หลักสูตร กลุมสาระวิ132
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว21101 วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห เซลลและสวนประกอบของเซลล โครงสรางและหนาที่ของพืช กระบวนการแพรและ
ออสโมซิส การสรางอาหารของพืช การลําเลียงสารในพืช การสืบพันธุของพืชแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ
พฤติกรรมการตอบสนองของพืช เทคโนโลยีชีวภาพ การจําแนกสาร สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม สารแขวนลอย
คอลลอยด สมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร สารละลายกรด - เบส คา pH ของสาร ความเขมขนของ
สารละลาย ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนสถานะของสารละลาย
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การอภิปราย การอธิบาย การวิเคราะห การทํานาย
และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.,1/5 ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10
ว 1.1 ม.1/11, ม.1/12 , ม.1/13
ว 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4
ว 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
ว 8.1 ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4 , ม.1-3/5, ม.1-3/6, ม.1-3/7, ม.1-3/8, ม.1-3/9
รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระวิ133
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว21102 วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห ปริมาณของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ อุณหภูมิ การถายโอนความรอน การดูดกลืน
ความรอน สมดุลความรอน องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ ความชื้นและ
ความกดอากาศ ปรากฏการณ ลมฟ าอากาศ การพยากรณ อากาศ ผลของลมฟ า อากาศต อ การดํ า รงชี วิ ต และ
สิ่งแวดลอม ปจจัยการเปลี่ยนอุณหภูมิและฝนกรด ผลของภาวะโลกรอน ฝนกรด ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
โดยใชก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร การสืบ เสาะหาความรู การสํา รวจตรวจสอบ การ
สืบคนขอมูล และการอธิบาย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.1
ว 5.1
ว 6.1
ว 8.1

ม.1/1, ม.1/2
ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4
ม.1/1, ม.1/1, ม.1/3, ม.1/4 ,ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
ม.1/1, ม.1/2 , ม.1-3/3, ม.1-3/4,ม.1-3/5, ม.1-3/6, ม.1-3/7,ม.1-3/8, ม.1-3/9

รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระวิ134
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว22101 วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห โครงสรางและการทํางานของระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ
ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุของมนุษยและสัตวรวมทั้งระบบประสาทของมนุษย ความสัมพันธของระบบตาง ๆ
ของมนุษย พฤติกรรมของมนุษยและสัตวที่ตอบสนองตอสิ่งเราภายนอกและภายใน หลักการและผลการใช
เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ ปรับปรุงพันธุและเพิ่มผลผลิตของสัตว สารอาหารในอาหารมีปริมาณ
พลังงานและสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ผลของสารเสพติดตอระบบตาง ๆของรางกายและแนวทางใน
การปองกันตนเองจากสารเสพติด องคประกอบสมบัติของธาตุและสารประกอบ สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุ
อโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี หลักการแยกสารดวยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่นและโคร
มาโทกราฟฟ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยา
เคมี สมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีของสารตาง ๆ ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม การใช
สารเคมีอยางถูกตองปลอดภัย วิธีปองกันและแกไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมี การหาแรงลัพธของ
แรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทบวัตถุ ขณะวัตถุหยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว
โดยใชก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร การสัง เกต การสืบ คน ขอ มูล การอธิบ าย
การ
อภิปราย การวิเคราะห การเปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ
เขาใจ สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.1
ว 3.1
ว 3.2
ว 4.1
ว 8.1

ม.2/1,ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6
ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3
ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4
ม.2/1, ม.2/2
ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-3/6, ม.1-3/7, ม.1-3/8, ม.1-3/9

รวมทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระวิ135
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว22102 วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห การสะทอนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสวางที่มีตอมนุษยและสิ่งมีชีวิต
อื่น ๆ การดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ ลักษณะของชั้นหนาตักดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิด
ดิน การใช ประโยชนและการปรั บปรุ งคุ ณภาพของดิน กระบวนการเกิด และลั กษณะองคประกอบของหิ น
ลักษณะทางกายภาพของแร กระบวนการเกิด ลักษณะ และสมบัติของปโตรเลียม ถานหิน หินน้ํามัน แหลงน้ํา
ธรรมชาติ การใชป ระโยชน และการอนุ รักษ แหล งน้ํ า ในท องถิ่น การเกิ ดแหลง น้ํา บนดิ น แหล ง น้ํา ใต ดิน
กระบวนการผุ พังอยู กับที่ การกร อน การพั ดพา การทั บถม การตกผลึ ก และผลของกระบวนการดั ง กล า ว
โครงสรางและองคประกอบของโลก
โดยใชก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร การสืบ คน ขอ มูล การอธิบ าย การอภิป ราย
การ
วิเคราะห การอธิบาย การสํารวจตรวจสอบ และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื ่อ สารสิ ่ง ที ่เ รีย นรู  มีค วามสามารถในการตัด สิน ใจ นํ า ความรู ไ ปใช
ในชีว ิต ประจํ า วัน มีจ ิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3
ว 6.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7,ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10
ว 8.1 ม.1-3/1, ม.1-3/2 , ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-3/6, ม.1-3/7, ม.1-3/8, ม.1-3/9
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระวิ136
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว23101 วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห ลักษณะของโครโมโซมที่มีหนวยพันธุกรรม หรือยีนในนิวเคลียส ความสําคัญของสาร
พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความ
ผิดปกติของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางชีวภาพ ในทองถิ่นที่ทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูไดอยาง
สมดุล ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอมนุษย สัตว พืช และสิ่งแวดลอม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศตางๆในทองถิ่นและอธิบายความสัมพันธขององคประกอบภายใน
ระบบนิเวศ ความสัมพันธของการถายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซอาหารและสายใยอาหาร
อธิบายวัฏจักรน้ํา วัฏจักรคารบอน และความสําคัญที่มีตอระบบนิเวศ ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรในระบบนิเวศ สภาพปญหาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นและเสนอแนวทางในการแกไข
ปญหา แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การใชทรัพยากรธรรมชาติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปญหาสิ่งแวดลอม และเสนอแนะแนวทางการแกปญหา การดูแลและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน ความเรงและผลของแรงลัพธ ที่ทําตอวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวางวัตถุ
แรงพยุงของของเหลวที่กระทําตอวัตถุ ความแตกตางระหวางแรงเสียดทานสถิตกับแรง โมเมนตของแรง การเคลื่อนที่
ของวัตถุที่เปน แนวทาง และแนวโคง
โดยใชก ระบวนการทางการวิท ยาศาสตร การสืบ คน ขอ มูล การสัง เกต การสํา รวจ
การ
อภิปราย การวิเคราะห การเปรียบเทียบ การทํานาย การทําโครงงาน และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด
ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยะธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2
ว 2.1
ว 2.2
ว 4.1
ว 4.2
ว 8.1

ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,ม.3/4, ม.3/5 , ม.3/6
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4 , ม.1-3/5,ม.1-3/6, ม.1-3/7, ม.1-3/8, ม.1-3/9

รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระวิ137
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว23102 วิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห พลังงานจลน พลังงานศักยโนมถวง กฎการอนุรักษพลังงาน และความสัมพันธระหวาง
ปริมาณเหลานี้ ความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา ความตานทาน พลังงานไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา
การตอวงจรไฟฟาในบานอยางถูกตองปลอดภัยและประหยัด ตัวตานทาน ไดโอดทรานซิสเตอร และทดลอง
ตอวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ที่มีทรานซิสเตอร ความสัมพันธระหวางดวงอาทิตย โลก ดวงจันทรและดาว
เคราะหอื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตบนโลก องคประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบ
สุริยะ ตําแหนงของกลุมดาว ความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศที่ใชสํารวจอวกาศ วัตถุทองฟา สภาวะอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร
โดยใชกระบวนการทางการวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การสังเกต การสํารวจ การอภิปราย การ
วิเคราะห การเปรียบเทียบ การทํานาย การทําโครงงาน และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริ
ยะธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 5.1
ว 7.1
ว 7.2
ว 8.1

ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
ม.3/1
ม.1-3/1, ม.1-3/2 , ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-3/6, ม.1-3/7, ม.1-3/8,ม.1-3/9

รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระวิ138
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว21201 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขนั้ พื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห ความหมายและฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานไดแกทักษะการสังเกต
ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายของขอมูล ทักษะการวัด ทักษะการพยากรณ
ทักษะการหาความสัมพันธเกี่ยวกับสเปส ทักษะการลงความคิดเห็น จากขอมูล ทักษะการคํานวณ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และ
การอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ ในการตัดสินใจ นํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม ที่เหมาะสม
1.

2.
3.
4.

ผลการเรียนรู
ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานไดแกการสังเกต การจําแนกประเภท
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การวัด การพยากรณ การหาความสัมพันธ
เกี่ยวกับสเปส การลงความคิดเห็นและการคํานวณ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามความเหมาะสมของวัยและประสบการณ
พัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยเนนความอยากรูอยากเห็น ความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม
ความมีเหตุผล มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น พรอมทั้งมีเจตคติที่ดตี อวิทยาศาสตร
คิดแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ139
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว21202 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขนั้ บูรณาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห ความหมายและฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ ไดแกทักษะการ
กําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการทดลอง
และทักษะการแปลความหมายและลงขอสรุป
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และ
การอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ ในการตัดสินใจ นํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม ที่เหมาะสม
1.

2.
3.
4.

ผลการเรียนรู
ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการไดแก ทักษะการกําหนด และควบคุม
ตัวแปร ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการทดลอง
และทักษะการแปลความหมายและลงขอสรุป
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามความเหมาะสมของวัยและประสบการณ
พัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยเนนความอยากรูอยากเห็น ความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม
ความมีเหตุผล มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น พรอมทั้งมีเจตคติที่ดตี อวิทยาศาสตร
คิดแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ140
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว21203 เคมีเบื้องตน 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห วิธีการทางวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สถานะของสาร การ
เปลี่ยนสถานะของสาร สมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลง แบบจําลองอนุภาคของสาร ตารางธาตุ ธาตุ
สารประกอบ และธาตุกัมมันตรังสี การจําแนกประเภทของสาร
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และ
การอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลการเรียนรู
สืบคนขอมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ที่นํามาใชในการศึกษาวิชาเคมี
สืบคนขอมูล อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับสถานะของสารและการเปลี่ยนสถานะของสาร
สืบคนขอมูล และอธิบายสมบัติของสารและการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง
สืบคนขอมูล วิเคราะห และอภิปรายเกี่ยวกับแบบจําลองอนุภาคของสารและตารางธาตุ
สํารวจและอธิบายองคประกอบ สมบัติของธาตุ สารประกอบ และธาตุกัมมันตรังสี
สํารวจตรวจสอบและอธิบายการจําแนกประเภทของสาร

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ141
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว21204 เคมีเบื้องตน 2
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห การแยกสาร พลังงานและปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน ปจจัยที่มีผล
ตอการเกิดปฏิกิริยา การใชประโยชนจากปฏิกิริยาเคมี สมบัติของกรด - เบส การตรวจสอบ ความเปนกรด - เบส
คาpHของสาร อินดิเคเตอรสําหรับกรด - เบส กรด - เบสในชีวิตประจําวัน
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และ
การอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. ทดลอง และอธิบายหลักการการแยกสารดวยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัดดวย
ตัวทําละลาย
การกลั่น และโครมาโทกราฟ และนําความรูไปใชประโยชน
2. สืบคนขอมูล สํารวจตรวจสอบ และอธิบายเกี่ยวกับพลังงานและปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมี
ในชี วิ ตประจํ า วั น ปจ จั ยที่ มีผลต อปฏิ กิริย าเคมี การนํา ปฏิกิริย าเคมี ไปใช ป ระโยชน
และ
ผลกระทบที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม
3. สืบคนขอมูล อธิบาย และอภิปราย สมบัติ วิธีการตรวจสอบกรด – เบส คา pHของสาร
การเลือกใชอินดิเคเตอร กรด – เบสในชีวิตประจําวัน และผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ142
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว22201 เริ่มตนกับโครงงานวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิธีตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นที่สําคัญในการสํารวจ ตรวจสอบ หรือศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจ
สรางสมมุตฐิ าน วางแผนการสํารวจตรวจสอบ เทคนิควิธกี ารสํารวจตรวจสอบเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ วัสดุและ
เครื่องมือทีใ่ ชในการสํารวจตรวจสอบ การรวบรวมขอมูล จัดกระทําขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ความสอดคลอง
ของประจักษพยานกับขอสรุป และความผิดปกติของขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และ
การอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ ในการตัดสินใจ นํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม ที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.

ผลการเรียนรู
ตั้งคําถาม ที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา
เรื่องที่สนใจไดอยางครอบคลุม และเชื่อถือได
สรางสมมติฐาน ที่สามารถตรวจสอบได และวางแผนการสํารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย โดยใชวัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
รวบรวมขอมูลจัดกระทําขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับขอสรุป ทั้งที่สนับสนุน
หรือขัดแยงกับสมมติฐานและความผิดปกติของขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบ

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ143
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห แบบจําลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ คําถามที่
นําไปสูการสํารวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวของและนําความรูที่ไดไปใช
ในสถานการณใหม แนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงาน ผลการสังเกต การสํารวจ ตรวจสอบคนควาเพิ่มเติมจากแหลง
ความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือได และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบ เมื่อมีขอมูลและ
ประจักษพยานใหมเพิ่มขึ้นหรือโตแยงจากเดิม
จัดแสดงผลงานเขียนรายงานเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ
และผลของโครงงานหรือชิ้นงาน
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และ
การอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม ที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สรางแบบจําลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ
2. สรางคําถามที่นําไปสูการสํารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวของ และนําความรูที่ไดไปใช
ในสถานการณใหม หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงาน
หรือชิ้นงาน
ใหผูอื่นเขาใจ
3. บันทึก และอธิบายผลการสังเกต การสํารวจ ตรวจสอบ คนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ
ใหไดขอมูลที่เชื่อถือได และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบเมื่อมีขอมูลและประจักษ
พยานใหมเพิ่มขึ้นหรือโตแยงจากเดิม
4. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน หรือ
ชิ้นงานใหผูอื่นเขาใจ
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ144
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว22203 ชีววิทยาเบื้องตน 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการรักษาดุลยภาพของเซลลของสิ่งมีชีวิต ของสัตวอื่นๆและมนุษย ระบบภูมิคุมกันของรางกาย
กระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชันและความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม กระบวนการ คัดเลือกตามธรรมชาติ ดุลยภาพของ
ระบบนิเวศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก แนวทางในการปองกันแกไขปญหา อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทดลอง อธิบาย สืบคน อภิปราย วิเคราะห วางแผนและ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน ดูแลรักษาสิ่งมีชวี ิตอืน่ เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตสาธารณะ จิต
วิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลการเรียนรู
สืบคนขอมูลและอธิบายการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันของรางกาย นําความรูไปใชในการดูแลรักษาสุขภาพ
อธิบายกระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชันและการเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อธิบายการคัดเลือกตามธรรมชาติและผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติ
ตอความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ และกระบวนการ เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
วิ เ คราะห ส ภาพป ญ หา สาเหตุ ข องป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากธรรมชาติ ใ นระดั บ ท อ งถิ่ น
ระดับประเทศ และระดับโลก
อภิปรายแนวทางในการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
วางแผนและดําเนินการเฝาระวัง อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ145
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว22204 ชีววิทยาเบื้องตน 2
กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาโครงสรางการทํางานของระบบยอยอาหาร การสลายสารอาหารเพื่อใหไดพลังงานในรางกาย
ของสัตวและมนุษย การรักษาดุลยภาพของรางกายสัตวและมนุษย การทํางานของระบบหายใจ ระบบขับถาย
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ําเหลือง การสรางภูมิคุมกัน การยอยอาหารและการสลายสารอาหาร เพื่อใหได
พลังงานและการรักษาดุลยภาพของสัตว และมนุษยประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ทดลอง อธิ บ าย สื บ ค น อภิ ป ราย วิ เ คราะห วางแผนและ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใช
ในชี วิ ต ประจํ า วั น ดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น เฝ า ระวั ง และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น มี จิ ต สาธารณะ จิ ต
วิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สํารวจ ตรวจสอบสืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและการทํางานของระบบยอย
อาหารและการสลายสารอาหารเพื่อใหไดพลังงานในรางกายของสัตวและมนุษย
2. สํารวจ ตรวจสอบสืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของรางกายสัตวและมนุษย
โดยการทํางานของโดยการทํางานของระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
น้ําเหลืองและการสรางภูมิคุมกัน
3. สืบคนขอมูล อภิปราย และสามารถนําความรูเรื่องการยอยอาหารและการสลายสาร
เพื่อใหไดพลังงานและการรักษาดุลยภาพของสัตวและมนุษยมาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ146
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว23201 จับแสงอาทิตย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา ทดลอง ตรวจสอบ และริเริ่มการสรางหรือดัดแปลงอุปกรณและเครื่องใชบางชนิด ที่เกี่ยวของ
กับพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน ซึ่งไดมาจากพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการ
นําพลังงานแสงอาทิตยมาใชในรูปของพลังงานไฟฟา และพลังงานความรอน มีทักษะในกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และตระหนักในบทบาทและผลกระทบของพลังงานเหลานั้นที่มีตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอม
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การอภิปราย การอธิบาย การวิเคราะห การทํานาย
และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
มีความสามารถใน
การตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.

ผลการเรียนรู
สืบคนขอมูลและอธิบายความหมายของพลังงานศักย พลังงานจลนและปรากฏการณ
เรือน
กระจก
ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนรูปพลังงานได
สืบคนขอมูลและอธิบายพลังงานรูป อื่นๆ เชน พลังงานความรอน พลังงานเสียง พลังงานแสง
พลังงานไฟฟา พลังงานนิวเคลียร
สืบคนขอมูลและอธิบายหลักการและวิเคราะหการนําพลังงานแสงอาทิตยไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันได
ดัดแปลงและประดิษฐ อุปกรณเกี่ยวกับตูอบแสงอาทิตย เครื่องกลั่นน้ําแสงอาทิตย เครื่องปงยาง
พลังงานแสงอาทิตย การทําน้ําอุนจากพลังงานแสงอาทิตย

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ147
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว23202 แสงและทัศนอุปกรณ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับหลักการสะทอนและการหักเหของแสง และประดิษฐทัศนูปกรณบางชนิด
เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการพื้นฐานเรื่องแสง สามารถใชอุปกรณพื้นฐาน มีทักษะภาคปฏิบัติและทักษะใน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ตลอดจนมีความคิดสรางสรรค และประดิษฐทัศนูปกรณบางชนิด
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การอภิปราย การอธิบาย การวิเคราะห การทํานาย
และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
มีความสามารถใน
การตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
1.
2.

3.
4.

ผลการเรียนรู
ทดลอง อธิบาย และอธิบายเกี่ยวกับการสะทอนของแสง การหักเหของแสง การเกิดภาพ
จาก
กระจกเงาและเลนส ยกตัวอยางการใชประโยชนจากเสนใยแกวนําแสงและเลเซอร
ทดลองและอธิบายปรากฏการณธรรมชาติ เชน การเกิดรุงกินน้ําการมองเห็นทองฟา เปนสีตางๆใน
ตอนเชา กลางวันและเย็ น การเกิดอาทิตยทรงกลด จันทรทรงกลด การเกิ ดภาพลวงตาและอธิ บาย
ความหมายของการสะทอนกลับหมด การกระเจิงของแสง และการนําสีของแสงไปใชในชีวิตประจําวัน
สามารถประดิษฐทัศนูปกรณ การผสมแสงสี และการมองสีของวัตถุ
สังเกตการณตอบสนองของตาตอความเขมของแสง และอธิบายความเขมขนของแสง ที่มีผลตอตา
ของมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ148
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว23203 ฟสิกสเบื้องตน 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห อธิ บายขอบเขตของการศึ กษาวิช าฟ สิกส การวั ด และการแปลความหมายข อมูล
อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวง สนามแมเหล็ก สนามไฟฟา ความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ และใชความรูทางคณิตศาสตรในการคํานวณ และตัดสินใจหาคาปริมาณ
ตาง ๆ ทางฟสิกสได
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และ
การอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ ในการตัดสินใจ นําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผลการเรียนรู
วิเคราะห อธิบาย และคํานวณหาคาทางฟงกชันตรีโกณมิติไดอยางคลองแคลว
วิเคราะห อธิบาย และคํานวณเกี่ยวกับเวกเตอรไดอยางคลองแคลว
วิเคราะห สังเคราะห อธิบาย และคํานวณเกี่ยวกับเลขยกกําลังไดอยางคลองแคลว
วิเคราะห สังเคราะห อธิบาย และคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันเอกซโพเนนเชียลและลอการิทึมอยางงายได
วิเคราะห อธิบายความหมาย ขอบเขตของวิชาฟสิกส ความสัมพันธระหวางวิชาฟสิกส กับสาขาวิชา
อื่น ๆ ได
วิเคราะห อธิบาย คํานวณ และปฏิบัติการวัด จดบันทึกขอมูล และนําเสนอขอมูล
ไดอยาง
ถูกตองชัดเจน
วิเคราะห อธิบาย และคํานวณการแปลความหมายขอมูลจากรูปแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
สํารวจ และอธิบายหนวยของปริมาณตาง ๆ ทางฟสิกสได
สํารวจตรวจสอบ วิเคราะห และอธิบายความสัมพันธระหวางแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ในสนามโนมถวง สนามแมเหล็ก สนามไฟฟา รวมทั้งการนําไปใชประโยชนได
สํารวจตรวจสอบ และอธิบายการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ รวมทั้งการนําไปใชประโยชนได

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ149
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว23204 ฟสิกสเบื้องตน 2
กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห อธิบายสมบัติของคลื่น ความสัมพันธระหวางองคประกอบที่เกี่ยวของกับคลื่น การเกิด
และปรากฏการณที่เกี่ยวของกับคลื่นเสียง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา เขาใจการเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ
ระหวางสสาร และพลังงาน อธิบายความหมายของกัมมันตภาพรังสี
ศึกษาสืบคนวิเคราะห อธิบาย และสามารถปฏิบัติการทดลองทางฟสิกสพื้นฐาน วิเคราะหและใช
ความรูทางคณิตศาสตรในการคํานวณ และตัดสินใจหาคาปริมาณตาง ๆ ทางฟสิกสได
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และ
การอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ ในการตัดสินใจ นําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลการเรียนรู
สํารวจตรวจสอบ และอธิบายสมบัติของคลื่น องคประกอบของคลื่น การเกิด และสมบัติของคลื่นเสียง
ได
อธิบายการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา สมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
และประโยชนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาได
สํารวจตรวจสอบ และอธิบายกัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร ปฏิสัมพันธระหวางสสารและ
พลังงาน ประโยชน โทษ และการปองกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
สํารวจตรวจสอบ อธิบาย และปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ได
สํารวจตรวจสอบ อธิบาย และปฏิบัติเกี่ยวกับแรง และสนามของแรงได
สํารวจตรวจสอบ อธิบาย และปฏิบัติเกี่ยวกับคลื่นได
สํารวจตรวจสอบ อธิบาย และปฏิบัติการสถานการณจําลองการสลายกัมมันตภาพรังสี

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู

