปูรา่ง และ  
   สว่นประกอบของเซลลไ์ด ้
4. บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูรา่งกบั 
   การทาํหน้าทีEของเซลลไ์ด ้ 
5. อธบิายการจดัระบบของสิEงมชีวีติของ 
   เซลลไ์ด ้ 

 

 
หน่วยที@ 2 กระบวนการสารผา่นเซลลแ์ละ      
                 การลาํเลียงสารในพืช  
- อธบิายกระบวนการแพรแ่ละออสโมซสิ  
  จากหลกัฐานเชงิประจกัษ์และยกตวัอยา่ง 
  การแพร ่และออสโมซสิในชวีติประจาวนั 
- บรรยายลกัษณะและหน้าทีEของไซเลม็ 
  และโฟลเอม็  
- เขยีนแผนภาพบรรยายทศิทางการลาํเลยีง 
  สารในไซเลม็และโฟลเอม็ของพชื  
 

 

 
6. อธบิายกระบวนการแพรแ่ละออสโมซสิ  
7. ยกตวัอยา่งการแพรแ่ละออสโมซสิในชวีติ  
   ประจาํวนัได ้ 

8. 8. อธบิายลกัษณะ และ หน้าทีEของไซเลม็และ  
   โฟลเอม็ได ้ 

9. 9. เขยีนแผนภาพลาํดบัการลาํเลยีงสารใน  
10.    ไซเลม็และโฟลเอม็ของพชืได ้ 
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วิทยาศาสตรพื์%นฐาน 1 
(ว21101) 

ชั %นมธัยมศึกษาปีที@ 1 

หน่วยที@ 3 กระบวนการสร้างอาหาร 
                 ของพืช 
- ระบุปัจจยัทีEจาํเป็นในการสงัเคราะหด์ว้ย 
  แสงและผลผลติทีEเกดิขึBนจากการสงัเคราะห ์
  ดว้ยแสงโดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์  

7. – อธบิายความสาํคญัของการสงัเคราะห ์ 
8.   ดว้ยแสงของพชืต่อสิEงแวดลอ้ม  
9. - ตระหนกัในคณุคา่ของพชืทีEมต่ีอสิEงมชีวีติ  
10.   และสิEงแวดลอ้ม โดยการรว่มกนัปลกูและ 
11.   ดแูลรกัษาตน้ไมใ้นโรงเรยีนและชมุชน  
12.  

10.ระบุและอธบิายปัจจยัทีEจาํเป็นในการ  
    สงัเคราะหด์ว้ยแสงและผลผลติทีEเกดิขึBน  
    จากกระบวนการ สงัเคราะหด์ว้ยแสงได ้ 
11. อธบิายความสาํคญัของการสงัเคราะห ์
     ดว้ยแสงของพชืต่อสิEงมชีวีติและ  
     สิEงแวดลอ้ม  

 

หน่วยที@ 4 การสืบพนัธุแ์ละการขยาย 
                พนัธุพื์ช 
- อธบิายการสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศและ 
  ไมอ่าศยัเพศของพชืดอก  
- อธบิายลกัษณะ โครงสรา้งของดอกทีEมสีว่น 
  ทาํใหเ้กดิการถ่ายเรณู รวมทั Bงบรรยาย การ 
  ปฏสินธขิองพชืดอก การเกดิผล และเมลด็  
  การกระจายเมลด็ และการงอกของเมลด็  
- ตระหนกัถงึความสาํคญัของสตัวท์ีEชว่ยใน 
  การถ่ายเรณูของพชืดอกโดยการไมท่าํลาย 
  ชวีติของสตัวท์ีEชว่ยในการถ่ายเรณู  
- อธบิายความสาํคญัของธาตุอาหารบาง 
  ชนิดทีEมผีลต่อการเจรญิเตบิโตและการ  
  ดาํรงชวีติของพชื  
- เลอืกใชปุ้๋ ยทีEมธีาตุอาหารเหมาะสมกบัพชื 
  ในสถานการณ์ทีEกาํหนด  
- เลอืกวธิกีารขยายพนัธุพ์ชืใหเ้หมาะสมกบั 
  ความตอ้งการของมนุษยโ์ดยใชค้วามรู ้  
  เกีEยวกบัการสบืพนัธุข์องพชื  
- อธบิายความสาํคญัของเทคโนโลยกีาร  
  เพาะเลีBยงเยืEอพชืในการใชป้ระโยชน์  
  ดา้นต่างๆ  
- ตระหนกัถงึประโยชน์ของการขยายพนัธุ ์
  พชืโดยการนําความรูไ้ปใชใ้น 
  ชวีติประจาํวนั  

12. อธบิายการสบืพนัธุแ์บบอาศยัและ 
     ไมอ่าศยัเพศ ของพชืดอกได ้ 
13. สามารถอธบิายโครงสรา้งและ 
     สว่นประกอบของดอก การถ่ายละอองเรณู    
     การปฏสินธขิองพชืดอก การเกดิผล และ  
     เมลด็ การกระจายเมลด็ และการงอกของ 
     เมลด็ได ้ 
14. อธบิายความสาํคญัของธาตุอาหารทีEมผีล 
     ต่อการเจรญิเตบิโตในการดาํรงชวีติและ 
     เลอืกใชปุ้๋ ยทีEมธีาตุอาหารเหมาะสมกบั 
     พชืได ้ 
15. เลอืกวธิกีารขยายพนัธุพ์ชืใหเ้หมาะสมกบั 
     ความตอ้งการของมนุษยแ์ละอธบิายความ 
     สาํคญัของเทคโนโลยกีารเพาะเลีBยง  
    เนืBอเยืEอพชื และการใช ้ประโยชน์ในดา้น 
    ต่างๆ ได ้ 
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วิทยาศาสตรพื์%นฐาน 3 
(ว22101) 

ชั %นมธัยมศึกษาปีที@ 2 

 หน่วยที@ 1 ระบบในร่างกายมนุษย ์
- ระบุอวยัวะและบรรยายหน้าทีEของอวยัวะทีE 
  เกีEยวขอ้งในระบบหายใจ 
- อธบิายกลไกการหายใจเขา้และออกโดยใช ้
  แบบจาํลองรวมทั BงอธบิายการแลกเปลีEยน 
  แก๊ส 
- ตระหนกัถงึความสาํคญัของระบบหายใจ 
  โดยการบอกแนวทางในการดแูลรกัษา 
  อวยัวะในระบบหายใจใหท้าํงานเป็นปกต ิ 
- ระบุอวยัวะและบรรยายหน้าทีEของอวยัวะ  
  ในระบบขบัถ่ายในการกาจดัของเสยีทางไต 
– ตระหนกัถงึความสาํคญัของระบบขบัถ่าย 
   ในการกาํจดัของเสยีทางไต โดยการบอก  
   แนวทางในการปฏบิตัตินทีEชว่ยใหร้ะบบ  
    ขบัถ่ายทาํหน้าทีEไดอ้ยา่งปกต ิ 
- บรรยายโครงสรา้งและหน้าทีEของหวัใจ  
  หลอดเลอืด และเลอืด  
- อธบิายการทาํงานของระบบหมนุเวยีน  
  เลอืดโดยใชแ้บบจาํลอง  
- ออกแบบการทดลองและทดลองในการ 
  เปรยีบเทยีบอตัราการเตน้ของหวัใจขณะ 
  ปกตแิละ หลงัทากจิกรรม  
- ตระหนกัถงึความสาํคญัของระบบ 
  หมนุเวยีนเลอืด โดยการบอกแนวทาง  
  ในการดแูลรกัษาอวยัวะในระบบหมนุเวยีน 
  เลอืดใหท้าํงานเป็นปกต ิ 
- ระบุอวยัวะและบรรยายหน้าทีEของอวยัวะใน 
  ระบบประสาทสว่นกลางในการควบคมุการ  
  ทาํงานต่างๆ ของ รา่งกาย  
- ตระหนกัถงึความสาํคญัของระบบประสาท 
  โดยการบอกแนวทางในการดแูลรกัษา  
  รวมถงึการป้องกนัการกระทบกระเทอืน 
  และอนัตรายต่อสมองและไขสนัหลงั  
- ระบุอวยัวะและบรรยายหน้าทีEของอวยัวะใน 
  ระบบสบืพนัธุข์องเพศชายและเพศหญงิ 
  โดยใชแ้บบจาลอง  

U. อธบิายโครงสรา้งและหน้าทีEของอวยัวะ 
   ในระบบหายใจได ้ 
2. อธบิายการเคลืEอนทีEของ อากาศเขา้และ 
   ออกจากปอดได ้ 
3. อธบิายกลไกการหายใจเขา้และออกจาก 
   รา่งกายได ้ 
4. อธบิายการแลกเปลีEยนแก๊สบรเิวณปอดและ  
   บรเิวณเซลลต่์างๆ ของ รา่งกายได ้ 
5. เปรยีบเทยีบการเปลีEยนแปลงของกระดกู 
   ซีEโครงและกะบงัลม เมืEอหายใจเขา้และออก 
   จากรา่งกายได ้ 
6. เปรยีบเทยีบสดัสว่นของแก๊สต่างๆ ของ 
   อากาศทีEเขา้ และออกจากรา่งกายได ้ 
7. เขยีนลาํดบัการเคลืEอนทีEของอากาศเขา้และ 
   ออกจากปอดได ้ 
8. ตระหนกัถงึความสาํคญัของอวยัวะในระบบ 
   หายใจ และการดแูลรกัษาอวยัวะในระบบ 
   หายใจ  
9. อธบิายโครงสรา้งและหน้าทีEของอวยัวะใน 
   ระบบขบัถ่ายได ้ 
10. อธบิายการกาํจดัของเสยีของหน่วยไตได ้ 
11. อธบิายวธิกีารดแูลรกัษาอวยัวะในระบบ 
     ขบัถ่ายได ้ 
Ui. เปรยีบเทยีบปรมิาณสารต่างๆ ในเลอืด 
     และในปัสสาวะได ้ 
Uj. เขยีนขั BนตอนการเคลืEอนทีEของเสยีออก
จาก  
     รา่งกายในรปูปัสสาวะได ้ 
Uk. ตระหนกัถงึความสาํคญัของไตและการ 
     ดแูลรกัษาไต  
15. อธบิายโครงสรา้งและหน้าทีEของอวยัวะ 
     ในระบบหมนุเวยีนเลอืดได ้ 
16. อธบิายการหมนุเวยีนเลอืดผา่นหวัใจได ้ 
17. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของหลอด 
     เลอืดแดง หลอดเลอืดดาํ และหลอดเลอืด 
     ฝอยได ้ 
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ชั %นมธัยมศึกษาปีที@ 2 
 

- อธบิายผลของฮอรโ์มนเพศชายและ  
  เพศหญงิทีEควบคมุการเปลีEยนแปลงของ  
  รา่งกายเมืEอเขา้สูว่ยัหนุ่มสาว  
-  ตระหนกัถงึการเปลีEยนแปลงของรา่งกาย  
   เมืEอเขา้สูว่ยัหนุ่มสาวโดยการดแูลรกัษา 
   รา่งกาย และจติใจของตนเองในชว่งทีEม ี
   การเปลีEยนแปลง  
- อธบิายการตกไข ่การมปีระจาํเดอืน  
  การปฏสินธแิละการพฒันาของไซโกตจน 
  คลอดเป็นทารก 
- เลอืกวธิกีาร คมุกาเนิดทีEเหมาะสมกบั  
  สถานการณ์ทีEกาํหนด  
- ตระหนกัถงึผลกระทบของการตั Bงครรภ ์
  ก่อนวยัอนัควรโดยการประพฤตตินให ้    
  เหมาะสม  
 

18. อธบิายการวดัชพีจรของรา่งกายได ้ 
19. แปลความหมายคา่ความดนัเลอืดจากคา่ 
     ทีEอ่านได ้ 
20. อธบิายการทาํงานของหวัใจและวดัอตัรา 
     การเตน้ของหวัใจ  
21. สรา้งแบบจาลองการหมนุเวยีนเลอืดผา่น 
      หวัใจ  
22. ตระหนกัถงึความสาํคญัของระบบ 
     หมนุเวยีนเลอืดและการดแูลรกัษาอวยัวะ 
     ในระบบหมนุเวยีนเลอืด  
23. อธบิายโครงสรา้งและหน้าทีEของอวยัวะ 
     ในระบบประสาทได ้ 
24. อธบิายการทาํงานของระบบประสาทได ้
25. เขยีนลาํดบัขั Bนการทาํงานของระบบ 
     ประสาทได ้ 
26. ตระหนกัถงึความสาํคญั ของระบบ 
     ประสาทและการดแูลรกัษาอวยัวะใน  
     ระบบประสาท  
27. อธบิายโครงสรา้งและอวยัวะในระบบ   
     สบืพนัธุข์องเพศชายและเพศหญงิได ้ 
28. อธบิายการสรา้งเซลลส์บืพนัธุข์องเพศชาย 
     และเพศหญงิและการเกดิประจาํเดอืนใน 
     เพศหญงิได ้ 
29. อธบิายเกีEยวกบัฮอรโ์มนเพศและผลจาก 
     การเปลีEยนแปลงของฮอรโ์มน เพศได ้ 
30. ยอมรบัการเปลีEยนแปลงของรา่งกายและ 
     จติใจเมืEอเจรญิเขา้สูว่ยัหนุ่มสาว  
31. อธบิายการปฏสินธแิละการตั Bงครรภไ์ด ้
32. อธบิายวธิกีารคมุกาํเนิดแบบต่างๆได ้
33. เลอืกวธิคีมุกาํเนิดทีEเหมาะสมกบั 
     สถานการณ์ต่างๆ ไดถ้กูตอ้ง  
34. ตระหนกัถงึการป้องกนัการมเีพศสมัพนัธ ์ 
     และการตั Bงครรภก่์อนวยัอนัควร  
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วิทยาศาสตรพื์%นฐาน 5 
(ว23101) 

ชั %นมธัยมศึกษาปีที@ 3 
 

หน่วยที@ 1 ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์
1. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความต่าง  
    ศกัย ์กระแสไฟฟ้าและความตา้นทาน  
    และคาํนวณปรมิาณทีEเกีEยวขอ้งโดยใช ้ 
    สมการ V = IR จากหลกัฐานเชงิ  
    ประจกัษ์  
2. เขยีนกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่ง  
   กระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า  
3. ใชโ้วลตม์เิตอร ์แอมมเิตอร ์ในการวดั  
   ปรมิาณทางไฟฟ้า  
4. วเิคราะหค์วามต่างศกัยไ์ฟฟ้าและ  
    กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมืEอต่อตวั  
    ตา้นทานหลายตวั แบบอนุกรมและแบบ  
    ขนานจากหลกัฐานเชงิประจกัษ์  
5. เขยีนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตวั  
   ตา้นทานแบบอนุกรมและขนาน  
6. บรรยายการทางานของชิBนสว่น  
   อเิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งงา่ยในวงจรจากขอ้มลู 
   ทีEรวบรวมได ้ 
7. เขยีนแผนภาพและต่อชิBนสว่น  
   อเิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งงา่ยในวงจรไฟฟ้า  
8. อธบิายและคานวณพลงังานไฟฟ้าโดยใช ้ 

   สมการ 𝑊 = 𝑃𝑡 รวมทั Bงคานวณคา่  
   ไฟฟ้าของเครืEองใชไ้ฟฟ้าในบา้น  
9. ตระหนกัในคณุคา่ของการเลอืกใช ้ 
   เครืEองใชไ้ฟฟ้าโดยนาเสนอแนะวธิกีารใช ้
   เครืEองใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและปลอดภยั  
 

1. 1. อธบิายความหมายของเซลลไ์ฟฟ้าเคม ี 
2.    ไฟฟ้า กระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลบั  
3.    ไดนาโมและความต่างศกัยไ์ฟฟ้าได ้ 
4. 2. คาํนวณความสมัพนัธข์องคา่กระแสไฟฟ้า  
5.     ความตา้นทานและคา่ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
6.     ได ้ 
7. 3. เขยีนกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
8.    กระแสไฟฟ้าและความต่างศกัยไ์ฟฟ้า  
9. 4. อธบิายการต่อแอมมเิตอร ์โวลตม์เิตอร ์   

    เขา้กบัวงจรไฟฟ้า  
5. อธบิายการไหลของ กระแสไฟฟ้าผา่นลวด 
    ตวันําได ้ 
6. อธบิายความหมายของวงจรไฟฟ้าแบบ 
    อนุกรม แบบขนานและแบบผสม  
7. อธบิายหลกัการต่อวงจรไฟฟ้า แบบอนุกรม  
   แบบขนานและแบบผสม  
8. เขยีนแผนภาพวงจรไฟฟ้า แสดงการต่อตวั 
   ตา้นทานแบบอนุกรม แบบขนานและผสม  
9. อธบิายสมบตัเิบืBองตน้ของอุปกรณ์ 
    อเิลก็ทรอนิกสบ์างชนิด เชน่ ตวัตา้นทาน  
    ไดโอด ไอซ ีและทรานซสิเตอร ์ 
10. อธบิายประโยชน์ของอเิลก็ทรอนิกสท์ีEพบ 
     ในชวีติประจาวนัได ้ 
11. เขยีนลกัษณะหรอืสญัลกัษณ์เบืBองตน้ของ 
     อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสบ์างชนิดได ้ 
12. เขยีนแผนภาพและการต่อชิBนสว่น 
     อเิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งงา่ยในวงจร  
13. คาํนวณหาปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
     ของเครืEองใชไ้ฟฟ้าและคดิคา่ไฟฟ้า  
     ภายในบา้นได ้ 
14. คาํนวณกาลงัไฟฟ้าของเครืEองใชไ้ฟฟ้า  
15. อธบิายหลกัการและระบุขอ้ด ีขอ้เสยีใน 
     การเลอืกใชเ้ครืEองใชไ้ฟฟ้าทีEใชใ้นชวีติ 
     ประจาํวนัอยา่งถกูตอ้ง ประหยดัและคุม้คา่  
16. อธบิายหลกัการทางานของเครืEองใชไ้ฟฟ้า 
     ทีEเปลีEยนเป็นพลงังานรปูอืEนๆ ได ้ 
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วิทยาศาสตรพื์%นฐาน 5 
(ว23101) 

ชั %นมธัยมศึกษาปีที@ 3 
 

หน่วยที@ 2 คลื@น 
10. สรา้งแบบจาลองทีEอธบิายการเกดิคลืEน    
     และบรรยายสว่นประกอบของคลืEน  
11. อธบิายคลืEนแมเ่หลก็ไฟฟ้าและสเปกตรมั  
     คลืEนแมเ่หลก็ไฟฟ้าจากขอ้มลูทีEรวบรวม 
     ได ้ 
12. ตระหนกัถงึประโยชน์และอนัตรายจาก  
     คลืEนแมเ่หลก็ไฟฟ้าโดยนาเสนอการใช ้
     ประโยชน์ดา้นต่างๆและอนัตรายจาก 
     คลืEนแมเ่หลก็ไฟฟ้าในชวีติประจาํวนั 

 
17. อธบิายการเกดิคลืEนและระบุสว่นประกอบ 
     ของคลืEน  
18. อธบิายคลืEนแมเ่หลก็ไฟฟ้าและสเปคตรมั 
     คลืEนแมเ่หลก็ไฟฟ้าจากขอ้มลูทีEรวบรวมได ้ 
19. อธบิายประโยชน์และอนัตราย จากคลืEน   
       แมเ่หลก็ไฟฟ้าในชวีติประจาํวนัได ้

 

 



 
 

 

 

เน้ือหาการสอน รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์ – คณิต) 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  (ก่อนกลางภาค) 
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ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 

1. หน่วย และการเปลี่ยนหน่วย  1. สามารถเปลี่ยนหน่วยของปริมาณ
ทางฟิสิกส์ได้ โดยอาศัยค าอุปสรรค 

  
2. ปริมาณทางฟิสิกส์ สเกล่าร์ 
เวกเตอร์ และความคลาดเคลื่อนจาก
การวัดด้วยเครื่องมือวัด 

2. สามารถจ าแนกปริมาณสเกล่าร์ 
เวกเตอร ์

3. สามารถค านวณหาเวกเตอร์
ผลลัพธ์ได้ ทั้งวิธีการสร้างรูป และ
วิธีการค านวณ 

4. สามารถอ่านค่าเครื่องมือวัดได้
อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งระบุความ
คลาดเคลื่อนจากเครื่องมือวัด 

 
3. การเคลื่อนท่ีในแนวตรง แนวราบ 
แนวดิ่ง และปริมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การเคลื่อนท่ีแนวตรง  

5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
ต าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และ
ความเร่งของการเคลื่อนท่ีของวัตถุ
ในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัวจาก
กราฟและสมการ และค านวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
สมการการเคลื่อนท่ี 
 

4. กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน และการ
ประยุกต์กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน
ส าหรับวัตถุบนพื้นเอียง รอก ลิฟต์ 

6. สามารถเขียน Free body 
Diagram ได้อย่างถูกต้อง 
7. อธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรง 
หลายแรงที่ท ามุมต่อกัน 
8. อธิบายกฎการเคลื่อนท่ีของ    
นิวตันทั้ง 3 ข้อ และการใช้กฎการ
เคลื่อนท่ีของนิวตันกับสภาพการ
เคลื่อนท่ีของวัตถ ุรวมท้ังค านวณ
ปริมาณหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 



วิชา สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ 

ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 

1. สมบัติเชิงกลของของแข็ง สภาพ
ยืดหยุ่น ความเค้น ความเครียด และ
มอดูลัสของยัง 

1. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและ
ลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่
เป็นแท่ง เมื่อถูกกระท าด้วยแรงค่า
ต่าง ๆ  
2. ค านวณความเค้นตามยาว 
ความเครียดตามยาวและมอดูลัส
ของยัง 

2. สมบัติเชิงกลของของเหลว เช่น 
ความดัน ความหนาแน่น และแรงดัน   

3.อธิบาย และค านวณความดันเกจ 
ความดันสัมบูรณ์ และความดัน
บรรยากาศ รวมท้ังอธิบายหลักการ
ท างานของ แมนอมิเตอร์ บารอ 
มิเตอร ์และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

3. แรงพยุง แรงตึงผิว แรงหนืด และ
สมบัติของของไหลในอุดมคติ  

4. อธิบาย และค านวณขนาดแรง
พยุงจากของไหล ความตึงผิวของ 
ของเหลว รวมท้ังสังเกตและอธิบาย
แรงหนืดของของเหลว 
5. อธิบายสมบัติของของไหลอุดม
คติ สมการความต่อเนื่อง และ
สมการแบร์นูลลี รวมท้ังค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน า
ความรู้เกี่ยวกับสมการความ
ต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี 
ไปอธิบายหลักการท างานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

4. ความร้อน อุณหภูมิ และการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสารเมื่อมีการ
ถ่ายโอนความร้อน และการเกิดสมดุล
ความร้อน 

6. อธิบาย และค านวณความร้อนที่
ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความ
ร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนสถานะ และ
ความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอน 
ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
 

ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6 

1. การเกิดไฟฟ้าสถิต แรงระหว่าง
ประจุตามกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า 
แรงทางไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และพลังงาน
ศักย์ไฟฟ้า 

1. ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุที่
เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้า
โดยการขัดสีกันและการเหนี่ยวน า
ไฟฟ้าสถิต 
2. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟ้า
ตามกฎของคูลอมบ์ 



วิชา สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ 

ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6 

1. การเกิดไฟฟ้าสถิต แรงระหว่าง
ประจุตามกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า 
แรงทางไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และพลังงาน
ศักย์ไฟฟ้า 

3. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟ้า
และแรงไฟฟ้าที่กระท ากับอนุภาคที่
มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้า 
รวมท้ังหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจาก
ระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบ
เวกเตอร ์
4. อธิบาย และค านวณพลังงาน
ศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า 
และความต่างศักย์ระหว่างสอง
ต าแหน่งใด ๆ 

2. ตัวเก็บประจุ และวงจรตัวเก็บประจุ 5. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บ
ประจุความสัมพันธ์ระหว่างประจุ
ไฟฟ้า ความต่างศักย์และความจุ
ของตัวเก็บประจุ และอธิบาย
พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และ
ความจุสมมูลรวมทั้งค านวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. การไหลของประจุไฟฟ้า ไฟฟ้า
กระแสตรง ความต้านทาน วงจรความ
ต้านทานแบบต่างๆ  

6. อธิบายการเคลื่อนท่ีของ
อิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าใน
ลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหว่าง 
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน ากับ
ความเร็วลอยเลื่อนของ
อิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่น
ของอิเล็กตรอนในลวดตัวน าและ
พื้นท่ีหน้าตัดของลวดตัวน า และ
ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7. อธิบายกฎของโอห์ม ความ 
สัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับ
ความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพ
ต้านทานของตัวน าโลหะที่อุณหภูมิ
คงตัว และค านวณปริมาณต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังอธิบายและ
ค านวณความต้านทานสมมูล เมื่อ
น าตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรม
และแบบขนาน 
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ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6 

4. แรงเคลื่อนไฟฟ้าภายในวงจร ความ
ต่างศักย์ระหว่างจุดในวงจร 

8. ค านวณ EMF สมมูลจากการ 
ต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบ
ขนานรวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัว
ต้านทาน 
 

5. เครื่องมืดวัดทางไฟฟ้า อาทิ แกล
วานอมิเตอร์ แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ 
และโอห์มมิเตอร์ 

9. อธิบายหลักการท างานเบื้องต้น
ของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และ
ค านวณเกี่ยวกับปริมาณที่เกี่ยวข้อง 

6. พลังงานไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า การ
เปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
รูปแบบอื่น และการคิดค่าไฟฟ้า 

10. อธิบายการเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมท้ัง
ค านวณหาพลังงานไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า และการคิดค่าไฟฟ้า 
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เคมเีพิ่มเติม ม.4 

หน่วยที่ 1  สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 
- การหาอนุภาคมูลฐาน 

- การเปลี่ยนแปลงอนุภาคมูลฐาน 

1. จ าแนกการจัดเรียงตัวของอนุภาคใน
แบบจ าลองอะตอมต่างๆ  
2. อธิบายความแตกต่าง เลขมวล เลข
อะตอม ไอโซโทป ไอโซบาร์ และไอโซ
โทนของธาตุ 
3.  อ ธิ บ า ย ก า ร จั ด เ รี ย ง ตั ว ข อ ง
อิเล็กตรอนตามระดับพลังงาน 
4.  จ าแนกคุณสมบัติ และหลักการ
จัดเรียงอะตอมของธาตุในตารางธาตุ 
5. ค านวณหาค่าประจุอิเล็กตรอนและ
พลังงานไอออไนเซชัน 
 

หน่วยที่ 2  การจัดเรียงอิเล็กตรอน 

- ระดับพลังงานหลัก 

- ระดับพลังงานย่อย 
หน่วยที่ 3  เลขออกซิเดชัน 

- ค านวณหาเลขออกซิเดชัน 
หน่วยที่ 4  แบบจ าลองอะตอม 

- ทอมสัน 
- รัทเทอร์ฟอร์ด 
- โบร์ 
หน่วยที่ 5  แนวโน้มตามตารางธาตุ 
- ขนาดอะตอม 
- พลังงานไอออไนเซชัน 
- อิเลคโตรเนกาติวิตี้ 
- การเกิดสเปกตรัม 

เคมเีพิ่มเติม ม.5 

หน่วยที่ 1  อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

- การค านวณหาอตัราเกดิปฏกิริยิาเคม ี

- พลงังานกบัการเกดิปฏกิริยิาเคม ี

- ปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ี

- การเขยีนสมการเคมทีีส่มัพนัธก์บัอตัรา

การเกดิปฏกิริยิาเคม ี

1. ทดลอง ค านวณอัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟ การลดลง
หรือเพิ่มข้ึนของสารท่ีท าการวัด และที่
ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 
2.  เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศ
ทางการชนกัน ของอนุภาคและพลังงาน
ที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
3. ทดลอง และอธิบายผลของความ
เข้มข้น พื้นที่ผิว ของสารตั้งต้น อุณหภูมิ
และตัวเร่งปฏิกิริยา     
ที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

หน่วยที่ 2  สมดลุเคมี 

- สมดุลในปฏกิริยิาเคม ี

- การค านวณเกีย่วกบัค่าคงทีส่มดุล 

- ปจัจยัทีม่ผีลต่อภาวะสมดุล 

- ค่าคงทีส่มดุลกบัสมการเคมทีีภ่าวะต่างๆ 
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เคมเีพิ่มเติม ม.5 

 4. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เม่ือมีการ เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น 
พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น  อุณหภูมิและ
ตัวเร่งปฏิกิริยา 
5. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผล
ต่ ออัตรา  การ เกิ ดปฏิ กิ ริ ยา เค มี ใน
ชีวิตประจ าวัน หรอือุตสาหกรรม 
6. ทดสอบ และอธิบายความหมายของ 
ปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล  
7. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น
ของสาร  อัตราการเกิดปฏิกิริยาไป
ข้างหน้า และย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยา
จนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
8. ค านวณค่าคงที่สมดุล  และความ
เข้มข้นของปฏิกิริยา  
9. ค านวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะ
สมดุล 
10. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดุลและ 
ค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเม่ือภาวะ
สมดุล ของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลัก
ของเลอชาเตอลิเอ 

เคมเีพิ่มเติม ม.6 

หน่วยที่ 1  เคมีอินทรีย์ 
- สารประกอบอินทรีย์ และอนินทรีย์  
- การเขียนสูตรและโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์ 
- ไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์ 
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
สมบัติบางประการของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 
- ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  
แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ และอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน 
 

1. อธิบายความหมาย และสมบัติของ
เคมีอินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์และ     
อนินทรีย์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้ 
2. เขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิส  แบบ
ย่อ และแบบเส้นและมุมได้ 
3. อธิบายและเขียนไอโซเมอร์ แอลเคน  
แอลคีน แอลไคน์ได ้
4. อธิบายสมบัติทางกายภาพ  สมบัติ
ทางเคมี และวิธีทดสอบ 
5. อธิบายสมบัติทางกายภาพ สมบัติ
ทางเคมี วิธีทดสอบ และเขียนสูตร
โครงสร้าง เรียกชือ่และเขียนไอโซเมอร์
ของแอล เคน แอลคีน แอลไคน์ได้ 
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ชีววิทยาเพิ่มเติม 
ม.4 

1. ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. อภปิรายและบอกความส าคญัของการระบุปญัหา 
ความสมัพนัธร์ะหว่างปญัหา สมมตฐิาน และวธิกีาร
ตรวจสอบสมมตฐิาน รวมทัง้ออกแบบ การทดลองเพื่อ
ตรวจสอบสมมตฐิาน 

2. คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต 2. อธบิายและสรุปสมบตัทิีส่ าคญัของสิง่มชีวีติ และ
ความสมัพนัธข์องการจดัระบบในสิง่มชีวีติทีท่ าให้
สิง่มชีวีติด ารงชวีติอยูไ่ด้ 

3. เคมีที่เป็นพื้นฐานของชีวิต 

4. สารชีวโมเลกุล 

3. สบืคน้ขอ้มลู อธบิายเกี่ยวกบัสมบตัขิองน ้าและบอก
ความส าคญัของน ้าทีม่ต่ีอสิง่มชีวีติ และยกตวัอยา่งธาตุ
ต่าง ๆ ทีม่คีวามส าคญัต่อรา่งกายสิง่มชีวีติ 
4. สบืคน้ขอ้มลู อธบิายโครงสรา้งของคารโ์บไฮเดรต 
ระบุกลุ่มคารโ์บไฮเดรต รวมทัง้ความส าคญัของ
คารโ์บไฮเดรตทีม่ต่ีอสิง่มชีวีติ 
5. สบืคน้ขอ้มลู อธบิายโครงสรา้งของโปรตนี และ
ความส าคญัของโปรตนีทีม่ต่ีอสิง่มชีวีติ 
6. สบืคน้ขอ้มลู อธบิายโครงสรา้งของลพิดิ และ
ความส าคญัของลพิดิทีม่ต่ีอสิง่มชีวีติ 
7. อธบิายโครงสรา้งของกรดนิวคลอีกิ และระบุชนิดของ
กรดนิวคลอีกิและความส าคญัของกรดนิวคลอีกิทีม่ต่ีอ
สิง่มชีวีติ 

5. ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต 8. สบืคน้ขอ้มลูและอธบิายปฏกิริยิาเคมทีีเ่กดิขึน้ใน
สิง่มชีวีติ 
9. อธบิายการท างานของเอนไซมใ์นการเรง่ปฏกิริยิาเคมี
ในสิง่มชีวีติ และระบุปจัจยัทีม่ผีลต่อการท างานของ
เอนไซม ์

6. กล้องจุลทรรศน์ 10. บอกวธิกีารและเตรยีมตวัอยา่งสิง่มชีวีติเพื่อศกึษา
ภายใตก้ลอ้งจลุทรรศน์ใชแ้สง วดัขนาดโดยประมาณและ
วาดภาพทีป่รากฏภายใตก้ลอ้ง บอกวธิกีารใช ้และการ
ดแูลรกัษากลอ้งจลุทรรศน์ใชแ้สงทีถู่กตอ้ง 
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ชีววิทยาเพิ่มเติม 
ม.5 

1. ระบบขับถ่าย 1. อธบิาย และเปรยีบเทยีบ โครงสรา้งและหน้าทีใ่นการ
ก าจดัของเสยีออกจากรา่งกายของฟองน ้าไฮดรา พลา
นาเรยี ไสเ้ดอืนดนิ แมลง และสตัวม์กีระดกูสนัหลงั 
2. อธบิายโครงสรา้งและหน้าทีข่องไตและ โครงสรา้งที่
ใชล้ าเลยีงปสัสาวะออกจากรา่งกาย  
3. อธบิายกลไกการท างานของหน่วยไตในการ ก าจดั
ของเสยีออกจากร่างกายและเขยีนแผนผงัสรุปขัน้ตอน
การก าจดัของเสยีออกจากร่างกายโดยหน่วยไต  
4. สบืคน้ขอ้มลูอธบิายและยกตวัอยา่งเกีย่วกบั ความ
ผดิปกตขิองไตอนัเน่ืองมาจากโรคต่าง ๆ 

2. ระบบสืบพันธุ์ 5. สบืคน้ขอ้มลู อธบิาย และยกตวัอยา่งการสบืพนัธุแ์บบ
ไมอ่าศยัเพศและการสบืพนัธุ ์แบบอาศยัเพศในสตัว์ 
6. สบืคน้ขอ้มลูอธบิายโครงสรา้งและหน้าทีข่อง อวยัวะ
ในระบบสบืพนัธุเ์พศชายและระบบ สบืพนัธุเ์พศหญงิ 
7. อธบิายกระบวนการสรา้งสเปิรม์ กระบวนการ สรา้ง
เซลลไ์ขแ่ละการปฏสินธใินมนุษย ์
8. อธบิายการเจรญิเตบิโตระยะเอม็บรโิอและระยะหลงั
เอม็บรโิอของกบ ไก่ และมนุษย ์

3. ระบบต่อมไร้ท่อ 9. สบืคน้ขอ้มลู อธบิาย และเขยีนแผนผงัสรุป หน้าที่
ของฮอรโ์มนจากต่อมไรท้่อและเนื้อเยือ่ทีส่รา้งฮอรโ์มน 

ชีววิทยาเพิ่มเติม 
ม.6 

1. พชื โครงสรา้งและหน้าที่
ของพชืดอก เนื้อเยือ่พชื 
อวยัวะและหน้าทีข่องอวยัวะ
ของพชืจากราก ล าตน้ และใบ 

1. อธบิายชนิดและลกัษณะของเนื้อเยือ่พชืและเขยีน

แผนผงัเพื่อสรปุชนิดของเนื้อเยือ่พชื 

2. สงัเกต อธบิายและเปรยีบเทยีบโครงสรา้งภายในของ

รากพชืใบเลีย้งเดีย่วและรากพชืใบเลีย้งคู่จากการตดัตาม

ขวาง 

4. สงัเกต อธบิายและเปรยีบเทยีบโครงสรา้งภายในของ

ล าตน้พชืใบเลีย้งเดีย่วและล าตน้พชื ใบเลีย้งคู่จากการ

ตดัตามขวาง 

2. การแลกเปลีย่นแก๊สและ
การคายน ้าของพชื การ
ล าเลยีงน ้าของพชื การ
ล าเลยีงสารอาหารของพชื 
และการล าเลยีงอาหารของพชื 

5. สงัเกตและอธบิายการแลกเปลีย่นแก๊สและการคายน ้า

ของพชื 

6. อธบิายกลไกการล าเลยีงน ้าและธาตุอาหารของพชื 

7. อธบิายความส าคญัของธาตุ อาหาร และยกตวัอยา่ง

ธาตุอาหารทีส่ าคญัทีม่ ีผลต่อการเจรญิเตบิโตของพชื 

8. อธบิายกลไกการล าเลยีงอาหารในพชื 



วิชา สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ 

ชีววิทยาเพิ่มเติม 
ม.6 

3. การสงัเคราะหด์ว้ยแสง โฟ
โตเรสไพเรชนั กลไกการเพิม่
ความเขม้ขน้ของ CO2 ในพชื 
C4 และ CAM และปจัจยัทีม่ ี
ผลต่อการสงัเคราะหด์ว้ยแสง 

9. เปรยีบเทยีบกลไกการตรงึคารบ์อนไดออกไซดใ์นพชื 

C3 พชื C4 และ พชื CAM 

10. สบืคน้ขอ้มลู อภปิรายและสรปุปจัจยัความเขม้ของ
แสง ความเขม้ขน้ของคารบ์อนได ออกไซด ์และ
อุณหภมู ิทีม่ผีลต่อการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

เน้ือหาการสอน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์ – คณิต) 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  (ก่อนกลางภาค) 

วิชา สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ 

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ ม.4 

หน่วยที่ 1  โครงสร้างโลก 
-   ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก 
-  การแบ่งโครงสร้างของโลกตาม 
   องค์ประกอบทางเคมี 
-  การแบ่งโครงสร้างโลกตามสมบัติ
เชิงกล 

1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของ
โครงสร้างโลกพร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่
สนับสนุนได้  
 

หน่วยที่ 2  ธรณีแปรสัณฐาน 
- ทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาณและหลักฐาน 
  สนับสนุน 
- รูปแบบการเคลื่อนท่ีของแผ่นธรณี 
-  รอยเลื่อนและรอยคดโค้ง 

2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน
การเคลื่อนท่ีของแผ่นธรณีได้  
3. ระบุสาเหตุและอธิบายรูปแบบการเคลื่อน 
ทีข่องแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะ
ธรณีสัณฐานและโครงสร้างแบบต่างๆ ได้  

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ ม.5 

หน่วยที่ 1  สมดุลพลังงานของโลก 
- องค์ประกอบของชั้นบรรยากาศ 
- องค์ประกอบของอากาศ 
- กระบวนการท่ีท าให้เกิดสมดุลพลังงาน 
  ของโลก  
- ปัจจัยส าคัญทีส่่งผลต่อการรับรังสีดวง 
  อาทิตย์ของพื้นผิวโลก  

1. อธิบายปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการรับและ
คายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน 
และผลที่มีต่ออุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณ
ของโลก 
2. อธิบายกระบวนการที่ท าให้เกิดสมดุล         
พลังงานของโลก 

หน่วยที่ 2  การหมุนเวียนของอากาศ
บนโลก 
- การเคลื่อนท่ีและการหมุนเวียนของ 
  อากาศ 
- การค านวณ Pressure Gradient Force 
- การเกิดแรงคอริออลิส 
- การค านวณแรงคอริออลิส 
  จากสูตร C = 2mΩVsinØ  
- ระบบการหมุนเวียนอากาศในแต่ละ 
  เขตละติจูด 
- ความสัมพันธ์ของการหมุนเวียนอากาศ 
  และภูมิอากาศ 

3. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่าง 
ของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่
ศูนย์กลางและแรงเสียดทานที่มีต่อการ
หมุนเวียนของอากาศ 
4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขต
ละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ 
 



วิชา สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ 

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ ม.6 

หน่วยที่ 1  ก าเนิดเอกภพ 
- ก าเนิดเอกภพ ทฤษฎีบิกแบง  
- วิวัฒนาการของเอกภพ ระหว่าง
ความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี  
- โครงสร้างและองค์ประกอบของ
กาแล็กซี ต าแหน่งของระบบสุริยะ 

1. อธิบายการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลง

พลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพ

หลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่างๆ ตาม

วิวัฒนาการของเอกภพ 

2. อธิบายหลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับ

ระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการ

ค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ 

3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของ

กาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุต าแหน่งของ

ระบบสุริยะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการ

สังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 

หน่วยที่ 2  ดาวฤกษ์ 
- การเกิดดาวฤกษ์  
- กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์  
- ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน  
- วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน 

4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดย

แสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ 

ขนาดจากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 

5. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาว

ฤกษ์และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยา

ลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน 

ไนโตรเจน ออกซิเจน 
 



 
 

เนื้อหาการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563  (ก่อนกลางภาค) 

วิชา สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ / ผลการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ม.4 

แบบจ ำลองอะตอม  
ธำตุและสำรประกอบ 
 

1. อ ธิ บ ำ ย แ บ บ จ ำ ล อ ง อ ะ ต อ ม  

โครงสร้ำงและส่วนประกอบของ

อะตอมในโมเลกุลของสำรได้ 

2. สืบค้นข้อมูลและอธิบำย
แบบจ ำลองกำรจัดเรียงอนุภำคของ
สำรในสถำนะต่ำงๆได้ 

ธำตุและสำรประกอบ 
ธำตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 
 

3.ระบุเลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป

ขอ งธ ำตุ ชนิ ดต่ ำ งๆ  บอกคว ำม

แตกต่ำงและแบ่งแยกธำตุได้ 

อนุภำคมูลฐำนของอะตอม 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 
 

4. สืบค้นข้อมูลและอธิบำย
แบบจ ำลองกำรจัดเรียงอนุภำคของ
สำรในสถำนะต่ำงๆได้ 

กำรจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 
 

5. สืบค้นข้อมูล  อธิบำย  และจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอมได้ 

ตำรำงธำตุและวิวัฒนำกำรของตำรำง
ธำตุ กำรอ่ำนช่ือธำตุและสำรประกอบ 
 

6. อธิบำยและยกตัวอย่ำงคุณสมบัติ

ของธำตุชนิดต่ำงๆในตำรำงธำตุ อ่ำน

ชื่อธำตุและสำรประกอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิชา สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ / ผลการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ม.5 

เยื่อหุ้มเซลล์และกำรล ำเลียงสำรผ่ำน
เยื่อหุ้มเซลล์ 

1. อธิบำยโครงสร้ำงและสมบัติของ
เยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับกำรล ำเลียง
สำร และเปรียบเทียบกำรล ำเลียงสำร
ผ่ำนเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่ำง ๆ 

กำรควบคุมดุลยภำพของสิ่งมีชีวิต 2. อธิบำยกำรควบคุมดุลยภำพของน  ำ
และสำรในเลือดโดยกำรท ำงำนของไต
ได้ 
3. อธิบำยกำรควบคุมดุลยภำพของ
กรด-เบสของเลือดโดยกำรท ำงำนของ
ไตและปอดได้ 
4. อธิบำยกำรควบคุมดุลยภำพของ
อุณหภูมิภำยในร่ำงกำยโดยระบบ
หมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และ
กล้ำมเนื อโครงร่ำงได้ 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ม.6 

การเคล่ือนท่ีแนวตรง 
การเคลื่อนที่ของวตัถุด้วยความเร่ง  

1. วิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูลความเร็วกับเวลาของการ
เคลื่ อนที่ ของวัต ถุ  เพื่ ออธิบาย
ความเรง่ของวตัถุ  

แรงและกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั 
 เมื่อมแีรงหลายแรงกระท าต่อวตัถุ
หนึ่ง การหาแรงลพัธท์ีก่ระต่อวตัถุนัน้
ไดโ้ดยรวมแบบเวกเตอร ์ 

 เมื่อแรงลพัธม์คี่าไม่เท่ากบัศูนยก์ระท า
ต่อวัตถุจะท าให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วย
ความเรง่มทีศิทางเดยีวกบัแรงลพัธ ์

 แรงกริยิาและแรงปฏกิริยิา  

2. สงัเกตและอธบิายการหาแรงลพัธ์ที่
เกดิจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบ
เดียวกันที่กระท าต่อวตัถุ โดยการ
เ ขียนแผนภาพกา ร ร วมแบบ
เวกเตอร ์

3. สงั เกต ว เิคราะห ์ และอธบิาย
ความสมัพนัธ์ระหว่างความเร่งของ
วัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ
และมวลของวตัถุ  

4. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและ
แรงปฏกิริยิาระหว่างวตัถุคู่หนึ่ง ๆ 

การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล ์
 หลกัการเคลื่อนทีแ่บบโพรเจคไทล ์
 โพรเจคไทลแ์บบต่างๆ 

5.  สงัเกตและอธบิายผลของความเร่ง
ทีม่ต่ีอการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของ
วัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง 
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ์การ
เคลื่ อนที่ แบบวงกลม และการ
เคลื่อนทีแ่บบสัน่ 

 



 
 

Subject Specification Plan (Midterm) 

Subject: Additional Science    SY: 1/2020 

 

 

 

 

 

Grade Topics Teacher/s  

 

M. 1 

 

Introduction to Science 

- What is Science? 

     a.) Importance of Science 

     b.) Careers in Science 

-  Science Laboratory 

     a.) Rules and Safety Precautions  

     b.) Hazard Warning Symbols 

- Steps in Scientific Investigations 

- Physical Quantities and their Units 

- The Concept of Mass 

- Measuring Tools 

     a.) length, area, volume 

-  The Importance of Standard Units 

 

Cells as the Unit of Life 

- Understanding Cells 

     a.) Using a Microscope 

     b.) General Structure of a Cell  

     c.) Comparison between Animal and Plant Cells 

     d.) Types and Functions of different Cells 

- Unicellular and Multicellular Organisms 

- Diffusion and Osmosis in Cells 

 

Mr. Frederik Rapisura 



 
 

Subject Specification Plan (Midterm) 

Subject: Additional Science    SY: 1/2020 

 

Grade Topics Teacher/s  

 

M. 2 

 

Human Body Systems 

- Respiratory System 

     a.0 Structure of the Human Respiratory System 

     b.) Mechanism of Human Breathing 

     c.) Gas Exchange 

     d.) Taking Care of the Respiratory System 

- Excretory System 

     a.) The Excretory Organs in Humans 

- Circulatory System 

     a.) Basic Characteristics of the Circulatory  

       System 

     b.) Structure of the Human Heart 

     c.) The Path of Blood Flow 

- Nervous System 

     a.) The Central Nervous System and the  

        Peripheral Nervous System  

     b.) Pathway of Transmission of Information 

 

Human Reproduction 

- Male Reproductive System 

     a.) Structure and Function 

- Female Reproductive System 

     a.) Structure and Function 

-  Puberty 

     a.) Changes during Puberty 

-  Menstrual Cycle 

- Fertilization and Pregnancy 

 

Mr. Frederick Rapisura 



 
 

Subject Specification Plan (Midterm) 

Subject: Additional Science    SY: 1/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade Topics Teacher/s  

 

M. 3 

 

Ohm’s Law 

- Principles and definition 

- V-I-R relationship 

- Ammeter, Voltmeter, Ohmmeter 

- Resistors and Total resistors 

 

Electrical Energy and Power 

- Electrical conductors, Insulators, and 

Semiconductors 

- Circuits  

 

 

Mr. Sterloei Inn A. Dulfina 


