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คําอธิบายรายวิชา
ว30101 ฟสิกสพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห ความสัมพันธระหวางแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโนมถวง แรงกับการเคลื่อนที่
ของอนุภาคในสนามไฟฟา แรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแมเหล็ก แรงนิวเคลียร และแรงไฟฟาระหวาง
อนุภาคในนิวเคลียส ความสัมพันธระหวางการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเรงของการเคลื่อนที่ในแนวตรง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล แบบวงกลม และแบบฮารมอนิก อยางงาย ประโยชนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล แบบวงกลม และแบบฮารมอนิกอยางงาย
ศึกษาวิเคราะหสมบัติของคลื่นกล อธิบายความสัมพันธระหวาง อัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น
การเกิดคลื่นเสียง บีตส ความเขมเสียง ระดับความเขมเสียง การไดยิน คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียงที่มีตอ
สุขภาพของมนุษย และการเสนอวิธีปองกัน คลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา การนําเสนอผล
การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับประโยชน และการปองกันอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ศึกษาวิเคราะหปฏิกิริยานิวเคลียร ฟชชัน ฟวชัน ความสัมพันธระหวางมวลกับพลังงาน ปฏิกิริย า
นิวเคลียร โรงไฟฟานิวเคลียร ชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตภาพรังสี การ
บอกวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดลอมการใชประโยชน ผลกระทบ ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอ มู ล และการอภิป ราย การทดลองเพื่อ ให เกิ ดความรู ความคิด ความเข า ใจ สามารถสื่ อสารสิ่งที่เรียนรู มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชี วิ ต มีจิตวิทยาศาสตร จริ ยธรรม คุ ณธรรม และค า นิ ยมที่
เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.4-6/1
ว 4.2 ม.4-6/1
ว 5.1 ม.4-6/1
ว 5.1 ม.4-6/6
ว 8.1 ม.4-6/1
ว 8.1 ม.4-6/6
ว 8.1 ม.4-6/11
รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด

ว 4.1 ม.4-6/2
ว 4.2 ม.4-6/2
ว 5.1 ม.4-6/2
ว 5.1 ม.4-6/7
ว 8.1 ม.4-6/2
ว 8.1 ม.4-6/7
ว 8.1 ม.4-6/12

ว 4.1
ว 4.2
ว 5.1
ว 5.1
ว 8.1
ว 8.1

ม.4-6/3
ม.4-6/3
ม.4-6/3
ม.4-6/8
ม.4-6/3
ม.4-6/8

ว 4.1 ม.4-6/4
ว 5.1 ม.4-6/4 ว 5.1 ม.4-6/5
ว 5.1 ม.4-6/9
ว 8.1 ม.4-6/4 ว 8.1 ม.4-6/5
ว 8.1 ม.4-6/9 ว 8.1 ม.4-6/10

หลักสูตร กลุมสาระวิ152
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว30102 เคมีพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห โครงสรางอะตอม สัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอน ในอะตอม
ความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ
การจัดเรียงธาตุ ใน
ตารางธาตุ แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี ความสัมพันธระหวาง จุดเดือด จุด
หลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสาร ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน อัตรา
การเกิดปฏิกิริยา ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา การใชประโยชนจากปฏิกิริยาเคมี ผลของปฏิกิริยาเคมีตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม การเกิดปโตรเลียม กระบวนการแยกแกสธรรมชาติ การกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบและการ
ใชประโยชน การเกิดพอลิเมอร สมบัติของพอลิเมอร และการนําไปใชประโยชน ผลที่เกิดจากการผลิต และใชพอลิ
เมอรตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม องคประกอบ ประโยชนและปฏิกิริยาบางชนิดของคารโบไฮเดรต ไขมันและ
น้ํามัน โปรตีนและกรดนิวคลีอิก
โดยใชก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร การสืบ คน ขอ มูล การอภิป ราย การอธิบ าย การวิเ คราะห
การทํานาย และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู มีความสามารถใน
การตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 3.1 ม.4-6/1
ว 3.1 ม.4-6/7
ว 3.2 ม.4-6/5
ว 8.1 ม.4-6/1
ว 8.1 ม.4-6/6
ว 8.1 ม.4-6/11
รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด

ว 3.1 ม.4-6/2
ว 3.2 ม.4-6/1
ว 3.2 ม.4-6/6
ว 8.1 ม.4-6/2
ว 8.1 ม.4-6/7
ว 8.1 ม.4-6/12

ว 3.1 ม.4-6/3
ว 3.2 ม.4-6/2
ว 3.2 ม.4-6/8
ว 8.1 ม.4-6/3
ว 8.1 ม.4-6/8

ว 3.1 ม.4-6/4
ว 3.2 ม.4-6/3
ว 3.2 ม.4-6/9
ว 8.1 ม.4-6/4
ว 8.1 ม.4-6/9

ว 3.1 ม.4-6/5
ว 3.2 ม.4-6/4
ว 8.1 ม.4-6/5
ว 8.1 ม.4-6/10

หลักสูตร กลุมสาระวิ153
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว30103 ชีววิทยาพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการรักษาดุลยภาพของเซลลของสิ่งมีชีวิต กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ําในพืช การควบคุม
ดุลยภาพของน้ํา แรธาตุและอุณหภูมิของมนุษยและสัตวอื่น ๆ ระบบภูมิคุมกันของรางกาย กระบวนการถายทอด
สารพัน ธุก รรม การแปรผัน ทางพัน ธุก รรม มิว เทชัน และความหลากหลาย ทางชี ว ภาพ ผลของ
เทคโนโลยีชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม กระบวนการคัดเลือกตาม
ธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติตอความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต ดุลยภาพของระบบนิเวศ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ปญหาสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก แนวทางในการปองกันแกไขปญหา
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ทดลอง อธิ บ าย สื บ ค น อภิ ป ราย วิ เ คราะห วางแผนและ
ดําเนินการ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตสาธารณะ จิตวิทยาศาสตร
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.1 ม.4-6/1
ว 1.2 ม.4-6/1
ว 2.1 ม.4-6/1
ว 2.2 ม.4-6/1
ว 8.1 ม.4-6/1
ว 8.1 ม.4-6/6
ว 8.1 ม.4-6/11
รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด

ว 1.1 ม.4-6/2
ว 1.2 ม.4-6/2
ว 2.1 ม.4-6/2
ว 2.2 ม.4-6/2
ว 8.1 ม.4-6/2
ว 8.1 ม.4-6/7
ว 8.1 ม.4-6/12

ว 1.1 ม.4-6/3
ว 1.2 ม.4-6/3
ว 2.1 ม.4-6/3
ว 2.2 ม.4-6/3
ว 8.1 ม.4-6/3
ว 8.1 ม.4-6/8

ว 1.1 ม.4-6/4
ว 1.2 ม.4-6/4

ว 8.1 ม.4-6/4
ว 8.1 ม.4-6/9

ว 8.1 ม.4-6/5
ว 8.1 ม.4-6/10

หลักสูตร กลุมสาระวิ154
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว30104 โลกดาราศาสตรและอวกาศ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะหและอธิบายหลักการในการแบงโครงสรางโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค
ของโลก กระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโคง แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ความสําคัญของปรากฏการณ
ทางธรณีวิทยาแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิดที่สงผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
ศึกษาวิเคราะหและอธิบายการลําดับชั้นหินจากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดําบรรพ โครงสรางทาง
ธรณีวิทยา ประวัติความเปนมาของพื้นที่ ประโยชนของขอมูลทางธรณีวิทยา การเกิดและวิวัฒนาการของระบบ
สุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ ธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ การสงการคํานวณความเร็วในการโคจรของ
ดาวเทียมรอบโลก การสํารวจอวกาศโดยใชยานอวกาศและสถานีอวกาศ ประโยชนของดาวเทียมในดานตาง ๆ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอ มู ล และการอภิป ราย การทดลองเพื่ อให เ กิ ดความรู ความคิ ด ความเขา ใจ สามารถสื่อ สารสิ่ง ที่เ รียนรู มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิต มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่
เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว 6.1
ว 6.1
ว 7.1
ว 7.2
ว 8.1
ว 8.1
ว 8.1

ม.4-6/1
ม.4-6/6
ม.4-6/2
ม.4-6/3
ม.4-6/1
ม.4-6/6
ม.4-6/11

รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด

ว 6.1 ม.4-6/2
ว 7.1
ว 7.2
ว 8.1
ว 8.1
ว 8.1

ว 6.1 ม.4-6/3

ม.4-6/1
ม.4-6/2 ว 7.2 ม.4-6/1
ม.4-6/2 ว 8.1 ม.4-6/3
ม.4-6/7 ว 8.1 ม.4-6/8
ม.4-6/12

ว 6.1 ม.4-6/4

ว 6.1 ม.4-6/5

ว 8.1 ม.4-6/4
ว 8.1 ม.4-6/9

ว 8.1 ม.4-6/5
ว 8.1 ม.4-6/10

หลักสูตร กลุมสาระวิ155
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว30201 ฟสิกส 1
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว อัตราเรง
ความเรง ความเร็วสัมพัทธและเวลา การเคลื่อนที่ในแนวตรงทั้งแนวราบและแนวดิ่ง มวล แรง กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหวางมวล จุดศูนยกลางมวลและจุดศูนยถวงของวัตถุ สมดุลตอการหมุน
เสถียรภาพของสมดุล หลักการสมดุลกล การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ใน 2 และ 3 มิติ ที่นํามาใชประโยชนได
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และ
การอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ ในการตัดสินใจ นํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผลการเรียนรู
อธิบายความหมายและขอบเขตวิชาฟสิกส
ลงมือปฏิ บั ติแ ละวิเ คราะหก ารเลื อกและการใชเ ครื่ องมือ วั ด ทางวิ ทยาศาสตรแ ละเทคนิ ค การใช
เครื่องมือ ไดอยางเหมาะสม
ลงมือปฏิบัติและวิเคราะหผลกระทบตอความถูกตองในการวัด
อภิปรายความหมาย ปริมาณทางกายภาพ หนวยเอสไอ คําอุปสรรค
วิเคราะห การแปลความหมาย ขอมูลการนําเสนอขอมูลดวยตารางและกราฟ
ลงมือปฏิบัติและวิเคราะหความสําคัญของการบันทึกขอมูลดวยความซื่อสัตย
ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางระยะทาง และการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว อัตราเรง
ความเรง ความเร็ว สัมพัทธ
อภิปราย วิเคราะหแปลความหมายจากกราฟ ความสัมพันธระหวางการกระจัด อัตราเร็ว ความเรงกับ
เวลา
วางแผนและลงมือปฏิบัติเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวตรงทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เมื่อความเรงคงที่
และคํานวณหาปริมาณที่เกี่ยวของ
สืบคนขอมูลและอธิบายปริมาณเวกเตอรและหาเวกเตอรลัพธ
ทดลอง และอภิปรายความหมาย แรง มวล น้ําหนัก
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

สํารวจตรวจสอบ และอภิปรายกฎแรงดึงดูดระหวางมวล
สํารวจตรวจสอบ และอภิปรายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และคํานวณหาปริมาณที่เกี่ยวของ
ทดลอง และอธิบายความหมายสมดุลกล สมดุลตอการเคลื่อนที่
วางแผนและลงมือปฏิบัติ การหาแรงเสียดทาน
บันทึกผลการทํากิจกรรมเพื่อหาคาแรงเสียดทานอยางเปนระบบถูกตอง
วางแผนลงมือปฏิบัติ และอธิบายความหมายจุดศูนยกลางมวล และจุดศูนยถวงวัตถุ
การลงมือปฏิบัติเพื่อหาอธิบายความหมายสมดุลตอการหมุน
อธิบายความหมายเสถียรภาพของสมดุล
สรางสถานการณเพื่ออธิบายหลักการสมดุลกลในรูปแบบตาง ๆที่นํามาใชประโยชนได
ทํากิจกรรมวิเคราะห และสรุปความสัมพันธระหวางความเคน ความเครียด และจุดแตกหักได
นําความรูเกี่ยวกับสภาพสมดุล สภาพยืดหยุน ไปใชในชีวิตประจําวัน โดยคํานวณหาปริมาณตาง ๆ
พิจารณาเลือกวัสดุที่ใชงานไดอยางเหมาะสม

รวมทั้งหมด 22 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ว30221 เคมี 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห แบบจําลองอะตอมดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด อนุภาคมูลฐานของอะตอมสัญลักษณ
นิวเคลียร เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป แบบจําลองอะตอมของโบร สเปคตรัมของธาตุและสารประกอบ
แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม วิวัฒนาการของตารางธาตุ สมบัติของธาตุ
เกี่ ยวกั บขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลั งงานไอออไนเซชัน อิ เล็กโทรเนกาติวิ ตี สัมพรรคภาพอิ เล็กตรอน จุ ด
หลอมเหลว และจุดเดือด เลขออกซิเดชัน สมบัติของสารประกอบของธาตุเกี่ยวกับจุดหลอมเหลว จุดเดือด ความ
เปนกรด-เบสของสารประกอบออกไซดและคลอไรดของธาตุในคาบที่ 2 และ3 และศึกษาสมบัติของธาตุหมู IA
IIA และVIIA สมบัติของกาซเฉื่อย ธาตุกึ่งโลหะ ตําแหนงของธาตุไฮโดรเจน สมบัติของธาตุแทรนซิชัน การเกิด
และการเตรียมสารประกอบเชิงซอนของธาตุแทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี และการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
ปฏิกิริยาฟวชัน และฟชชัน ประโยชนของธาตุกัมมันตรังสี และอันตรายตอมนุษย การทํานายตําแหนง หรือ
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ สมบัติของระบบปดและระบบเปด คํานวณเกี่ยวกับ กฎทรงมวลและกฎสัดสวน
คงที่ มวลอะตอม มวลโมเลกุล ความสัมพันธระหวางโมลกับปริมาณของสาร ศึกษาสูตรเคมี ฝกเขียนสมการ
เคมีแ ละแปลความหมาย หนว ยความเขม ขน ของสารละลาย การเตรีย มสารละลาย สูต รอยา งงา ย สูต ร
โมเลกุล กฎเกยลุสแซกและอาโวกาโดร ความสัมพันธระหวางปริมาณของสารในสมการเคมี สารกําหนด
ปริมาณ
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การสื บ ค น ข อ มู ล การอภิ ป ราย การวิ เ คราะห
การ
เปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่ อ สารสิ่ง ที่ เ รีย นรู มี ค วามสามารถในการตั ด สิน ใจ นํา ความรู ไ ปใชใ นชี วิ ต ประจํา วั น มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สืบคนขอมูล อภิปราย อธิบาย และเปรียบเทียบ แบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด
โบร และแบบกลุมหมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณนิวเคลียร ของธาตุ การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับพลังงานตาง ๆในอะตอม
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2. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายการจัดเรียงธาตุเปนหมวดหมูในตารางธาตุ และทํานายแนวโนม
สมบั ติข องธาตุ ตามหมู แ ละคาบเกี่ ย วกั บ ขนาดอะตอม รัศ มี ไ อออน พลั ง งาน
ไอออไนเซชั น
อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลว

3.

4.

5.

6.

จุดเดือด และคํานวณหาเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบ และไอออนตาง ๆ และเปรียบเทียบเลข
ออกซิเดชันของธาตุโลหะ และอโลหะ
สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายสมบัติเกี่ยวกับจุดหลอมเหลว จุดเดือด ความเปน กรด -เบสของ
สารประกอบคลอไรดและออกไซด เปรียบเทียบสมบัติของธาตุ และ สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน
กับธาตุหมู IA, IIA ,VIIA กาซเฉื่อย ธาตุไฮโดรเจน
และธาตุกึ่งโลหะ
อธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร ปฏิกิริยาฟชชัน ปฏิกิริยา
ฟวชัน ปฏิกิริยาลูกโซ และคํานวณหาครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี อภิ ป รายถึ ง ประโยชน และโทษ
ของธาตุหมู IA, IIA , VIIA, ธาตุแทรนซิชัน และสารกัมมันตรังสี และทํานายตําแหนงของธาตุใน
ตารางธาตุ
ตรวจสอบระบบเปด ระบบบิด และคํานวณหามวลของสารจากปฏิกิริยาโดยใชกฎทรงมวล และกฎสัดสวน
คงที่ คํานวณหา มวลอะตอมของธาตุ มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ
มวลโมเลกุ ล ของสาร หรื อ มวล
สูตร จํานวนโมล และปริมาณตาง ๆ ของสารพรอมทั้งเขียนและ
ดุลสมการเมื่อทราบสารตั้งตน
และผลิตภัณฑ
ทดลอง อภิปราย และอธิบายสมบัติของสารละลาย และความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ และ
คํานวณ เกี่ยวกับสูตรเคมี และมวลเปนรอยละจากสูตร สมการเคมี และ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ว30241 ชีววิทยา 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิต โครงสรางหนาที่ของสารเคมี สวนประกอบภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต
การลําเลียงสารผานเซลล การสื่อสารระหวางเซลล การแบงเซลลแบบไมโทซีส ไมโอซีส การชราภาพของเซลล
การเปลี่ยนสภาพเซลล ความสัมพันธระหวางเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบตาง ๆ ของรางกาย
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร สื บ ค น ข อ มู ล วิ เ คราะห อธิ บ าย ทดลอง อภิ ป ราย สรุ ป
เปรียบเทียบ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ กระบวนการคิดวิเคราะห สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
มีความสามารถใน
การตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตสาธารณะ จิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่
เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลการเรียนรู
สืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต
อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกระบวนการชีววิทยาที่เปนประโยชนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
นําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาทดลองวิเคราะห อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับชีววิทยา
อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของสารเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต
สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายโครงสรางและหนาที่ของสวนประกอบภายในเซลล ที่ศึกษาดวย
กลองจุลทรรศน
อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการลําเลียงสารผานเซลลและการสื่อสารระหวางเซลล
ทดลอง สรุป และเปรียบเทียบเกี่ยวกับการแบงเซลลแบบไมโทซิส และไมโอซิส
อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการชราภาพ ของเซลล การเปลี่ยนสภาพของเซลลและความสัมพันธระหวาง
เซลลเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบตาง ๆ ของรางกาย

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ว30202 ฟสิกส 2
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะหการเคลื่อนที่แบบหมุน ทอรก โมเมนตความเฉื่อย พลังงานจลนของการหมุน งาน
กําลัง พลังงานกล พลังงานจลน พลังงานศักย พลังงานศักยยืดหยุน พลังงานศักยโนมถวง พลังงานจลน กฎ
การอนุรักษพลังงาน โมเมนตัม แรงดล การดล กฎการอนุรักษโมเมนตัม การชนกันของวัตถุแบบยืดหยุน ไม
ยืดหยุน และการดีดตัวแยกจากกัน กฎการอนุรักษพลังงาน
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และ
การอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ ในการตัดสินใจ นํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความแตกตางระหวางงานในชีวิตประจําวัน และงานทางฟสิกส
2. คํานวณหางานที่กระทําจากผลคูณระหวางขนาดของแรงในแนวที่วัตถุเคลื่อนที่
3. กับการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ หรือหาจากพื้นที่ใตกราฟระหวางแรงกับการกระจัด
รวมทั้ง
เชื่อมโยงความรูเรื่องงานไปสูเรื่องของกําลัง
4. ทําการทดลอง และอธิบายสรุปความสัมพันธระหวางงาน และพลังงานจลน แรงที่ใชดึงสปริงกับระยะ
ที่สปริงยืดออก และกฎการอนุรักษพลังงาน
5. คํานวณหาพลังงานจลน พลังงานศักยโนมถวงของวัตถุที่ระดับตาง ๆ พลังงานศักยยืดหยุนของสปริง
และการนํากฎการอนุรักษพลังงานไปใชประโยชน
6. อธิบายความสําคัญ และความจําเปนในการใชพลังงานอยางประหยัด
7. อธิบายการทํางานของเครื่องกลอยางงายจากหลักการของงาน และพลังงาน
8. บอกความหมายของโมเมนตัมได
9. บอกไดวา วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่มีโมเมนตัม และหาคาของโมเมนตัมของวัตถุได
เมื่อกําหนด
มวลและความเร็วของวัตถุให
10. บอกไดวา โมเมนตัมเปนปริมาณเวกเตอรมีทิศเดียวกับทิศของความเร็ว
11. อธิบายไดวา แรงกระทําตอวัตถุ ทําใหโมเมนตัมของวัตถุเปลี่ยนไป
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12. บอกไดวา แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุใดจะเทากับอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุนั้น
ทิศทาง

ทั้งขนาดและ

13. อธิบายไดวา แรงที่ใชหยุดการเคลื่อนที่ของวัตถุ หรือแรงที่ทําใหมีการเปลี่ยนโมเมนตัม กับชวงเวลาที่
ใชเรียกวา การดล
14. บอกไดวา ผลคูณของแรงที่ทําใหวัตถุมีการเปลี่ยนโมเมนตัมกับชวงเวลาที่ใชเรียกวาการดล
15. แปลความหมายจากกราฟระหวางขนาดของแรง และเวลาที่แรงกระทําตอวัตถุไดวาพื้นที่ใตกราฟ คือ
ขนาดของการดล และสามารถหาคาแรงดลเฉลี่ยไดจากกราฟนี้ดวย
16. บอกไดวา แรงที่กระทําตอวัตถุในชวงเลาสั้น ๆ เรียกวาแรงดล หาคาแรงดลจากสูตร
ที่กําหนดให
โดยถือวาเปนแรงเฉลี่ย
17. คํานวณหาการดล และแรงดลเฉลี่ยที่กระทําตอวัตถุได เมื่อกําหนดสถานการณที่เกี่ยวของให
18. บอกไดวา เมื่อวัตถุ 2 สิ่งชนกัน วัตถุที่วิ่งเขาชนจะถายโอนโมเมนตัมใหกับวัตถุที่ถูกชน
19. ทําการทดลองการชนของวัตถุในแนวตรง และการดีดตัวแยกจากกันของวัตถุในแนวตรง
สรุปผลไดวาโมเมนตัมรวมของระบบคงตัวเมื่อไมมีแรงรับกระทําตอระบบ
20. บอกไดวาการชนแบบยืดหยุนนั้น นอกจากโมเมนตัมของระบบคงตัวแลวผลรวมของ พลังงานจลน
ของระบบคงตัวดวย
21. บอกไดวา การชนแบบไมยืดหยุนนั้น นอกจากโมเมนตัมของระบบคงตัว แตผลรวมของ
พลังงานจลนของระบบไมคงตัว
22. ทําการทดลองการชนของวัตถุในสองมิติ และสรุปไดวา โมเมนตัมของระบบคงตัว
23. บอกไดวาการชนของวัตถุในสองมิตินั้น มีทั้งการชนแบบยืดหยุน และการชน
แบบไมยืดหยุน
และบอกความ แตกตางของการชนดังกลาวได
24. บอกกฎการอนุรักษโมเมนตัมได
25. ใชกฎการเคลื่อนที่ขอสามของนิวตัน แสดงกฎการอนุรักษโมเมนตัม
26. คํานวณหาแรง ความเร็ว ความเรง มวล ระยะทาง เวลา และปริมาณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการเคลื่อนที่ของวัตถุมีการชน หรือการดีดตัวออกจากกันได โดยใชกฎการอนุรักษ
โ ม
เมนตัม เมื่อกําหนดสถานการณให
27. คํานวณหาปริมาณ ที่เขามาเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ในแบบตางๆ เชนการเคลื่อนที่
แบบโพเจก
ไทล วงกลมและการเคลื่อนที่แบบสั่นอยางงายได
28. บอกความหมายของการกระจัดเชิงมุม ( θ ) ความเร็วเชิงมุม (ϖ ) ความเรงเชิงมุม ทอรก โมเมนตความ
เฉื่อย (I) พลังงานจลน (Ek)โมเมนตัมเชิงมุม(L) กฎการอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุมได
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29. บอกความสัมพันธของทอรก โมเมนตความเฉื่อย และความเรงเชิงมุม, โมเมนตความเฉื่อยกับมวลของ
วัตถุและระยะทางกําลังสองที่มวลยอยหางจากแกนมุม, พลังงานจลนของการเคลื่อนที่แบบหมุนกับ
โมเมนตความเฉื่อยได
30. วิเคราะหไดวา ทอรกมีคาเทากับอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุ
31. นําความรูตาง ๆ ของการเคลื่อนที่แบบหมุนไปคํานวณหาปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไดนําไป
อธิบายปรากฏการณ และสถานการณที่เกี่ยวของได
รวมทั้งหมด 31 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ว30222 เคมี 2
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห การเกิดพันธะไอออนิก โครงสราง การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก การ
เปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก การเกิด
พันธะโคเวเลนต ชนิดของพันธะโคเวเลนต การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต ความยาวพันธะและพลังงาน
พันธะ โครงสรางเรโซแนนซ รูปรางของโมเลกุล สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล
โคเวเลนต โครงผลึกรางตาขาย พันธะโลหะ และสมบัติบางประการของโลหะ สถานะของสาร สมบัติของ
กาซ ทฤษฎีจลน สมบัติของของเหลว สมบัติของของแข็ง เทคโนโลยีเกี่ยวกับกาซของเหลว และของแข็ง
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การอภิปราย การวิเคราะห การเปรียบเทียบ
การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม
1.

2.

3.
4.

ผลการเรียนรู
อธิบายเกี่ยวกับ กฎออกเตต การเกิดพันธะไอออนิก โครงสรางของสารประกอบไอออนิกเขียนสูตร
เรียกชื่อสารประกอบไอออนิก การเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิด สารประกอบไอออนิก สมบัติ และ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
อธิบายเกี่ยวกับการเกิดพันธะ ชนิดของพันธะ โครงสรางของโมเลกุลโคเวเลนต เขียนสูตรและเรียกชื่อสาร
โคเวเลนต คํานวณหาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาจากคาพลังงานพันธะ รูปรางโมเลกุล สภาพขั้ว
ของโมเลกุล และแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต และอธิบายเกี่ยวกับการเกิดพันธะโลหะ และ
สมบัติของโลหะ
สืบคนขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับ สมบัติของของแข็ง การจัดเรียงอนุภาค การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง
สืบคนขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับ สมบัติของของเหลว ความตึงผิว การระเหยความดันไอกับจุดเดือด

5. สืบค นขอ มูล และอภิปรายเกี่ ยวกับ สมบัติ ของแก ส การแพร ของแก ส คํานวณหาปริ มาตรความดั น
อุณหภูมิ จํานวนโมลหรือมวลโดยใชกฎตาง ๆ ของแกส เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสมบัติของของแข็ง
ของเหลว และแกส
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รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชา
ว30242 ชีววิทยา 2
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาโครงสรางการทํางานของระบบยอยอาหาร การสลายสารอาหาร เพื่อใหไดพลังงานในรางกาย
ของสัตวและมนุษย การรักษาดุลยภาพของรางกายสัตวและมนุษย การทํางานของระบบหายใจ ระบบขับถาย
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ําเหลือง การสรางภูมิคุมกัน การยอยอาหารและการสลายสารอาหาร เพื่อใหได
พลังงานและการรักษาดุลยภาพของสัตวและมนุษยประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร สํารวจ ตรวจสอบ สืบคนขอมูล วิเคราะห สรุป เพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจ ทักษะกระบวนการคิด การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถใน การตัดสินใจ นําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตสาธารณะ จิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สํารวจ ตรวจสอบสืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและการทํางานของระบบยอย
อาหารและการสลายสารอาหารเพื่อใหไดพลังงานในรางกายของสัตวและมนุษย
2. สํารวจ ตรวจสอบสืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของรางกายสัตวและมนุษย
โดยการทํ า งานของโดยการทํ า งานของระบบหายใจระบบขั บ ถ า ย ระบบหมุ น เวี ย นเลื อ ด ระบบ
น้ําเหลืองและการสรางภูมิคุมกัน
3. สืบคนขอมูล อภิปราย และสามารถนําความรูเรื่องการยอยอาหารและการสลายสาร เพื่อใหไดพลังงาน
และการรักษาดุลยภาพของสัตวและมนุษยมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ว30203 ฟสิกส 3
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธ ความดัน ในของเหลว
แรงดัน เฉลี่ยดา นขา ง ความดันเกจ ความดันสัม บูรณ กฏของพาสคัล แรงลอยตัว แรงกระทําตอวัตถุใน
ของเหลว การลอย การจมของวัตถุในของเหลว และกฎของอารคิมีดิส ความหนืด การเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลว
และกฎของสโตกส ความตึงผิว ปรากฏการณ ที่เกี่ยวกับความตึงผิว พลศาสตรของของไหล สมการความตอเนื่อง
และสมการแบรนุญลีย
ศึกษาวิเคราะห พลังงานความรอน อุณหภูมิ และการขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความรอน ความจุ
ความรอนจําเพาะ ความรอนแฝง และสถานะของสสาร ตัวนําและฉนวน กฎของบอยส กฎของชารล กฎของ
แกส ทฤษฎีจลนของแกส ความสัมพันธระหวางความดัน ปริมารต จํานวนโมเลกุล และอัตราเร็วของโมเลกุล
ของแกส ทฤษฎีจลนของแกส กฎการอนุรักษพลังงาน พลังงานภายในระบบของแกส เครื่องยนตแบบตางๆ ไอ
น้ําในอากาศ ความดันไอ การถายโอนความรอนของขวดเทอรมอส ใยแกวและโฟมขาว ปรากฏการณตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
ศึ ก ษาวิ เ คราะห ก ารเกิ ด คลื่ น กล ประเภทของคลื่ น ความหมายของคาบ ความถี่ ความยาวคลื่ น
ความสัมพันธระหวางอัตราเร็วของคลื่น ความถี่และความยาวคลื่น การสะทอนของคลื่น กฎการสะทอนของ
คลื่น การหักเหของคลื่นน้ํา กฎของสเนลล ซอนทับของคลื่น การแทรกสอดของคลื่น การเลี้ยวเบนของคลื่น
ผานชองเดี่ยวและขอบ การสั่นพองแบบตาง ๆ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ข อมู ล และการอภิ ปราย การทดลองเพื่ อให เกิ ดความรู ความคิ ด ความเข าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่ เรี ยนรู มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชี วิต มีจิตวิทยาศาสตร จริ ยธรรม คุณธรรม และคานิ ยมที่
เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย ความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธ
2. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบายความหมายของความดัน ความดันมีคาเทากับ
แรงตอหนึ่ง
หนวยพื้นที่ ความดันในของเหลวขึ้นอยูกับความหนาแนนและความลึก แรงดันเฉลี่ยดานขางที่
ของเหลวกระทําตอภาชนะหรือประตูกั้นน้ํา
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3. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางความดันเกจและความดันสัมบูรณ กฏของ
พาสคัล ความดันที่เพิ่มขึ้นภายในภาชนะปดจะมีคาเทากันทุก ๆจุด อัตราสวนระหวางแรงกดกับ
พื้นที่หนาตัดของลูกสูบแตละอันจะมีคาเทากัน
4. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบายแรงลอยตัว เมื่อวัตถุอยูในของเหลวจะมีแรงกระทําตอวัตถุนั้นกี่แรง
การลอยและการจมของวัตถุในของเหลว และกฎของอารคิมีดิส
5. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบายความหนืด ความหนืดมีอิทธิพลตอการเคลื่อนที่ของวัตถุใน
ของเหลว ขณะที่วัตถุตกในของเหลวดวยความเร็วคงคงตัว มีแรงกระทําตอวัตถุ 3 แรง คือ น้ําหนัก
(W) แรงลอยตัว (FB) แรงหนืด (F) และกฎของสโตกส
6. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบายความตึงผิว เหตุใดแมลงบางชนิดเดินบนน้ําได
โดยไมจมน้ํา
ใบมีดโกนลอยบนผิวน้ําได แรงตึงผิวที่เกิดขึ้นจากแผนฟลมน้ําสบูบนโครงลวด การโคงของผิวของเหลว
ในหลอดแกวเกิดจากแรงระหวางโมเลกุลสองชนิดคือ แรงเชื่อมแนน และแรงยึดติด ปรากฏการณ การซึม
ตามรูเล็ก(คาปลาริตี)
7. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย คุณสมบัติของ ของไหลอุดมคติการไหล ของ ของ ไหลอุ ด มคติ
ลักษณะเสนการไหล (เสนกระแส) และหลอดการไหล สมการความตอเนื่อง และสมการแบรนูญลีย
8. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย ความรอน ความจุความรอน ความจุความรอนจําเพาะ
และคํานวณหาปริมาณทั้งสองได เมื่อกําหนดสถานการณให
9. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย อุณหภูมิสมบูรณ ความ สัมพันธระหวางอุณหภูมิ ในหนวยตางๆ
สมดุลความรอน การถายโอนพลังงานความรอนระหวางวัตถุ การเปลี่ยนสถานะ ความรอนแฝงและความ
รอนจําเพาะของสาร ความรอนทําใหสสารขยายตัว การถายโอนความรอนแบบตาง ๆ
10. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย ความสัมพันธระหวางความดันและปริมาตรของแกส
ในภาชนะปด เมื่ออุณหภูมิคงตัว และสรุปไดวาความดันของแกสแปรผกผันกับปริมาตร
ข อ ง
แกส พรอมทั้งบอกไดวาขอสรุปนี้คือ กฎของบอยล
11. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย ความสัมพันธระหวางปริมาตรและอุณหภูมิของแกสในภาชนะปด
เมื่อความดันคงตัว และสรุปไดวาปริมาตรของแกสแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณของแกส พรอมทั้ง
บอกไดวาขอสรุปนี้คือ กฎของชารล
12. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย นํากฎของบอยลและกฎของชารลมาศึกษารวมกันและสรุปไดวา
ไดวาความสัมพันธนี้เปนกฎของเกย - ลูสแซก นํากฎของบอยลและกฎของชารล
มาสรุปเปนกฎของแกสได
13. สืบคน วิเคราะหและอธิบาย แบบจําลองของแกส และความรูที่เกี่นวของไปอธิบาย
ความดันตาม
ทฤษฎีจลนของแกส และหาความสัมพันธระหวาง ความดัน ปริมาตร จํานวนโมเลกุล และอัตราเร็ว
ของโมเลกุลของแกส
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14. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย ทฤษฎีจลนของแกส และกฎการอนุรักษพลังงานไปอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบของแกส นําความรูเรื่องทฤษฎีจลนของแกส ไปอธิบายปรากฏการณ
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชนเครื่องยนตแบบตาง ๆ ไอน้ําในอากาศและความดันไอ ตลอดจนการถาย
โอนความรอนของขวดเทอรมอส ใยแกวและโฟมขาว
15. สืบคน และอธิบาย การเกิดคลื่นกล จําแนกประเภทของคลื่นจากลักษณะของการกระจัดของตัวกลางที่
คลื่นเคลื่อนที่ผาน ความหมายของคาบ ความถี่ ความยาวคลื่นและ
ความสัมพันธระหวาง
อัตราเร็วของคลื่น ความถี่และความยาวคลื่น
16. สืบคน วิเคราะหและอธิบาย การสะทอนของคลื่น ยกตัวอยางเกี่ยวกับการสะทอนของคลื่น ทดลองเพื่อ
สรุปเกี่ยวกับกฎการสะทอนของคลื่น
17. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย การหักเหของคลื่นน้ํา บอกความ สัมพันธระหวางไซนของมุมตก
กระทบ ไซนของมุมหักเห ความยาวคลื่นตกกระทบ และความยาวคลื่น หักเห และใชความสัมพันธ
ดังกลาวแกปญหาสถานการณที่กําหนดให บอกความสัมพันธระหวางความยาวคลื่นตกกระทบ ความ
ยาวคลื่นหักเห อัตราเร็วของคลื่นตกกระทบ อัตราเร็วของคลื่นหักเห และใชความสัมพันธดังกลาว
แกปญหา สถานการณที่กําหนดให
18. สืบคน วิเคราะหและอธิบาย การซอนทับของคลื่น การแทรกสอดของคลื่น การแทรกสอดแบบเสริม
การแทรกสอดแบบหักลาง ตําแหนงบัพ ตําแหนงปฏิบัพ ทดลองเพื่อสังเกตลวดลายการแทรกสอด
ของคลื่น นําความรูเกี่ยวกับการแทรกสอดของคลื่นไปแกปญหาสถานการณการแทรกสอดของคลื่นที่
กําหนดใหได
19. สืบคน อธิบาย ความหมายของการเลี้ยวเบนของคลื่น ทดลองเพื่อศึกษาปรากฏการณ การเลี้ยวเบน
ของคลื่นผิวน้ําเมื่อผานขอบสิ่งกีดขวาง และเมื่อผานชองเปด 1 ชอง ที่มีความกวาง ตาง ๆ กัน บอกความ
แตกตางของภาพที่เกิดจากการเลี้ยวเบนผานชองเปดที่แคบกวา หรือเทากับความยาวคลื่น กับชองเปดที่
กวางกวาความยาวคลื่นได
20. สืบคน อธิบาย การเกิดการสั่นพองแบบตางๆ
รวมทั้งหมด 20 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ว30223 เคมี 3
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห ปฏิกิริยาการถายโอนอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ
ฝกเขี ยน และดุ ลสมการรี ดอกซ หลั กการของเซลล กัลวานิ ก การหาค าศั กย ไฟฟ ามาตรฐานของครึ่ งเซลล การ
คํานวณหาคาศักยไฟฟาของเซลล หลักการของเซลลอิเล็กโทรไลต และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล การคํานวณหา
คาศักยไฟฟาของเซลล หลักการของเซลลอิเล็กโทรไลตและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล การนําหลักการของ
เซลลอิเล็กโทรไลต ไปใชในการแยกสาร การทําโลหะใหบริสุทธิ์ การชุบโลหะ การถลุงแร ปฏิกิริยาการเกิดการ
ผุก รอ นของโลหะ การปอ งกัน การผุ ก ร อ นของโลหะ ปฏิ กิ ริ ยาในเซลล ปฐมภู มิ และทุ ติ ยภู มิ บางชนิ ด
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับเซลลไฟฟาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิดเกี่ยวกับการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของ
ความเขมขน พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเรง ตัวหนวงปฏิกิริยาเคมี
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การสื บ ค น ข อ มู ล การอภิ ป ราย การวิ เ คราะห
การ
เปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่ อ สารสิ่ง ที่ เ รีย นรู มี ค วามสามารถในการตั ด สิน ใจ นํา ความรู ไ ปใชใ นชี วิ ต ประจํา วั น มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
1.

2.
3.
4.

ผลการเรียนรู
ทดลองและอธิบายเกี่ ยวกับปฏิกิริยาการถ ายโอนอิเลคตรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชั นปฏิกิริยารีดักชัน
ปฏิกิริยารีดอกซ พรอมทั้งบอกประโยชนของปฏิกิริยารีดอกซ ดุลสมการรีดอกซโดยใชเลขออกซิเดชัน
และครึ่งปฏิกิริยา
ทดลองตอเซลลกัลปวานิก ระบุขั้วแอโนด แคโทด เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาและเขียนแผนภาพเซลล
กัลวานิก คํานวณหาคาศักยไฟฟาของเซลลกัลวานิก
อธิบายเกี่ยวกับเซลลอิเลคโทรไลต การแยกสารละลายดวยไฟฟา การทําโลหะใหบริสุทธิ์และการชุบโลหะ
อธิบายและอภิปรายหลักการทํางานของเซลลปฐมภูมิ เซลลทุติยภูมิเซลลแอลคาไลน เซลลปรอท
เซลลเงิน เซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว และเซลลนิเกิล-แคดเมียม และยกตัวอยางการนําหลักการของ
เซลลกัลวานิกและเซลลอิเลคโทรไลตมาใชประโยชน
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5. ทดลองและอธิบายสาเหตุพรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาการผุกรอนของโลหะ และวิธีปองกัน
การผุกรอน ของโลหะ
6. ทดลอง อภิ ป ราย และอธิบายอัต ราการเกิ ด ปฏิกิริ ยาเคมี ปจ จั ยที่ มีผลต ออั ต ราการเกิ ดปฏิ กิริย าเคมี
แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการดําเนินไป ของปฏิกิริยาเคมี
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ว30243 ชีววิทยา 3
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว การเคลื่อนที่ของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง การเคลื่อนที่
ของสัตวมีกระดูกสันหลัง การรับรูและการตอบสนอง การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและสัตวบางชนิด
เซลลประสาท การทํางานของเซลลประสาท โครงสรางของระบบประสาท การทํางานของระบบประสาทสั่งการ
อวัยวะรับความรูสึก ตอมไรทอ ฮอรโมนจากตอมไรทอและอวัยวะที่สําคัญ การรักษาดุลยภาพของรางกายดวย
ฮอรโมน ฟโรโมน กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว ประเภทพฤติกรรมของสัตว ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหวางสัตว การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การ
สังเกต การสืบคนขอมูล การอภิปราย สรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร จิตสาธารณะ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลการเรียนรู
สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของรางกายสัตว
สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของรางกายมนุษย โดยการ
ประสานงานในรางกายของระบบประสาทรวมถึงการตอบสนอง
ตอสิ่งแวดลอม
สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของรางกายมนุษย โดยการ
ประสานงานในรางกายของระบบตอมไรทอรวมถึงการตอบสนอง
ตอสิ่งแวดลอม
สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล และอธิบายพฤติกรรมของสัตวบางชนิดในสิ่งแวดลอม
สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและการทํางาน ของระบบ
สืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตวและมนุษย
สื บ ค น ข อ มู ล อภิ ป รายและนํ า ความรู เ รื่ อ งการดํ า รงชี วิ ต ของสั ต ว แ ละมนุ ษ ย ม าประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ171
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว30204 ฟสิกส 4
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็วของเสียงในตัวกลางลักษณะการเคลื่อน
ของคลื่นตามยาว ความเขมเสียง ระดับความเขมเสียง มลภาวะของเสียง หูกับการไดยิน เวลากองเสียง ระดับเสียง
คุณภาพเสียง ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพองของเสียงของเครื่องดนตรี แตละชนิดการเกิดบีตส และคลื่นนิ่งของ
เสียง การเกิดปรากฏการณดอปเปลอรและคลื่นคลื่นกระแทก การประยุกตของเสียง
ศึกษาวิเคราะห การแทรกสอดผานชองคู การเลี้ยวเบนของแสงผานชองเดี่ยว การเลี้ยวเบนและแทรก
สอดผานเกรตติง การเกิดปรากฏการณเรือนกระจก การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง ในตัวกลางตางๆ การเกิด
ภาพในเงากระจกราบ ภาพที่เกิดจากการสะทอนของแสง บนกระจกผิวโคงทรงกลม กฎการหักเหของแสง ความ
ลึกจริง ความลึกปรากฏ คุณสมบัติของเลนส ชนิดของเลนสการเกิดภาพจากการหักเหของแสงผานเลนส การ
กระจายแสง การสะทอนกลับหมดของแสง รุง มิราจ
ศึกษาวิเคราะหหลักการทํางานของเครื่องฉายภาพนิ่ง กลองถายรูป กลองจุลทรรศน กลองโทรทรรศน
ความสวางพรอมทั้งคํานวณหาคาที่เกี่ยวของ การดูวัตถุที่มีความสวางมาก การดูวัตถุ ที่มีความ สวางนอย การดู
ผานทัศนอุปกรณ การมองเห็นสีของตามนุษย การผสมสารสี การผสมแสงสี
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมู ล และการอภิ ปราย การทดลองเพื่ อใหเกิ ดความรู ความคิ ด ความเข าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรี ยนรู มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชี วิต มีจิตวิทยาศาสตร จริ ยธรรม คุณธรรม และคานิ ยมที่
เหมาะสม
1.
2.
3.
4.

ผลการเรียนรู
สืบคน และอธิบาย ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็วของเสียงในตัวกลางตาง ๆ
สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย ลักษณะการเคลื่อนของคลื่นตามยาวผานตัวกลางชนิดตางๆ
สืบคน วิเคราะหและอธิบาย ความเขมเสียง ระดับความเขมเสียง มลภาวะของเสียง
หูกับการได
ยิน เวลากองเสียง
สืบคน วิเคราะหและอธิบาย ระดับเสียง คุณภาพเสียง ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพอง
ของเสียงของ
เครื่องดนตรีแตละชนิด

หลักสูตร กลุมสาระวิ172
ทยาศาสตร

5. สืบคน สังเกตและอธิบาย การเกิดบีตส และคลื่นนิ่งของเสียง
6. สืบคน สังเกต วิเคราะหและอธิบายการเกิดปรากฏการณดอปเปลอรและคลื่นคลื่นกระแทก
7. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย การประยุกตดานสถาปตยกรรม ดานการประมง
ดาน
การแพทย ดานธรณีวิทยา
8. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย การเกิดการแทรกสอดผานชองเดี่ยวและชองคู
และ
คํานวณหาคาตาง ๆ
9. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบายการเลี้ยวเบนและคํานวณหาคาตาง ๆ
10. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย การเลี้ยวเบนและแทรกสอดผานเกรตติง
และคํานวณหา
คาตางๆ
11. สืบคน และอธิบาย การเกิดปรากฏการณเรือนกระจก
12. สืบคน วิเคราะหและอธิบายการเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสงในตัวกลางตาง ๆพรอมทั้งคํานวณหา
คาที่เกี่ยวของ
13. ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย การเกิดภาพในเงากระจกราบ ภาพที่เกิดจากการสะทอนของแสง บน
กระจกผิวโคงทรงกลม พรอมทั้งคํานวณหาคาที่เกี่ยวของ
14. ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย กฎการหักเหของแสง ความลึกจริง ความลึกปรากฏพรอมทั้งคํานวณหา
คาที่เกี่ยวของ
15. สืบคน ทดลอง วิเคราะหและอธิบาย คุณสมบัติของเลนส ชนิดของเลนสการเกิดภาพ จากการหักเห
ของแสงผานเลนสพรอมทั้งคํานวณหาคาที่เกี่ยวของ
16. สืบคน วิเคราะหและอธิบาย การกระจายแสง การสะทอนกลับหมดของแสง รุง มิราจ
17. สืบคน และอธิบาย หลักการทํางานของเครื่องฉายภาพนิ่ง กลองถายรูป กลองจุลทรรศน กลอง
โทรทรรศน พรอมทั้งคํานวณหาคาที่เกี่ยวของ
18. สืบคน วิเคราะหและอธิบาย ความสวางพรอมทั้งคํานวณหาคาที่เกี่ยวของ
19. สืบคน อธิบาย การดูวัตถุที่มีความสวางมาก การดูวัตถุที่มีความ สวางนอย การดูผาน ทัศนอุปกรณ
20. สืบคน อธิบายการมองเห็นสีของตามนุษย การผสมสารสี การผสมแสงสีได
รวมทั้งหมด 20 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ173
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว30224 เคมี 4
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดภาวะสมดุล ความสัมพันธ
ระหวางความเขมขนของสารตาง ๆ ณ ภาวะสมดุล คาคงที่สมดุล ปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอ
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม สารละลายอิเล็กโทรไลตและนอนอิเล็กโทรไลต สารละลายกรด และ
สารละลายเบส ทฤษฎีกรด-เบส คูกรด-เบส การแตกตัวของกรด-เบส การแตกตัวเปนไอออนของน้ํา คาpHของ
สารละลาย อินดิเคเตอรสําหรับกรด-เบส สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจําวัน ปฏิกิริยาของกรดและเบส
การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล การอภิปราย การวิเคราะห
การเปรียบเทียบ
การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อ สารสิ่ง ที่
เรีย นรู มีค วามสามารถในการตั ด สิน ใจ นํา ความรู ไ ปใช ใ นชีวิ ต ประจํา วั น มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม
คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
1.
2.

3.
4.
5.

ผลการเรียนรู
ทดลอง วิเคราะหขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได และสมบัติตาง ๆ ของระบบ ณ
ภาวะสมดุล คํานวณคาคงที่สมดุลและความเขมขนของสารตาง ๆณ ภาวะสมดุล
สืบคนขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุล และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อสมดุลถูก
รบกวน โดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ การเกิดสมดุลในกระบวนการตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และ
ปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ทดลอง วิเคราะหขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับ ความเปนกรด-เบส ของสารตามทฤษฎี กรด-เบสของ
อารีเนียส บรอนสเตด-ลาวรี ลิวอิส คูกรด-เบส และความแรงของกรด-เบส
สืบคนขอมูล อภิปรายเกี่ยวกับกรดและเบสที่มีความแรงแตกตางกัน จึงสามารถนําปริมาณไอออนมา
คํานวณหาคา พีเอช คาคงที่สมดุลของกรด-เบส ในสารละลายกรด-เบส
สืบคนขอมูล และอภิปราย ปฏิกิริยาระหวาง H3O+ จากกรด กับ OH- จากเบสในน้ําเปนผลิตภัณฑ ซึ่ง
เรียกวาปฏิกิริยาสะเทิน และการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส พรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา

หลักสูตร กลุมสาระวิ174
ทยาศาสตร

6. อธิบายวิธีการไทเทรต การเลือกใชอินดิเคเตอรที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบส เขียนกราฟ และ
บอกคา pH ของสารละลาย ณ จุดสมมูล ตลอดจนคํานวณหาความเขมขนของสารละลายจากการ
ไทเทรต
7. อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรด หรือเบสลงในสารละลายบัฟเฟอรเขียนสมการแสดง
ปฏิกิริยาการควบคุม pH ของสารละลายบัฟเฟอร
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ175
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว30244 ชีววิทยา 4
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเนื้อเยื่อพืช โครงสรางและหนาที่ของราก โครงสรางและหนาที่ของลําตน โครงสรางและหนาที่
ของใบ การคายน้ําของพืช การลําเลียงน้ําของพืช การลําเลียงธาตุอาหารของพืช การลําเลียงสารอาหารของพืช การ
คนควาที่เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสง กระบวนการสังเคราะหดวยแสง โฟโตเรสไพเรชัน กลไก
การเพิ่มความเขมขนของคารบอนไดออกไซคในพืช C4 กลไกการเพิ่มความเขมขนของคารบอนไดออกไซคใน
พืช CAM ปจจัยบางประการที่มีผลตอการสังเคราะหดวยแสง การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง การสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศของพืชดอก การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของพืชดอก การเจริญเติบโตของพืช การควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอม
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต
การสืบคนขอมูล การอภิปราย การอธิบาย สรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน มีจิตสาธารณะ มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ กระบวนการลําเลียง และการคายน้ําของ
พืชมีดอก
2. สืบคนขอมูล ออกแบบและทําการทดลองเพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะหดวยแสง และปจจัยตาง ๆ ที่
มีผลตอการสังเคราะหดวยแสง
3. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเจริญเติบโต และกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุ
ของพืชดอก
4. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารที่พืชสรางขึ้นมีผลตอสรีระ และการตอบสนองของพืชดอก
5. สืบคนขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืชดอก นํามาใชเปนพื้นฐาน
ในการศึกษา
หาความรูเพิ่มเติม และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ176
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว30205 ฟสิกส 5
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 80 ชั่วโมง
จํานวน 2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห ประจุไฟฟา ตัวนํา ฉนวน การเหนี่ยวนํา แรงระหวางประจุ และกฎของ คูลอมบ
สนามไฟฟา เสนแรงไฟฟา ศักยไฟฟา ตัวเก็บประจุและความจุ แรงเคลื่อนไฟฟา กระแสไฟฟาและความตาง
ศักยไฟฟา การนําไฟฟา กฎของโอหม การตอตัวตานทาน การตอเซลลไฟฟา แอมมิเตอร โวลตมิเตอร โอหม
มิเตอร พลังงานไฟฟา กําลังไฟฟา กําลังไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน แมเหล็กและสนามแมเหล็ก แรงกระทําที่เกิด
ในสนามแมเหล็ก แกลแวนอมิเตอร มอเตอร กระแสเหนี่ยวนํา ไฟฟากระแสสลับ ตัวตานทาน การเขียน
แผนภาพเฟเซอร การประยุกตความรูเรื่องไฟฟากระแสสลับ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและ
การอภิปรายเพือ่ เกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นํา
ความรูไปใชประโยชนในชีวติ ประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลการเรียนรู
สํารวจตรวจสอบ อภิปราย เกี่ยวกับหลักการเกิดไฟฟาสถิต ประจุไฟฟา ตัวนําและฉนวน การ
เหนี่ยวนําประจุไฟฟา
สืบคนขอมูล สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับแรงระหวางประจุและกฎของคูลอมบ
สืบคน สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับสนามไฟฟา เสนแรงไฟฟา ศักยไฟฟา ตัวเก็บประจุ
และความจุไฟฟาตลอดจนการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
สํารวจตรวจสอบ อภิปราย เกี่ยวกับแหลงกําเนิดไฟฟา กระแสไฟฟา ความตางศักยไฟฟา กฎของ
โอหมและคํานวณปริมาณที่เกี่ยวของ
สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสภาพตานทานและสภาพนําไฟฟา ผลของอุณหภูมิที่มีผลตอความ
ตานทาน
สืบคนขอมูล สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับการตอตัวตานทาน การตอเซลลไฟฟาและคํานวณ
ปริมาณที่เกี่ยวของ

หลักสูตร กลุมสาระวิ177
ทยาศาสตร

7. สืบคนขอมูล และอภิปรายเกี่ยวกับหลักการสรางแอมมิเตอร โวลตมิเตอรและโอหมมิเตอรและคํานวณ
ปริมาณที่เกี่ยวของ
8. สํารวจตรวจสอบ อภิปรายและคํานวณเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟา
9. สํารวจตรวจสอบ และอธิบายวิธีการตอวงจรไฟฟาในบาน หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟา
10. สํารวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับแมเหล็กและสนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟา
ผานลวดตัวนํา
11. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแรงที่กระทําตออนุภาคที่มีประจุไฟฟา ซึ่งเคลื่อนที่ ในบริเวณที่มี
สนามแมเหล็ก
12. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแรงที่กระทําตอลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาผานเมื่ออยูใน
บริเวณที่มีสนามแมเหล็ก
13. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแรงระหวางลวดตัวนําสองเสนที่มีกระแสไฟฟา
และขนานกัน
14. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแรงที่กระทําตอขดลวดที่อยูในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก
15. สืบคนขอมูล อภิปรายเกี่ยวกับแกลวานอมิเตอร มอเตอรกระแสตรง กระแสเหนี่ยวนํา
และหมอ
แปลง ตลอดจนการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
16. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับไฟฟากระแสสลับและอธิบายปริมาณที่เกี่ยวของกับ
ไฟฟากระแสสลับ
17. เขียนแผนภาพเฟเซอรและคํานวณหาคาตางๆที่เกี่ยวของในวงจรกระแสสลับ ประกอบดวย ความ
ตานทานความจุ ความเหนี่ยวนํา
18. ทดลองและอธิบายวงจรของเครื่องแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงได
รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ178
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว30225 เคมี 5
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห ชนิดของพันธะระหวางคารบอน สูตรเคมี ไอโซเมอรของสารประกอบไฮโดรคารบอน
และการจัดตัวของคารบอนในสารประกอบ สมบัติของสารประกอบไฮโดรคารบอน แบบสายตรง แบบวงแหวน
อะโรมาติก หมูฟงกชัน สูตรเคมีของสารประกอบคารบอน สมบัติ ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล แอลดีไฮด คีโตน
กรดอินทรีย เอสเทอร เอไมด เอมีน ความสําคัญของอาหารตอชีวิต และสุขภาพ อาหารกับสารชีวโมเลกุลซึ่ง
ไดแก ไขมัน และน้ํามัน โปรตีน คารโบไฮเดรต องคประกอบ โครงสราง แหลงที่เกิดในธรรมชาติของสารชีว
โมเลกุล สมบัติ ปฏิกิริยาเคมีบางประเภทของไขมัน และน้ํามัน โปรตีน คารโบไฮเดรต สมบัติและการทํางาน
ของเอนไซม ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสารชีวโมเลกุล
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การสื บ ค น ข อ มู ล การอภิ ป ราย การวิ เ คราะห
การ
เปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่ อ สารสิ่ง ที่ เ รีย นรู มี ค วามสามารถในการตั ด สิน ใจ นํา ความรู ไ ปใชใ นชี วิ ต ประจํา วั น มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
1.

2.

3.
4.

ผลการเรียนรู
อธิบายเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย เหตุผลที่ทําใหเกิดสารประกอบคารบอนเปนจํานวนมาก เขียนสูตร
โครงสรางแบบลิวอิส แบบยอ แบบผสม แบบใชเสนและมุม เขียนไอโซเมอรของสารประกอบคารบอน
ประเภทตางๆ
จําแนกประเภท อานชื่อสารประกอบไฮโดรคารบอนโดยใชสมบัติบางประการ และพันธะในโมเลกุล
เปนเกณฑ อธิบายความสัมพันธระหวางจุดเดือด จุดหลอมเหลวกับจํานวนคารบอนอะตอมในโมเลกุล
ของสารประกอบของคารบอน
บอกประเภท อานชื่อ อธิบายการเกิดปฏิกิริยา และสรุปสมบัติ ประโยชน หรือโทษของสารประกอบ
อินทรีย โดยใชหมูอะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะเปนเกณฑ
สืบคนขอมูล อธิบาย และอภิปราย เกี่ยวกับโครงสราง องคประกอบ สมบัติ วิธีทดสอบและประโยชน
ของโปรตีน คารโบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิก

หลักสูตร กลุมสาระวิ179
ทยาศาสตร

5. ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับ การทดสอบโปรตีนในอาหาร การแปลงสภาพของโปรตีนสมบัติของเอ
ไซม สมบัติบางประการของคารโบไฮเดรต ปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชา
ว30245 ชีววิทยา 5
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการศึกษาพันธุศาสตรของเมนเดล ความนาจะเปนและกฎแหงการแยก กฎแหงการรวมกลุมอยาง
อิสระ การผสมเพื่อทดสอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล
การถายทอดยีนและ
โครโมโซม การคนพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องคประกอบทางเคมีของ DNA โครงสรางของ DNA สมบัติของ
สารพันธุกรรม มิวเทชัน พันธุวิศวกรรม การโคลนยีน การวิเคราะห DNA และการศึกษาจีโนม การประยุกตใช
เทคโนโลยีของ DNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยี ทาง DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม หลักฐานที่
บงบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตรประชากร ปจจัยที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ ของแอลลีล กําเนิดของสปชีส
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต
การสืบคนขอมูล การอภิปราย การอธิบาย สรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน มีจิตสาธารณะ มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลการเรียนรู
สืบคนขอมูล อภิปราย วิเคราะหและอธิบายสรุปการคนพบกฎการถายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรม
สืบคนขอมูล อภิปรายและ วิเคราะหการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือ
กฎของเมน
เดล และการแปรผันทางพันธุกรรม
สืบคนขอมูล อภิปราย วิเคราะหและอธิบายเกี่ยวกับโครโมโซม หนาที่และสมบัติของสารพันธุกรรม
สืบคนขอมูล อภิปราย วิเคราะหและสรุปเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชัน
สืบคนขอมูล อภิปราย นําเสนอและนําความรูเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกตใช
ใหเปน
ประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานตางๆที่สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามารกและชาลส ดารวิน
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7. สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการหาความถี่ของแอลลีล และความถี่ของ
ประชากร และปจจัยที่มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล และความถี่ของจีโนไทป
8. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปชีสใหมของสิ่งมีชีวิต และนําเสนอผลกระทบจาก
การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีตอการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
คําอธิบายรายวิชา
ว30206 ฟสิกส 6
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 80 ชั่วโมง
จํานวน 2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของแมกซเวลลและการทดลองของเฮิรตซ การแผคลื่น
แมเหล็กไฟฟาจากสายอากาศ สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา และโพลาไรเซชันของคลื่นแมเหล็กไฟฟา การ
คนพบอิเล็กตรอน การทดลองของทอมสัน และการทดลองของมิลลิแกนแบบจําลองอะตอมของทอมสัน
แบบจําลอง อะตอมของรัทเทอรฟอรด และแบบจําลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร การทดลอง
ของฟรังคและเฮิรตซ การคนพบ รังสีเอ็กซ และความไมสมบูรณของทฤษฎีอะตอมของโบรทวิภาพของคลื่นและ
อนุภาค ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณคอมปตัน สมมติฐานของเดอรบรอยลและกลศาสตรควันตัม
ประวัติการคนพบธาตุกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส และการสลายตัวของธาตุ
กัมมันตรังสี ไอโซโทป เสถียรภาพของนิวเคลียส และปฏิกิริยานิวเคลียร ประโยชนของกัมมันตภาพรังสี และ
พลังงานนิวเคลียร ประโยชนของกัมมันตภาพรังสีและการใชพลังงนนิวเคลียรวัสดุอิเล็กทรอนิกสและ การใช
สําหรับเปนตัวรับรู ความเขมของแสง อุณหภูมิ สนามแมเหล็ก และรังสีอินฟราเรด วัสดุอิเล็กทรอนิกส สําหรับ
การวิเคราะหและตัดสินใจ วงจรตรรกะแบบ NOT AND และOR วัสดุอิเล็กทรอนิกสใชในการควบคุม
สัญญาณไฟฟา การขยายสัญญาณไฟฟา และการควบคุมพรอมอธิบายตัวอยางการนําความรูทางอิเล็กทรอนิกส
ไปใชงานทางวิทยาศาสตร
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ
การสืบคน
ขอมูลและการอภิปรายเพื่อเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นํ าความรูไปใชประโยชนใ นชีวิ ตประจําวั น มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและค านิ ยมที่
เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สืบคนขอมูล สํารวจตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล ทดลองและอภิปรายทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาของ
แมกซเวลลและการทดลองของเฮิรตซ การแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสายอากาศ
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2. สืบคนขอมูล สํารวจตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล ทดลองและอภิปรายสเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา
และโพลาไรเซชันของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
3. สืบคน ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล อภิปราย และอธิบายการคนพบอิเล็กตรอน
การทดลองของ
ทอมสัน และการทดลองของมิลลิแกน
4. สืบคนตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล อภิปรายและอธิบายแบบจําลองอะตอมของทอมสัน แบบจําลอง
อะตอมของรัทเทอรฟอรด และแบบจําลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร
5. สืบคน ตรวจสอบวิเคราะหขอมูล อภิปราย และอธิบายการทดลองของฟรังคและเฮิรตซ
การคนพบรังสีเอ็กซ และความไมสมบูรณของทฤษฎีอะตอมของโบร
6. สืบคน สํารวจตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล และอธิบายทวิภาพของคลื่นและอนุภาค ปรากฏการณโฟ
โตอิเล็กทริก ปรากฏการณคอมปตัน สมมติฐานของเดอรบรอยลและ
กลศาสตรควันตัม
7. สืบคน สํารวจตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล อภิปรายและอธิบายประวัติการคนพบธาตุกัมมันตรังสี
กัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส และการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
8. สืบคน สํารวจตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับไอโซโทป เสถียรภาพของ
นิวเคลียส และปฏิกิริยานิวเคลียร
9. สื บ ค น สํ า รวจตรวจสอบและวิ เ คราะห ข อ มู ล ทดลอง อภิ ป ราย และอธิ บ ายประโยชน ข อง
กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร ประโยชนของกัมมันตภาพรังสีและการใชพลังงนนิวเคลียร
10. สืบคน สํารวจตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล ทดลอง อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับวัสดุอิเล็กทรอนิกส
และการใชสําหรับเปนตัวรับรู ความเขมของแสง อุณหภูมิ สนามแมเหล็ก และรังสีอินฟราเรด
11. สืบคน สํารวจตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล ทดลอง อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับวัสดุอิเล็กทรอนิกส
สําหรับการวิเคราะหและตัดสินใจ วงจรตรรกะแบบ NOT AND และ OR
12. สืบคน สํารวจตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล ทดลอง อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับวัสดุอิเล็กทรอนิกส
ใชใน การควบคุม สัญญาณไฟฟา การขยายสัญญาณไฟฟา และการควบคุมพรอมอธิบายตัวอยางการ
นําความรู ทางอิเล็กทรอนิกสไปใชงานทางวิทยาศาสตร
รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ182
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คําอธิบายรายวิชา
ว30226 เคมี 6
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห แหลงกําเนิดและองคประกอบของปโตรเลียม วิธีการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบและ
การแยกกาซธรรมชาติ กระบวนการผลิตและประโยชนของผลิตภัณฑปโตรเคมี บางชนิดและปฏิกิริยาของพอ
ลิเมอร สมบัติและประโยชนของพลาสติก เสนใย ยาง ซิลิโคน มลพิษที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางในการปองกัน
ความกาวหนาของพอลิเมอรสังเคราะห อุตสาหกรรมแร ที่มีในประเทศไทย ไดแก ทองแดง สังกะสี แคดเมียม
ดีบุก ทังสเตน พลวง แทนทาลัม ไนโอเบียม เซอรโคเนียม แรรัตนชาติ อุตสาหกรรมเซรามิกส ผลิตภัณฑแกว ปูนซี
เมต การผลิตเกลือสมุทรและเกลือสินเธาว การนําเกลือที่ผลิตไดมาใชเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด แกสคลอรีน
และโซดาแอช การใชโซเดียมไฮดรอกไซดเปนสารตั้งตนในการเตรียมสารฟอกขาว อุตสาหกรรมการผลิตปุย
ไนโตรเจน ปุยฟอสเฟตและปุยโพแทส ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การสื บ ค น ข อ มู ล การอภิ ป ราย การวิ เ คราะห
การ
เปรียบเทียบ การสํารวจตรวจสอบ การทํานาย และการทดลอง เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่ อ สารสิ่ง ที่ เ รีย นรู มี ค วามสามารถในการตั ด สิน ใจ นํา ความรู ไ ปใชใ นชี วิ ต ประจํา วั น มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวแหลงกําเนิด การสํารวจ และองคประกอบของปโตรเลียม
กระบวนการกลั่นน้ํามันดิบ และการแยกกาซธรรมชาติ พรอมทั้งยกตัวอยาง
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด
และการนําไปใชประโยชน
2. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับปโตรเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน ขั้นตอเนื่อง
และการใชประโยชน
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3. อธิบาย และตรวจสอบชนิดและปฏิกิริยาของพอลิเมอร ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของผลิตภันฑพอลิ
เมอรสังเคราะหตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการผลิตและการใช ป โ ต ร เ ค มี ภั ณ ฑ ที่ มี ผ ล ต อ
สิ่งแวดลอม สาเหตุที่ทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา ทางอากาศ ตลอดจนวิธีปองกันไมใหเกิดมลพิษ
4. สืบคนขอมูล และอธิบายการถลุงทองแดง สังกะสี แคดเมียม ดีบุก ทังสเตน พลวง แทนทาลัม ไนโอเบียม
เซอรโคเนียม พรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น และบอกประโยชน
5. อธิบายสมบัติประโยชน และวิธีการพัฒนาคุณภาพของแรรัตนชาติชนิดตาง ๆ
6. สืบคนขอมูล และอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต และประโยชนของเซรามิกซ และผลิตภัณฑเซรามิกซ
ในชีวิตประจําวัน วิธีการผลิตแกวและปูนซีเมนต
8. สืบคน และอภิปราย การผลิตเกลือสมุทร เกลือสินเธาว และผลกระทบจากการผลิตเกลือ
ตอสิ่งแวดลอม และการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด การเตรียมสารฟอกขาว ผงชูรส และ โซดาแอช พรอม
ทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
9. สืบคนขอมูลและอธิบายกระบวนการผลิตปุยไนโตรเจน ปุยฟอสเฟต ปุยโพแทส และ
ปุยผสม
ตลอดจนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชปุย
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ184
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คําอธิบายรายวิชา
ว30246 ชีววิทยา 6
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
จํานวน 1.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ กําเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต และการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย ของระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน และการ
หมุ น เวี ย นสารในระบบนิ เ วศ กระบวนการเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ประชากรมนุษ ยก ับ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาและ การจัดการ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสังเกต
การสืบคนขอมูล การอภิปราย การอธิบาย สรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน มีจิตสาธารณะ มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู
1. สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบาย การศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การ
จัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต การตั้งชื่อของสิ่งมีชีวิตพรอมทั้งระบุเกณฑที่ใชในการจําแนกสิ่งมีชีวิต
2. สํารวจตรวจสอบ สังเกตลักษณะที่สําคัญของ สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในทองถิ่น อภิปราย และอธิบายสรุป
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟงไจและ
อาณาจักรสัตว
3. สืบคนขอมูล อภิปราย และนําเสนอสถานการณความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยรวมทั้งตะ
หนักถึงผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลาย ทางชีวภาพ
4. สืบคนขอมูล อภิปรายและ สรุปความสําคัญของการถายทอดพลังงาน การหมุนเวียนสาร และการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ
5. สืบคนขอมูล อภิปราย วิเคราะห และอธิบายเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากร การเติบโต และโครงสรางอายุของประชากรมนุษย

หลักสูตร กลุมสาระวิ185
ทยาศาสตร

6. สืบคนขอมูลและวิเคราะหจํานวนประชากรในอนาคต พรอมทั้งเสนอแนวทางในการแกปญหาความ
หนาแนนของประชากรมนุษย ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ และสังคม
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชา
ว30281 วิทยาศาสตรเ 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะทาง การกระจัด เวลา อัตตราเร็ว อัตราเรง
การเคลื่อนที่
แนวตรง โปรเจกไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม และฮารโมนิกอยางงาย การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟา
ในสนามไฟฟา และสนามโนมถวง การใชประโยชนจากการเคลื่อนที่แบบตางๆ คลื่นกล โครงสรางของเยื่อหุม
เซลล การเคลื่อนที่ของสารผานเซลล การรักษาดุลยภาพของเซลล ดุลยภาพของน้ํา เกลือแร อุณหภูมิในรางกาย
มนุษย กระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
และอนุรักษพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติอยางยั่งยืน
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การสื บ ค น ข อ มู ล การอภิ ป ราย การวิ เ คราะห
การ
เปรีย บเทีย บ การสํา รวจตรวจสอบ การทํา นาย และการทดลอง เพื่อ ใหเ กิด ความรู ความคิด ความเขาใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
1.
2.
3.
4.

ผลการเรียนรู
สํารวจตรวจสอบ วิเคราะหและ อธิบายความสัมพันธระหวางระยะทาง การกระจัด เวลาความเรงของ
การเคลื่อนที่ในแนวตรง
สํารวจตรวจสอบ และอธิบายการเคลื่อนที่แ บบฮารโมนิคอยางงา ย การเคลื่อนที่แ บบวงกลม การ
เคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล และการนําไปใชประโยชน
สํารวจตรวจสอบ และอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟาในสนามไฟฟา และสนามโนมถวง
และอธิบายสมบัติคลื่นกล
สํารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายกระบวนการที่สารผานเซลลและการรักษาดุลยภาพของเซลล กลไก
การรักษาดุลยภาพของน้ํา อุณหภูมิ กรด เบส และแร ธาตุตางๆของสิ่งมีชีวิต

หลักสูตร กลุมสาระวิ186
ทยาศาสตร

5. สื บค นขอมู ล อภิ ปรายและอธิ บ าย เกี่ย วกั บสารพั นธุ กรรม โครโมโซม และ การถา ยทอดลั กษณะ
พันธุกรรม ความแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน และความหลากหลาย
ข อ ง
สิ่งมีชีวิต
6. สืบคนขอมูล และอธิบายความสําคัญของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ของระบบนิเวศและดุลยภาพของระบบนิเวศ คุณคาของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กับการใช
ประโยชนของมนุษยที่มีผลตอสังคมและสิ่งแวดลอม
7. สืบคนขอมูล วิเคราะห อภิปราย และนําเสนอประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ และผล ข
อ
ง
เทคโนโลยีชีวภาพ ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ187
ทยาศาสตร

คําอธิบายรายวิชา
ว30282 วิทยาศาสตร 2
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห อนุภาคมูลฐานของอะตอม สัญลักษณนิวเคลียร การจัดเรียงอิเล็กตรอน ในอะตอม
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา และปจจัยที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม และการใชประโยชน ชนิด สมบัติ และกระบวนการเกิดพอลิเมอร พลาสติก เสนใย ยางสังเคราะห และ
ซิลิโคน องคประกอบ สมบัติบางประการ ปฏิกิริยาและประโยชนของไขมัน คารโบไฮเดรต โปรตีน และกรด
นิวคลีอิก
โดยใช ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การสื บ ค น ข อ มู ล การอภิ ป ราย การวิ เ คราะห
การ
เปรีย บเทีย บ การสํา รวจตรวจสอบ การทํา นาย และการทดลอง เพื่อ ใหเ กิด ความรู ความคิด ความเขาใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม
1.

2.
3.
4.

5.

ผลการเรียนรู
สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบาย จํานวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ
วิเคราะห และเปรียบเทียบการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตาง ๆ ในอะตอมพรอมทั้งบอก
ตําแหนง ของธาตุในตารางธาตุ
ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล อภิปราย และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุลของสาร
ทดลอง อภิปราย และอธิบาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี
สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับ กระบวนการ และผลิตภัณฑจากการแยกกาซธรรมชาติ การ
กลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ พรอมทั้งประโยชนของผลิตภัณฑตาง ๆ การเกิด และสมบัติของพอลิเมอร การ
นําพอลิเมอรไปใชไดอยางเหมาะสม พลาสติก เสนใย ยางสังเคราะห และซิลิโคน
สืบคนขอมูล ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายองคประกอบ สมบัติ ประโยชน และปฏิกิริยาของไขมัน
คารโบไฮเดรต โปรตีน และ กรดนิวคลีอิก

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระวิ188
ทยาศาสตร

