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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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โครงสร๎างหลักสูตร กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
ระดับชั้น

รหัส

ม. 4
ภาคเรียน
ที่ 1

ว31101
ว31102
ว31103
ว31104

ชื่อรายวิชา
ฟิสิกส์พื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

เวลาเรียนรายภาค
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์

(1.5 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)

รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (แผนการเรียน ทั่วไปไมํเน๎นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ )
ระดับชั้น
ม. 4
ม. 5
ม. 6

รหัส

ชื่อรายวิชา

ว30105
ว30106
ว30107
ว30108
ว30109
ว30110

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
สารและสมบัติของสาร
โลกและดวงดาว
การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ
พันธุ์ศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
พลังงาน

เวลาเรียนรายภาค
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์

(1.0 หนํวยกิต)
(1.0 หนํวยกิต)
(1.0 หนํวยกิต)
(1.0 หนํวยกิต)
(1.0 หนํวยกิต)
(1.0 หนํวยกิต)
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รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
ระดับชั้น

ม. 4

ม. 5

ม. 6

รหัส

ชื่อรายวิชา

ว30201
ว30221
ว30241
ว30202
ว30222
ว30242
ว30261
ว30203
ว30223
ว30243
ว30262
ว30204
ว30224
ว30244
ว30263
ว30205
ว30225
ว30245

-

เวลาเรียนรายภาค

ฟิสิกส์ 1
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เคมี 1
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชีวิทยา 1
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ฟิสิกส์ 2
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เคมี 2
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชีวิทยา 2
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ฟิสิกส์ 3
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เคมี 3
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชีวิทยา 3
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ฟิสิกส์ 4
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เคมี 4
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชีวิทยา 4
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ฟิสิกส์ 5
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เคมี 5
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชีวิทยา 5
3 ชั่วโมง/สัปดาห์

(2.0 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(2.0 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(2.0 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(2.0 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(2.0 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
(1.5 หนํวยกิต)
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รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ไมํเน๎นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ )
ระดับชั้น
ม. 4
ม. 5
ม. 6

รหัส
ว30281
ว30282
-

ชื่อรายวิชา
เส๎นใยและกระดาษ
สีย๎อมจากวัสดุธรรมชาติ
-

เวลาเรียนรายภาค
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
-
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คาอธิบายรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต
ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน๎มถํวง สนามไฟฟ้า
สนามแมํเหล็ก แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหวํางอนุภาคในนิวเคลียส ปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวกับ การ
เคลื่อนทีใ่ นแนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่เป็นวงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์
มอนิกอยํางงําย คลื่นกล ความสัมพันธ์ระหวํางอัตราเร็ว ความถี่ และ ความยาวคลื่น การเกิดคลื่นเสียง
บีตส์ ความเข๎มเสียง ระดับความเข๎มเสียง การได๎ยิน คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า
สเปกตรั ม ของคลื่ น แมํ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ประโยชน์ แ ละการป้ อ งกั น อั น ตรายจากคลื่ น แมํ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหวํางมวลกับพลังงาน พลังงานที่ได๎จากปฏิกิริยานิว เคลียร์ และผล
ตํอสิ่งมี ชีวิตและสิ่งแวดล๎อม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชนิดและสมบัติ ของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี วิธี
ตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล๎อม การใช๎ประโยชน์และผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตและสํงแวดล๎อม
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสารวจตรวจสอบการ
สืบ ค๎นข๎อมูล การบันทึก การจัดกลุํมข๎อมูล และการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช๎ในการจัด
กิจกรรม
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ นาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติที่ดีตํอวิทยาศาสตร์ และเพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู๎
และตัวชี้วัดชั้นปีดังตํอไปนี้
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.1
ว 4.2
ว 5.1
ว 8.1
รวม 28 ตัวชี้วัด

ม. 4-6/1-4
ม. 4-6/1-3
ม. 4-6/1-9
ม. 4-6 /1-12
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว31102 เคมีพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดแบบจาลองอะตอม โครงสร๎างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์
ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหวํางอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอก
สุดกับสมบัติของธาตุ และการเกิดปฏิกิริยา การจัดเรียงธาตุและทานายแนวโน๎มสมบัติของธาตุใน
ตารางธาตุ การเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหวํางจุดเดือด จุด
หลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคของสาร เขียนสมการของปฏิกิริยา
เคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจาวัน ผลของสารเคมีที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ การเกิด
ปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๏สธรรมชาติและการกลั่นลาดับสํวนน้ามันดิบ การนาผลิตภัณฑ์ที่ได๎
จากการแยกแก๏สธรรมชาติและการกลั่นลาดับสํวนน้ามันดิบไปใช๎ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ตํอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม การเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ การนาพอลิเมอร์ไปใช๎ประโยชน์ การผลิตและใช๎
พอลิเมอร์ตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม องค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของ
คาร์โบไฮเดรต องค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้ามัน องค์ประกอบ
ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
แก๎ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม และเข๎าใจ
วําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
รหัสตัวชี้วัด
ว 3.1 ม.4-6/1-9
ว 8.1 ม.4-6/1-9
รวม 18 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา ทดลอง อธิบาย สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ การรักษาดุลยภาพของเซลล์สิ่งมีชีวิต
กลไกการรักษาดุลยภาพของน้าในพืช กลไกการควบคุมดุลยภาพของน้า แรํธาตุและอุณหภูมิของ
มนุษย์และสัตว์อื่นๆ ระบบภูมิคุ๎มกันของรํางกาย กระบวนการถํายทอดสารพันธุกรรม การแปรผัน
ทางพันธุกรรม มิวเทชันและการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของ เทคโนโลยีชีวภาพที่มีตํอ
มนุษย์และสิ่งแวดล๎อม ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม กระบวนการ
คัดเลือกตามธรรมชาติและผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติตํอความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ดุลย
ภาพของระบบนิเวศ กระบวนกา เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสาคัญของความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพและเสนอแนะแนวทางในการดู แ ลและรั ก ษา แนวทางในการป้ อ งกั น แก๎ ไ ขปั ญ หา
สิ่ ง แวดล๎ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ ด าเนิ น การเฝ้ า ระวั ง อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาสิ่ ง แวดล๎ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
แก๎ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม และ
เข๎าใจวําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.1
ว 1.2
ว 2.1
ว 2.2
ว 8.1
รวม 23 ตัวชี้วัด

ม.4 - 6/1-4
ม.4 - 6/1-4
ม.4 - 6/1-3
ม.4 - 6/1-3
ม.4 - 6/1-9
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว31104 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ชั้น
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา วิเคราะห์โครงสร๎างของโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก
กระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค๎ง แผํนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวิทยา การลาดับ ชั้นหิน การวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดาบรรพ์ โครงสร๎างทางธรณีวิทยา
ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ และข๎อมูลทางธรณีวิทยา การเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ
กาแล็กซี เอกภพ ดาวฤกษ์ การโคจรของดาวเทียมรอบโลก ยานอวกาศ อวกาศและสถานีอวกาศ
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
แก๎ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม และ
เข๎าใจวําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
รหัสตัวชี้วัด
ว 6.1
ว 7.1
ว 7.2
ว 8.1
รวม 18 ตัวชี้วัด

ม.4-6/1-6
ม.4-6/1-2
ม.4-6/1
ม.4-6/1-9
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ไมํเน๎นวิทย์)
ว31105 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ สิ่งมีชีวิต ชีววิทยา ชีววิทยากับการดารงชีวิต ชีวจริยธรรม การศึกษา
ชีววิทยา กล๎องจุลทรรศน์ สารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และ
ทฤษฎีของเซลล์ โครงสร๎างของเซลล์ที่ศึกษาด๎วยกล๎องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน การรักษาดุลภาพของ
เซลล์ การศึกษาระหวํางเซลล์ การแบํงเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ และการชราภาพของ
เซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบของรํางกาย
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎
การสารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย อธิบายสรุปผล การใช๎หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช๎กับการจัดกิจกรรม
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของตนเองได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.1 ม.4-6/1-3
รวม 3 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ไมํเน๎นวิทย์)
ว31106 สารและสมบัติของสาร
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ชั้น
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาข๎อมูลจากการศึกษาโครงสร๎างอะตอม สร๎างแบบจาลองอะตอมแบตําง ๆ และตาราง
ธาตุที่มีการพัฒนาการอยํางตํอเนือง เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ตารางธาตุและเวเลนซ์อิเล็กตรอน อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการเกิด
ปฏิกริยาเคมีในชวิตประจาวัน การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกริยา
เคมีสืบค๎นข๎อมูล และอธิบายการเกิดปิโตเลียม กระบวนการแยกก๏าซธรรมชาติ การกลั่นลาดับสํวน
น้ามันดิบ การนาผลิตภัณฑ์ที่ได๎ไปใช๎ประโยชน์ ผลของผลิตภัณฑ์ที่มีต๎อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
ทดลองอธิบาย และอภิปรายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ การนาพอลิเมอร์ไปใช๎ประโยชน์
อิบายองค์ประกอบประโยชน์ของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด ของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดอะ
มิโน
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎
การสารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย อธิบายสรุปผล การใช๎หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช๎กับการจัดกิจกรรม
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของตนเองได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 3.1 ม.4-6/1-7
ว 3.2 ม.4-6/2-9
รวม 15 ตัวชี้วัด

70
คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ไมํเน๎นวิทย์)
ว31107 โลกและดวงดาว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาโครงสร๎างทางธรณีวิทยาของโลก แผํนเปลือกโลก การเคลื่อนที่ของแผํนเปลือก
โลก การเคลื่อนตัวของแผํนเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา การหาอายุของหิน ลักษณะและ
อายุของซากดึกดาบรรพ์ เปรียบเทียบลาดับชั้นของหินและอายุของหิน เพื่อศึกษาความเป็นมาของโลก
การเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแลคซีและเอกภพ พลังงานของดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาฟิวชั่น
ตาแหนํงของดวงดาวในระบบสุริยะ กาแลคซีและเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎
การสารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย อธิบายสรุปผล การใช๎หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช๎กับการจัดกิจกรรม
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของตนเองได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 6.1 ม.4-6/1-6
ว 7.1 ม.4-6/1-2
ว 7.2 ม.4-6/2-3
รวม 10 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ไมํเน๎นวิทย์)
ว31108 การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ สังเกต สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย ทดลอง อภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหวํางแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน๎มถํวง แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า
แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมํเหล็ก แรงนิวเคลียร์ และแรงไฟฟ้าระหวํางอนุภาคใน
นิวเคลียส ความสัมพันธ์ระหวํางการกระจัดเวลา ความเร็ว ความเรํงของการเคลื่อนที่ในแนวตรง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มานิกอยํางงําย ประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม แบบฮาร์มอนิกอยํางงําย
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎
การสารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย อธิบายสรุปผล การใช๎หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช๎กับการจัดกิจกรรม
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของตนเองได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.4-6/1-4
ว 4.2 ม.4-6/1-3
รวม 7 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ไมํเน๎นวิทย์)
ว31109 พันธุกรรมและสิ่งแวดล๎อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาลักษณะทางพันธุก์ รรมของคน สัตว์ และพืช การทลอง การถํายทอดลักษณะบาง
ประการ ประวัติ และงานของเมนเดลโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต การทดลองการจัดเรียงโครโมโซมอยําง
งําย การแยกตัวและรวมตัวของยีนและการทดลอง หลักการแบํงตัวของเซลล์รํางกายและเซลล์สืบ
พันธ์ หลักการเกิดเพศ ผลของความผิดปกติบางชนิดที่เกิดจากโครโมโซมรํางกายและโครโมโซมเพศ
ลักษณะพันธุ์กรรมบางลักษณะในคน หมูํเลือด ความสัมพันธ์ทางพันธุ์กรรม และสิ่งแวดล๎อมการเกิด
การทาลาย และผลกระทบในสิ่งมีชีวิตบางชนิด
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎
การสารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย อธิบายสรุปผล การใช๎หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช๎กับการจัดกิจกรรม
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของตนเองได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.4-6/1-4
ว 8.1 ม.4-6/1-12
รวม 16 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ไมํเน๎นวิทย์)
ว31110 พลังงาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางงาน กาลัง พลังงาน เครื่องกล กฎการอนุรักษ์
พลังงาน โมเมนตัม การดล แรงดล การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สภาพสมดุล สภาพยืดหยุํน
และความทนแรงของวัตถุ
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎
การสารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย อธิบายสรุปผล การใช๎หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช๎กับการจัดกิจกรรม
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของตนเองได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.4-6/1-3
ว 8.1 ม.4-6/1-12
รวม 15 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม
ว30201 ฟิสิกส์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2.0 หนํวยกิต

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับปริมาณทางกายภาพซึ่งประกอบไปด้วยปริมาณ สเกลาร์และ
ปริมาณเวกเตอร์ การบอกตาแหน่ง การกระจัด การหาเวกเตอร์ลัพธ์โดยการเขียนรูปและการคานวณ
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่ง ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวตรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูด
ระหว่างมวลของวัตถุ แรงเสียดทาน ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในสองมิติ ได้แก่ การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แนววงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ
การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมายและคานวณเกี่ยวกับการกระจัด ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร็ว ของ
วัตถุที่ เคลื่อนที่ในแนวตรงได๎
2. ทดลองและคานวณหาความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวตรงโดยใช๎เครื่องเคาะ
สัญญาณเวลาได๎
3. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่และคานวณหาความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวตรงจาก
กราฟการกระจัด – เวลา ได๎
4. บอกความหมายและคานวณหา ความเรํง อัตราเรํง ของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวตรง
อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่และคานวณหาความเรํง การกระจัด จากกราฟความเร็ว – เวลา ได๎
5. บอกความสัมพันธ์และคานวณการกระจัด ความเร็วต๎น ความเร็วปลาย ความเรํง
และ เวลาของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวตรงได๎
6. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่และคานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ภายใต๎สนาม
ความโน๎มถํวงของโลกได๎
7. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ข๎อ 1 ของนิวตันได๎
8. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ข๎อ 2 ของนิวตันได๎
9. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ข๎อ 3 ของนิวตันได๎
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10. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ คานวณหาปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง
ด๎วยความเรํงโดยใช๎ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
11. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดระหวํางมวลได๎
12. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับความเรํงเนื่องจากสนามความโน๎มถํวงได๎
13.ทดลองและคานวณเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานได๎
14. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ พร๎อมทั้งยกตัวอยํางการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์คานวณหาปริมาณตําง ๆ ได๎แกํ การกระจัด ความเร็ว และเวลา ตามเส๎นทางการเคลื่อนที่
และตาม แนวราบและแนวดิ่งได๎
15. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางการกระจัดตามแนวราบ ความเร็วต๎นและมุมที่ยิงของ
โพรเจกไทล์แบบเต็มรูปคานวณหาระยะการกระจัดมากสุด หรือการกระจัดใด ๆ โดยใช๎สมการ
ความสัมพันธ์ได๎
16. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบวงกลมพร๎อมทั้งยกตัวอยํางการเคลื่อนที่แบบวงกลม
คานวณหาปริมาณตําง ๆ ได๎แกํ แรงสูํศูนย์กลาง ความเรํงสูํศูนย์กลาง มวล รัศมี อัตราเร็วเชิงเส๎น
อัตราเร็ว เชิงมุม คาบและความถี่ได๎
17. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบวงกลม กรณีรถวิ่งเข๎าโค๎งถนนราบและรถวิ่งเข๎าโค๎ง
ถนนเอียง บอกได๎วํามีแรงใดเป็นแรงสูํศูนย์กลาง พร๎อมทั้งคานวณหาปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎
18. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบวงกลมกรณีลูกตุ๎มถูกผูกด๎วยเชือกแล๎วแกวํงโดยมี
ระนาบวงกลมอยูํในแนวราบและในแนวดิ่ง บอกได๎วํามีแรงใดทาหน๎าที่เป็นแรงสูํศูนย์กลาง พร๎อมทั้ง
คานวณหาปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎
19. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบวงกลม กรณีดาวเทียมโคจรรอบโลกบอกได๎วํามีแรง
ใดเป็นแรงสูํศูนย์กลาง พร๎อมทั้งคานวณหาปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎
20. นักเรียนทาการทดลองอธิบายและคานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอยําง
งํายได๎
รวม 20 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม
ว30202 ฟิสิกส์ 2
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2.0 หนํวยกิต
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับงานและกาลัง
ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน
พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ พลังงานศักย์โน้มถ่วงละพลังงานศักย์ยืดหยุ่น กฎการอนุรักษ์พลังงาน
การถ่ายโอนพลังงาน ประสิทธิภาพของเครื่องกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การชนแบบ
ต่าง ๆ และการระเบิด ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบหมุน การกระจัดเชิงมุมโมเม
นความเฉื่อยและความเร็วเชิงมุม ทอร์กและความเร่งเชิงมุม โมเมนตัมเชิงมุมและกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัมเชิงมุม และพลังงานจลน์ในการหมุน หลักการพื้นฐานของสถิตศาสตร์ สมดุลของแรง
เงื่อนไขของสมดุลต่อการเลื่อนที่และสมดุลต่อการหมุน ศูนย์กลางมวลและศูนย์ถ่วงของวัตถุ ความ
ยืดหยุ่นของของแข็ง
และการนาหลักสมดุลไปอธิบายการทางานของเครื่องกลบางอย่าง กฎข้อที่
หนึง่ ของอุณหพลศาสตร์ หลักการวัดความดันในของไหลและกฎของพาสคัล แรงลอยตัว และหลัก
ของอาร์คิมีดิส ความตึงผิว ความหนืดและกฎของสโตกส์ และสมการของแบร์นูลลี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมายและคานวณหาคําของงานได๎
2. บอกความหมายและคานวณหาคําของพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหวํางงานกับพลลัง
งานจลน์ได๎
3. บอกความหมายและคานวณหาคําของพลังงานศักย์โน๎มถํวง ความสัมพันธ์ระหวํางงาน
กับพลังงานศักย์โน๎มถํวงได๎
4. บอกความหมายและคานวณหาคําของพลังงานศักย์ยืดหยุํน ความสัมพันธ์ระหวํางงาน
กับพลังงานศักย์ยืดหยุํนได๎
5. อธิบายกฎอนุรักษ์พลังงานกลและนาไปอธิบายหรือคานวณเกี่ยวกับสถานการณ์ที่
เกี่ยวข๎องได๎
6. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับหลักการของงานกับเครื่องกล ประสิทธิภาพของเครื่องกล
อยํางงําย ได๎แกํ รอก คาน ล๎อและเพลา พื้นเอียงและสกรูได๎
7. บอกแหลํงพลังงาน และอธิบายวิธีการใช๎พลังงานอยํางประหยัดและรักษาสิ่งแวดล๎อม
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8. บอกความหมายและคานวณหาโมเมนตัม การดล และแรงดลได๎
9. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับการชนใน 1 มิติ และกฎอนุรักษ์โมเมนตัมได๎
10. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับการชนใน 2 มิติ และกฎอนุรักษ์โมเมนตัมได๎
11. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับการชนแบบยืดหยุํนและการชนแบบไมํยืดหยุํน การชนแบบ
ระเบิดได๎
12. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบหมุน บอกความหมายและคานวณเกี่ยวกับการกระจัด
เชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเรํงเชิงมุม พลังงานจลน์จากการหมุน และโมเมนต์ความเฉื่อยได๎
13. อธิบายผลของทอร์กตํอการเคลื่อนที่แบบหมุน คานวณหาคําทอร์กที่เกี่ยวข๎องกับปริมาณตําง
ๆ ได๎
14. บอกความหมายของโมเมนตัมเชิงมุม ใช๎กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม อธิบายและคานวณ
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข๎องได๎
15. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนตาแหนํงและแบบหมุน คานวณหาพลังงานจลน์
และปริมาณที่ เกี่ยวข๎องได๎
16. อธิบายความหมายของสมดุล และยกตัวอยํางสถานการณ์ที่วัตถุอยูํในสภาพสมดุลกลได๎
17. บอกเงื่อนไข อธิบายและคานวณเกี่ยวกับสมดุลตํอการเลื่อนที่ได๎
18. บอกเงื่อนไข อธิบายและคานวณเกี่ยวกับสมดุลตํอการหมุนได๎
19. อธิบายความหมายและคานวณเกี่ยวกับสมดุลสัมบูรณ์ได๎
20. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับเครื่องกลโดยใช๎หลักการของสมดุลกลได๎
21. บอกความหมายและคานวณเกี่ยวกับสภาพยืดหยุํนของของแข็ง ความเค๎น ความเครียด
มอดูลัสสภาพยืดหยุํน พร๎อมทั้งทดลองศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณดังกลําวได๎
22. บอกความหมายอธิบายและคานวณเกี่ยวกับความดันในของเหลว เครื่องมือวัดความดัน และ
ความดันกับชีวิตประจาวันได๎
23. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับกฎของพาสคัลและเครื่องไฮดรอลิกได๎
24. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับแรงลอยตัวและหลักของอาคิมีดิสได๎
25. อธิบายคานวณและทดลองเกี่ยวกับแรงตึงผิว ตลอดจนนาไปอธิบายปรากฏการณ์ตําง ๆ ที่
เกี่ยวกับแรงตึงผิวได๎
26. อธิบายเกี่ยวกับแรงหนืด และกฎของสโตกส์ และนาความรู๎ไปอธิบายปรากฏการณ์ตําง ๆ
27. บอก อธิบายและคานวณเกี่ยวกับพลศาสตร์ของของไหลในประเด็นของไหลในอุดมคติ
สมการความตํอเนื่อง สมการของแบร์นูลลี และการประยุกต์สมการของแบร์นูลลี

รวม 27 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม
ว30203 ฟิสิกส์ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2.0 หนํวยกิต

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ ความร้อน สมบัติ
ของแก๊ส การนาทฤษฎีจลน์ของแก๊สไปอธิบายสมการของแก๊ส พลังงานในระบบของแก๊ส การ
เคลื่อนที่แบบคลื่น การเคลื่อนไหวของตัวกลางเมื่อคลื่นกลเคลื่อนที่ผ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่
คลื่น ความยาวคลื่นและอัตราเร็วคลื่น หลักการซ้อนทับของคลื่น สมบัติของคลื่น ธรรมชาติของ
เสียงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของเสียงการเกิดเสียงก้อง การเกิดบีตส์ของเสียง คลื่นนิ่ง
ของเสียง การสั่นพ้องของเสียง การได้ยินและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน เช่น
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ การเกิดคลื่นกระแทก การนาความรู้และหลักการไปอธิบายปรากฏการณ์
หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางเสียงในเทคโนโลยีด้านต่างๆ ธรรมชาติของแสง สมบัติ
เชิงฟิสิกส์ละสมบัติเชิงเรขาคณิตของแสง หลักการทางานของทัศนอุปกรณ์บางอย่าง การเลือกใช้
ความสว่างที่เหมาะสม การ กระจายแสง โพลาไรเซชันของแสง ตาและการมองเห็นสี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. บอก อธิบายและ คานวณเกี่ยวกับพลังงานความร๎อนในประเด็นของอุณหภูมิ การ
ขยายตัวของวัตถุ เนื่องจากความร๎อน สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสาร การถํายโอนและการแผํ
รังสีความร๎อน
2. บอก อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับแก๏สอุดมคติ ในประเด็นของบอยส์ กฏของชาร์ลส์และ
กฎของแก๏ส
3. บอก อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ของแก๏สในประเด็นแบบจาลองของแก๏ส
อุดมคติ ความดันแก๏สและพลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๏สอัตราเร็วของโมเลกุลของแก๏ส
4. บอก อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับพลังงานภายในระบบ และนาไปอธิบายเกี่ยวกับ
เครื่องยนต์ ไอน้าในอากาศและความดันไอ
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5. อธิบายการเกิดคลื่นกล บอกความหมายของสันคลื่น ท๎องคลื่น หน๎าคลื่น แอมปลิจูด
ความยาวคลื่น อัตราเร็ว ความถี่ คาบ เวลา เฟส และคานวณหาปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎
6. อธิบายการซ๎อนทับของคลื่น ทาการทดลองและสรุปการสะท๎อนของคลื่นน้าได๎
7. ทากิจกรรมเพื่อสรุปการหักเหของคลื่นผิวน้า และคานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข๎องได๎
8. ทากิจกรรมเพื่ออธิบายการแทรกสอด การเลี้ยวเบนของคลื่นน้าและคานวณหาปริมาณ
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎
9. ทากิจกรรมและสรุปธรรมชาติของเสียง และสมบัติของเสียงที่เกี่ยวข๎องกับการแทรก
สอดและการเลี้ยวเบน
10. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวกลาง การเปลี่ยนแปลงการกระจัดและความดัน
ของอากาศขณะที่มีคลื่นเสียงเคลื่อนที่ผํานอากาศ และคานวรหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ
ตําง ๆ ได๎
11. อธิบายและยกตัวอยํางเพื่อแสดงวําเสียงมีสมบัติการสะท๎อนและการหักเห พร๎อมทั้ง
คานวณหาปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎
12. ทากิจกรรมและสรุปเกี่ยวกับการเกิดบีตส์ การเกิดคลื่นนิ่งรวมทั้งคานวณหาปริมาณ
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎
13. ทากิจกรรม ทดลอง และสรุปเกี่ยวกับการสั่นพ๎องของเสียงในหลอดเรโซแนนซ์ พร๎อม
ทั้งคานวณหาปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎
14. อธิบายลักษณะและเงื่อนไข การเกิดปรากฏการดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก และ
ยกตัวอยํางอันตรายที่ เกิดจากคลื่นกระแทกได๎
15. อธิบายปรากฏการตําง ๆ พร๎อมทั้งคานวณหาปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องับการได๎ยิน
เสียง ได๎แกํ ความเข๎มเสียง ระดับความเข๎มเสียง มลภาวะของเสียง ระดับเสียง คุณภาพเสียง และหู
กับการได๎ยิน
16. บอกสมบัติของเสียงที่นามาประยุกต์ใช๎ประโยชน์ เกี่ยวกับการประมง การแพทย์
ธรณีวิทยา วิศวกรรมและอุตสาหกรรม
17. อธิบายการเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสงได๎
18. ทดลองการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง โดยใช๎สลิตคูํ สลิตเดี่ยว เกรตติ้ง และ
คานวณหาปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎
19. อธิบายปรากฏการณ์โพลาไรเซชัน การกระเจิงแสง การกระจายแสงไปใช๎อธิบาย
ปรากฏการตําง ๆ ได๎
20. อธิบายสํวนประกอบของตา การมองเห็นสี ตลลอดจนการถนอมสายตา พร๎อมทั้ง
นาไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได๎
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21. บอกความหมายของความสวําง และคานวณหาปริมาณที่เกี่ยงข๎องได๎
22. ทาการทดลองและสรุปการหักเหของแสง นาความรู๎ที่ได๎ไปอธิบายปรากฏการณ์ตําง ๆ
ตลอดจนการหักเหของแสงผํานเลนส์ และคานวณหาปริมาณที่เกี่ยงข๎องได๎
23. นาความรู๎เรื่องการสะท๎อนแสง เรื่องเลนส์ ไปอธิบายการทางานของทัศนอุปกรณ์
บางอยํางได๎
รวม 23 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม
ว30204 ฟิสิกส์ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2.0 หนํวยกิต

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานของไฟฟ้าในเรื่อง กฎของคูลอมบ์
สนามไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และการเก็บกักประจุไฟฟ้า กฎของโอห์ม สภาพ
ต้านทานและสภาพนาไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง พลังงานไฟฟ้าและ
กาลังไฟฟ้า การหาค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า การส่งกาลังไฟฟ้าและการนา
หลักการพื้นฐานทางไฟฟ้าไปใช้อธิบายการทางานของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่าง ศึกษา
วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับหลักการแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก ที่กระทาบนอนุภาค
ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กและลวดตัวนาที่มีสนามไฟฟ้าผ่าน หลักการทางานของมอเตอร์
กระสตรง กฎการเหนี่ยวนาไฟฟ้า การใช้กฎของเลนซ์หาทิศของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา เครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า หลักการทางานของหม้อแปลง การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้า
กระแสสลับ ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าสลับกับเวลา ค่ายังผล ความ
ต้านทานเชิงเหนี่ยวนาและเชิงความจุ ความต้านทานเชิงซ้อน วงจรพื้นฐานของไฟฟ้ากระแสสลับ
การกาทอนไฟฟ้า และวงจรรับส่งคลื่นวิทยุอย่างง่าย ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ละการ
ทดลองของเฮิรตซ์ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายการทาให๎วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีและการถูได๎ ตลอดจนโดยการเหนี่ยวนา
การถํายเทประจุไฟฟ้า แลละทดสอบได๎วําวัตถุใดมีประจุไฟฟ้า หรือมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า
2. บอกความสัมพันธ์ระหวําง ระยะหํางระหวํางประจุไฟฟ้าและปริมาณประจุไฟฟ้า นามา
สรุปเป็นกฎของคูลอมบ์ได๎ พร๎อมทั้งนากฎของคูลอมบ์ ไปคานวณหาปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎
3. เขียนรูปแสดงเส๎นแรงไฟฟ้าจากจุดประจุของประจุบนตัวนาได๎ หาตาแหนํงของจุด
สะเทินบนสนามไฟฟ้าได๎ ตลอดจนคานวณหาคําสนามไฟฟ้าและแรงกระทาตํอประจุทดสอบได๎
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4. อธิบายและบอกความหมายของศักย์ไฟฟ้า ความตํางศักย์ไฟฟ้า งานในการเลื่อนประจุ
ไฟฟ้าและแสดง การคานวณได๎ถูกต๎อง
5. บอกความหมายของความจุไฟฟ้า อธิบายการเปลี่ยนแปลงคําศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากการ
เก็บกักประจุของตัวนาใด ๆ และบอกได๎วําความจุไฟฟ้าแปรผันตรงกับรัศมีของตัวนาทรงกลม รวมทั้ง
การประยุกต์ความรู๎เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช๎ประโยชน์
6. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในตัวนา และการนาไฟฟ้าในตัวนาชนิดตําง ๆ สรุปและ
คานวณหาคํากระแสไฟฟ้าที่ไหลในโลหะตัวนาได๎ ตลอดจนบอกหลักการ การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ไฟฟ้ามาจากพลังงานรูปอื่น ๆ ได๎
7. ทาการทดลองและสรุปกฎของโอห์มได๎วํา เมื่ออุณหภูมิคงที่ กระแสไฟฟ้าจะแปรผัน
ตรงกับความตํางศักย์ระหวํางจุดสองจุดบนตัวนาโลหะ และอํานคําความต๎านทานจากแถบสีได๎
8. อธิบายความหมายของสภาพต๎านทานไฟฟ้า สภาพนาไฟฟ้า และบอกวําอุณหภูมิมีผลตํอ
สภาพต๎านทานและสภาพนาไฟฟ้าของสาร
9. ทาการทดลองและสรุปความแตกตํางของการตํอความต๎านทานแบบอนุกรมและแบบ
ขนานได๎ พร๎อมทั้งคานวณหาคําความต๎านทานรวมเมื่อตํอความต๎านทานแบบตําง ๆ ได๎
10. บอกความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้า ความตํางศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วเซลล์ ความตํางศักย์
ภายในเซลล์ อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางไฟฟ้าในวงจรและแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ได๎
11. อธิบายหลักการสร๎างแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ จากแกลแวนอร์มิเตอร์ได๎
12. บอกความหมายและสรุปเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า กาลังไฟฟ้าและแสดงการคานวณตาม
สถานการณ์ที่กาหนดให๎ได๎ถูกต๎อง
13. อธิบายวิธีการตํอวงจรไฟฟ้าภายในบ๎าน หลักการทางานของอุปกรณ์หรือ
เครื่องใช๎ไฟฟ้าภายในบ๎านตลอดจนวิธีการใช๎ไฟฟ้าอยํางประหยัดและปลอดภัยได๎ และบอกความหมาย
ของแหลํงกาเนิดไฟฟ้า และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานรูปอื่นตลอดจนนา
ความรู๎ทางไฟฟ้าไปประยุกต์ใช๎งานด๎านตําง ๆ ได๎
14. บอกคุณสมบัติของแมํเหล็ก สนามแมํเหล็ก และเขียนเส๎นแรงแมํเหล็กพร๎อมทั้งบอกได๎
วําเมื่ออนุภาคที่มีประจุเคลื่อนเข๎าไปในสนามแมํเหล็กที่คงที่จะมีแรงกระทากับอนุภาคที่มีประจุนั้นและ
หาทิศทา ของแรงกระทาตํออนุภาค รวมทั้งคานวณหาปริมาณตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องจากสถานการณ์ที่
กาหนดให๎ได๎
15. ทาการทดลองและสรุปได๎วําเมื่อผํานกระแสไฟฟ้าเข๎าไปในลวดตัวนาที่วางอยูํใน
สนามแมํเหล็กคําคงที่จะเกิดแรงกระทาตํอลวดตัวนานั้น ตลอดจนบอกความสัมพันธ์ระหวํางแรง
กระทานั้นกับกระแสไฟฟ้า ความยาวของลวดตัวนา และความเข๎มสนามแมํเหล็กได๎
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16. บอกได๎วําที่วางขดลวดรูปสี่เหลี่ยมที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผํานในสนามแมํเหล็กจะเกิด
โมเมนตัมของแรงคูํควบ ทาให๎ขดลวดหมุนได๎ อธิบายการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและ
กัลป์แวนอร์มิเตอร์ได๎
17. ทาการทดลองและสรุปได๎วํา เมื่อผํานกระแสไฟฟ้าเขาไปในลวดตัวนาจะเกิด
สนามแมํเหล็กรอบ ๆ ลวดตัวนานั้น สามารถหาขนาดและทิศของแรงกระทาระหวํางลวดตัวนาสองเส๎น
ซึ่งวางขนานกันและ มีกระแสไฟฟ้าไหลผํานได๎ และเมื่อเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แมํเหล็กที่พุํงผํานขดลวด
จะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาในขดลวด และนาความรู๎เรื่องการเหนี่ยวนาไปอธิบายการทางานของ
เครื่องใช๎ไฟฟ้าบางอยํางได๎
18. ทากิจกรรมสรุปได๎วํา กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้ามีทั้งกระแสตรงและ
กระแสสลับ อธิบายหลักการของหม๎อแปลงไฟฟ้า การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
โดยใช๎ไดโอด
เป็นอุปกรณ์สาคัญและนาความรู๎ทางแมํเหล็กไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์พร๎อมทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติ
19. บอกความสัมพันธ์ระหวํางกระแสไฟฟ้ากับความตํางศักย์ที่สํวนประกอบของวงจรได๎
20. เขียนแผนภาพเฟเซอร์แล๎วนาไปแก๎ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับ อธิบายผลของ
ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตํอตัวเหนี่ยวนา และบอกความหมายของคํารีแอกแทนซ์เชิงเหนี่ยวนาได๎
21. สามารถวัดคําความตํางศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของวงจร RLC ที่ตํอแบบอนุกรม
และขนานได๎ และคานวณความต๎านทานเชิงซ๎อนและวงจรไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับได๎
22. อธิบายการเกิดคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีคลื่นแมํเหล๎กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการ
ทดลองของเฮิรตซ์ได๎
23. อธิบายการเกิดสเปกตรัมและชนิดของสเปกตรัมคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าได๎
รวม 23 ผลการเรียนรู๎

84
คาอธิบายรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม
ว30205 ฟิสิกส์ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2.0 หนํวยกิต

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับแบบจาลองอะตอม โครงสร๎างของอะตอม ประวัติการ
ค๎นพบอิเล็กตรอน ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฎการณ์คอมป์ตัน รังสีเอกซ์ ทวิภาพของ
คลื่นและอนุภาค แนวคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม หลักการสร๎างแสงเลเซอร์ ปรากฏการณ์
กัมมันตภาพรังสี ความสัมพันธ์ระหวํางมวลพรํองกับพลังงานยึดเหนี่ยว การสลายของธาตุ
กัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การป้องกันอันตรายและการใช๎ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสี และ
พลังงานนิวเคลียร์ ศึกษาวัสดุอิเลคโทรนิกส์ ใช๎สาหรับการรับรู๎ การวิเคราะห์และตัดสินใจ ใช๎ในการ
ควบคุมสัญญาณตําง ๆ และนาความรู๎ทางอิเลคโทรนิกส์ไปใช๎งานทางวิทยาศาสตร์
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสารวจตรวจสอบ การ
สืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และคํานิยมที่
เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1.บอก อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับแนวคิดของอะตอม การค๎นพบอิเลคตรอนของทอมสัน
และประจุของอิเลคตรอนของมิลลิแกน ตลอดจนแบบจาลองอะตอมของทอมสันและรัทเทอร์ฟอร์ด
2. อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับสเปกตรัมของแก๏สและการแผํรังสีของวัตถุดา
3. อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับอธิบาย และคานวณเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเลคตริก
4. อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของโบร์ การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์
การเกิดรังสีเอกซ์
5. อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับทวิภาคของคลื่นและอนุภาคและกลศาสตร์ควอนตัม
6. บอก อธิบาย เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี และการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส
7. บอก อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับการสลายของนิวเคลียส กัมมันตรังสี และไอโซโทป
8. บอก อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับเสถียรภาพของนิวเคลียสในประเด็นของแรงนิวเคลียร์
และพลังงานยึดเหนี่ยว
9. บอก อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์
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10. บอก อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลีย
อันตรายจาก กัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน
11. ทดลองและสรุปได๎วํา LDR เป็นตัวรับรู๎เพื่อวัดความสวํางของแสง โดยความต๎านทาน
ของ LDR จะมีคํามากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับความสวํางของแสงที่ตกกระทบ
12. ทดลองและสรุปได๎วํา เทอร์มิสเตอร์เป็นตัวรับรู๎อุณหภูมิ โดยความต๎านทานของเทอร์
มิสเตอร์จะมีคํามากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับอุณหภูมิ
13. ทดลองและสรุปได๎วํา รีดสวิตซ์เป็นตัวรับรู๎สนามแมํเหล็ก โดยเมื่อมีแทํงแมํเหล็กเข๎า
ใกล๎รีดสวิตซ์ รีดสวิตซ์จะทาให๎วงจรไฟฟ้าครบวงจร
14. ทดลองและสรุปได๎วํา IR โฟโตไดโอดเป็นตัวรับรู๎รังสีอินฟราเรด
15. บอกได๎วําสามารถใช๎วัสดุอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวรับรู๎เพื่อนาไปวัดปริมาณตําง ๆ ทาง
กายภาพ
16. ทดลองและสรุปการทางานของวงจรตรรกะแบบ NOT จากการทางานของ IC 7404
17. ทดลองและสรุปการทางานของวงจรตรรกะแบบ AND จากการทางานของ IC 7408
18. ทดลองและสรุปการทางานของวงจรตรรกะแบบ OR จากการทางานของ IC 7432
19. อธิบายการใช๎วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในการขยายสัญญาณและการควบคุม
20. อธิบายการใช๎วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในงานทางวิทยาศาสตร์
21. สามารถนาวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช๎
รวม 21 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเคมีเพิ่มเติม
ว30221 เคมี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์โครงสร๎างและอนุภาคมูลฐานของอะตอม แบบจาลองอะตอม
ของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ แบบจาลองอะตอมแบบกลุํมหมอก สมบัติของคลื่น
และสเปกตรัมของแสง สเปกตรัมของธาตุและการแปลความหมาย การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
วิวัฒนาการการสร๎างตารางธาตุ สมบัติตํางๆ ของธาตุตามหมูํและตามคาบเกี่ยวกับขนาดของอะตอม
และรัศมีไอออน พลังงานไอออนไนเซชัน คําอิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุด
หลอมเหลวและจุดเดือสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ เลขออกซิเดชัน พันธะไอออนิก พันธะโคเว
เลนต์ พันธะโลหะ สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของ
ธาตุตามหมูํ ตาแหนํงของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ สมบัติของธาตุทรานซิชัน สารประกอบ
เชิงซ๎อนของธาตทรานซิชัน ธาตุกึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ การทานายสมบัติ
ของธาตุในตารางธาตุ
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
แก๎ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม และเข๎าใจ
วําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
ผลการเรียนรู๎
1.เปรียบเทียบความแตกตํางของแบบจาลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด
โบร์และแบบจาลองอะตอมแบบกลุํมหมอก
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความยาว ความถี่ และพลังงานของคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า
และการเกิดลักษณะของแถบสเปกตรัมของแสงขาว
3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตํางๆ ในอะตอม
4. อธิบายแนวคิดในการจัดธาตุเป็นหมวดหมูํของนักเคมีในยุคตํางๆ
5. วิเคราะห์และสรุปสมบัติตํางๆ ของธาตุตามหมูํและตามคาบเกี่ยวกับขนาดของอะตอม
และรัศมีไอออน พลังงานไอออนไนเซชัน คําอิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุด
หลอมเหลวและจุดเดือด
6. คานวณหาเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออนตํางๆ
7. อธิบายการเกิดพันธะ โครงสร๎าง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ สมบัติและประโยชน์
ของสารประกอบไอออนิก
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8. ทดลองและสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานของสารไอออนิกเมื่อละลายน้า และ
การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารไอออนิก
9. อธิบายการเกิดพันธะการเขียนสูตร การเรียกชื่อ และระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ใน
โมเลกุลความยาวพันธะ พลังงานพันธะ โมเลกุลมีขั้วและไมํมีขั้ว
10. อธิบายโครงสร๎างของสารโคเวเลนต์ที่มีโครงสร๎างเรโซแนนซ์ และทานายรูปรํางของ
โมเลกุลโคเวเลนต์
11. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางแรงยึดเหนี่ยวระหวํางโมเลกุล โครงสร๎างกับโครงรําง
ผลึกตาขํายจุดเดือดและจุดหลอมเหลว
12. อธิบายการเกิดพันธะโลหะ และใช๎ความรู๎เรื่องพันธะโลหะอธิบายสมบัติของโลหะ
13. เปรียบเทียบสมบัติและบอกประโยชน์ของสารประกอบคลอไรด์และสารประกอบ
ออกไซด์ของโลหะและอโลหะในชีวิตประจาวัน
14. เปรียบเทียบสมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุแทรนซิชันกับธาตุและ
สารประกอบของธาตุหมูํ IA , IIA และ VIIA
15. สืบค๎นข๎อมูลเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมบัติ ประโยชน์และโทษของธาตุกัมมันตรังสี
16. อธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาฟิชชัน ปฏิกิริยาฟิวชัน และเขียนสมการแสดงการ
เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์
17. ทานายตาแหนํงของธาตุในตารางธาตุ เมื่อทราบสมบัติของธาตุ
18. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติ ประโยชน์และโทษของธาตุและสารประกอบที่มีตํอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม
รวม 18 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเคมีเพิ่มเติม
ว30222 เคมี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา อธิบาย ทดลอง สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับมวล
อะตอม มวลโมเลกุล มวล 1 อะตอม มวล 1 โมเลกุล มวลอะตอมเฉลี่ย โมลและปริมาณตํอ
โมล ความสัมพันธ์ ระหวํางจานวนโมลกับอนุภาค มวลและปริมาตรก๏าซที่ STP หนํวยความ
เข๎มข๎นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย
ความสัมพันธ์ของปริมาณสารในสมการเคมี มวลสารในปฏิกิริยาเคมี การคานวณหาสูตรอยํางงําย
และสูตรโมเลกุลของสาร การคานวณหามวลร๎อยละจากสูตร สมการเคมี และการคานวณหา
ปริมาณสารในสมการเคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลว และก๏าซ การเปลี่ยนสถานะ การ
จัดเรียงอนุภาค การระเหย การระเหิด จุดเดือดกับความดันไอของของเหลว ทฤษฎีจลน์ของก๏าซ
การแพรํของก๏าซ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลวและก๏าซ
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
แก๎ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม และ
เข๎าใจวําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมายและคานวณหามวลอะตอมของธาตุ 1 อะตอม
2. อธิบายความหมายและคานวณหามวลโมเลกุลของสาร มวลของสาร 1 โมเลกุล
3. บอกและคานวณความสัมพันธ์ระหวํางจานวนโมล จานวนอนุภาค มวลของสาร
และปริมาตรของก๏าซที่ STP
4. คานวณหาความเข๎มข๎นของสารละลาย และเตรียมสารละลายให๎มีความเข๎มข๎นหรือ
ปริมาตรตามที่ต๎องการได๎
5. บอกสมบัติบางประการของสารละลาย
6. จาแนกระบบของสารเป็นระบบปิด ระบบเปิด ระบบอิสระ
7. คานวณหามวลในปฏิกิริยาที่เป็นไปตามกฎทรงมวล
8. หาอัตราสํวนโดยมวลของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบตามกฎสัดสํวนคงที่
9. คานวณหาสูตรอยํางงํายและสูตรโมเลกุลของสาร รวมทั้งคานวณหามวลเป็นร๎อยละ
ของธาตุองค์ประกอบในสารประกอบ
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10. คานวณหาจานวนโมล มวลของสาร ปริมาตรของก๏าซ จานวนอนุภาคจากสมการ
เคมี
11. บอกสมบัติบางประการของของแข็ง ของเหลว และก๏าซ
12. อธิบาผลของการเปลี่ยนแปลงพลังงานตํอการเปลี่ยนสถานะของสาร
13. อธิบายการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง
14. อธิบายสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับการระเหย และความดันไอ
15. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของก๏าซ
16. คานวณหาปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของก๏าซโดยใช๎กฎตํางๆ ของก๏าซ
17. อธิบายเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และก๏าซ
รวม 17 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเคมีเพิ่มเติม
ว30223 เคมี 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา อธิบาย ทดลอง สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับอัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี ประเภทของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารในระบบและ
คานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ใช๎ทฤษฎีจลน์และทฤษฎีการชนกันของอนุภาคอธิบายอัตราการ
เกิดปฎิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการดาเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยตํางๆ ที่มีผลตํอ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได๎การเปลี่ยนสถานะ การละลายของสารใน
สารละลายอิ่มตัว และการเกิดปฏิกิริยาเคมี ภาวะสมดุล สมดุลไดนามิก ความสัมพันธ์ระหวํางความ
เข๎มข๎นของสารตั้งต๎นและผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุล คานวณหาคําคงที่สมดุลของปฏิกิริยาเคมี ผล
ของการเปลี่ยนแปลงความเข๎มข๎น ความดันและอุณหภูมิที่มีตํอภาวะสมดุลของระบบและตํอคําคงที่
สมดุลของปฏิกิริยา การนาหลักของชาเตอลิเอมาใช๎ในการทานายการปรับภาวะสมดุลของปฏิกิริยาและ
การประยุกต์ใช๎ในอุตสาหกรรมสารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์ สารละลายกรดและ
เบส ทฤาฎีกรด-เบส คูํกรด-เบสการแตกตัวของกรดและเบส การแตกตัวเป็นไอออนของน้า pH
ของสารละลาย อินดิเคเตอร์ สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจาวัน ปฏิกิริยากรด-เบส การไตเตรด
และสารละลายบัฟฟเอร์
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
แก๎ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม และเข๎าใจ
วําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารในระบบ
3. มีทักษะในการคานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
4. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎ทฤษฎีจลน์และทฤษฎีการชนกันของอนุภาคอธิบาย
อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
5. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการดาเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
6. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
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7. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได๎ ภาวะสมดุล และสมดุลได
นามิก
8. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎มข๎นของสารตั้งต๎น และ
ผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุล
9. มีทักษะในการคานวณหาคําคงที่สมดุล และความเข๎มข๎นของสารตําง ๆ
ณ ภาวะสมดุล
10. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอภาวะสมดุลของระบบ
11. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอคําคงที่สมดุล และอธิบายเหตุผล
ประกอบด๎วย
12. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการนาหลักชาเตอลิเอมาทานายการปรับภาวะสมดุลของ
ปฏิกิริยา
13. ตระหนักในการนาหลักชาเตอลิเอไปประยุกต์ใช๎ในอุตสาหกรรม
14. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์
15. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสารละลายกรด-เบส ทฤษฎีกรด-เบส และคูํกรด-เบส
16. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแตกตัวของกรดและเบส การแตกตัวเป็นไอออน
ของน้า
17. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ pH ของสารละลาย
18. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสารละลายกรด-เบสในชีวิตประจาวันและสิ่งมีชีวิต
19. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์
20. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยากรด-เบส
21. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการไทเทรต
22. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์
รวม 22 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเคมีเพิ่มเติม
ว30224 เคมี 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา อธิบาย ทดลอง สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการดุลสมการรี
ดอกซ์โดยใช๎เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา เซลล์กัลวานิก การเขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิก
ศักย์ไฟฟ้า ของเซลล์ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การแยกสารละลายด๎วย
กระแสไฟฟ้า การแยกสารที่หลอมเหลวด๎วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ การทาโลหะให๎บริสุทธิ์
การผุกรํอนของโลหะ และการป้องกันความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี
อุตสาหกรรมแรํ ผลิตภัณฑ์เซรามิก การผลิตโซเดียมคลอไรด์ การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และก๏าซ
คลอรีน การผลิตโซดาแอช การผลิตสารฟอกขาว อุตสาหกรรมปุ๋ย ประเภทของปุ๋ย
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
แก๎ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม และเข๎าใจ
วําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกซ์
2. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการดุลสมการรีดอกซ์โดยใช๎เลขออกซิเดชัน
3. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการหลักการดุลสมการรีดอกซ์โดยใช๎ครึ่งปฏิกิริยา
4. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเซลล์กัลวานิก
5. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิก
6. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการคานวณหาคําศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้า
7. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประเภทและประโยชน์ของกัลวานิก
8. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์
9. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแยกสารด๎วยกระแสไฟฟ้า
10. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการชุบโลหะ
11. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการทาสารให๎บริสุทธิ์
12. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการผุกรํอนของโลหะและวิธีป้องกัน
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13. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่
มีตํอการดารงชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
14. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแรํ
15. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแรํ ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การทาอุตสาหกรรมแรํ
16. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การทาอุตสาหกรรมเซรามิก
17. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผลิตโซเดียม
คลอไรด์จากน้าทะเลและน้าในดินที่มีรสเค็ม
18. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผลิตโซเดียม
ไฮดรอกไซด์และก๏าซคลอรีน
19. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการผลิตโซดาแอชและสารฟอกขาว
20. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประเภทของกระบวนการผลิต ประโยชน์ตลอดจน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมปุ๋ยที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
รวม 20 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเคมีเพิ่มเติม
ว30225 เคมี 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา อธิบาย ทดลอง สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับพันธะของ
คาร์บอน เขียนสูตรโครงสร๎างของสารประกอบอินทรีย์ ไอโซเมอริซึม หมูํฟังก์ชัน สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนประเภทและสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบที่มี
ออกซิเจน ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ซากเชื้อเพลิง ซากดึกดาบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ถํานหิน หิน
น้ามันและปิโตรเลียมการกลั่นน้ามันดิบ การแยกก๏าซธรรมชาติ ปิโตรเคมีภัณฑ์ พอลิเมอร์
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร๎างและสมบัติของพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ
การใช๎ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์ทั้งทางอากาศ ทางน้าและทางดิน โปรตีน กรดอะมิโน
และเปปไทด์ โครงสร๎าง ชนิดและหน๎าที่ของโปรตีน เอนไซม์ การแปลงสภาพโปรตีน ชนิด
โครงสร๎าง สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและน้ามัน ฟอสโฟลิปิด ไข สเตียรอยด์
กรดนิวคลีอิก โครงสร๎างของนิวคลีโอไทด์ ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
แก๎ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม และ
เข๎าใจวําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพันธะของคาร์บอน
2. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับไอโซเมอริซึม
3. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหมูํฟังก์ชัน
4. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
5. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ
6. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
7. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ
8. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับถํานหิน
9. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหินน้ามัน
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10. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปิโตรเลียม
11. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพอลิเมอร์
12. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพลาสติก
13. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเส๎นใยสังเคราะห์
14. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับยางสังเคราะห์
15. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
สังเคราะห์
16. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช๎ผลิตภัณฑ์
เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์
17. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโปรตีน
18. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต
19. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับลิปิด
20. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกรดนิวคลีอิก
รวม 20 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม
ว30241 ชีววิทยา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ สารวจ สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายเกี่ยวกับหนํวยของสิ่งมีชีวิต การแบํง
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เอ็นไซม์และการทางานของเอ็นไซม์ กระบวนการแมแทบอลิซึม ประชากรและ
ความหนาแนํนของประชากร ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การกระทาของมนุษย์ตํอสิ่งแวดล๎อม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
แก๎ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม และ
เข๎าใจวําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหนํวยของสิ่งมีชีวิต
2. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแบํงเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
3. ตระหนักถึงความจาเป็นในการศึกษาชนิดของสารเคมีที่มีอยูํในรํางกายของสิ่งมีชีวิต
4. เห็นคุณคําของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต
5. เห็นคุณคําของสารอาหารโปรตีน
6. เห็นคุณคําของสารอาหารไขมัน
7. เห็นคุณคําของสารอาหารวิตามิน เกลือแรํและน้า
8. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเอ็นไซม์ การทางานของเอ็นไซม์ และสารยับยั้งเอ็นไซม์
9. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการแมแทบอลิซึม
10. มีทักษะในการทดลองเกี่ยวกับการสารวจประชากร ความหนาแนํนของประชากร
11. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
12. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ตํอสิ่งแวดล๎อม
13. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจาแนกสิ่งมีชีวิต
14. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต
15. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูํของสิ่งมีชีวิต
รวม 15 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม
ว30242 ชีววิทยา 2
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของราก ลาต๎น ใบ
ของพืชมีดอก การแลกเปลี่ยนแก๏สของพืช การคายน้าและการลาเลียงแรํธาตุ การลาเลียงอาหารของ
พืช การสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช ปฏิกิริยาและสารสีที่ใช๎ในกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง
ปัจจัยที่มีผลตํออัตราการสังเคราะห์ด๎วยแสง โครงสร๎างของดอก การสร๎างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมี
ดอก การงอกของ เมล็ด การเจริญเติบโตภายหลังการงอกของพืชมีดอก การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ
เจริญบริเวณปลายยอดและปลายรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคูํ วัฏจักรชีวิตของพืช
การตอบสนองของพืชตํอสิ่งแวดล๎อมและตํอสารเคมีในพืช
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎
การแก๎ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม และเข๎าใจ
วําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของรากของพืชมีดอก
2. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของลาต๎นของพืชมีดอก
3. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของใบของพืชมีดอก
4. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแก๏สของพืช
5. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการคายน้าและการลาเลียงแรํธาตุ
6. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการลาเลียงอาหารของพืช
7. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช
8. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาและสารสีที่ใช๎ในกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง
9. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํออัตราการสังเคราะห์ด๎วยแสง
10. มีทักษะในการทดลองเกี่ยวกับโครงสร๎างของดอก
11. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสร๎างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมีดอก
12. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการงอกของเมล็ด
13. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตภายหลังการงอกของพืชมีดอก
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14. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเจริญบริเวณปลายยอดและ
ปลายรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคูํ
15. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืช
16. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชตํอสิ่งแวดล๎อม และตํอสารเคมี
ในพืช
รวม 16 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม
ว30243 ชีววิทยา 4
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต
ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ สารวจ สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายเกี่ยวกับการยํอยและการดูด
ซึมอาหารของโพรทิสต์และสัตว์ การยํอยและการดูดซึมอาหารในมนุษย์ การลาเลียงสารในสัตว์
โครงสร๎างและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ สํวนประกอบของเลือด ระบบน้าเหลืองและระบบ
ภูมิคุ๎มกันของรํางกายมนุษย์ โครงสร๎างที่ใช๎ในการหายใจของสัตว์ มนุษย์ กลไกการหายใจและการ
ควบคุมการหายใจ โครงสร๎างที่ใช๎ในการกาจัดของเสีย การรักษาสมดุลของน้าและแรํธาตุ การรักษา
สมดุลของกรด-เบสในรํางกาย
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
แก๎ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม และ
เข๎าใจวําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการยํอยและการดูดซึมอาหารของโพรทิสต์และสัตว์
2. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการยํอยและการดูดซึมอาหารในมนุษย์
3. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการลาเลียงสารในสัตว์
4. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
5. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบน้าเหลืองและระบบภูมิคุ๎มกันของรํางกายมนุษย์
6. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ใช๎ในการหายใจของสัตว์
7. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ใช๎ในการหายใจของมนุษย์ กลไกการหายใจ
และการควบคุมการหายใจ
8. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ใช๎ในการกาจัดของเสียในรํางกายของสัตว์
และมนุษย์
9. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของน้าและแรํธาตุในรํางกายของสัตว์
และมนุษย์
10. มีทักษะในการทดลองเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของกรด-เบสในรํางกายของสัตว์
และมนุษย์
รวม 15 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม
ว30244 ชีววิทยา 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ และสืบค๎นข๎อมูลการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การรับรู๎การตอบสนอง
การทางานของเซลล์ประสาท ระบบตํอมไร๎ทํอ ฮอร์โมน ฟีโรโมน พฤติกรรมของสัตว์ การสื่อสาร
ระหวํางสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
แก๎ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม และ
เข๎าใจวําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
2. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง
3. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
4. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการรับรู๎และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
5. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเซลล์ประสาท
6. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการทางานของเซลล์ประสาท
7. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างของระบบประสาท
8. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการทางานของระบบประสาทสั่งการ
9. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับอวัยวะรับความรู๎สึก
10. ตระหนักถึงความสาคัญของอวัยวะรับความรู๎สึก
11. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ
12. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับฮอร์โมนจากตํอมไร๎ทํอและอวัยวะที่สาคัญ
13. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของรํางกายด๎วยฮอร์โมน
14. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับฟีโรโมน
15. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมของสัตว์
16. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับประเภทพฤติกรรมของสัตว์
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17. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมกับการพัฒนาการของ
ระบบประสาท
18. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสื่อสารระหวํางสัตว์
19. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด
20. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
21. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร๎างเซลล์สบื พันธุ์
22. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการปฏิสนธิ
23. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด
24. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์
25. ตระหนักถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของลุกอํอน
รวม 25 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม
ว 30245 ชีววิทยา 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หนํวยกิต

ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบายลักษณะทางพันธุกรรม ทฤษฎีการถํายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล มัลติเปิลอัลลีล พอลียีน ยีนใน
โครโมโซม เพศ ยีนในโครโมโซมเดียวกัน โรคทางพันธุกรรมในมนุษย์ การถํายทอดยีนและ
โครโมโซม การค๎นพบสารพันธุกรรม องค์ประกอบทางเคมีของ DNAและ RNA โครงสร๎างของ
DNA และRNA สมบัติของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน พันธุวิศวกรรม การโคลนยีน
การศึกษาจีโนม การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีของ DNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และ
มุมมองทางสังคม จริยธรรม หลักฐานที่บํงบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวความคิดเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอัลลีล
การกาเนิดของสปีชีส์
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การ
แก๎ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม
และเข๎าใจวําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
ผลการเรียนรู๎
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม
2. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล และศัพท์ที่เกี่ยวข๎องกับ
ลักษณะการถํายทอดทางพันธุกรรม
3. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความนําจะเป็นและกฎแหํงการแยก
4. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎของเมนเดล
5. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎแหํงการรวมกลุํมอยํางอิสระ
6. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการผสมเพื่อทดสอบ
7. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล
8. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการถํายทอดยีนและโครโมโซม
9. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการค๎นพบสารพันธุกรรม
10.มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครโมโซม
11. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของ DNAและ RNA

103
12. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างของ DNA และRNA
13. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสมบัติของสารพันธุกรรม
14. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับมิวเทชัน
15. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรม
16. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการโคลนยีน
17. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม
18. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีของDNA
19. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทาง
สังคมจริยธรรม
20. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักฐานที่บํงบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
21. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
22. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากร
23. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปัจจัยทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอัลลีล
24. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการกาเนิดของสปีชีส์
25. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูํของสิ่งมีชีวิต
รวม 25 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (ไมํเน๎นวิทย์)
ว30281 เส๎นใยและกระดาษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ ค๎นคว๎ากระบวนการสังเคราะห์ สารสังเคราะห์ สารสังเคราะห์ธรรมชาติ
ในท๎องถิ่น และสารสังเคราะห์วิทยาศาสตร์ สมบัติของเส๎นใย การเลือกใช๎เส๎นใยในท๎องถิ่น
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎
การสารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย อธิบายสรุปผล การใช๎หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช๎กับการจัดกิจกรรม
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของตนเองได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู๎
1. สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและความหมายเส๎นใยจากธรรมชาติ ประเภท ชนิดและยกตัวอยําง
ประโยชน์ของเส๎นใยจากธรรรมชาติ
2. วิเคราะห์ และปรียบเทียบสมบัตของเส๎นใยที่ได๎จากพืชและสัตว์
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างทางกายภาพของคุณสมบัติของเส๎นใยที่ได๎จากธรรมชาติ
4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข๎อมูลคุณสมบัติของเส๎นใยที่ได๎จากธรรมชาติและสามารถนาไปพัฒนา
ให๎เกิดประโยชน์ เพื่อใช๎ในการดารงชีวิตประจาวัน
5. สารวจ ตรวจสอบ การวางแผนดาเนินการ พัฒนาสิ่งแวดล๎อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการดารงชีวิต
6. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการตระหนักถึงความสาคัญในการมีสํวนรํวม
รับผิดชอบ การสรุปผลในการสืบเสาะหาความรู๎ในสํวนประกอบของเส๎นใยที่ได๎จากธรรมชาติ
7. วิเคราะห์ เปรียบเทียบการเลอกวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีในการผลิตชิ้นงานหรือโครงงาน เพื่อ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และมีจิตวิทยาศาสตร์ นาไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางสูํการประกอบอาชีพใน
อนาคต
8. สืบค๎นข๎อมูล และนาเสนอเกี่ยวกับเส๎นใยที่ได๎จากธรรมชาติและการนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
9. สืบค๎นข๎อมูล และยกตัวอยํางการนาความรู๎เกี่ยวกับเส๎นใยไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ
ในอนาคต
10. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดแสดงผลงาน รายงานและนาเสนอเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ
และผลของโครงงานหรือชิ้นวาน สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ

รวม 10 ผลเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม (ไมํเน๎นวิทย์)
ว30282 สีย๎อมจากวัสดุธรรมชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ ค๎นคว๎า ทดลอง สมบัติของสี ตัวสีมาจากไหน สีธรรมชาติ ที่พบใน
ท๎องถิ่น สีผสมอาหาร สีย๎อมผ๎า สีเคลือบผิว อันตรายและการป้องกันพิษภัยจากสี บทบาทของสีและ
การเลือกใช๎สีในชีวิตประจาวัน
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ทดลอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎
การสารวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค๎นข๎อมูล การอภิปราย อธิบายสรุปผล การใช๎หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช๎กับการจัดกิจกรรม
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของตนเองได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู๎
1. อภิปราย และอธิบาย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการย๎อมสีจากวัสดุธรรมชาติ
2. สารวจ อธิบาย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการย๎อมสีจากวัสดุธรรมชาติ
3. สืบค๎นข๎อมูล รู๎ถึงกรรมวิธีในการย๎อมสีจากวัสดุธรรมชาติ
4. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายกรรมวิธีในการย๎อมสีจากวัสดุธรรมชาติ
5. วิเคราะห์และเปรียบเทียบถึงการตลาดในการจาหนํายผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการย๎อมสี
จากสัสดุธรรมชาติ
6. สารวจ และอธิบายการตลาดในการจาหนํายผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการย๎อมสีจากวัสดุ
ธรรมชาติ
รวม 6 ผลเรียนรู๎

