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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
วิสัยทัศน์
ล้้าหน๎าทางความคิด มีจิตวิทยาศาสตร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลักการ
๑.เป็นหลักสูตรที่สํงเสริมผู๎เรียนด๎านความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและศักยภาพ
ตามความต๎องการของผู๎เรียน
๒.เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถและมีศักยภาพเป็นพลโลก
๓.เป็นหลักสูตรที่สํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะในการท้างานและน้าเทคโนโลยีสมัยใหมํ
มาใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ
๔.เป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
จุดมุ่งหมาย
มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึง
ก้าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให๎เกิดกับผู๎เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความสามารถในการสื่อสารได๎อยํางน๎อย ๒ ภาษา
๒.มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต สามารถ
ผลิตงานได๎อยํางสร๎างสรรค์
๓.มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก้าลังกาย
๔.มีความรักชาติ มีจิตส้านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕.มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม มีจิตสาธารณะที่มุํงท้าประโยชน์และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะ
ส้าคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํง สาร มีวัฒนธรรมในการใช๎
ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและ
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ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสัง คม รวมทั้ง การเจรจาตํอรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสาร ด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจน
การเลือกใช๎วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อยํางสร๎างสรรค์ การคิดอยํ างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน้าไปสูํการสร๎าง องค์ความรู๎หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ ที่เผชิญ
ได๎ อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุ ณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน้ากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ใน
การด้าเนินชีวิตประจ้าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การท้างาน และการอยูํรํวมกันใน
สัง คมด๎ วยการสร๎างเสริมความสัมพั นธ์อันดี ระหวํางบุคคล การจั ดการปั ญ หาและความขัดแย๎ง ตําง ๆ อยํา ง
เหมาะสม การปรั บ ตั ว ให๎ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและสภาพแวดล๎ อ ม และการรู๎ จั ก หลี ก เลี่ ย ง
พฤติกรรมไมํพึงประสงค์ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การท้างาน
การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล มุํ ง พั ฒ นาผู๎ เ รี ย นให๎ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝุเรียนรู๎
๕. อยูํอยํางพอเพียง
๖. มุํงมั่นในการท้างาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
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ทาไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส้าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข๎องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจ้าวันและการงานอาชีพตําง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช๎และผลผลิตตําง ๆ
ที่มนุ ษย์ไ ด๎ใช๎ เพื่อ อ้านวยความสะดวกในชี วิตและการท้ างาน เหลํา นี้ล๎ วนเป็นผลของความรู๎ วิทยาศาสต ร์
ผสมผสานกับความคิดสร๎างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ชํวยให๎มนุษย์ได๎พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็น
เหตุเป็นผล คิดสร๎างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส้าคัญ ในการค๎นคว๎าหาความรู๎ ใช๎ความรู๎และ
ทักษะเพื่อแก๎ปัญหาหรือพัฒนางานด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความสามารถในการแก๎ปัญหา
อยํางเป็นระบบ รวมทั้งสามารถค๎นหาข๎อมูลหรือสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ ประยุกต์ใช๎ทักษะการคิดเชิง
ค้านวณและความรู๎ด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแก๎ปัญหาใน
ชีวิตจริง อยํางสร๎างสรรค์ สามารถตัดสิน ใจโดยใช๎ข๎อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได๎
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมํซึ่งเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ (knowledge-based society) ดังนั้น
ทุกคนจึงจาเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาให๎รู๎วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู๎ความเข๎าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษย์สร๎างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู๎ไปใช๎อยํางมีเหตุผล สร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่เน๎นการเชื่อมโยงความรู๎
กับกระบวนการ มีทักษะส้าคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ โดยใช๎กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู๎
และแก๎ปัญหาที่หลากหลาย ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด๎วยการลงมือปฏิบัติ
จริงอยํางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยก้าหนดสาระส้าคัญไว๎ ๘ สาระ ดังนี้
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู๎เกี่ยวกับชีวิตในสิ่งแวดล๎อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การดารงชีวิตของมนุษย์
และสัตว์ การดารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติ
 วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู๎เกี่ยวกับธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่
พลังงาน และคลื่น
 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู๎เกี่ยวกับโลกในเอกภพ ระบบโลก และมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
 ชีววิทยา เรียนรู๎เกี่ยวกับการศึกษาชีววิทยา สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและการ
ถํายทอด วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร๎างและการทางานของสํวนตําง ๆ ในพืช
ดอก ระบบและการทางานในอวัยวะตําง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
 เคมี เรียนรู๎เกี่ยวกับปริมาณสาร องค์ประกอบและสมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร ทักษะ
และการแก๎ปัญหาทางเคมี
 ฟิสิกส์ เรียนรู๎เกี่ยวกับธรรมชาติและการค๎นพบทางฟิสิกส์ แรง และการเคลื่อนที่ พลังงาน
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 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรียนรู๎เกี่ยวกับโลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ข๎อมูล
ทางธรณีวิทยาและการนาไปใช๎ประโยชน์ การถํายโอนพลังงานความร๎อนของโลก การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะลมฟูาอากาศกับการดารงชีวิตของมนุษย์ โลกในเอกภพ และดาราศาสตร์กับมนุษย์
 เทคโนโลยี
 การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ใช๎ความรู๎และ
ทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน
อยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมโดยค้านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม
 วิทยาการคานวณ เรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะการคิด
เชิงค้านวณ การคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช๎ความรู๎ด๎าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิต
จริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
สาระพื้นฐาน
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑

มาตรฐาน ว ๑.๒

มาตรฐาน ว ๑.๓

เข๎าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งไมํมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตํางๆ ใน
ระบบนิเวศ การถํายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร
ปัญหาและผลกระทบที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม
รวมทั้งนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
เข๎าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชวี ิต
การลาเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์
ของโครงสร๎าง และหน๎าที่ของระบบตํางๆ ของสัตว์
และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร๎าง และหน๎าที่ของอวัยวะตํางๆ ของพืชที่ทา
งานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
เข๎าใจกระบวนการและความส้าคัญของการถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชวี ิต
รวมทั้งนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑

มาตรฐาน ว ๒.๒

มาตรฐาน ว ๒.๓

เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสารกับโครงสร๎าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เข๎าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ้าวัน ผลของแรง
ที่กระท้าตํอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตํางๆ
ของวัตถุ รวมทั้งน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
เข๎าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ
การถํายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสสารและ
พลังงาน พลังงานในชีวิตประจ้าวัน ธรรมชาติของ
คลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับเสียง แสง และ
คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา รวมทั้งน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑

มาตรฐาน ว ๓.๒

เข๎าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และ
วิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่
สํงผลตํอสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี
อวกาศ
เข๎าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และบนผิวโลก
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม ฟูา
อากาศ และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑

มาตรฐาน ว ๔.๒

เข๎าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิต
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ใช๎ความรู๎
และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก๎ปัญหาหรือพัฒนางานอยํางมี
ความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมโดย
ค้านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม
เข๎าใจและใช๎แนวคิดเชิงค้านวณในการแก๎ปัญหาที่
พบในชีวิตจริงอยํางเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู๎
การทางาน และการแก๎ปัญหาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ รู๎เทําทัน และมีจริยธรรม
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สาระเพิ่มเติม
สาระที่ ๕ ชีววิทยา
มาตรฐาน ว ๕.๑

มาตรฐาน ว ๕.๒

มาตรฐาน ว ๕.๓

มาตรฐาน ว ๕.๔

มาตรฐาน ว ๕.๕

เข๎าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีใน
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล๎องจุลทรรศน์ โครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์
การลาเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์ การแบํงเซลล์ และการหายใจ
ระดับเซลล์
เข๎าใจการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถํายทอดยีนบน
โครโมโซม สมบัติและหน๎าที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข๎อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิด
สปีชีส์ใหมํ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก้าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์
เข๎าใจสํวนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๏สและคายน๎าของพืช
การลาเลียงของพืช การสังเคราะห์ด๎วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
และการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งนาความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน์
เข๎าใจการยํอยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งการหายใจและการ
แลกเปลี่ยนแก๏ส การลาเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ๎มกัน
ของรํางกาย การขับถําย การรับรู๎และการตอบสนอง การเคลื่อนที่
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ
และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
เข๎าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถํายทอดพลังงานและ
การหมุนเวียนสาร ในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตใน ระบบนิเวศ ประชากรและ
รูปแบบการเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม
ปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการใช๎ประโยชน์ และแนวทางการ
แก๎ไข ปัญหา
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สาระที่ ๖ เคมี
มาตรฐาน ว ๖.๑

มาตรฐาน ว ๖.๒

มาตรฐาน ว ๖.๓

เข๎าใจโครงสร๎างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตาราง
ธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร
แก๏สและสมบัติของแก๏ส ประเภทและสมบัติของ
สารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
เข๎าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณ
สัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–
เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟูา รวมทั้งการ
นาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
เข๎าใจหลักการท้าปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร
หนํวยวัดและการเปลี่ยนหนํวย การค้านวณปริมาณ
ของสาร ความเข๎มข๎นของสารละลาย รวมทั้งการบูร
ณาการความรู๎และทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์
ในชีวิตประจ้าวันและการแก๎ปัญหาทางเคมี
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สาระที่ ๗ ฟิสิกส์
มาตรฐาน ว ๗.๑

มาตรฐาน ว ๗.๒

มาตรฐาน ว ๗.๓

มาตรฐาน ว ๗.๔

เข๎าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการ
วัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน กฎความโน๎มถํวงสากล แรงเสียดทาน
สมดุลกลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงาน
กล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การ
เคลื่อนที่แนวโค๎ง รวมทั้งนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
เข๎าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อยํางงําย
ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได๎ยิน ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข๎องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข๎องกับแสง รวมทั้งนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
เข๎าใจแรงไฟฟูาและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟูา
ศักย์ไฟฟูา ความจุไฟฟูา กระแสไฟฟูา และกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟูากระแสตรง พลังงานไฟฟูาและกา
ลังไฟฟูา การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน
ไฟฟูา สนามแมํเหล็ก แรงแมํเหล็กที่กระทากับประจุ
ไฟฟูา และกระแสไฟฟูา การเหนี่ยวนาแมํเหล็กไฟฟูา
และกฎของฟาราเดย์ ไฟฟูากระแสสลับ คลื่น
แมํเหล็กไฟฟูาและการสื่อสาร รวมทั้งนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์
เข๎าใจความสัมพันธ์ของความร๎อนกับการเปลี่ยน
อุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุํนของ
วัสดุ และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรง
พยุง และหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรง
หนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์
นูลลี กฎของแก๏ส ทฤษฎีจลน์ของแก๏สอุดมคติและ
พลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและ
อนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทัง้
นาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
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สาระที่ ๘ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๘.๑

มาตรฐาน ว ๘.๒

มาตรฐาน ว ๘.๓

เข๎าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณี
พิบัติภัยและผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
การศึกษาลาดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และ
การนาไปใช๎ประโยชน์
เข๎าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของ
อากาศบนโลก การหมุนเวียนของน๎าในมหาสมุทร
การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผล
ตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการพยากรณ์
อากาศ
เข๎าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และ
วิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์
จากการศึกษาต้าแหนํงดาวบนทรงกลมฟูาและ
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีอวกาศ

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 เข๎าใจลักษณะและองค์ประกอบที่ส้าคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการทางานของระบบ
ตําง ๆ ในรํางกายมนุษย์ การดารงชีวิตของพืช การตอบสนองตํอสิ่งเร๎าของสิ่งมีชีวิต การถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมและตัวอยํางโรคที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรงพันธุกรรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การถํายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต
 เข๎าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร
การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยา
เคมี
 เข๎าใจแรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระทาตํอวัตถุ แรงเสียดทาน การหมุนของวัตถุ โมเมนต์ของแรง
แรงที่ปรากฏในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหวํางงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ กฏการอนุรักษ์
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พลังงาน การถํายโอนพลังงาน สมดุลความร๎อน ความสัมพันธ์ระหวํางปริมาณทางไฟฟูา หลักการตํอ
วงจรไฟฟูาในบ๎าน พลังงานไฟฟูา และหลักการเบื้องต๎นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เข๎าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบตําง ๆ เสียง การสะท๎อน การหักเห และความ
เข๎าใจต้าแหนํงของกลุํมดาวฤกษ์บนท๎องฟูา สมบัติและองค์ประกอบของดาวเคราะห์แตํละดวงใน
ระบบสุริยะ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก ความส้าคัญและประโยชน์ในการใช๎งานของเทคโนโลยี
อวกาศ สมบัติและประโยชน์ของบรรยากาศแตํละชั้นที่มีตํอสิ่งมีชีวิต
เข๎าใจระบบโลก โครงสร๎างของโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนโลกและใต๎ผิวโลก
กระบวนการเกิดซากดึกดาบรรพ์ การเปลี่ยนแปลงของลมฟูาอากาศที่ทาให๎เกิดปรากฏการณ์ตํางๆ
กระบวนการเกิดธรณีพิบัติภัย และปรากฏการณ์เรือนกระจกที่มีผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม
เข๎าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได๎แกํ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช๎เทคโนโลยี โดยค้านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม ประยุกต์ใช๎ความรู๎ ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร๎างผลงานสาหรับการ
แก๎ปัญหาในชีวิตประจ้าวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้ง
เลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งค้านึงถึงทรัพย์สินทาง
ปัญญา
น้าข๎อมูลปฐมภูมิเข๎าสูํระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นาเสนอข๎อมูลและสารสนเทศได๎ตาม
วัตถุประสงค์ ใช๎ทักษะการคิดเชิงค้านวณในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอยําง
งํายเพื่อชํวยในการแก๎ปัญหา ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางรู๎เทําทันและรับผิดชอบตํอ
สังคม
ตั้งค้าถามหรือก้าหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีการ
ก้าหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคาตอบหลายแนวทาง สร๎างสมมติฐานที่สามารถนาไปสูํการ
ส้ารวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือส้ารวจตรวจสอบโดยใช๎วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช๎
เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ที่ได๎ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย
วิเคราะห์และประเมินความสอดคล๎องของข๎อมูลที่ได๎จากการส้ารวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดย
ใช๎ความรู๎และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข๎อสรุป และสื่อสารความคิด
ความรู๎จากผลการส้ารวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
ได๎อยํางเหมาะสม
แสดงถึงความสนใจ มุํงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู๎ มีความคิดสร๎างสรรค์
เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช๎เครื่องมือและวิธีที่เชื่อถือได๎ ศึกษาค๎นคว๎า
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เพิ่มเติมจากแหลํงความรู๎ตําง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็นผู๎อื่น และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู๎ที่ค๎นพบเมื่อมีข๎อมูลและประจักษ์พยานใหมํเพิ่มขึ้นหรือแย๎งจากเดิม
 ตระหนักในคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน ใช๎ความรู๎และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่น
ชมยกยํองและเคารพสิทธิในผลงานของผู๎คิดค๎น เข๎าใจผลกระทบทั้งด๎านบวกและด๎านลบของการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ตํอสิ่งแวดล๎อมและตํอบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม ทาโครงงาน
หรือสร๎างชิ้นงานตามความสนใจ
 แสดงถึงความซาบซึ้ง หํวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช๎ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางรู๎คุณคํา มีสํวนรํวมในการพิทักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น











จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สาหรับผู้เรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)
เข๎าใจการการลาเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพของมนุษย์ ภูมิคุ๎มกันใน
รํางกายของมนุษย์และความผิดปกติของระบบภูมิคุ๎มกัน การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วิวัฒนาการที่ทาให๎เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความส้าคัญและผล
ของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอตํอมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อม
เข๎าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ตําง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบ
นิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม
เข๎าใจชนิดของอนุภาคส้าคัญที่เป็นสํวนประกอบในโครงสร๎างอะตอม สมบัติบางประการของธาตุ การ
จัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคและสมบัติตําง ๆ ของสารที่มี
ความสัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยว พันธะเคมี โครงสร๎างและสมบัติของพอลิเมอร์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี
ปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการเขียนสมการเคมี
เข๎าใจปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหวํางแรง มวลและความเรํง ผลของความเรํงที่มี
ตํอการเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถุ แรงโน๎มถํวง แรงแมํเหล็ก ความสัมพันธ์ระหวํางสนามแมํเหล็ก
และกระแสไฟฟูา และแรงภายในนิวเคลียส
เข๎าใจพลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหวํางมวลและพลังงาน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟูา เทคโนโลยีด๎านพลังงาน การสะท๎อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น การได๎
ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับเสียง สีกับการมองเห็นสี คลื่นแมํเหล็กไฟฟูาและประโยชน์ของคลื่น
แมํเหล็กไฟฟูา
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 เข๎าใจการแบํงชั้นและสมบัติของโครงสร๎างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผํนธรณีที่
สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุ กระบวนการเกิดแผํนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ
ผลกระทบ แนวทางการเฝูาระวัง และการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย
 เข๎าใจผลของแรงเนื่องจากความแตกตํางของความกดอากาศ แรงคอริออลิส ที่มีตํอการหมุนเวียนของ
อากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีตํอภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ของการ
หมุนเวียนของอากาศและการหมุนเวียนของกระแสน๎าผิวหน๎าในมหาสมุทร และผลตํอลักษณะลมฟูา
อากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม ปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และแนว
ปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมทั้งการแปล
ความหมายสัญลักษณ์ลมฟูาอากาศที่ส้าคัญจากแผนที่อากาศ และข๎อมูลสารสนเทศ
 เข๎าใจการก้าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร๎างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช๎างเผือก
กระบวนการเกิดและการสร๎างพลังงาน ปัจจัยที่สํงผลตํอความสํองสวํางของดาวฤกษ์ และ
ความสัมพันธ์ระหวํางความสํองสวํางกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหวํางสี อุณหภูมิผิว
และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์
กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบํงเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อตํอการ
ดารงชีวิต การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และผลที่มีตํอโลก รวมทั้งการส้ารวจอวกาศและการประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีอวกาศ
 ระบุปัญหา ตั้งคาถามที่จะส้ารวจตรวจสอบ โดยมีการก้าหนดความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตําง ๆ
สืบค๎นข๎อมูลจากหลายแหลํง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได๎หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบ
สมมติฐานที่เป็นไปได๎
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 ตั้งคาถามหรือก้าหนดปัญหาที่อยูํบนพื้นฐานของความรู๎และความเข๎าใจทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให๎
เห็นถึงการใช๎ความคิดระดับสูงที่สามารถส้ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค๎นคว๎าได๎อยํางครอบคลุมและ
เชื่อถือได๎ สร๎างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบเพื่อนาไปสูํการส้ารวจตรวจสอบ
ออกแบบวิธีการส้ารวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่ก้าหนดไว๎ได๎อยํางเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์
เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการส้ารวจตรวจสอบอยํางถูกต๎องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
และบันทึกผลการส้ารวจตรวจสอบอยํางเป็นระบบ
 วิเคราะห์ แปลความหมายข๎อมูล และประเมินความสอดคล๎องของข๎อสรุปเพื่อตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ ให๎ข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธกี ารส้ารวจตรวจสอบ จัดกระทาข๎อมูลและนาเสนอ
ข๎อมูลด๎วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู๎จากผลการส้ารวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน
จัดแสดงหรือใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให๎ผู๎อื่นเข๎าใจโดยมีหลักฐานอ๎างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ
 แสดงถึงความสนใจ มุํงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะหาความรู๎ โดยใช๎
เครื่องมือและวิธีการที่ให๎ได๎ผลถูกต๎อง เชื่อถือได๎ มีเหตุผลและยอมรับได๎วําความรู๎ทางวิทยาศาสตร์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎
 แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณคําในการค๎นพบความรู๎ พบคาตอบ หรือแก๎ปัญหาได๎ ทางานรํวมกับ
ผู๎อื่นอยํางสร๎างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข๎อมูลอ๎างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการ
พัฒนาและการใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางมีคุณธรรมตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู๎อื่น
 เข๎าใจความสัมพันธ์ของความรู๎วิทยาศาสตร์ที่มีผลตํอการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทตํางๆ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่สํงผลให๎มีการคิดค๎นความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ที่ก๎าวหน๎า ผลของเทคโนโลยีตํอชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล๎อม
 ตระหนักถึงความส้าคัญและเห็นคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน ใช๎
ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกยํอง อ๎างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือสร๎างชิ้นงานตามความสนใจ

 แสดงความซาบซึ้ง หํวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช๎และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
อยํางรู๎คุณคํา เสนอตัวเองรํวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการปูองกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สาหรับผู้เรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์)
 เข๎าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค๎นหาคาตอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สารที่เป็นองค์ประกอบของ
สิ่งมีชีวิตและปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ การใช๎กล๎องจุลทรรศน์ โครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ การลา
เลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์ การแบํงเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์
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 เข๎าใจหลักการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การถํายทอดยีนบนออโตโซมและ
โครโมโซมเพศ โครงสร๎างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การจาลองดีเอ็นเอ กระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีน การเกิดมิวเทชันในสิ่งมีชีวิต หลักการและการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
หลักฐานและข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
เงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหมํของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ก้าเนิดของสิ่งมีชีวิต ลักษณะส้าคัญของสิ่งมีชีวิตกลุํมแบคทีเรีย โพรทิสต์ พืช
ฟังไจ และสัตว์ การจ้าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมูํและวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์
 เข๎าใจโครงสร๎างและสํวนประกอบของพืชทั้งราก ลาต๎น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๏ส การคายน๎า การ
ลาเลียงน๎าและธาตุอาหาร การลาเลียงอาหาร การสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช กระบวนการสร๎างเซลล์
สืบพันธุ์และการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชและการประยุกต์ใช๎ และการตอบสนองของพืช
 เข๎าใจกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โครงสร๎าง หน๎าที่ และกระบวนการตํางๆ ของสัตว์และ
มนุษย์ ได๎แกํ การยํอยอาหาร การแลกเปลี่ยนแก๏ส การเคลื่อนที่ การกาจัดของเสียออกจากรํางกาย
ของ สิ่งมีชีวิต ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมิคุ๎มกันในรํางกายของมนุษย์ การทางานของระบบ
ประสาท และอวัยวะรับความรู๎สึก ระบบสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโต ฮอร์โมน และ
พฤติกรรมของสัตว์
 เข๎าใจกระบวนการถํายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบตําง ๆ ในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงจานวนประชากรมนุษย์ในระดับ
ท๎องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก แนวทางการปูองกันและแก๎ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
 เข๎าใจการศึกษาโครงสร๎างอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติบาง
ประการของธาตุและการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของสารที่มีความสัมพันธ์กับ
พันธะเคมี กฎตําง ๆ ของแก๏ส และสมบัติของแก๏ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์
ประเภทและสมบัติของพอลิเมอร์

 เข๎าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี การค้านวณปริมาณสารตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยาเคมี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมีและ
ปัจจัยที่มีผลตํอสมดุลเคมี ทฤษฎีกรด – เบส สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส สารละลายบัฟเฟอร์
ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟูา
 เข๎าใจข๎อปฏิบัติเบื้องต๎นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทาปฏิบัติการเคมี การเลือกใช๎อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือในการทาปฏิบัติการ หนํวยวัดและการเปลี่ยนหนํวยวัดด๎วยการใช๎แฟกเตอร์เปลี่ยนหนํวย
การ ค้านวณเกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล และมวลสูตร ความสัมพันธ์ของโมล จานวนอนุภาค
มวล และ ปริมาตรของแก๏สที่ STP การค้านวณสูตรอยํางงํายและสูตรโมเลกุลของสาร ความเข๎มข๎น
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ของสารละลาย การเตรียมสารละลาย และการบูรณาการความรู๎และทักษะในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันและการแก๎ปัญหาทางเคมี
เข๎าใจธรรมชาติของฟิสิกส์ กระบวนการวัด ความสัมพันธ์ระหวํางปริมาณที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่ในแนวตรง แรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน กฎความโน๎มถํวงสากล สนามโน๎ม
ถํวง งาน กฎการอนุรักษ์พลังงานกล สมดุลกลของวัตถุ เครื่องกลอยํางงําย โมเมนตัมและการดล กฎ
การอนุรักษ์ โมเมนตัม การชน และการเคลื่อนที่ในแนวโค๎ง
เข๎าใจการเคลื่อนที่แบบคลื่น ปรากฏการณ์คลื่น การสะท๎อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการแทรก
สอด หลักการของฮอยเกนส์ การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับเสียง ความเข๎ม
เสียงและระดับเสียง การได๎ยิน ภาพที่เกิดจากกระจกเงาและเลนส์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับแสง
และการมองเห็นแสงสี
เข๎าใจสนามไฟฟูา แรงไฟฟูา กฎของคูลอมบ์ ศักย์ไฟฟูา ตัวเก็บประจุ ตัวต๎านทานและกฎของโอห์ม
พลังงานไฟฟูา การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูา เทคโนโลยีด๎านพลังงาน สนามแมํเหล็ก
ความสัมพันธ์ระหวํางสนามแมํเหล็กกับกระแสไฟฟูา การเหนี่ยวนาแมํเหล็กไฟฟูา ไฟฟูากระแสสลับ
คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา และประโยชน์ของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
เข๎าใจผลของความร๎อนตํอสสาร สภาพยืดหยุํน ความดันในของไหล แรงพยุง ของไหลอุดมคติ ทฤษฎี
จลน์ของแก๏ส แนวคิดควอนตัมของพลังงาน ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิ
ภาวะของคลื่นและอนุภาค การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี กัมมันตภาพ ปฏิกิริยานิวเคลียร์
พลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหวํางมวลและพลังงาน แรงภายในนิวเคลียส และการค๎นคว๎าวิจัย
ด๎านฟิสิกส์อนุภาค
เข๎าใจการแบํงชั้นและสมบัติของโครงสร๎างโลก สาเหตุและรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผํนธรณีที่สัมพันธ์
กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร๎างแบบตําง ๆ หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบใน
ปัจจุบันและการลาดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต สาเหตุ กระบวนการเกิดแผํนดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด สึนามิ ผลกระทบ แนวทางการเฝูาระวัง และการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย สมบัติและการจ้าแนก
ชนิดของแรํ กระบวนการเกิดและการจ้าแนกชนิดหิน กระบวนการเกิดและการส้ารวจแหลํง
ปิโตรเลียมและถํานหิน การแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา และการนา
ข๎อมูลทางธรณีวิทยาไปใช๎ประโยชน์

 เข๎าใจปัจจัยส้าคัญที่มีผลตํอการรับและปลดปลํอยพลังงานจากดวงอาทิตย์ กระบวนการที่ทาให๎เกิด
สมดุลพลังงานของโลก ผลของแรงเนื่องจากความแตกตํางของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสูํ
ศูนย์กลาง และแรงเสียดทานที่มีตํอการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขต
ละติจูด และผลที่มีตํอภูมิอากาศ ปัจจัยที่ทาให๎เกิดการแบํง ชั้นน๎าและการหมุนเวียนของน๎าใน
มหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียนของน๎าในมหาสมุทร และผลของการหมุนเวียนของน๎าในมหาสมุทรที่
มีตํอลักษณะลมฟูาอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์ระหวํางเสถียรภาพอากาศและการ
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เกิดเมฆ การเกิดแนวปะทะอากาศแบบตําง ๆ และลักษณะลมฟูาอากาศที่เกี่ยวข๎อง ปัจจัยตําง ๆ ที่มี
ผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟูาอากาศและการ
พยากรณ์ลักษณะลมฟูาอากาศเบื้องต๎นจากแผนที่อากาศและข๎อมูลสารสนเทศ
เข๎าใจการก้าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร๎างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช๎างเผือก
กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ และการสร๎างพลังงานของดาวฤกษ์ ปัจจัยที่สํงผลตํอความสํองสวํางของดาว
ฤกษ์ และความสัมพันธ์ระหวํางความสํองสวํางกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหวํางสี
อุณหภูมิผิว และ สเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด๎วยหลักการแพรัลแลกซ์
วิวัฒนาการและการ เปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การ
แบํงเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อตํอการดารงชีวิต การโคจรของดาว
เคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด๎วยกฎเคพเลอร์ และกฎความโน๎มถํวงของนิวตัน โครงสร๎างของดวงอาทิตย์
การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีตํอโลก การระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟูา และระบบศูนย์
สูตร เส๎นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ เวลา สุริยคติและการเปรียบเทียบเวลาของ
แตํละเขตเวลาบนโลก การส้ารวจอวกาศและการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีอวกาศ
ระบุปัญหา ตั้งคาถามที่จะส้ารวจตรวจสอบ โดยมีการก้าหนดความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตําง ๆ
สืบค๎นข๎อมูลจากหลายแหลํง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได๎หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบ
สมมติฐานที่เป็นไปได๎
ตั้งคาถามหรือก้าหนดปัญหาที่อยูํบนพื้นฐานของความรู๎และความเข๎าใจทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให๎
เห็นถึงการใช๎ความคิดระดับสูงที่สามารถส้ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค๎นคว๎าได๎อยํางครอบคลุมและ
เชื่อถือได๎ สร๎างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบเพื่อนาไปสูํการส้ารวจตรวจสอบ
ออกแบบวิธีการส้ารวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่ก้าหนดไว๎ได๎อยํางเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์
เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการส้ารวจตรวจสอบอยํางถูกต๎องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
และบันทึกผลการส้ารวจตรวจสอบอยํางเป็นระบบ
วิเคราะห์ แปลความหมายข๎อมูล และประเมินความสอดคล๎องของข๎อสรุปเพื่อตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ ให๎ข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธกี ารส้ารวจตรวจสอบ จัดกระทาข๎อมูลและนาเสนอ
ข๎อมูลด๎วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู๎จากผลการส้ารวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน
จัดแสดงหรือใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให๎ผู๎อื่นเข๎าใจโดยมีหลักฐานอ๎างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ
แสดงถึงความสนใจ มุํงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะหาความรู๎ โดยใช๎
เครื่องมือและวิธีการที่ให๎ได๎ผลถูกต๎อง เชื่อถือได๎ มีเหตุผลและยอมรับได๎วําความรู๎ทางวิทยาศาสตร์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎
แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณคําในการค๎นพบความรู๎ พบคาตอบ หรือแก๎ปัญหาได๎ ทางานรํวมกับ
ผู๎อื่นอยํางสร๎างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข๎อมูลอ๎างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการ
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พัฒนาและการใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางมีคุณธรรมตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู๎อื่น
 เข๎าใจความสัมพันธ์ของความรู๎วิทยาศาสตร์ที่มีผลตํอการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทตําง ๆ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่สํงผลให๎มีการคิดค๎นความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ที่ก๎าวหน๎า ผลของเทคโนโลยีตํอชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล๎อม
 ตระหนักถึงความส้าคัญและเห็นคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน ใช๎
ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
แสดงความชื่นชม ภูมใิ จ ยกยํอง อ๎างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือสร๎างชิ้นงานตามความสนใจ

 แสดงความซาบซึ้ง หํวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช๎และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
อยํางรู๎คุณคํา เสนอตัวเองรํวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการปูองกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สาหรับผู้เรียนทุกคน)
 วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได๎แกํ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ๎อน การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช๎เทคโนโลยี โดยค้านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม ประยุกต์ใช๎ความรู๎ ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ สร๎าง หรือพัฒนา
ผลงานสาหรับแก๎ปัญหาที่มีผลกระทบตํอสังคมโดยใช๎กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ใช๎
ซอฟต์แวร์ชํวยในการออกแบบและนาเสนอผลงาน เลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได๎อยําง
ถูกต๎อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งค้านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา

 ใช๎ความรู๎ทางด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรวบรวม
ข๎อมูลในชีวิตจริงจากแหลํงตําง ๆ และความรู๎จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ใช๎ สร๎างความรู๎ใหมํ เข๎าใจ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลตํอการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช๎อยําง
ปลอดภัย มีจริยธรรม
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาพื้นฐาน
ว๒๑๑๐๑
ว๒๑๑๐๒
ว๒๒๑๐๑
ว๒๒๑๐๒
ว๒๓๑๐๑
ว๒๓๑๐๒
ว๒๑๑๐๓
ว๒๒๑๐๓
ว๒๓๑๐๓

วิทยาศาสตร์ ๑
วิทยาศาสตร์ ๒
วิทยาศาสตร์ ๓
วิทยาศาสตร์ ๔
วิทยาศาสตร์ ๕
วิทยาศาสตร์ ๖
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๑
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๒
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๓

รายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๑ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
ว๒๐๒๐๒ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ว๒๐๒๐๓ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ว๒๐๒๐๔ พันธุกรรมและการอยูรํ อด
ว๒๐๒๐๕ เคมีเบื้องต๎น
ว๒๐๒๐๖ การเคลื่อนที่ แรง และพลังงาน
ว๒๐๒๐๗ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ๑
ว๒๐๒๐๘ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ๒
ว๒๐๒๐๙ ไฟฟูาเบื้องต๎น
ว๒๐๒๑๐ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ว๒๐๒๑๑ โครงงานวิทยาศาสตร์
ว๒๐๒๑๒ ฟิสิกส์เบื้องต๎น
ว๒๐๒๑๓ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ว๒๐๒๑๔ วิทยาศาสตร์การอาหาร
ว๒๐๒๑๕ ชีววิทยานํารู๎
ว๒๐๒๑๖ เคมีรอบรู๎

จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต

จ้านวน ๔๐ ชั่วโมง

๑.๐ หนํวยกิต

จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน

๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพื้นฐาน
ว๓๐๑๐๑
ว๓๐๑๐๒
ว๓๐๑๐๓
ว๓๐๑๐๔
ว๓๐๑๐๕
ว๓๐๑๐๖
ว๓๐๑๐๗
รายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๐๑
ว๓๐๒๐๒
ว๓๐๒๐๓
ว๓๐๒๐๔
ว๓๐๒๐๕
ว๓๐๒๒๑
ว๓๐๒๒๒
ว๓๐๒๒๓
ว๓๐๒๒๔
ว๓๐๒๒๕
ว๓๐๒๔๑
ว๓๐๒๔๒
ว๓๐๒๔๓
ว๓๐๒๔๔
ว๓๐๒๔๕
ว๓๐๒๘๑
ว๓๐๒๘๒
ว๓๐๒๘๓
ว๓๐๒๘๔
ว๓๐๒๘๕
ว๓๐๒๘๖

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)
วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)
โลก และอวกาศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๔
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๕
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๖

ฟิสิกส์ ๑
ฟิสิกส์ ๒
ฟิสิกส์ ๓
ฟิสิกส์ ๔
ฟิสิกส์ ๕
เคมี ๑
เคมี ๒
เคมี ๓
เคมี ๔
เคมี ๕
ชีววิทยา ๑
ชีววิทยา ๒
ชีววิทยา ๓
ชีววิทยา ๔
ชีววิทยา ๕
คุณภาพชีวิตที่พอเพียง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สารเคมีและยาในชีวิตประจ้าวัน

ธรณีวิทยา
สารวจโลกและอวกาศ

จ้านวน ๖๐ ชั่วโมง
จ้านวน ๖๐ ชั่วโมง
จ้านวน ๖๐ ชั่วโมง
จ้านวน ๖๐ ชั่วโมง
จ้านวน ๔๐ ชั่วโมง
จ้านวน ๔๐ ชั่วโมง
จ้านวน ๔๐ ชั่วโมง

จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน

๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต

๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
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รายวิชาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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คาอธิบายรายวิชา
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ สารรอบตัว อะตอมของธาตุ สมบัติของธาตุ สารประกอบ
การจ้าแนกและองค์ประกอบของสารโดยใช๎เนื้อสาร หรือขนาดอนุภาค สมบัติของสารบริสุทฺธิ์และสารผสม
ความหนาแนํนของสารบริสุทธิ์และสารผสม ความเป็น กรด-เบส คํา pH ของสารละลาย การใช๎ประโยชน์จาก
ธาตุและสารประกอบ โครงสร๎างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ความสัมพันธ์ระหวํางรูปรํางกับการท้าหน๎าที่ของ
เซลล์ ใช๎กล๎องจุลทรรศน์ใช๎แสงศึกษาเซลล์และโครงสร๎าง จัดระบบของสิ่งมีชีวิตโดยเริ่มจากเซลล์เนื้อเยื่อ
อวัยวะระบบอวัยวะจนเป็นสิ่งมีชีวิต กระบวนการล้าเลียงสารผํานเซลล์ กระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง กลุํม
เซลล์และโครงสร๎างกับระบบการล้าเลียงในพืช โครงสร๎างของดอก อาหารที่มีผลตํอการเจริญเติบโต การ
ด้ารงชีวิตของพืช วิธีการขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎ เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. เปรียบเทียบรูปรํางและโครงสร๎างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน๎าที่ของผนังเซลล์เยื่อหุ๎ม
เซลล์ไซโทพลาซึมนิวเคลียสแวคิวโอล ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์
๒. ใช๎กล๎องจุลทรรศน์ใช๎แสงศึกษาเซลล์และโครงสร๎างตํางๆ ภายในเซลล์
๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางรูปรํางกับการท้าหน๎าที่ของเซลล์
๔. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตโดยเริ่มจากเซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะระบบอวัยวะจนเป็นสิ่งมีชีวิต
๕. อธิบายกระบวนการแพรํและออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอยํางการแพรํ
และออสโมซิสในชีวิตประจ้าวัน
๖. ระบุปัจจัยที่จ้าเป็นในการสังเคราะห์ด๎วยแสงและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด๎วยแสง โดยใช๎
หลักฐานเชิงประจักษ์
๗. อธิบายความส้าคัญของการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืชตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
๘. ตระหนักในคุณคําของพืชที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อมโดยการรํวมกันปลูกและดูแลรักษาต๎นไม๎ใน
โรงเรียนและชุมชน
๙. บรรยายลักษณะและหน๎าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม
๑๐. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการล้าเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช
๑๑. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไมํอาศัยเพศของพืชดอก
๑๒. อธิบายลักษณะโครงสร๎างของดอกที่มีสํวนท้าให๎เกิดการถํายเรณู รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก
การเกิดผลและเมล็ดการกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด
๑๓. ตระหนักถึงความส้าคัญของสัตว์ที่ชํวยในการถํายเรณูของพืชดอก โดยการไมํท้าลายชีวิตของสัตว์ที่ชํวยใน
การถํายเรณู
๑๔. อธิบายความส้าคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลตํอการเจริญเติบโตและการด้ารงชีวิตของพืช
๑๕. เลือกใช๎ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่ก้าหนด
๑๖. เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให๎เหมาะสมกับความต๎องการของมนุษย์ โดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของ
พืช
๑๗. อธิบายความส้าคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช๎ประโยชน์ด๎านตําง ๆ
๑๘. ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชโดยการน้าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ้าวัน
๑๙. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ที่
ได๎จากการสังเกตและการทดสอบ และใช๎สารสนเทศที่ได๎จากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ รวมทั้งจัดกลุํมธาตุเป็นโลหะ
อโลหะและกึ่งโลหะ
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๒๐. วิเคราะห์ผลจากการใช๎ธาตุโลหะอโลหะ กึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี ที่มีตํอสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล๎อมเศรษฐกิจ
และสังคม จากข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๒๑. ตระหนักถึงคุณคําของการใช๎ธาตุโลหะ อโลหะกึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใช๎ธาตุ
อยํางปลอดภัย คุ๎มคํา
๒๒. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล
ความหมายข๎อมูลจากกราฟหรือสารสนเทศ
๒๓. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแนํนของสารบริสุทธิ์และสารผสม
๒๔. ใช๎เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
๒๕. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางอะตอมธาตุ และสารประกอบโดยใช๎แบบจ้าลองและสารสนเทศ
๒๖. อธิบายโครงสร๎างอะตอมที่ประกอบด๎วยโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนโดยใช๎แบบจ้าลอง
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คาอธิบายรายวิชา
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการจัดเรียงอนุภาคของสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคและการ
เคลื่อนที่ของอนุภาค พลังงานความร๎อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร ค้านวณปริมาณความร๎อน การถําย
โอนความร๎อน เลือกใช๎และสร๎างอุปกรณ์เพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน อธิบายเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ อากาศ
ของโลก อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ปรากฏการณ์ของลมฟูาอากาศ และการพยากรณ์อากาศตํอการ
ด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคและการเคลื่อนที่ของอนุภาคของ
สสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็งของเหลว และแก๏ส โดยใช๎แบบจ้าลอง
๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานความร๎อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์
และแบบจ้าลอง
๓. สร๎างแบบจ้าลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก
๔. วิเคราะห์ แปลความหมายข๎อมูล และค้านวณปริมาณความร๎อนที่ท้าให๎สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยน
สถานะโดยใช๎สมการ Q mc t และ Q  mL
๕. ใช๎เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร
๖. สร๎างแบบจ้าลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได๎รับหรือสูญเสียความร๎อน
๗. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู๎ของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความร๎อนโดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการน้าความรู๎มาแก๎ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน
๘. วิเคราะห์สถานการณ์การถํายโอนความร๎อนและค้านวณปริมาณความร๎อนที่ถํายโอนระหวํางสสารจนเกิด
สมดุลความร๎อนโดยใช๎สมการ Qสูญเสีย = Q ได๎รับ
๙. สร๎างแบบจ้าลองที่อธิบายการถํายโอนความร๎อนโดยการน้าความร๎อนการพาความร๎อนการแผํรังสีความร๎อน
๑๐. ออกแบบเลือกใช๎และสร๎างอุปกรณ์เพื่อแก๎ปัญหาในชีวิตประจ้าวันโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการถํายโอนความ
ร๎อน
๑๑. สร๎างแบบจ้าลองที่อธิบายการแบํงชั้นบรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแตํละชั้น
๑๒. อธิบายปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟูาอากาศจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๑๓. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝนฟูาคะนองและพายุหมุนเขตร๎อน และผลที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อมรวมทั้งน้าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให๎เหมาะสมและปลอดภัย
๑๔. อธิบายการพยากรณ์อากาศและพยากรณ์อากาศอยํางงํายจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๑๕. ตระหนักถึงคุณคําของการพยากรณ์อากาศโดยน้าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช๎ประโยชน์จากค้า
พยากรณ์อากาศ
๑๖. อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๑๗. ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยน้าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต๎การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
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คาอธิบายรายวิชา
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาอวัยวะและหน๎าที่ของระบบหายใจ ระบบขับถําย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท
ระบบสืบพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงของรํางกายเมื่อเข๎าสูํวัยหนุํมสาวโดยการดูแลรักษารํางกายและจิตใจ ของ
ตนเองในชํวงที่มีการเปลี่ยนแปลง การตกไขํ การมีประจ้าเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต จน
คลอดเป็นทารก เลือกวิธีการ คุมก้าเนิดที่เหมาะสม การแยกสารผสมโดยการระเหยแห๎ง การตกผลึก การ
กลั่นอยํางงําย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ และการสกัดด๎วยตัวท้าละลาย รวมทั้งชนิดตัวละลาย ชนิดตัว
ท้าละลาย อุณหภูมิที่มีตํอสภาพละลายได๎ของสาร การระบุปริมาณตัวละลาย , สารละลายในหนํวยความ
เข๎มข๎น เป็นร๎อยละ ปริมาตรตํอปริมาตร มวลตํอมวล และมวลตํอปริมาตร พร๎อมยกตัวอยํางการใช๎
สารละลายในชีวิตประจ้าวันอยํางถูกต๎องและปลอดภัย
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. ระบุอวัยวะและ บรรยายหน๎าที่ของ อวัยวะที่เกี่ยวข๎อง ในระบบหายใจ
๒. อธิบายกลไกการ หายใจเข๎าและ ออก โดยใช๎ แบบจ้าลอง รวมทั้งอธิบาย กระบวนการ แลกเปลี่ยนแก๏ส
๓. ตระหนักถึง ความส้าคัญของ ระบบหายใจ โดย การบอกแนวทาง ในการดูแลรักษา อวัยวะในระบบ หายใจ
ให๎ ท้างานเป็นปกติ
๔. ระบุอวัยวะและ บรรยายหน๎าที่ของ อวัยวะในระบบ ขับถํายในการ ก้าจัดของเสียทาง ไต
๕. ตระหนักถึงความ ส้าคัญของระบบ ขับถํายในการ ก้าจัดของเสียทาง ไตโดยการบอก แนวทางใน การ
ปฏิบัติตนที่ ชํวยให๎ระบบ ขับถํายท้าหน๎าที่ได๎อยํางปกติ
๖. บรรยาย โครงสร๎างและหน๎าที่ของ หัวใจ หลอดเลือด และเลือด
๗. อธิบายการท้างาน ของระบบ หมุนเวียนเลือด โดยใช๎แบบจ้าลอง
๘. ออกแบบการ ทดลองและ ทดลองในการ เปรียบเทียบ อัตราการเต๎นของ หัวใจขณะปกติ และหลัง
ท้า กิจกรรม
๙. ตระหนักถึงความ ส้าคัญของระบบ หมุนเวียนเลือด โดย การบอก แนวทางในการ ดูแลรักษา อวัยวะ
ในระบบ หมุนเวียนเลือดให๎ ท างานเป็นปกติ
๑๐. ระบุอวัยวะและ บรรยายหน๎าที่ของ อวัยวะในระบบ ประสาทสํวนกลาง ในการควบคุมการ ท างานตําง ๆ
ของ รํางกาย
๑๑. ตระหนักถึง ความส้าคัญของ ระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการ ดูแลรักษา รวมถึง การปูองกัน
การ กระทบกระเทือน และอันตรายตํอ สมองและไขสัน หลัง
๑๒. ระบุอวัยวะและ บรรยายหน๎าที่ของ อวัยวะในระบบ สืบพันธุ์ของเพศ ชายและเพศหญิง โดยใช๎
แบบจ้าลอง
๑๓. อธิบายผลของ ฮอร์โมนเพศชาย และเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของรํางกายเมื่อเข๎าสูํวัยหนุํมสาว
๑๔. ตระหนักถึงการ เปลี่ยนแปลงของ รํางกายเมื่อเข๎าสูํวัยหนุํมสาวโดย การดูแลรักษา รํางกายและจิตใจ
ของตนเองในชํวง ที่มีการ เปลี่ยนแปลง
๑๕. อธิบายการ ตกไขํ การมี ประจ้าเดือน การ ปฏิสนธิ และการ พัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก
๑๖. เลือกวิธีการ คุมก้าเนิดที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่ ก้าหนด
๑๗. ตระหนักถึงผล กระทบของการ ตั้งครรภ์กํอนวัย อันควร โดยการ ประพฤติตนให๎ เหมาะสม
๑๘. อธิบายการแยก สารผสมโดยการ ระเหยแห๎ง การตก ผลึก การกลั่น อยํางงําย โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษ การ สกัดด๎วยตัวท้าละลาย โดยใช๎ หลักฐานเชิง ประจักษ์
๑๙. แยกสารโดยการ ระเหยแห๎ง การตก ผลึก การกลั่น อยํางงําย โครมาโทกราฟี แบบกระดาษ การสกัดด๎วย
ตัวท้าละลาย
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๒๐. น้าวิธีการแยกสาร ไปใช๎แก๎ปัญหาใน ชีวิตประจ้าวันโดย บูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และ วิศวกรรมศาสตร์
๒๑. ออกแบบการ ทดลองและทดลอง ในการอธิบายผล ของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท้าละลาย อุณหภูมิ ที่มี
ตํอ สภาพละลายได๎ ของสาร รวมทั้ง อธิบายผลของความดันที่มีตํอ สภาพละลายได๎ ของสารโดยใช๎
สารสนเทศ
๒๒. ระบุปริมาณตัว ละลายใน สารละลายใน หนํวยความเข๎มข๎น เป็นร๎อยละ ปริมาตรตํอ ปริมาตร มวลตํอ
มวล และมวลตํอ ปริมาตร
๒๓. ตระหนักถึง ความส้าคัญของ การน้าความรู๎เรื่อง ความเข๎มข๎นของ สารไปใช๎ โดย ยกตัวอยํางการใช๎
สารละลายใน ชีวิตประจ้าวัน อยํางถูกต๎องและ ปลอดภัย
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คาอธิบายรายวิชา
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาการเคลื่ อนที่ของวัตถุ ที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิด จากแรงหลายแรงที่กระท้า ตํอวัตถุในแนว
เดียวกัน ปัจจัยที่มีผลตํอความดันของ ของเหลว แรงพยุง และการจม การลอยของวัตถุในของเหลว แรงเสียด
ทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยูํในสภาพสมดุลตํอการหมุน แหลํง ของ
สนามแมํเหล็ก สนามไฟฟูา และ สนามโน๎มถํวงและทิศทางของ แรงที่กระท้าตํอวัตถุที่อยูํในแตํละสนาม
ค้านวณอัตราเร็ว และความเร็วของ การเคลื่อนที่ของ วัตถุการกระจัด และความเร็ว งานและก้าลังที่เกิดจาก
แรงที่กระท้าตํอวัตถุ ปัจจัยที่มีผลตํอพลังงานจลน์และพลั งงาน ศักย์โน๎มถํวง การถํายโอนพลังงานโดยใช๎
กฎการอนุรักษ์พลังงาน การใช๎เชื้อเพลิงซากดึกด้าบรรพ์ โครงสร๎างภายในโลก กระบวนการผุพังอยูํกับที่
การกรํอน และการสะสมตัวของตะกอนจาก แบบจ้าลอง รวมทั้งยกตัวอยําง ผลของ กระบวนการ ดังกลําวที่
ท้าให๎ ผิวโลกเกิดการ เปลี่ยนแปลง ลักษณะของชั้นหน๎าตัดดิน การเกิดแหลํงน้้าผิว ดินและแหลํงน้้าใต๎ดิน
แนวทางการใช๎น้าอยํางยั่งยืนในท๎องถิ่นของตนเอง
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. พยากรณ์การ เคลื่อนที่ของวัตถุที่ เป็นผลของแรง ลัพธ์ที่เกิดจากแรง หลายแรงที่กระท้าตํอวัตถุในแนว
เดียวกันจาก หลักฐานเชิง ประจักษ์
๒. เขียนแผนภาพ แสดงแรงและแรง ลัพธ์ที่เกิดจากแรง หลายแรงที่กระท้าตํอวัตถุในแนว เดียวกัน
๓. ออกแบบการ ทดลองและทดลอง ด๎วยวิธีที่เหมาะสม ในการอธิบาย ปัจจัยที่มีผลตํอ ความดันของ
ของเหลว
๔. วิเคราะห์แรงพยุง และการจม การ ลอยของวัตถุใน ของเหลวจาก หลักฐานเชิง ประจักษ์
๕. เขียนแผนภาพ แสดงแรงที่กระท้าตํอวัตถุใน ของเหลว
๖. อธิบายแรงเสียด ทานสถิตและแรง เสียดทานจลน์จาก หลักฐานเชิง ประจักษ์
๗. ออกแบบการ ทดลองและ ทดลองด๎วยวิธีที่ เหมาะสมในการ อธิบายปัจจัยที่มี ผลตํอขนาดของ แรงเสียด
ทาน
๘. เขียนแผนภาพ แสดงแรงเสียด ทานและแรงอื่นๆ ที่กระท้าตํอวัตถุ
๙. ตระหนักถึง ประโยชน์ของ ความรู๎เรื่องแรง เสียดทานโดย วิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะ
วิธีการลดหรือเพิ่ม แรงเสียดทานที่ เป็นประโยชน์ตํอ การท ากิจกรรมใน ชีวิตประจ้าวัน
๑๐. ออกแบบการ ทดลองและทดลอง ด๎วยวิธีที่เหมาะสม ในการอธิบาย โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยูํใน
สภาพสมดุลตํอ การหมุนและ ค้านวณโดยใช๎ สมการ M = Fl
๑๑. เปรียบเทียบ แหลํงของ สนามแมํเหล็ก สนามไฟฟูา และ สนามโน๎มถํวง
และทิศทางของ แรงที่กระท้าตํอ วัตถุที่อยูํในแตํละ สนามจากข๎อมูลที่ รวบรวมได๎
๑๒. เขียนแผนภาพ แสดงแรงแมํเหล็ก แรงไฟฟูาและแรง โน๎มถํวงที่กระท้าตํอวัตถุ
๑๓. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหวํางขนาดของ แรงแมํเหล็ก แรง ไฟฟูาและแรงโน๎ม ถํวงที่กระท้าตํอ วัตถุที่
อยูํในสนาม นั้น ๆ กับ ระยะหํางจาก แหลํงของสนามถึง วัตถุจากข๎อมูลที่ รวบรวมได๎
๑๔. อธิบายและ ค้านวณอัตราเร็ว และความเร็วของ การเคลื่อนที่ของ วัตถุโดยใช๎สมการ t s v และ t s v
๑๕. เขียนแผนภาพ แสดงการกระจัด และความเร็ว
๑๖. วิเคราะห์ สถานการณ์และ ค้านวณเกี่ยวกับ งานและก้าลังที่ เกิดจากแรงที่ กระท้าตํอวัตถุ โดยใช๎สมการ
FsW และ t W/ P จากข๎อมูล ที่รวบรวมได๎
๑๗. วิเคราะห์ หลักการท้างาน ของเครื่องกล อยํางงํายจาก ข๎อมูลที่รวบรวม ได๎
๑๘. ตระหนักถึง ประโยชน์ของ ความรู๎ของ เครื่องกลอยํางงําย โดยบอกประโยชน์ และการ ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ้าวัน
๑๙. ออกแบบและ ทดลองด๎วยวิธีที่ เหมาะสมในการ อธิบายปัจจัยที่มี ผลตํอพลังงาน จลน์และพลังงาน ศักย์
โน๎มถํวง
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๒๐. แปลความหมาย ข๎อมูลและอธิบาย การเปลี่ยน พลังงานระหวําง พลังงานศักย์โน๎มถํวงและ พลังงานจลน์
ของ วัตถุโดยพลังงาน กลของวัตถุมีคํา คงตัวจากข๎อมูลที่ รวบรวมได๎
๒๑. วิเคราะห์ สถานการณ์และ อธิบายการเปลี่ยน และการถํายโอน พลังงานโดยใช๎กฎ การอนุรักษ์ พลังงาน
๒๒. เปรียบเทียบ กระบวนการเกิด สมบัติ และการ ใช๎ประโยชน์ รวมทั้งอธิบาย ผลกระทบจาก การใช๎
เชื้อเพลิง ซากดึกด้าบรรพ์ จากข๎อมูลที่ รวบรวมได๎
๒๓. แสดงความ ตระหนักถึงผลจาก การใช๎เชื้อเพลิง ซากดึกด้าบรรพ์ โดยน้าเสนอ แนวทางการใช๎ เชื้อเพลิง
ซากดึกด้าบรรพ์
๒๔. เปรียบเทียบข๎อดี และข๎อจ้ากัดของ พลังงานทดแทน แตํละประเภทจาก การรวบรวมข๎อมูล และน้าเสนอ
แนวทางการใช๎ พลังงานทดแทนที่ เหมาะสมใน ท๎องถิ่น
๒๕. สร๎างแบบจ้าลอง ที่อธิบายโครงสร๎าง ภายในโลก ตาม องค์ประกอบ ทางเคมี จาก ข๎อมูลที่รวบรวม ได๎
๒๖. อธิบาย กระบวนการผุพังอยูํกับที่ การกรํอน และการ สะสมตัวของ ตะกอนจาก แบบจ้าลอง รวมทั้ง
ยกตัวอยําง ผลของ กระบวนการ ดังกลําวที่ท้าให๎ ผิวโลกเกิดการ เปลี่ยนแปลง
๒๗. อธิบายลักษณะ ของชั้นหน๎าตัด ดินและ กระบวนการเกิดดินจาก แบบจ้าลอง รวมทั้งระบุปัจจัย ที่ท้าให๎
ดินมี ลักษณะและ สมบัติแตกตําง กัน
๒๘. ตรวจวัดสมบัติ บางประการของ ดิน โดยใช๎ เครื่องมือที่ เหมาะสมและ น าเสนอแนวทาง การใช๎
ประโยชน์ ดินจากข๎อมูล สมบัติของดิน
๒๙. อธิบายปัจจัย และกระบวนการ เกิดแหลํงน้้าผิว ดินและแหลํงน้้าใต๎ดิน จาก แบบจ้าลอง
๓๐. สร๎างแบบจ้าลอง ที่อธิบายการใช๎ น้้า และน้าเสนอ แนวทางการใช๎ น้้าอยํางยั่งยืนใน ท๎องถิ่นของ ตนเอง
๓๑. สร๎าง แบบจ้าลอง ที่ อธิบายกระบวน การเกิดและ ผลกระทบของน้้าทํวม การกัดเซาะ ชายฝั่ง ดินถลํม
หลุมยุบ แผํนดิน ทรุด
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คาอธิบายรายวิชา
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
วิเคราะห์บรรยาย ทดลอง ความสัมพันธ์ระหวํางความตํางศักย์กระแสไฟฟูาและความต๎านทานและ
ค้านวณปริมาณที่เกี่ยวข๎อง ใช๎โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟูาความตํางศักย์ไฟฟูาและ
กระแสไฟฟูาในวงจรไฟฟูาเมื่อตํอตัวต๎านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนานการท้างานของชิ้นสํวน
อิเล็กทรอนิกส์อยํางงํายในวงจรและค้านวณพลังงานไฟฟูาโดยใช๎สมการรวมทั้งค้านวณคําไฟฟูาของ
เครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎าน เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหวํางกระแสไฟฟูาและความตํางศักย์ไฟ ฟูาเขียนแผนภาพ
และตํอชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์อยํางงํายในวงจรไฟฟูาวงจรไฟฟูาแสดงการตํอตัวต๎านทานแบบอนุกรมและขนาน
ตระหนักในคุณคําของการเลือกใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาโดยนาเสนอวิธีการใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและ
ปลอดภัย
สร๎างแบบจ้าลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายสํวนประกอบของคลื่นอธิบายคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
และสเปกตรัมคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาออกแบบการทดลองและด้าเนินการทดลองด๎วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
กฎการสะท๎อนของแสงอธิบายการหักเหของแสงเมื่อผํานตัวกลางโปรํงใสที่แตกตํางกันและอธิบายการกระจาย
แสงของแสงขาวเมื่อผํานปริซึม ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการทางานของทัศนอุปกรณ์จากข๎อมูลที่
รวบรวมได๎ผลของความสวํางที่มีตํอดวงตาจากข๎อมูลวัดความสวํางของแสงโดยใช๎อุปกรณ์วัดความสวํางของ
แสงเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงาการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิด
ภาพจากเลนส์บางการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตาการโคจรของดาว
เคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด๎วยแรงโน๎มถํวงจากสมการ F=(Gm๑m๒) / r๒
ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาโดยนาเสนอการใช๎ประโยชน์ในด๎านตํางๆและ
อันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาคุณคําของความรู๎เรื่องความสวํางของแสงที่มีตํอดวงตาโดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสวํางให๎เหมาะสมในการทากิจกรรมตํางๆสร๎างแบบจ้าลองที่
อธิบายการเกิดฤดูและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์การเกิดข๎างขึ้นข๎างแรมการเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้น
และตกของดวงจันทร์และการเกิดน้้าขึ้นน้้าลงการใช๎ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอยําง
ความก๎าวหน๎าของโครงการส้ารวจอวกาศ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางความตํางศักย์กระแสไฟฟูาและความต๎านทานและค้านวณปริมาณที่
เกี่ยวข๎องโดยใช๎สมการจากหลักฐานเชิงประจักษ์
๒. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหวํางกระแสไฟฟูาและความตํางศักย์ไฟฟูา
๓. ใช๎โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟูา
๔. วิเคราะห์ความตํางศักย์ไฟฟูาและกระแสไฟฟูาในวงจรไฟฟูาเมื่อตํอตัวต๎านทานหลายตัวแบบอนุกรมและ
แบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์
๕. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟูาแสดงการตํอตัวต๎านทานแบบอนุกรมและขนาน
๖. บรรยายการทางานของชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์อยํางงํายในวงจรจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๗. เขียนแผนภาพและตํอชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์อยํางงํายในวงจรไฟฟูา
๘. อธิบายและค้านวณพลังงานไฟฟูาโดยใช๎สมการรวมทั้งค้านวณคําไฟฟูาของเครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎าน
๙. ตระหนักในคุณคําของการเลือกใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาโดยนาเสนอวิธีการใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัดและ
ปลอดภัย
๑๐. สร๎างแบบจาลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายสํวนประกอบของคลื่น
๑๑. อธิบายคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาและสเปกตรัมคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาจากข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๑๒. ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาโดยนาเสนอการใช๎ประโยชน์ในด๎านตํางๆและ
อันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาในชีวิตประจาวัน
๑๓. ออกแบบการทดลองและดาเนินการทดลองด๎วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายกฎการสะท๎อนของแสง
๑๔. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา
๑๕. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผํานตัวกลางโปรํงใสที่แตกตํางกันและอธิบายการกระจายแสงของแสงขาว
เมื่อผํานปริซึมจากหลักฐานเชิงประจักษ์
๑๖. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง
๑๗. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการทางานของทัศนอุปกรณ์จากข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๑๘. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพของทัศน-อุปกรณ์และเลนส์ตา
๑๙. อธิบายผลของความสวํางที่มีตํอดวงตาจากข๎อมูลที่ได๎จากการสืบค๎น
๒๐. วัดความสวํางของแสงโดยใช๎อุปกรณ์วัดความสวํางของแสง
๒๑. ตระหนักในคุณคําของความรู๎เรื่องความสวํางของแสงที่มีตํอดวงตาโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ
เสนอแนะการจัดความสวํางให๎เหมาะสมในการทากิจกรรมตํางๆ
๒๒. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด๎วยแรงโน๎มถํวงจากสมการ
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F=(Gm๑m๒) / r๒
๒๓. สร๎างแบบจาลองที่อธิบายการเกิดฤดูและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์
๒๔.. สร๎างแบบจาลองที่อธิบายการเกิดข๎างขึ้นข๎างแรมการเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์และ
การเกิดน๎าขึ้นน๎าลง
๒๕.. อธิบายการใช๎ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอยํางความก๎าวหน๎าของโครงการส้ารวจอวกาศ
จากข๎อมูลที่รวบรวมได๎
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คาอธิบายรายวิชา
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
รูปแบบตํางๆในแหลํงที่อยูํเดียวกัน สร๎างแบบจ้าลองในการอธิบายการถํายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
ความสัมพันธ์ของผู๎ผลิตผู๎บริโภคและผู๎ยํอยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซํ
อาหารตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อมในระบบนิเวศโดยไมํท้าลายสมดุลของระบบนิเวศ
อธิบายเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหวํางยีนดีเอ็นเอและโครโมโซมการถํายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเดํนขํมแอลลีลด๎อยอยํางสมบูรณ์การเกิดจีโนไทป์
และฟีโนไทป์ของลูกและค้านวณอัตราสํวนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุํนลูกความแตกตํางของการแบํง
เซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจท้าให๎เกิดโรคทางพันธุกรรมพร๎อม
ทั้งยกตัวอยํางโรคทางพันธุกรรมใช๎ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบที่อาจมีตํอมนุษย์
และสิ่งแวดล๎อมความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตํางๆความส้าคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีตํอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและตํอมนุษย์ ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู๎
เรื่องโรคทางพันธุกรรมโดยรู๎วํากํอนแตํงงานควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูก ที่อาจเกิด
โรคทางพันธุกรรมประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อมโดย
การเผยแพรํความรู๎ที่ได๎จากการโต๎แย๎งทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีข๎อมูลสนับสนุนและคุณคําและความส้าคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
สมบัติทางกายภาพและการใช๎ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์และวัสดุผสมการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหมํของอะตอมเมื่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช๎แบบจ้าลองและสมการ
ข๎อความกฎทรงมวลโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ปฏิกิริยาดูดความร๎อนและปฏิกิริยาคายความร๎อนจากการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานความร๎อนของปฏิกิริยาปฏิกิริยาเคมีตําง ๆ โดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์และอธิบาย
ปฏิกิริยาโดยใช๎สารสนเทศรวมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาดังกลําว ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มี
ตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อมและยกตัวอยํางวิธีการปูองกันและแก๎ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบใน
ชีวิตประจ้าวัน ออกแบบวิธีแก๎ปัญหาในชีวิตประจ้าวันโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎ อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศที่ได๎จากการส้ารวจ
๒. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบตํางๆในแหลํงที่อยูํเดียวกันที่ได๎จากการ
ส้ารวจ
๓. สร๎างแบบจ้าลองในการอธิบายการถํายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
๔. อธิบายความสัมพันธ์ของผู๎ผลิตผู๎บริโภคและผู๎ยํอยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ
๕. อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซํอาหาร
๖. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อมในระบบนิเวศโดยไมํท้าลายสมดุลของระบบนิเวศ
๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางยีนดีเอ็นเอและโครโมโซมโดยใช๎แบบจาลอง
๒. อธิบายการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเดํนขํมแอลลี
ลด๎อยอยํางสมบูรณ์
๓. อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโน-ไทป์ของลูกและค้านวณอัตราสํวนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุํนลูก
๔. อธิบายความแตกตํางของการแบํงเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส
๕. บอกได๎วําการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทาให๎เกิดโรคทางพันธุกรรมพร๎อมทั้งยกตัวอยํางโรค
ทางพันธุกรรม
๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู๎เรื่องโรคทางพันธุกรรมโดยรู๎วํากํอนแตํงงานควรปรึกษาแพทย์เพือ่ ตรวจ
และวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม
๗. อธิบายการใช๎ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบที่อาจมีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อมโดย
ใช๎ข๎อมูลที่รวบรวมได๎
๘. ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อมโดย
การเผยแพรํความรู๎ที่ได๎จากการโต๎แย๎งทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีข๎อมูลสนับสนุน
๙. เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตํางๆ
๑๐. อธิบายความส้าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตํอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและตํอมนุษย์
๑๑. แสดงความตระหนักในคุณคําและความส้าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีสํวนรํวมในการดูแล
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
๑๒. ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช๎ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์และวัสดุผสมโดยใช๎หลักฐาน
เชิงประจักษ์และสารสนเทศ
๑๓. ตระหนักถึงคุณคําของการใช๎วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์และวัสดุผสมโดยเสนอแนะแนวทางการใช๎
วัสดุอยํางประหยัดและคุ๎มคํา
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๑๔. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหมํของอะตอมเมื่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช๎
แบบจ้าลองและสมการข๎อความ
๑๕. อธิบายกฎทรงมวลโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์
๑๖. วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร๎อนและปฏิกิริยาคายความร๎อนจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร๎อนของ
ปฏิกิริยา
๑๗. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กปฏิกิริยาของกรดกับโลหะปฏิกิริยาของกรดกับเบสและปฏิกิริยา
ของเบสกับโลหะโดยใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม๎การเกิดฝนกรดการสังเคราะห์
ด๎วยแสงโดยใช๎สารสนเทศรวมทั้งเขียนสมการข๎อความแสดงปฏิกิริยาดังกลําว
๑๘. ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อมและยกตัวอยํางวิธีการปูองกันและ
แก๎ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจาวันจากการสืบค๎นข๎อมูล
๑๙. ออกแบบวิธีแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวันโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
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คาอธิบายรายวิชา
ว๒๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือความต๎องการของเทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวัน น้าข๎อมูลหรือแนวคิดที่เกี่ยวข๎อง
กับปัญหามาวิเคราะห์เพื่อ ออกแบบและตัดสินใจเลือก พร๎อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไขโดย ใช๎ความรู๎
และทักษะด๎านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไกไฟฟูา หรือ อิเล็กทรอนิกส์ มีการออกแบบ อัลกอริทึมที่ใช๎ แนวคิด
เชิงนามธรรมเพื่อแก๎ปัญหาหรือ การท้างานที่พบในชีวิตจริง และ เขียนโปรแกรมอัลกอรึทึมอยํางงํายเพื่อ
แก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ น้าข๎อมูลแบบปฐมภูมิ มาประมวลและประเมินผล มีการน้าเสนอ
ข๎อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ หลากหลาย โดยรู๎จักใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช๎สื่อแหลํงข๎อมูลตามข๎อก้าหนดและข๎อตกลง
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติ การทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชีว้ ัด
ว๒๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ว ๔.๑ ม.๑/๑ อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอ
การเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี
ว ๔.๑ ม.๑/๒ ระบุปัญหาหรือความต๎องการในชีวิตประจ้าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูล และแนวคิดที่
เกี่ยวข๎องกับปัญหา
ว ๔.๑ ม.๑/๓ ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหาโดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ้าเป็นน้าเสนอ
แนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจวางแผนและด้าเนินการแก๎ปัญหา
ว ๔.๑ ม.๑/๔ ทดสอบประเมินผลและระบุข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นพร๎อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไขและ
น้าเสนอผล การแก๎ปัญหา
ว ๔.๑ ม.๑/๕ ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
แก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมและปลอดภัย
ว ๔.๒ ม.๑/๑ ออกแบบ อัลกอริทึมที่ใช๎ แนวคิดเชิง นามธรรมเพื่อ แก๎ปัญหาหรืออธิบายการท้างานที่พบใน
ชีวิตจริง
ว ๔.๒ ม.๑/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยํางงํายเพื่อแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
ว ๔.๒ ม.๑/๓ รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผลน้าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์
โดยใช๎ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
ว ๔.๒ ม.๑/๔ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยใช๎สื่อและแหลํงข๎อมูลตามข๎อก้าหนดและข๎อตกลง
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คาอธิบายรายวิชา
ว๒๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาแนวโน๎มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดย พิจารณาจากสาเหตุ หรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช๎เทคโนโลยี โดยค้านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอชีวิต
สังคม และ สิ่งแวดล๎อมหรือความต๎องการในชุมชนหรือท๎องถิ่น สรุปและออกแบบวิธีการแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
การรวบรวมข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับปัญหามาวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ้าเป็นภายใต๎เงื่อนไข
และทรัพยากรที่มีอยูํ
แล๎วน้าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นได๎เข๎าใจในขั้นตอนการท้างานและการ
ด้าเนินการแก๎ปัญหามีการทดสอบและประเมินผลปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น พร๎อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก๎ไขและน้าเสนอผลการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎และทักษะด๎านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไกไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก๎ปัญหาหรือพัฒนางานมีการออกแบบและเขียนโปรแกรม อัลกอริทึม ตรรกะและ
ฟังก์ชัน ที่ใช๎แนวคิดเชิงค้านวณในการแก๎ปัญหาหรือการท้างานที่พบในชีวิตจริง น้ากระบวนท้างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช๎งานหรือแก๎ปัญหา โดยการเลือกใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยํางปลอดภัย มีความรับผิดชอบรวมทั้งการสร๎างและแสดงสิทธิในการเผยแพรํผลงาน
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๒๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ว ๔.๑ ม.๒/๑ คาดการณ์แนวโน๎มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดย พิจารณาจากสาเหตุ หรือปัจจัยที่สํงผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช๎เทคโนโลยี โดย ค้านึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตํอชีวิต สังคม และ สิ่งแวดล๎อม
ว ๔.๑ ม.๒/ ๒ ระบุปัญหาหรือความต๎องการในชุมชนหรือท๎องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับปัญหา
ว ๔.๑ ม.๒/๓ ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ้าเป็น ภายใต๎
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยูํ น้าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ วางแผน ขั้นตอนการท้างานและ
ด้าเนินการแก๎ปัญหาอยํางเป็นขั้นตอน
ว ๔.๑ ม.๒/๔ ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น ภายใต๎กรอบเงื่อนไข พร๎อมทั้ง
หาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข และ น้าเสนอผลการแก๎ปัญหา
ว ๔.๑ ม.๒/๕ ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูา และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
แก๎ปัญหาหรือพัฒนางานได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย
ว ๔.๒ ม.๒/๑ ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช๎แนวคิดเชิงค้านวณในการแก๎ปัญหา หรือการท้างานที่พบในชีวิตจริง
ว ๔.๒ ม.๒/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช๎ตรรกะและฟังก์ชันในการแก๎ปัญหา
ว ๔.๒ ม.๒/๓ อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท้างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพื่อประยุกต์ใช๎งานหรือแก๎ปัญหาเบื้องต๎น
ว ๔.๒ ม.๒/๔ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร๎างและแสดงสิทธิในการเผยแพรํ
ผลงาน
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คาอธิบายรายวิชา
ว๒๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ พัฒนางานและความต๎องการของชุมชนหรือท๎องถิ่นเพื่อ
เป็นแนวทางการแก๎ปัญหาโดยการรวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับปัญหา ต๎องค้านึงถึงความ
ถูกต๎องด๎านทรัพย์สินทางปัญญามีการออกแบบวิธีการแก๎ปัญหาโดยการตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ้าเป็นภายใต๎
เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยูํพร๎อมน้าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจด๎วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย
มีการวางแผนขั้นตอนการท้างานและด้าเนินงานแล๎วน้าข๎อมูลที่ได๎มาทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญ หาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นพร๎อมหาแนวทางการปรับปรุง แก๎ไ ขมีการน้าเสนอผลการแก๎ปัญ หาโดยใช๎
ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไกไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ให๎ ถูกต๎องกับลักษณะของงาน
และมีความปลอดภัยรวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นพร๎อมน้าเสนอข๎อมูลโดยใช๎
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายมีการประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูล ผลกระทบจากการ
ให๎ข๎อมูล ขําวสารที่ผิดการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัย มี ความรับ ผิดชอบตํ อสัง คม ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และรู๎จักการใช๎ลิขสิทธิ์ของผู๎อื่นโดยชอบธรรม
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มี ทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๒๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ว ๘.๑ ม.๓/๑ วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก๎ปัญหาหรือ พัฒนา
งาน
ว ๔.๑ ม.๓/๒ ระบุปัญหาหรือความต๎องการของชุมชนหรือท๎องถิ่น เพื่อพัฒนางาน อาชีพ สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับปัญหา โดยค้านึงถึงความถูกต๎องด๎านทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ว ๔.๑ ม.๓/๓ ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ้าเป็น ภายใต๎
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยูํ น้าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจด๎วยเทคนิค หรือวิธีการที่หลากหลาย
วางแผนขั้นตอนการท้างานและด้าเนินการแก๎ปัญหาอยํางเป็นขั้นตอน
ว ๔.๑ ม.๓/๔ ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให๎เหตุผลของปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นภายใต๎ กรอบ
เงื่อนไข พร๎อมทั้งหา แนวทางการ ปรับปรุงแก๎ไขและน้าเสนอผลการแก๎ปัญหา
ว ๔.๑ ม.๓/๕ ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ให๎ ถูกต๎อง
กับลักษณะของงาน และปลอดภัย เพื่อ แก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน
ว ๔.๒ ม.๓/๑ พัฒนาแอพพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยํางสร๎างสรรค์
ว ๔.๒ ม.๓/๒ รวบรวมข๎อมูล ประมวลผล ประเมินผล น้าเสนอข๎อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช๎
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
ว ๔.๒ ม.๓/๓ ประเมินความนําเชื่อถือของข๎อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให๎ขําวสารที่ผิด เพื่อการ
ใช๎งานอยํางรู๎เทําทัน
ว ๔.๒ ม.๓/ ๔ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางปลอดภัยและมีความรับผิดชอบตํอสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช๎ลิขสิทธิ์ของผู๎อื่นโดยชอบธรรม
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รายวิชาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
ศึกษา ทดลอง จ้าแนก วิเคราะห์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน เพื่อเชื่อมโยง
กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ ๑๓ ทักษะ ก้าหนดตัว
แปรต๎น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม จากสถานการณ์ตํางๆ ฝึกฝนการออกแบบตารางบันทึกการทดลอง
การอํานและเขียนกราฟ รวมทั้งการสรุปผลการทดลองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายเกี่ยวกับความหมายของวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
๒. ระบุปัญหาจากเหตุการณ์ตําง ๆ ได๎ อธิบายเกี่ยวกับตัวแปรและมีทักษะการก้าหนดและควบคุม
ตัวแปร การตั้งสมมติฐาน
๓. อธิบายความหมายของนิยามเชิงปฏิบัติการและก้าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการได๎
๔. ออกแบบการทดลองและมีทักษะการทดลอง การใช๎เครื่องมือพื้นฐาน ตีความหมายข๎อมูล และ
ลงข๎อสรุปได๎
๕. ท้ากิจกรรมที่น้าไปสูํความเข๎าใจเกี่ยวกับตัวแปรต๎น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต๎องควบคุม การ
ตั้งสมมติฐาน การก้าหนดนิยมเชิงปฏิบัติการ การทดลอง การตีความหมายข๎อมูล และลงข๎อสรุป และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง ๑๓ ทักษะได๎
๖. มีทักษะการท้างานเป็นกลุํม มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการแสดงความคิดเห็น การออกแบบ
หรือดัดแปลงการทดลองตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ในการท้ากิจกรรมแก๎ปัญหา
๗. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีตํอวิชาวิทยาศาสตร์
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๒ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึก ษา วิ เ คราะห์ อธิ บ าย ความหมายของการวิ จั ย ทางวิท ยาศาสตร์ โครงงานวิท ยาศาสตร์
ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์โครงงานประเภทตํางๆ ปัญหาที่สนใจจะท้าโครงงาน คิดและ
ออกแบบ เลือกวิธีการทดลองที่เหมาะสม การวางแผนด้าเนินงาน เพื่อลงมือปฏิบัติการทดลองได๎อยํางเป็น
ขั้นตอน มีระบบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล สรุปผลและเขียนรายงานตลอดจนน้าเสนอผลงาน และแสดงผล
งานของโครงงานวิทยาศาสตร์ น้าความรู๎ความเข๎าใจและทักษะที่ได๎มาใช๎แก๎ปัญหาอยํางมีระบบ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. นั ก เรี ยนสามารถอธิ บายและปฏิ บั ติกิ จ กรรมเพื่ อ ฝึก ทั ก ษะในการแก๎ ปั ญ หาโดยใช๎ วิ ธี การทาง
วิทยาศาสตร์
๒. อธิบายความหมายและความส้าคัญของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได๎
๓. อธิบายประเภทของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อธิบายขั้นตอนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได๎
๔. คิดและเลือกหัวข๎อเรื่องในการท้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได๎
๕. ศึกษา ค๎นคว๎า ทดลองทดลองเบื้องต๎นเกี่ยวกับเรื่องที่ท้างานวิจัย
๖. เขียนเค๎าโครงงานวิจัยตามหัวข๎อเรื่องในการท้าวิจัยได๎
๗. ลงมือท้างานวิจัยได๎ครบทุกขั้นตอนตามที่วางแผนไว๎ บันทึกผลการวิจัยได๎อยํางละเอียด
๘. จัดกระท้าข๎อมูลและแปลความหมายข๎อมูลของผลงานวิจัยได๎ถูกต๎อง
๙. เขียนรายงานการท้างานวิจัยได๎ถูกต๎อง
๑๐ จัดท้าผังและน้าเสนอผลงานวิจัยได๎ครบถ๎วนถูกต๎อง
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้

49

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๓ การเพาะเลี้ยงเนือ้ เยือ่ พืช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษา เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชที่เกิดจากการงอกของเมล็ดซึ่ง ประกอบด๎วยเซลล์เพียง ๑
เซลล์ สรุปหลักการวําเกิดกระบวนการพัฒนาเซลล์ ๑ เซลล์เป็นต๎นพืชที่สมบูรณ์ได๎
น้าหลักการใช๎ใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การจัดเตรียมอุปกรณ์
และการเตรียมอาหารสังเคราะห์เพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กระบวนการเทคนิ คปลอดเชื้อที่ใช๎ในขั้นตอน
ตําง ๆ ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ท้าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอยํางตํอเนื่อง
และน้ าพื ชที่ ได๎ จ ากการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ พืช ออกจากระบบของการเพาะเลี้ย ง เพื่อ อนุ บ าลและท้ าการ
เพาะปลูกขยายพันธุ์ในสิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมายของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได๎
2. ล้าดับขั้นตอนในการเตรียมอาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได๎
3. ล้าดับขั้นตอนในการเตรียมเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพาะเลี้ยงได๎
4. ล้าดับขั้นตอนหรือบอกรูปแบบในการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืชได๎
5. ล้าดับขั้นตอนในการเคลื่อนย๎ายเนื้อเยื่อพืชจากระบบเดิมไปสูํระบบใหมํได๎
6. บอกชื่อเครื่องมือและหน๎าที่ของเครื่องมือ ที่มีตํอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได๎
7. สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได๎ไมํน๎อยกวํา ๑ ชนิด
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

50

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๔ พันธุกรรมและการอยู่รอด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย เกี่ยวกับ กระบวนการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมน
เดล ลักษณะทางพันธุกรรม มัลติเพิลแอลลีล พอลียีน ยีนในโครโมโซมเพศ ยีนและโครโมโซม พงศาวลี
ยีนเดํน ยีนด๎อย สารพันธุกรรม และคุณสมบัติของสารพันธุกรรม
มิวเทชัน ความผิดปกติของ
โครโมโซมมนุษย์ โรคทางพันธุกรรม พันธุวิศวกรรม จีเอ็มโอและโคลนนิ่ง
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมได๎
๒. อธิบายการถํายทอดการลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดลได๎
๓. บอกความหมายของ ยีน จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ ลักษณะเดํน ลักษณะด๎อย ยีนเดํน และยีนด๎อย
๔. บอกสัดสํวนของจีโนไทป์ ฟีโนไทป์ ของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ มัลติเพิลอัลลีล และโพลียีนได๎
๕. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายรูปรําง ลักษณะ และสํวนประกอบของโครโมโซมได๎
๖. อธิบายและสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับสมบัติของสารพันธุกรรม
๗. อธิบายความหมายของ มิวเทชัน สาเหตุที่ท้าให๎เกิดมิวเทชันของยีนและยกตัวอยําง มิวเทชันที่
เกิดขึน้ ได๎
๘. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายวิธีการ และประโยชน์ของพันธุวิศวกรรม การโคลนนิ่ง และจีเอ็มโอ
๙. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับการน้าความรู๎ และหลักการทางพันธุศาสตร์ไปใช๎ในการ
คัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และจุลินทรีย์ได๎
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๕ เคมีเบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างอะตอม อนุภาคมูลฐานอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์
การจัดเรียงอิเล็กตรอน เวเลนซ์อิเล็กตรอน และเลขอะตอมของธาตุ เพื่อจัดธาตุในตารางธาตุ การจัดเรียง
อิเล็กตรอนกับความเป็นโลหะ อโลหะ จุดเดือด จุดหลอมเหลวของธาตุ พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์
โครงผลึกรํางตาขําย พันธะโลหะ การเกิดปฏิกิริยาเคมี การเขียนและดุลสมการเคมี อยํางงําย การควบคุม
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ้าวัน การค้านวณเกี่ยวกับโมล และปริมาณสารสัมพันธ์เบื้องต๎น
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบาย และเปรียบเทียบ แบบจ้าลองอะตอม แบบตําง ๆ พร๎อมทั้งบอกสาเหตุที่แบบจ้าลอง
อะตอม มีการเปลี่ยนแปลงได๎
๒. อธิ บ ายสมบั ติ ข องอนุ ภ าคมู ล ฐาน อะตอมและการจั ด เรี ย งอิ เ ล็ ก ตรอน พร๎ อ มทั้ ง อธิ บ าย
ความสัมพันธ์ระหวํางจ้านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน กับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
๓. เปรียบเทียบสมบัติของธาตุในหมูํและคาบตําง ๆแนวโน๎มของสมบัติของธาตุในตารางธาตุ และ
สารประกอบของธาตุตามหมูํและตามคาบ
๔. อธิบายการเกิดพันธะไอออนิก สารประกอบไอออนิก การเขียนสูตรและการเขียนชื่อสาร
๕. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์ โมเลกุลโคเวเลนต์ การเขียนสูตรและอํานชื่อสาร
๖. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติบางประการของโลหะ
๗. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีและบอกเกณฑ์ในการพิจารณาการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนเขียน
และดุลสมการเคมีอยํางงํายได๎
๘. ทดลอง และสรุปผลการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม๎ การเกิดสนิมเหล็ก การผุกรํอน การ
เกิดปฏิกิริยาระหวํางกรด – เบส
๙. ทดลอง และวิ เคราะห์ ปัจจั ยที่มี ผลตํ ออัต ราการเกิ ดปฏิ กิริย า ได๎แ กํความเข๎ มข๎น พื้ นที่ผิ ว
อุณหภูมิ และ ตัวเรํงปฏิกิริยาและอธิบายประโยชน์ของการควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ้าวัน
๑๐. ค้านวณหามวลอะตอม มวลโมเลกุล จ้านวนอนุภาค โมล มวลสารและปริมาตรของแก๏สที่ STP
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๖ การเคลื่อนที่ แรง และพลังงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
ศึกษา ค๎นคว๎า วิเคราะห์ อธิบาย และค้านวณ เกี่ยวกับ เครื่องกล เครื่องผํอนแรงตําง ๆ หา
ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเรํง มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ของ นิวตัน ความดัน
แรงดัน แรงลอยตัว หลักของอาร์คิมิดิส ของไหล กระแสไฟฟูา กฎของโอห์ม การหาคําความต๎านทาน
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายความหมายเกี่ยวกับแรง และน้าความรู๎เกี่ยวกับแรงมาใช๎อธิบาย การท้างานของเครื่องกล
เครื่องผํอนแรงตํางๆ
๒. อธิบายหลักการท้างานของ คานชนิดตํางๆ พร๎อมทั้ง ค้านวณหาคําปริมาณที่เกี่ยวข๎องกับ
สถานการณ์ที่ก้าหนดให๎ได๎
๓. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเรํง พร๎อม
ทั้งค้านวณหาคําปริมาณที่เกี่ยวข๎องกับ สถานการณ์ที่ก้าหนดให๎ได๎
๔. มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พร๎อมทั้ง ค้านวณหาคําปริมาณที่
เกี่ยวข๎องกับ สถานการณ์ที่ก้าหนดให๎ได๎
๕. มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถอธิบายความหมายของความหนาแนํนของสาร
ความดัน
แรงดันน้าความรู๎เกี่ยวกับความดัน ไปค้านวณ หาคําปริมาณที่เกี่ยวข๎องกับ สถานการณ์ที่
ก้าหนดให๎ได๎
๖. อธิบายแรงลอยตัวและน้าหลักของอาร์คมิดิส อธิบายการจม การลอยของวัตถุในของเหลว
๗. อธิบายของไหลที่เป็นอุดมคติ อัตราการไหล หาคําปริมาณที่เกี่ยวข๎องกับ สถานการณ์ที่ก้าหนด
๘. อธิบายเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟูา แรงเคลื่อนไฟฟูา การน้าไฟฟูาในตัวน้า กฎของโอห์ม การ
หาคําความต๎านทานรวมที่ตํอแบบตํางๆ หาคําปริมาณ
เกี่ยวข๎องกับสถานการณ์ที่ ก้าหนดให๎ได๎
๙. สามารถฝึกปฏิบัติการตํางๆ โดนใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสร๎างองค์ความรู๎
ได๎อยํางเหมาะสมถูกต๎อง
๑๐. มีระเบียบ วินัย ตรงตํอเวลา มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน๎าที่ เข๎ารํวมกิจกรรมที่ก้าหนดให๎
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๗ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึ ก ษา ความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งองค์ ป ระกอบตํ า งๆในสภาพแวดล๎ อ มธรรมชาติ ไ ด๎ แ กํ ดิ น น้้ า
บรรยากาศ สิ่งที่ปกคลุมดินและสิ่งมีชีวิตเพื่อให๎เข๎าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ ปรากฏการณ์ รวมทั้งแนวโน๎ม
ตํางๆที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมและมีผลตํอเนื่องมาถึงคุณภาพชีวิตแลความ
เป็นอยูํของมนุษย์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายองค์ประกอบหลักของโลก ความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบตํางๆของโลกทั้งระบบ
๒. ส้ารวจและสังเกตสภาพแวดล๎อมธรรมชาติ และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
ธรรมชาติ
๓. ก้าหนดปัญหา วิเคราะห์ ตั้งค้าถามวิจัย และเลือกค้าถามวิจัยจากผลการส้ารวจสภาพแวดล๎อมธรรมชาติ
เพื่อไปสูํการวิจัยได๎
๔. เขียนหลักการ เหตุผล ที่มา และจุดประสงค์ของการด้าเนินงานวิจัยได๎
๕. สืบค๎นข๎อมูลรวบรวมความรู๎ที่เกี่ยวข๎องเพื่อไปสูํการวางแผนการวิจัย
๖. เลือกเครื่องมือ และใช๎เครื่องมือในการตรวจวัดสิ่งแวดล๎อมได๎ถูกต๎องและสอดคล๎องกับงานวิจัย
๗. ใช๎เครื่องมือในการตรวจวัด หาข๎อมูลที่ต๎องการทราบได๎อยํางถูกต๎อง และเหมาะสม
๘. วางแผนท้างานวิจัย ตามข๎อค้าถามที่ต๎องการหาค้าตอบและเขียนปฏิทินการด้าเนินงานวิจัยได๎
๙. เขียนเค๎าโครงงานวิจัยตามแบบที่ก้าหนดได๎ถูกต๎องครอบคลุมและครบถ๎วนตามแบบแผน
๑๐. น้าเสนอเค๎าโครงงานวิจัย อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการที่ใช๎ในการด้าเนินงานวิจัยให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้
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ว๒๐๒๑๒ ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาปริมาณกายภาพ หนํวยในระบบเอสไอ คณิตศาสตร์ที่ใช๎ในวิชาฟิสิกส์เบื้องต๎น หลักการ
พื้นฐานของการเคลื่อนที่ในเรื่อง ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเรํง แรงที่กระท้าตํอวัตถุใน
สนามโน๎มถํวงและการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน๎มถํวง แรงที่กระท้าตํออนุภาคที่มีประจุไฟฟูาในสนามไฟฟู า
และสนามแมํเหล็ก รวมทั้งแรงนิวเคลียร์ในนิวเคลียส และการใช๎ประโยชน์จากแรงและการเคลื่อนที่แบบตํางๆ
ศึกษาหลักการพื้นฐานของพลังงานในเรื่ององค์ประกอบของคลื่น สมบัติของคลื่น เสียงและการได๎ยิน มลพิษ
ทางเสียง สเปกตรัมคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา กัมมันตภาพรังสี รังสีในชีวิตประจ้าวัน ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงาน
นิวเคลียร์ และการใช๎ประโยชน์ในทางสร๎างสรรค์ ผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่ อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพ หนํวยในระบบเอสไอ และ
คณิตศาสตร์ส้าหรับวิชาฟิสิกส์
๒. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเรํงของ
การเคลื่อนที่ในแนวตรง
๓. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน๎มถํวง การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในสนามไฟฟูา สนามแมํเหล็ก และน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
๔. อธิบายสมบัติของคลื่นกล อธิบายความสัมพันธ์ระหวําง อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น
๕. สืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่มีตํอสุขภาพของมนุษย์ และการเสนอวิธีปูองกัน
๖. อธิบายคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา สเปกตรัมคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา และน้าเสนอผลการสืบค๎น ข๎อมูล
เกี่ยวกับประโยชน์ และการปูองกันอันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
๗. อธิบายความหมายของธาตุกัมมันตรังสี อธิบายชนิด สมบัติของกัมมันตภาพรังสี การใช๎
ประโยชน์ ผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
๘. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหวํางมวลกับพลังงาน
๙. สืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับพลังงานที่ได๎จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ โรงไฟฟูานิวเคลียร์ และ ผลกระทบ
ตํอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อม
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ว๒๐๒๐๙ ไฟฟ้าเบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาหลักการของไฟฟูาเบื้องต๎นและแมํเหล็กเบื้องต๎น ความจุและตัวเก็บประจุ ความต๎าน
และตัวต๎านทาน กฎของโอห์ม สภาพต๎านทานและสภาพน้าไฟฟูา การวิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสตรง
อยํางงํายการหาพลังงานไฟฟูาที่ใช๎ในเครื่องใช๎ไฟฟูา สนามแมํเหล็ก ความสัมพันธ์ระหวํางแมํเหล็ก
และไฟฟูาหลักการของมอเตอร์ กฎการเหนี่ยวน้าแมํเหล็กไฟฟูาของฟาราเดย์ และวิธีการประหยัด
พลังงานไฟฟูา
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ มี
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิด
และแก๎ปัญ หา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่ง ที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไ ปใช๎ในชีวิตประจ้าวั น มีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายการเหนี่ยวน้าไฟฟูา
๒. อธิบายความจุ หลักการท้างานของตัวเก็บประจุและผลการตํอตัวเก็บประจุแบบอนุกรมหรือขนาน
๓. อธิบายความต๎านทาน หลักการท้างานของตัวต๎านทานและผลการตํอตัวต๎านทานแบบอนุกรมหรือขนาน
๔. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟูาในตัวกลาง และวิเคราะห์หากระแสไฟฟูาในลวดตัวน้าโลหะ
๕. อธิบายกฎของโอห์ม และการใช๎กฎของโอห์ม
๖. อธิบายพลังงานไฟฟูาและก้าลังไฟฟูาในวงจร
๗. วิเคราะห์และหาปริมาณทางไฟฟูาในวงจรไฟฟูากระแสตรงอยํางงําย
๘. อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน้า กฎของฟาราเดย์
๙. อภิปราย อธิบาย สรุปเกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟูา
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๐๒๑๐ ความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ก้ า เนิ ด ของชี วิ ต
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ
๒. อธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมูํของสิ่งมีชีวิต ชื่อของสิ่งมีชีวิต และการ
ระบุชนิด
๓. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับก้าเนิดของชีวิต การก้าเนิดเซลล์โพรคาริโอตและเซลล์ยูคาริโอต
๔. ทดลอง อภิปราย อธิบายและสรุปเกณฑ์ที่ใช๎ในการจ้าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นโดเมนและอาณาจักร ลักษณะ
ที่เหมือนและแตกตํางกันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา
๕. ทดลอง อภิปราย อธิบายและสรุปเกณฑ์ที่ใช๎ในการจ้าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นโดเมนและอาณาจักร ลักษณะ
ที่เหมือนและแตกตํางกันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาและฟังไจ
๖. ทดลอง อภิปราย อธิบายและสรุปเกณฑ์ที่ใช๎ในการจ้าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นโดเมนและอาณาจักร ลักษณะ
ที่เหมือนและแตกตํางกันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว์
๗. อภิปราย อธิบายและน้าเสนอคุณคําของความหลากหลายทางชีวภาพกับการใช๎ประโยชน์ของมนุษย์ ที่มี
ผลตํอสังคม และสิ่งแวดล๎อม
๘. อภิปราย และน้าเสนอสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและผลกระทบจากการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๐๒๑๑ โครงงานทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ กระบวนการท้ า งานของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ การ
ตั้งสมมติฐานจากปัญหา หรือสถานการณ์ ออกแบบการทดลองก้า หนดและควบคุมตัวแปร ก้าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ ออกแบบวิธีการทดลอง เลือกใช๎อุปกรณ์ และการปฏิบัติการทดลอง บันทึกข๎อมูล สรุปผลข๎อมูล
วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ การคิดวางแผนการทดลอง จัดท้าเค๎าโครงงานวิทยาศาสตร์ การออกแบบ
ดัดแปลงการทดลอง ก้าหนดวัสดุอุปกรณ์ตํางๆในการปฏิบัติกิจกรรมแก๎ปัญหา
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ และกระบวนการท้างานของนักวิยาศาสตร์
๒. อธิบาย การตั้งสมมติฐานจากปัญหา หรือสถานการณ์ตํางๆ
๓. ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยมีการก้าหนดและควบคุมตัวแปรตํางๆ และก้าหนด นิยาม
เชิงปฏิบัติการ
๔. ออกแบบวิธีการทดลอง เลือกใช๎อุปกรณ์ และลงมือท้าการทดลอง
๕. บันทึกข๎อมูลที่สามารถ อํานเข๎าใจงําย และสรุปผลของข๎อมูลจากการศึกษาทดลอง
๖. วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ และมีแนวคิดในการวางแผนการทดลอง รวมถึงจัดท้าเค๎าโครงงาน
วิทยาศาสตร์
๗. อภิปราย อธิบาย ออกแบบหรือดัดแปลงการทดลอง ตลอดจน วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ในการท้ากิจกรรม
แก๎ปัญหา
๘. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก๎ปัญหาโดยใช๎ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู๎
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ว๒๐๒๑๒ วิทยาศาสตร์การอาหาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับ ประเภทของสารอาหาร องค์ประกอบทางเคมีในสารอาหาร สารปนเปื้อนอาหาร สาร
บอแรกซ์ ผงชูรส การตรวจสอบสารอาหาร สารปนเปื้ อน โทษของสารปนเปื้อน การค้านวณหาปริมาณ
พลังงานในสารอาหาร และ การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกาย
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู๎ การ
ส้ารวจตรวจสอบ สังเกต คิดวิเคราะห์ อภิปราย ใช๎เทคโนโลยีสืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ สรุปผล
เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
การเลือกรับข๎อมูลอยํางมีเหตุมีผลรอบคอบ สามารถน้าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎ มีจิตวิทยาศาสตร์ และ
จริยธรรม ในการใช๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางมีคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
๑. สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับ สารอาหาร สารปนเปื้อนอาหาร
๒. ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุป เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมี ในสารอาหาร
๓. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับ สารปนเปื้อน สารบอแรกซ์ ผงชูรส
๔. ทดลอง ตรวจสอบ สารปนเปื้อนในอาหาร
๕. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ โทษของสารปนเปื้อน
๖. อธิบายปริมาณพลังงานในสารอาหาร ประเภทตํางๆ
๗. สืบค๎นข๎อมูล ส้ารวจตรวจสอบ อภิปรายและสรุป เกี่ยวกับปริมาณพลังงานในสารอาหารประเภทตํางๆ
๘. อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ข๎อมูล เพื่อเลือกอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกาย
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๐๒๑๓ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาหลักการสํงเสริมสุขภาพและความยืนยาวของชีวิต ตั้งแตํสาเหตุของการเกิดโรค วิธีปูองกันและ
ก้าจัดเชื้อโรคของรํางกาย การเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันโรค พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ประโยชน์และ
ข๎อควรระวั ง ในการใช๎ย าสมุ นไพร การใช๎ยาสามัญ ประจ้า บ๎านและยาอื่น ๆ วัตถุ อาหารและองค์ป ระกอบ
ความส้าคัญหน๎าที่และประโยชน์ของวัตถุอาหาร หลักการบริโภคอาหาร และหลักการค้านวณปริมาณของวัตถุ
อาหารที่รํางกายควรได๎รับ อาหารส้าหรับผู๎ปุวย สารพิษในอาหารและความรู๎ทางด๎านการแพทย์ประยุกต์ที่
เกี่ยวข๎องกับโภชนาการ การออกก้าลังกายรูปแบบตํางๆ การดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน ความก๎าวหน๎าใน
การวินิจฉัยและรักษาโรค
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบาย และสรุปหลักการสํงเสริมสุขภาพและความยืนยาวของชีวิต
๒. วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปตั้งแตํสาเหตุของการเกิดโรค วิธีปูองกันและก้าจัดเชื้อโรคของรํางกาย การ
เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันโรค
๓. สืบค๎นข๎อมูล ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ประโยชน์และข๎อควร
ระวังในการใช๎ยาสมุนไพร
๔. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบาย และสรุปการใช๎ยาสามัญประจ้าบ๎านและยาอื่นๆ
๕. วิเคราะห์ อธิบายและสรุปสารอาหารและองค์ประกอบความส้าคัญหน๎าที่และประโยชน์ของสารอาหาร
๖. ทดลอง อภิปราย และสรุปหลักการบริโภคอาหาร และหลักการค้านวณปริมาณของวัตถุอาหารที่รํางกาย
ควรได๎รับ
๗. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปอาหารส้าหรับผู๎ปุวยและสารพิษในอาหาร
๘. อภิปราย อธิบาย และน้าเสนอความรู๎ทางด๎านการแพทย์ประยุกต์ที่เกี่ยวข๎องกับโภชนาการ การออกก้าลัง
กายรูปแบบตํางๆ
๙. แสดงผลงาน เขียนรายงาน หรืออธิบายการดูแลรักษาสุขภาพ ความก๎าวหน๎าในการวินิจฉัยและรักษาโรค
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้
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ว๒๐๒๑๔ ชีววิทยาน่ารู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ กล๎องจุลทรรศน์ การล้าเลียงสารผํานเซลล์ การรักษา
ดุลยภาพของน้้าในพืช การรักษาดุลยภาพของน้้าและแรํธาตุในสิ่ง มีชีวิต การรักษา
ดุลยภาพของน้้า
และสารตํางๆ ในรํางกาย การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในรํางกาย การรักษา
ดุลยภาพของอุณหภูมิ
ภายในรํางกาย การปูองกัน ท้าลายเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม ความผิดปกติของระบบภูมิคุ๎มกัน
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับหน๎าที่และความส้าคัญของโครงสร๎างของเซลล์สิ่งมีชีวิต
๒. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เกี่ยวกับสํวนประกอบและหลักการท้างานของกล๎องจุลทรรศน์
๓. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับการล้าเลียงสารผํานเยื่อหุ๎มเซลล์และการล้าเลียงสาร
โดยการสร๎างถุงจากเยื่อหุ๎มเซลล์
๔. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของน้้าในพืช และการรักษาดุลย
ภาพของน้้าและแรํธาตุในสิ่งมีชีวิต
๕. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของน้้าและสารตํางๆ
ในรํางกาย
๖. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของกรด-เบส และ
อุณหภูมภิ ายในรํางกาย
๗. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับการปูองกัน ท้าลายเชื้อโรค และ
สิ่งแปลกปลอม
๘. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ๎มกัน
วิธีการปูองกันและดูแลสุขภาพ เพื่อให๎ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ๎มกัน
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้
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ว๒๐๒๑๕ เคมีรอบรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย และทดลองเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา
เคมี การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเข๎มข๎น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเรํงและตัวยับยั้งปฏิกิริยา
ตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการด้าเนินไปของปฏิกิริยา ผลของสารเคมีและปฏิกิริยาเคมีที่มีตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม และน้าความรู๎เรื่องอัตราเคมีไปใช๎ประโยชน์ สารละลายกรด – เบส ทฤษฎีกรด – เบส
คูํกรด – เบส การแตกตัวของกรด - เบสการแตกตัวเป็ นไอออนของน้้า pH ของสารละลาย อินดิเคเตอร์
ส้าหรับกรด- เบส สารละลายกรด – เบสในชีวิตประจ้าวันและในสิ่งมีชีวิต สารประกอบไฮโดรคาร์บอน กรด
อินทรีย์ และแอลกอฮอล์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้า ความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม

๑.
๒.
๓.

๔.

๕.

ผลการเรียนรู้
ทดลอง อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจ้าวัน
รวมทัง้ อธิบายผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และน้า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
ส้ารวจตรวจสอบและบอกสมบัติของสารละลายอิเล็กโตรไลต์สารละลายนอนอิเล็กโตรไลต์และระบุ
ประ เภทของสารอิเล็กโตรไลต์ และทดลองอธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรือเบสละลายน้้า พร๎อม
ทั้งระบุชนิดของไอออนที่ท้าให๎สารละลายแสดงสมบัติที่เป็นกรดหรือเบส
ทดลอง และอธิบายความหมายของกรด – เบส ตามทฤษฎีกรด -เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด ลาวรี และลิวอิส อธิบายสมบัติกรดหรือเบส ตามทฤษฎีกรด - เบส พร๎อมทั้งระบุโมเลกุลหรือไอออนที่
เป็นคูํกรด- เบส ในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด - เบสของเบรินสเตด – ลาวรีได๎
อธิบายความ สามารถในการแตกตัวของกรดแกํ เบสแกํ กรดอํอน เบสอํอน และค้านวณหาความเข๎ม
ข๎นของ H+ O และ OH- และค้านวณหาความเข๎มข๎นของH+O และ OH- ในสารละลายได๎
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๖. ค้านวณหา pH ของสารละลายเมื่อทราบความเข๎มข๎นของ H + O และ OH- และบอกความเป็น
กรด – เบสของสารละลายจากคํา pH และ อธิบายเหตุผลที่ท้าให๎อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีและใช๎ชํวงการ
เปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บอก pH หรือความเป็นกรด–เบสของสารละลาย
๗. อธิบายความหมายของ pH หรือความเป็นกรด – เบสของสารละลายในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม และ
น้าวิธีการปรับปรุงความเป็นกรด-เบสของสารไปใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ้าวันได๎
๘. อธิบายเกี่ยวกับความหมาย การเขียนสูตรโมเลกุล สูตรโครงสร๎าง และศึกษาปฏิกิริยาเคมี ของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน กรดอินทรีย์ และ แอลกอฮอล์

รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้
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รายวิชาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึ ก ษา สื บ ค๎ น ข๎ อ มู ล อธิ บ าย อภิ ป ราย ความสั ม พั น ธ์ ข องสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ บ นโลกกั บ ความ
หลากหลายของไบโอม และ ยกตัวอยํางไบโอมชนิดตํางๆ สาเหตุและยกตัวอยํางการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
ระบบนิเวศ ยกตัวอยํางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพ และทางชีวภาพที่มีผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล๎อม พร๎อมทั้งน้าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก๎ไขปัญ หาสิ่ง แวดล๎อม
โครงสร๎างและสมบัติของเยื่อหุ๎มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการล้าเลียงสาร และเปรียบเทียบการล้าเลียงสารผํานเยื่อหุ๎ม
เซลล์แบบตํางๆ การควบคุมดุลยภาพของน้้าและสารในเลือดโดยการท้างานของไต การควบคุมดุลยภาพของ
อุณหภูมิภายในรํางกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล๎ามเนื้อโครงรําง เขียนแผนผังเกี่ยวกับการ
ตอบสนองของรํางกายแบบไมํจ้าเพาะและแบบจ้าเพาะตํอสิ่ง แปลกปลอมของรํางกาย ยกตัวอยํางโรคหรือ
อาการที่ เกิด จากความผิด ปกติ ของระบบภู มิคุ๎ม กัน ภาวะภูมิ คุ๎ มกั นบกพรํ องที่ มีสาเหตุ มาจากติ ดเชื้ อ HIV
ทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได๎ ยกตัวอยํางเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์จากสารตํางๆที่
พืชบางชนิดสร๎างขึ้นออกแบบการทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช
สารควบคุ มการเจริ ญเติ บ โตของพื ช ที่ มนุ ษ ย์สั ง เคราะห์ขึ้ น และยกตั ว อยํ า งการน้ ามาประยุ กต์ ใ ช๎ ในด๎ า น
การเกษตรของพืช การตอบสนองของพืชตํอสิ่งเร๎าในรูปแบบตํางๆที่มีผลตํอการด้ารงชีวิตความสัมพันธ์ระหวําง
ยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม หลักการถํายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด๎วยยีนที่อยูํบน
โครโมโซมเพศ และมัลติเปิลแอลลีล ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงล้าดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอ ตํอการแสดง
ลักษณะของสิ่มีชีวิต ยกตัวอยํางการน้ามิวเทชันไปใช๎ประโยชน์ผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีตํอมนุษย์และ
สิ่งแวดล๎อม ยกตัวอยํางความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๓๐๑๐๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของ
ไบโอม และ ยกตัวอยํางไบโอมชนิดตํางๆ
๒. สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายสาเหตุและยกตัวอยํางการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ
๓. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและยกตัวอยํางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพ และ
ทางชีวภาพที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
๔. สืบค๎นข๎อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
พร๎อมทั้งน้าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม
๕. อธิบายโครงสร๎างและสมบัติของเยื่อหุ๎มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการล้าเลียงสาร และเปรียบเทียบการ
ล้าเลียงสารผํานเยื่อหุ๎มเซลล์แบบตํางๆ
๖. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้้าและสารในเลือดโดยการท้างานของไต
๗. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในรํางกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และ
กล๎ามเนื้อโครงรําง
๘. อธิบายและเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของรํางกายแบบไมํจ้าเพาะและแบบจ้าเพาะตํอสิ่ง
แปลกปลอมของรํางกาย
๙. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและยกตัวอยํางโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ๎มกัน
๑๐. อธิบายภาวะภูมิคุ๎มกันบกพรํองที่มีสาเหตุมาจากติดเชื้อ HIV
๑๑. ทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได๎
๑๒. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และยกตัวอยํางเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์จากสารตํางๆที่พืชบางชนิดสร๎างขึ้น
๑๓. ออกแบบการทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช
๑๔. สืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น และยกตัวอยําง
การน้ามาประยุกต์ใช๎ในด๎านการเกษตรของพืช
๑๕. สังเกตและอธิบายการตอบสนองของพืชตํอสิ่งเร๎าในรูปแบบตํางๆที่มีผลตํอการด้ารงชีวิต
๑๖. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
๑๗. อธิบายหลักการถํายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด๎วยยีนที่อยูํบนโครโมโซมเพศ และมัลติเปิลแอลลีล
๑๘. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงล้าดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอ ตํอการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต
๑๙. สืบค๎นข๎อมูลและยกตัวอยํางการน้ามิวเทชันไปใช๎ประโยชน์
๒๐. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม
๒๑. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและและยกตัวอยํางความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ
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คาอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)
ว๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ทดลอง อภิปราย เกี่ยวกับธาตุ สารประกอบ แบบจ้าลอง
อะตอม จ้า นวนโปรตอน นิ วตรอน และอิเ ล็กตรอนของอะตอมและไอออน สัญ ลัก ษณ์นิ วเคลี ยร์ของธาตุ
ไอโซโทป การจัดเรียงธาตุและท้านายแนวโน๎มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ พันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุล
ของสาร ความสัมพันธ์ระหวํางจุดเดือด จุดหลอมเหลว สถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคของสาร
การละลายของสาร สารละลายอิเล็กโทรไลต์ สารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน การเกิดพอลิเมอร์
สมบัติของพอลิเมอร์ เทอร์มอพลาสติกและ เทอร์มอเซตพลาสติก การน้าพอลิเมอร์ไปใช๎ประโยชน์ ผลที่เกิด
จากการผลิตและใช๎พอลิเมอร์ตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มี ผลตํออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีเคมี ปฏิกิริยาเคมีที่ใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันหรือในอุตสาหกรรม ปฏิกิริยารีดอกซ์ สาร
กัมมันตรังสี ค้านวณครึ่งชีวิตของสารกัมมันตรังสี ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการปูองกันอันตรายที่เกิด
จากกัมมันตภาพรังสี
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สังเกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิ น ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๓๐๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. ระบุวําสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยูํในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี
๒. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตํางของแบบจ้าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ้าลองอะตอมแบบ
กลุํมหมอก
๓. ระบุจ้านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว
๔. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป
๕. ระบุหมูํและคาบของธาตุและระบุวําธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุํมธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุํม
ธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ
๖. เปรียบเทียบสมบัติการน้าไฟฟูา การให๎และรับอิเล็กตรอนระหวํางธาตุในกลุํมโลหะกับอโลหะ
๗. สืบค๎นข๎อมูลและน้าเสนอตัวอยํางประโยชน์ อันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน
๘. ระบุวําพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคูหํ รือพันธะสาม และระบุจ้านวนคูํอิเล็กตรอนระหวําง
อะตอมคูํรํวมพันธะ จากสูตรโครงสร๎าง
๙. ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด๎วย ๒ อะตอม
๑๐. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได๎จากสูตรโครงสร๎าง
๑๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหวํางโมเลกุลตามสภาพขั้ว
หรือ การเกิดพันธะไฮโดรเจน
๑๒. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบ ไอออนิก
๑๓. ระบุวําสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไมํแตกตัว พร๎อมให๎เหตุผลและระบุวําสารละลายที่ได๎เป็น
สารละลาย อิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์
๑๔. ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนวําอิ่มตัวหรือไมํอิ่มตัวจากสูตรโครงสร๎าง
๑๕. สืบค๎นข๎อมูลรีเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหวํางพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น
๑๖. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบสจากโครงสร๎างของสารประกอบอินทรีย์
๑๗. อธิบายสมบัติการละลายในตัวทาละลายชนิดตําง ๆ ของสาร
๑๘. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและ เทอร์มอเซต
ของพอลิเมอร์ และการนาพอลิเมอร์ไปใช๎ประโยชน์
๑๙. สืบค๎นข๎อมูลและนาเสนอผลกระทบของการใช๎ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
พร๎อมแนวทางปูองกันหรือแก๎ไข
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๒๐. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต๎น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยา
เคมี
๒๑. ทดลองและอธิบายผลของความเข๎มข๎น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเรํงปฏิกิริยา ที่มีผลตํออัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี
๒๒. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมีที่ใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน
หรือในอุตสาหกรรม
๒๓. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์
๒๔. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และค้านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี
๒๕. สืบค๎นข๎อมูลและน้าเสนอตัวอยํางประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการปูองกันอันตรายที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังสี
รวมทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาปริมาณทางฟิสิกส์ ความหมายของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่ออธิบายระยะทาง การกระจัด
อัตราเร็ว ความเร็ว และความเรํง ศึกษาการหาแรงลัพธ์ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏแรงดึงดูดระหวํางมวล
การเคลื่ อนที่ แบบตํา งๆ ธรรมชาติข องแรงที่กระท้า ตํอ วัตถุ อธิ บายการเกิ ดอีเ อ็ม เอฟ ปฏิ กิริ ยานิ วเคลีย ร์
พลังงานในชีวิตประจ้าวัน คุณสมบัติของคลื่น ปรากฏการณ์ทางเสียง แสง คลื่นแมํเหล็กไฟฟูาและหลักการ
ท้างาน รวมทั้งน้าความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ประโยชน์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๓๐๑๐๓ วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. วิเคราะห์และแปลความหมายข๎อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบายความเรํงของวัตถุ
๒. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยูํในระนาบเดียวกันที่กระท้าตํอวัตถุโดยการ
เขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์
๓. สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความเรํงของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระท้าตํอวัตถุและมวล
ของวัตถุ
๔. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวํางวัตถุคูํหนึ่งๆ
๕. สังเกตและอธิบายผลของความเรํงที่มีตํอการเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถุได๎แกํ การเคลื่อนที่แนวตรง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น
๖. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายแรงโน๎มถํวงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุตํางๆ รอบโลก
๗. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแมํเหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟูา
๘. สัง เกตและอธิบายแรงแมํเหล็กที่กระท้า ตํออนุภาคที่มีประจุไฟฟูาที่เคลื่อนที่ในสนาม แมํเหล็ก และแรง
แมํเหล็กที่กระท้าตํอลวดตัวน้าที่มีกระแสไฟฟูาผํานในสนามแมํเหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการท้างานของ
มอเตอร์
๙. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอยํางการน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
๑๐. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายแรงเข๎มและแรงอํอน
๑๑. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชันและความสัมพันธ์ระหวํางมวลกับพลังงานที่
ปลดปลํอยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน
๑๒. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูารวมทั้งสืบค๎นและอภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่น้ามาแก๎ปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการทางด๎านพลังงาน
๑๓. สังเกตและอธิบายการสะท๎อน การหักเหการเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น
๑๔. สังเกตและอธิบายความถี่ธรรมชาติการสั่นพ๎อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ๎อง
๑๕. สังเกตและอธิบายการสะท๎อน การหักเหการเลี้ยวเบนและการรวมคลื่นของคลื่นเสียง
๑๖. สืบค๎นข๎อมู ลและอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎มเสียงกับระดับเสียงและผลของความถี่กับระดับ
เสียงที่มีตํอการได๎ยินเสียง
๑๗. สังเกตและอธิบายการเกิดเสียงสะท๎อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ๎องของเสียง
๑๘. สืบค๎นข๎อมูลและยกตัวอยํางการน้าความรู๎เกี่ยวกับเสียงไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน
๑๙. สังเกตและอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี
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๒๐. สังเกตและอธิบายการท้างานของแผํนกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสีและการน้าไปใช๎ประโยชน์
ในชีวิตประจ้าวัน
๒๑. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา สํวนประกอบคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา และหลักการท้างานขอ ง
อุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
๒๒. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาในการสํงผํานสารสนเทศและเปรียบเทียบ
การสื่อสารด๎วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๑๐๔ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลก ตั้งแตํเกิดจนถึงปัจจุบัน การแบํงโครงสร๎าง ของโลก
โดยยึดหลักฐานทางธรณี และฟิสิกส์ ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล๎อมสภาพ
เหตุการณ์ในอดีตของโลก จากหลักฐานที่ปรากฏอยูํบนหิน ซากดึก ด้าบรรพ์ชนิดของหิน โครงสร๎างทาง
ธรณีวิทยา ล้าดับชั้นหิน ประโยชน์ของข๎อมูลทางธรณีวิทยา การเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี่
ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ การสํงดาวเทียม ประโยชน์ของดาวเทียมชนิดตํางๆ การส้ารวจอวกาศ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๓๐๑๐๔ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. อธิบายการก้าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
ชํวงเวลาตําง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ
๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง จากความ สัมพันธ์ระหวํางความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี
รวมทั้งข๎อมูลการค๎นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ
๓. อธิบายโครงสร๎างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช๎างเผือก และระบุต้าแหนํงของระบบสุริยะพร๎อม
อธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช๎างเผือกของคนบนโลก
๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดย
แสดงการเปลี่ยนแปลง ความดัน อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษ์กํอนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์
๕. ระบุปัจจัยที่สํงผลตํอความสํองสวํางของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางความสํองสวํางกับโชติ
มาตรของดาวฤกษ์
๖. อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์
๗. อธิบายลาดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต๎น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาว
ฤกษ์
๘. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบํงเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดาวเคราะห์ที่
เอื้อตํอการดารงชีวิต
๙. อธิบายโครงสร๎างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ นาเสนอ
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีตํอโลกรวมทั้งประเทศไทย
๑๐. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายการส้ารวจอวกาศโดยใช๎กล๎องโทรทรรศน์ในชํวงความยาวคลื่นตําง ๆ ดาวเทียม
ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนาเสนอแนวคิดการนาความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช๎ในชีวิต
ประจาวันหรือในอนาคต
๑๑. อธิบายการแบํงชั้นและสมบัติของโครงสร๎างโลก พร๎อมยกตัวอยํางข๎อมูลที่สนับสนุน
๑๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผํนธรณี
๑๓. ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยตํอของแผํนธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผํนธรณี พร๎อม
ยกตัวอยํางหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ
๑๔. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนาเสนอ
แนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย
๑๕. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความ รุนแรง และผลจากแผํนดินไหว รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพื้นที่
เสี่ยงภัย ออกแบบและนาเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย
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๑๖. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ
น้าเสนอแนวทาง การเฝูาระวังและการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย
๑๗. อธิบายปัจจัยส้าคัญที่มีผลตํอการได๎รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกตํางกันในแตํละบริเวณของโลก
๑๘. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกตํางของความกดอากาศ
๑๙. อธิบายทิศทาง การเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลหมุนรอบตัวเองของโลก
๒๐. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีตํอภูมิอากาศ
๒๑. อธิบายปัจจัยที่ทาให๎เกิดการหมุนเวียนของน๎าผิวหน๎าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน๎า
ผิวหน๎าในมหาสมุทร
๒๒. อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน๎าผิวหน๎าในมหาสมุทรที่มีตํอลักษณะภูมิอากาศ ลมฟูา
อากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อม
๒๓. อธิบายปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร๎อมทั้งนาเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรม
ของมนุษย์ที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
๒๔. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟูาอากาศที่ส้าคัญจากแผนที่อากาศ และนาข๎อมูลสารสนเทศตําง ๆ มา
วางแผนการด้าเนินชีวิตให๎สอดคล๎องกับสภาพลมฟูาอากาศ
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๑๐๕ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ปัญหา ความต๎องการ รวมทั้งประเมิน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตํอมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมพร๎อมน้าข๎อมูลมาวิเคราะห์ แนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับ
ปัญหาที่มีความซับซ๎อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการเทคนิคในการแก๎ปัญหาโดยค้านึงถึงความถูกต๎องด๎านทรัพย์สิน
ทางปัญญารวมทั้งออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ้าเป็น
พร๎อมน้าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจด๎วยเทคนิค หรือวิธีการที่ หลากหลาย โดยใช๎ซอฟต์แวร์ชํวย
ในการออกแบบวางแผนขั้นตอนการท้างานและด้าเนินการน้าข๎อมูลที่ได๎มาทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ ให๎
เหตุผลของปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข น้าเสนอผลการแก๎ปัญหารวมทั้ง
เสนอแนวทางการพั ฒ นาตํ อ ยอดโดยใช๎ ค วามรู๎ ทั ก ษ ะเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ กลไกไฟฟู า
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ซับซ๎อน เหมาะสม ปลอดภัยมาประยุกต์ใช๎แนวคิดเชิง ค้านวณในการพัฒนา
โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยํางสร๎างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๓๐๑๐๕ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ว ๔.๑ ม.๔/๑ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ รวมทั้ง ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตํอมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
ว ๔.๑ ม.๔/๒ ระบุปัญหาหรือความต๎องการที่มีผลกระทบตํอสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข๎องกับปัญหาที่มีความซับซ๎อนเพื่อ สังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก๎ปัญหา โดยค้านึงถึงความถูกต๎อง
ด๎านทรัพย์สินทางปัญญา
ว ๔.๑ ม.๔/๓ ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข๎อมูลที่จ้าเป็น ภายใต๎
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยูํ น้าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจด๎วยเทคนิค หรือวิธีการที่หลากหลาย
โดยใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท้างาน และด้าเนินการแก๎ปัญหา
ว ๔.๑ ม.๔/๔ ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให๎เหตุผลของปัญหาหรือข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นภายใต๎ กรอบ
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข และน้าเสนอผลการแก๎ปัญหา พร๎อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาตํอยอด
ว ๔.๑ ม.๔/๕ ใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีที่ซับซ๎อนในการแก๎ปัญหาหรือ พัฒนางาน ได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และปลอดภัย
ว ๔.๒ ม.๔/๑ ประยุกต์ใช๎แนวคิดเชิงค้านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยําง
สร๎างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๑๐๖ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาการประยุกต์ใช๎ความรู๎และทักษะจากศาสตร์ตํางๆรวมทั้งทรัพยากรในการท้าโครงงานเพื่อ
แก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน และรวบรวม วิเคราะห์ ข๎อมูลโดยใช๎ความรู๎ด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก๎ปัญหาหรือเพิ่มมูลคําให๎กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในชีวิตจริงอยําง
สร๎างสรรค์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๓๐๑๐๖ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ว ๔.๑ ม.๕/๑ประยุกต์ใช๎ความรู๎และทักษะจากศาสตร์ตํางๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการท้าโครงงานเพื่อ
แก๎ปัญหาหรือพัฒนางาน
ว ๔.๒ ม.๕/๑ รวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูล และใช๎ความรู๎ด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก๎ปัญหาหรือเพิ่มมูลคําให๎กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในชีวิตจริงอยํางสร๎างสรรค์
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๑๐๗ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการน้าเสนอและแบํงปันข๎อมูลอยํางปลอดภัย มีจริยธรรม และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตํอการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัด
ว๓๐๑๐๗ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ว ๔.๒ ม.๖/๑ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการน้าเสนอและแบํงปันข๎อมูลอยํางปลอดภัย มีจริยธรรม และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตํอการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
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รายวิชาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่ง มีชีวิต การจัดระบบในสิ่ง มีชีวิต การศึกษาชีววิทยา โดย
อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การน้าความรู๎เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ้าวัน สมบัติและ
โครงสร๎างของสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบ ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต การท้างานของ
เอนไซม์ กล๎องจุลทรรศน์แบบใช๎แสง โครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวนประกอบของเซลล์ การล้าเลียงสารผําน
เซลล์ และการหายใจระดับเซลล์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. อธิบายและสรุปสมบัติที่ส้าคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบใน สิ่งมีชีวิตที่ท้าให๎สิ่งมีชีวิต
ด้ารงชีวิตอยูํได๎
๒. อภิปรายและบอกความส้าคัญของการ ระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหวํางปัญหา สมมติฐาน และวิธีการ
ตรวจสอบ สมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลอง เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
๓. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้้าและบอกความส้าคัญของน้้าที่มีตํอสิ่งมีชีวิต และยกตัวอยํางธาตุ
ชนิดตํางๆ ที่มีความส้าคัญตํอรํางกายสิ่งมีชีวิต
๔. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างของ คาร์โบไฮเดรต ระบุกลุํมของ คาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความส้าคัญของ
คาร์โบไฮเดรตที่มีตํอสิ่งมีชีวิต
๕. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างของ โปรตีน และความส้าคัญของโปรตีนที่มี ตํอสิ่งมีชีวิต
๖. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างของลิพิด และความส้าคัญของลิพิดที่มีตํอสิ่งมีชีวิต
๗. อธิบายโครงสร๎างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและ ความส้าคัญของกรดนิวคลิอิกที่มี
ตํอสิ่งมีชีวิต
๘. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่ เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต
๙. อธิบายการท้างานของเอนไซม์ในการเรํงปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลตํอการท้างานของ
เอนไซม์
๑๐. บอกวิธีการและเตรียมตัวอยําง สิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต๎กล๎อง จุลทรรศน์ใช๎แสง วัดขนาดโดยประมาณ
และวาดภาพที่ปรากฏภายใต๎กล๎อง บอกวิธีการใช๎ และการดูแลรักษากล๎องจุลทรรศน์ใช๎แสงที่ถูกต๎อง
๑๑. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวน ที่หํอหุ๎มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
๑๒. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และระบุชนิด และหน๎าที่ของออร์แกเนล
๑๓. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของ นิวเคลียส
๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบการแพรํ ออสโมซิส การแพรํแบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต
๑๕. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเขียน แผนภาพการล้าเลียงสารโมเลกุลใหญํ ออกจากเซลล์ด๎วยกระบวนการ
เอกโซไซโทซิสและการล้าเลียงสารโมเลกุลใหญํเข๎าสูํเซลล์ด๎วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส
๑๖. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุป ขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะที่มี
ออกซิเจนไมํเพียงพอ
รวม ๑๖ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการแบํงเซลล์แบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส การถํายทอดทางพันธุกรรม
การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล กฎความนําจะเป็น กฎแหํงการแยก และกฎแหํงการรวมกลุํมอยํางอิสระ
การผสมเพื่อทดสอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นสํวนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ศึกษาเกี่ยวกับยีนและเคมี
ของ DNA โครงสร๎างของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หลักฐานที่บํง
บอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ท้าให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ก้าเนิดสปีชีส์ และวิวัฒนาการของมนุษย์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. สังเกตการแบํงนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิสจากตัวอยํางภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์ พร๎อมทั้ง
อธิบายและ เปรียบเทียบการแบํงนิวเคลียสแบบ ไมโทซิสและแบบไมโอซิส
๒. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและสรุปผลการ ทดลองของเมนเดล
๓. อธิบายและสรุปกฎแหํงการแยกและกฎ แหํงการรวมกลุํมอยํางอิสระ และน้ากฎของเมนเดลนี้ไปอธิบาย
การถํายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมและใช๎ในการ ค้านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และ จีโนไทป์แบบ
ตําง ๆ ของรุํน F๑ และ F๒
๔. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และ สรุปเกี่ยวกับการถํายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมที่เป็นสํวนขยายของ
พันธุศาสตร์เมนเดล
๕. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไมํตํอเนื่องและลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ มีการแปรผันตํอเนื่อง
๖. อธิบายการถํายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอยํางลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด๎วยยีนบน ออโต
โซมและยีนบนโครโมโซมเพศ
๗. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายสมบัติและหน๎าที่ ของสารพันธุกรรม โครงสร๎างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA
และ สรุปการจ้าลอง DNA
๘. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการ สังเคราะห์โปรตีนและหน๎าที่ของ DNA และ RNA แตํละชนิดใน
กระบวนการ สังเคราะห์ โปรตีน
๙. สรุปความสัมพันธ์ระหวํางสาร พันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับความรู๎
เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล
๑๐. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชัน ระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้ง
ยกตัวอยํางโรคและกลุํมอาการที่เป็นผลของการเกิด มิวเทชัน
๑๑. อธิบายหลักการสร๎างสิ่งมีชีวิตดัดแปร พันธุกรรมโดยใช๎ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์
๑๒. สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง และอภิปราย การน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ ทั้งในด๎านสิ่งแวดล๎อม
นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และข๎อควรค้านึงถึงด๎านชีวจริยธรรม
๑๓. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายเกี่ยวกับ หลักฐานที่สนับสนุนและข๎อมูลที่ใช๎ อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต
๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิด เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของ ฌอง ลามาร์กและทฤษฎีเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน
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๑๕. ระบุสาระส้าคัญและอธิบายเงื่อนไข ของภาวะสมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท้ าให๎ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร๎อม ทั้งค้านวณหาความถี่ของแอลลีล และจีโนไทป์ของ
ประชากรโดยใช๎หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก
๑๖. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบาย กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหมํของสิ่งมีชีวิต
รวม ๑๖ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษา อธิบาย สังเกต อภิปราย เปรียบเทียบ สืบค๎นข๎อมูล เกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช
และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช โครงสร๎างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคูํ
โครงสร๎างภายในของล้าต๎นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล้าต๎นพืชใบเลี้ยงคูํจากการตัดตามขวาง โครงสร๎างภายในของ
พืชจากการตัดตามขวาง การแลกเปลี่ยนแก๏สและการคายน้้าของพืช กลไกการล้าเลียงน้้าและธาตุอาหารของ
พืช ความส้าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยํางธาตุอาหารที่ส้าคัญที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช กลไกการ
ล้าเลียงอาหารในพืช สรุปการศึกษาที่ได๎จาการทดลองทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ
สั ง เคราะห์ ด๎ ว ยแสง ขั้ น ตอนที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนการสั ง เคราะห์ ด๎ ว ยแสงของพื ช C๓ กลไกการตรึ ง
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นพื ช C๓ พื ช C๔ และพื ช CAM ปั จ จั ย ความเข๎ ม ของแสง ความเข๎ ม ของ
คาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิที่มีผลตํอการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช ปัจจัยความเข๎มของแสง ความเข๎ม
ของคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิที่มีผลตํอการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช จักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก
กระบวนการสร๎างเซลล์สืบพันธ์เพศผู๎และเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิด
เมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร๎างของเมล็ดและผล และยกตัวอยํางการใช๎ประโยชน์จากโครงสร๎าง
ตํางๆของเมล็ดและผล ปัจจัยตํางๆที่มีผลตํอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอกแนวทางในการ
แก๎สภาพพักตัวของเมล็ด บทบาทและหน๎าที่ของออกซิน ไซโคไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทีลีน และกรดแอบไซซิก
และอภิปรายเกี่ยวกับการน้าไปใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร สิ่งเร๎าภายนอกที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช
๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคูํจาก
การตัดตามขวาง
๓. สังเกต อฺธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างภายในของล้าต๎นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล้าต๎นพืชใบเลี้ยงคูํ
จากการตัดตามขวาง
๔. สังเกตและอธิบายโครงสร๎างภายในของพืชจากการตัดตามขวาง สืบค๎นข๎อมูล สังเกต และอธิบายการ
แลกเปลี่ยนแก๏สและการคายน้้าของพืช กลไกการล้าเลียงน้้าและธาตุอาหารของพืช
๕. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายความส้าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยํางธาตุอาหารที่ส้าคัญที่มีผลตํอการ
เจริญเติบโตของพืช และอธิบายกลไกการล้าเลียงอาหารในพืช
๖. สืบค๎นข๎อมูลและสรุปการศึกษาที่ได๎จาการทดลองทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง
๗. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช C๓
๘. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C๓ พืช C๔ และพืช CAM
๙. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข๎มของแสง ความเข๎มของคาร์บอนไดออกไซด์ และ
อุณหภูมิที่มีผลตํอการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช
๑๐. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข๎มของแสง ความเข๎มของคาร์บอนไดออกไซด์ และ
อุณหภูมิที่มีผลตํอการสังเคราะห์ด๎วยแสงของพืช
๑๑. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก
๑๒. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสร๎างเซลล์สืบพันธ์เพศผู๎และเพศเมียของพืชดอก และอธิบาย
การปฏิสนธิของพืชดอก
๑๓. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร๎างของเมล็ดและผล และยกตัวอยํางการ
ใช๎ประโยชน์จากโครงสร๎างตํางๆของเมล็ดและผล
๑๔. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยตํางๆที่มีผลตํอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และ
บอกแนวทางในการแก๎สภาพพักตัวของเมล็ด
๑๕. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายบทบาทและหน๎าที่ของออกซิน ไซโคไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทีลีน และกรดแอบไซซิก
และอภิปรายเกี่ยวกับการน้าไปใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร
๑๖. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร๎าภายนอกที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช
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ค้าอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษา สังเกต อธิบาย สืบค๎นข๎อมูล และเปรียบเทียบโครงสร๎างและกระบวนการยํอยอาหารของสัตว์ที่
ไมํมีทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไมํสมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ การกินอาหาร
ของไฮดรา และพลานาเรีย โครงสร๎าง หน๎าที่ และกระบวนการยํอยอาหารและการดูดซึมอาหารภายในระบบ
ยํอยอาหารของมนุษย์ โครงสร๎างที่ท้าหน๎าที่แลกเปลี่ยนแก๏สของฟองน้้า ไฮดรา พลานาเรีย ไส๎เดือนดิน แมลง
ปลา กล และ นก โครงสร๎างของปอดในสัตว์เลี้ยงเลี้ยงลูกด๎วยนม โครงสร๎างที่ใช๎ในการแลกเปลี่ยนแก๏สและ
กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๏สของมนุษย์ การท้างานของปอด และ ทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจ
ออกของมนุษย์ ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด ทิศทางการไหลของเลือดและ
การเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และสรุปความสัมพันธ์ระหวํางขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วใน
การไหลของเลือด โครงสร๎างและการท้างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ โครงสร๎างหัวใจของสัตว์เลี้ยง
ลูกด๎วยนม ทิศทางของเลือดผํานหัวใจ และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ระบุความแตกหมูํ
เลือดและหลักการให๎และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh สํวนประกอบและหน๎าที่ของน้้าเหลือง รวมทั้ง
โครงสร๎างและหน๎าที่ของหลอดน้้าเหลืองและตํอมน้้าเหลือง กลไกตํอต๎านหรือท้าลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมํ
จ้าเพาะและ แบบจ้าเพาะการสร๎างภูมิคุ๎มกันกํอเองและภูมิคุ๎มกันรับมาความผิดปกติของระบบภูมิคุ๎มกันที่ท้า
ให๎เกิดเอดส์ ภูมิแพ๎ การสร๎างภูมิตํอต๎านเนื้อเยื่อตนเอง โครงสร๎างและหน๎าที่ในการก้าจัดของเสียออกจาก
รํางกายของฟองน้้า ไฮดรา พลานาเรีย ไส๎เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง โครงสร๎างและหน๎าที่ของ
ไต และโครงสร๎างที่ใช๎ล้าเลียงปัสสาวะออกจากรํางกาย การท้างานของหนํวยไตในการก้าจัดของเสียออกจาก
รํางกายและเขียนแผนผังสรุปขั้นตอนการก้าจัดของเสียออกจากรํางกายโดยหนํวยไต ยกตัวอยํางเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตํางๆ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สังเกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. ศึกษา อธิบาย สืบค๎นข๎อมูล และเปรียบเทียบโครงสร๎างและกระบวนการยํอยอาหารของสัตว์ที่ไมํมี
ทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไมํสมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์
๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย
๓. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎าง หน๎าที่ และกระบวนการยํอยอาหารและการดูดซึมอาหารภายในระบบ
ยํอยอาหารของมนุษย์
๔. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างที่ท้าหน๎าที่แลกเปลี่ยนแก๏สของฟองน้้า ไฮดรา
พลานาเรีย ไส๎เดือนดิน แมลง ปลา กล และ นก
๕. สังเกต และอธิบายโครงสร๎างของปอดในสัตว์เลี้ยงเลี้ยงลูกด๎วยนม
๖. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างที่ใช๎ในการแลกเปลี่ยนแก๏สและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๏สของมนุษย์
๗. อธิบายการท้างานของปอด และ ทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์
๕. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายและเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด
๙. สังเกตและอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และ
สรุปความสัมพันธ์ระหวํางขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด
๑๐. อธิบายโครงสร๎างและการท้างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์
๑๑. สังเกตและอธิบายโครงสร๎างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม ทิศทางของเลือดผํานหัวใจ และเขียน
แผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
๑๒. สืบค๎นข๎อมูล ระบุความแตกตํางของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และ
พลาสมา
๑๓. อธิบายหมูํเลือดและหลักการให๎และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh
๑๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับสํวนประกอบและหน๎าที่ของน้้าเหลือง รวมทั้งโครงสร๎างและหน๎าที่ของหลอด
น้้าเหลืองและตํอมน้้าเหลือง
๑๕.สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกตํอต๎านหรือท้าลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมํจ้าเพาะและ
แบบจ้าเพาะ
๑๖. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร๎างภูมิคุ๎มกันกํอเองและภูมิคุ๎มกันรับมา
๑๗. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ๎มกันที่ท้าให๎เกิดเอดส์ ภูมิแพ๎
การสร๎างภูมิตํอต๎านเนื้อเยื่อตนเอง
๑๕. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าที่ในการก้าจัดของเสียออกจากรํางกายของ
ฟองน้้า ไฮดรา พลานาเรีย ไส๎เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง

91

๑๙. อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของไต และโครงสร๎างที่ใช๎ล้าเลียงปัสสาวะออกจากรํางกาย
๒๐. อธิบายกลไกการท้างานของหนํวยไตในการก้าจัดของเสียออกจากรํางกายและเขียนแผนผังสรุปขั้นตอน
การก้าจัดของเสียออกจากรํางกายโดยหนํวยไต
๒๑.สืบค๎น อธิบายและยกตัวอยํางเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตํางๆ
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ค้าอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษา สังเกต อธิบาย สืบค๎นข๎อมูล และเปรียบเทียบโครงสร๎างและการท้างานของระบบประสาทของ
สัตว์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร๎างและหน๎าที่ของกระดูกและกล๎ามเนื้อที่เกี่ยวข๎องกับ
การเคลื่อนไหวของสัตว์และการเคลื่อนที่ของมนุษย์ ระบบสืบพันธุ์ ศึกษามนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม
และทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิด
พันธุ์ตํางถิ่นที่สํงผลกระทบตํอระบบนิเวศ พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ และการประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีชีวภาพ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สังเกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. อภิปรายความส้าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวํางความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ
๒. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
๓. อธิบายลักษณะส้าคัญและยกตัวอยํางสิ่งมีชีวิตกลุํมแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุํมโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุํมพืช
สิ่งมีชีวิตกลุํมฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุํมสัตว์
๔. อธิบายและยกตัวอยํางการจ้าแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมูํใหญํจนถึงหมวดหมูํยํอย และวิธีการเขียนชื่อ
วิทยาศาสตร์ในล้าดับขั้นสปีชีส์
๕. สร๎างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอยํางที่ก้าหนดออกเป็นหมวดหมูํ
๖. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย
ไส๎เดือนดิน กุ๎ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง
๗. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ประสาท
๘. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟูาที่เยื่อหุ๎มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการถํายทอด
กระแสประสาท
๙. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร๎างของระบบประสาทสํวนกลางและระบบประสาทรอบนอก
๑๐. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวนตํางๆ ในสมองสํวนหน๎า สมองสํวนกลาง สมองสํวนหลัง
และไขสันหลัง
๑๑. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางการทางานของระบบประสาทโซมาติกและระบบ
ประสาท อัตโนมัติ
๑๒. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอยํางโรคตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง และบอกแนวทางในการดูแลปูองกัน และรักษา
๑๓. สังเกตและอธิบายการหาต้าแหนํงของ จุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง
๑๔. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่ของ
แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส๎เดือนดิน แมลง ปลา และนก
๑๕. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของกระดูกและกล๎ามเนื้อที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนไหวและ
การเคลื่อนที่ของมนุษย์
๑๖. สังเกตและอธิบายการทางานของ ข๎อตํอชนิดตํางๆ และการทางานของกล๎ามเนื้อโครงรํางที่เกี่ยวข๎องกับ
การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์
๑๗. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางการสืบพันธุแ์ บบไมํอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์
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๑๘. สืบค๎นข๎อมูล อธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
๑๙. อธิบายกระบวนการสร๎างสเปิร์ม กระบวนการสร๎างเซลล์ไขํ และการปฏิสนธิในมนุษย์
๒๐. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไกํ และมนุษย์
๒๑. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน๎าที่ของฮอร์โมนจากตํอมไร๎ทํอและเนื้อเยื่อที่สร๎างฮอร์โมน
๒๒. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางพฤติกรรมที่เป็นมาแตํก้าเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรู๎ของสัตว์
๒๓. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท
๒๔. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย และยกตัวอยํางการสื่อสารระหวํางสัตว์ที่ท้าให๎สัตว์แสดงพฤติกรรม
๒๕. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอยํางกระบวนการถํายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
๒๖. อธิบาย ยกตัวอยํางการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน
๒๗. สืบค๎นข๎อมูล และเขียนแผนภาพเพื่ออธิบาย วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก้ามะถัน และ วัฏจักรฟอสฟอรัส
๒๘. สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยูํตามเขตภูมิศาสตร์ตํางๆ บนโลก
๒๙. สืบค๎นข๎อมูล ยกตัวอยําง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและการ
เปลีย่ นแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ
๓๐. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย ยกตัวอยํางและสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด
๓๑. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยํางการเพิ่มของประชากรแบบ เอ็กโพเนนเชียลและการ
เพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก
๓๒. อธิบายและยกตัวอยํางปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร
๓๓. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน๎า การเกิดมลพิษทางน๎า และผลกระทบที่มีตํอมนุษย์
และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน๎าและการแก๎ไขปัญหา
๓๔. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้ง
เสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหา
๓๕. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม
รวมทั้งเสนอ แนวทางการแก๎ไขปัญหา
๓๖. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการท้าลายปุาไม๎ รวมทั้งเสนอแนวทางในการ
ปูองกันการทาลายปุาไม๎และการอนุรักษ์ปุาไม๎
๓๗. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่ทาให๎สัตว์ปุามีจ้านวนลดลง และแนวทางในการอนุรักษ์
สัตว์ปุา
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ข๎อปฏิบัติเบื้ องต๎น และทักษะในการท้าปฏิบัติการเคมี เพื่อให๎มีความ
ปลอดภัย อุบัติเหตุจากสารเคมี การเลือกและใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือในการท้าปฏิบัติการ การวัดปริมาณตําง ๆ
หนํวยวัด วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความหมายแบบจ้าลองอะตอม เปรียบเทียบแบบจ้าลองอะตอมของดอลตัน
ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ดโบร์ กลุํมหมอกควันและการจัดเรียงอิเล็กตรอน วิวัฒนาการการสร๎างตารางธาตุ สมบัติ
ของธาตุตามหมูํและตามคาบ สมบัติของสารประกอบตามหมูํและตามคาบ ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบ
ตามหมูํ ต้าแหนํงของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ธาตุแทรนซิชัน ธาตุกึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี พันธะไอออนิก
พันธะโคเวเลนต์ และ พันธะโลหะ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. บอกและอธิบายข๎อปฏิบัติเบื้องต๎น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท้าปฏิบัติการเคมี เพื่อให๎
มีความปลอดภัยทั้งตํอตนเอง ผู๎อื่นและสิ่งแวดล๎อม และเสนอแนวทางแก๎ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
๒. เลือกและใช๎อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท้าปฏิบัติการ และวัดปริมาณตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม
๓. น้าเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง
๔. ระบุหนํวยวัดปริมาณตําง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหนํวยวัดให๎เป็นหนํวยในระบบเอสไอด๎วยการใช๎
แฟกเตอร์เปลี่ยนหนํวย
๕. สืบค๎นข๎อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจ้าลองอะตอม
ของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ้าลองอะตอม
๖. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ้านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป
๗. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยํอยเมื่อทราบเลขอะตอม
๘. ระบุหมูํ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชันในตารางธาตุ
๙. วิเคราะห์และบอกแนวโน๎มสมบัติของ ธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมูํและตามคาบ
๑๐. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุํมธาตุเรพรีเซนเททีฟ
๑๑. อธิบายสมบัติและค้านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี
๑๒. สืบค๎นข๎อมูลและยกตัวอยํางการนาธาตุมาใช๎ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
๑๓. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช๎แผนภาพหรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส
๑๔. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบ ไอออนิก
๑๕. ค้านวณพลังงานที่เกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์
๑๖. เขียนสมการไอออนิกและสมการ ไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
๑๗. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคูํ และพันธะสาม ด๎วยโครงสร๎างลิวอิส
๑๘. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
๑๙. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งค้านวณพลังงานที่
เกี่ยวข๎องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ
๒๐. คาดคะเนรูปรํางโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช๎ทฤษฎีการผลักระหวํางคูํอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุสภาพ
ขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
๒๑. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวํางโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และการ
ละลายน้้าของสารโคเวเลนต์
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๒๒. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายสมบัติของ สารโคเวเลนต์โครงรํางตาขํายชนิดตําง ๆ
๒๓. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ
๒๔. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค๎นข๎อมูลและ
น้าเสนอตัวอยํางการใช๎ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์และโลหะ ได๎อยํางเหมาะสม
รวมทั้งหมด ๒๔ ผลการเรียนรู้
คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๒๒ เคมี ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษา สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย วิเคราะห์ มวลอะตอม มวลโมเลกุล และมวลสูตร การค้านวณ
ปริมาณสารจากความสัมพันธ์ของโมล จ้านวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๏สที่ STP กฎสัดสํวนคงที่ สูตร
อยํางงํายและสูตรโมเลกุลของสาร ความเข๎มข๎นของสารละลายในหนํวยตําง ๆ การเตรียมสารละลายให๎มีความ
เข๎มข๎นในหนํวยโมลาริตี การเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้ง
ค้านวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี การเขียนและดุลสมการเคมี ค้านวณเกี่ยวกับ
สมการเคมี การค้านวณเกี่ยวกับมวล กฏทรงมวลของสาร ความเข๎มข๎นของสารละลาย ปริมาณของสารใน
ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข๎องกับปริมาตรแก๏ส ปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน สารก้าหนดปริมาณและ
ปริมาณสารตําง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี ค้านวณผลได๎ร๎อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๒๒ เคมี ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชัว่ โมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค้านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล
และมวลสูตร
๒. อธิบายและค้านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จานวนอนุภาค มวล และปริมาตร
ของแก๏สที่ STP
๓. ค้านวณอัตราสํวนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสํวนคงที่
๔. ค้านวณสูตรอยํางงํายและสูตรโมเลกุลของสาร
๕. ค้านวณความเข๎มข๎นของสารละลายในหนํวยตําง ๆ
๖. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให๎มีความเข๎มข๎นในหนํวยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตาม
ที่ก้าหนด
๗. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งค้านวณจุดเดือดและ
จุดเยือกแข็งของสารละลาย
๘. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด
๙. ค้านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข๎องกับมวลสาร
๑๐. ค้านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข๎องกับความเข๎มข๎นของสารละลาย
๑๑. ค้านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข๎องกับปริมาตรแก๏ส
๑๒. ค้านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน
๑๓. ระบุสารก้าหนดปริมาณและค้านวณปริมาณสารตําง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี
๑๔. ค้านวณผลได๎ร๎อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี
รวมทั้งหมด ๑๔ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๒๓ เคมี ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษา วิเคราะห์ ค๎นคว๎า ทดลอง อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การค้านวณ
อุณหภูมิ ความดัน ปริมาตรของแก๏สที่ภาวะตําง ๆ ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก กฎ
รวมแก๏ส จ้านวนโมล หรือมวลของแก๏ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๏สอุดมคติ กฎ
ความดันยํอยของดอลตัน ทฤษฎีจลน์ของแก๏ส การแพรํของแก๏ส
กฎการแพรํผํานของเกรแฮม การ
ประยุกต์ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสมบัติและกฎตําง ๆ ของแก๏สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก๎ปัญหาใน
ชีวิตประจ้าวันและในอุตสาหกรรม สมบัติของของเหลว การระเหย การเดือด สมบัติของสารสถานะ
ของแข็ง การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิด พลังงานกับการด้าเนินไปของ
ปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ การเปลี่ยนแปลงที่ท้าให๎
เกิดภาวะสมดุล ปัจจัยที่ท้าให๎เกิดภาวะสมดุล ความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎มข๎นของสารตําง ๆ ณ ภาวะสมดุล
หลักการของเลอชาเตอลิเอ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๒๓ เคมี ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. อธิบายความสัมพันธ์และค้านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๏สที่ภาวะตําง ๆ ตามกฎของบอยล์
กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก
๒. ค้านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๏สที่ภาวะตําง ๆ ตามกฎรวมแก๏ส
๓. ค้านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จานวนโมล หรือมวลของแก๏ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกา
โดร และกฎแก๏สอุดมคติ
๔. ค้านวณความดันยํอยหรือจานวนโมล ของแก๏สในแก๏สผสม โดยใช๎กฎความดันยํอยของดอลตัน
๕. อธิบายการแพรํของแก๏สโดยใช๎ทฤษฎีจลน์ของแก๏ส ค้านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรํของแก๏ส โดยใช๎
กฎการแพรํผํานของเกรแฮม
๖. สืบค๎นข๎อมูล นาเสนอตัวอยําง และอธิบายการประยุกต์ใช๎ความรู๎เกี่ยวกับสมบัติและกฎตําง ๆ ของแก๏สในการ
อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ้าวันและในอุตสาหกรรม
๗. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ท้าการวัดในปฏิกิริยา
๘. ค้านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไมํได๎วัดในปฏิกิริยา
๙. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่สํงผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
๑๐. อธิบายผลของความเข๎มข๎น พื้นที่ผิวของสาร อุณหภูมิ ตัวเรํงปฏิกิริยาที่มีตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
๑๑. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข๎มข๎น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเรํง
๑๒. ยกตัวอยํางและอธิบายปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิต ประจาวันหรืออุตสาหกรรม
๑๓. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได๎และภาวะสมดุล
๑๔. อธิบายการเปลี่ ยนแปลงความเข๎มข๎น ของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข๎างหน๎า และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาย๎อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยูํในภาวะสมดุล
๑๕. ค้านวณคําคงที่สมดุลของปฏิกิริยา ค้านวณความเข๎มข๎นของสารที่ภาวะสมดุล
๑๗.ค้านวณคําคงที่สมดุลหรือความเข๎มข๎นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน
๑๘. ระบุปัจจัยที่มีผลตํอภาวะสมดุลและคําคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใช๎หลักของ เลอชาเตอลิเอ
๑๙. ยกตัวอยํางและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ
กระบวนการในอุตสาหกรรม
๒๐. ยกตัวอยํางและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ
กระบวนการในอุตสาหกรรม
รวมทั้งหมด ๒๐ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๒๔ เคมี ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาค๎นคว๎า ทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และนอนอิเล็กโทรไลต์ สารละลาย
กรด – เบส ทฤษฎีกรด – เบส คูํกรด - เบสการแตกตัวของกรด – เบส การแตกตัวเป็นไอออนของน้้า pH ของ
สารละลาย อินดิเคเตอร์ส้าหรับกรด- เบส สารละลายกรด - เบสในชีวิตประจ้าวันและในสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาของ
กรดและเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส การไทเทรตกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์ การดุลสมการรีดอกซ์ เซลล์ไฟฟูาเคมี
การชุบโลหะ การแยกสารเคมีด๎วยกระแสไฟฟูา การท้าโลหะให๎บริสุทธิ์ การปูองกันการกัดกรํอนของโลหะ
และความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องเซลล์ไฟฟูาเคมี
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๒๔ เคมี ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. อธิบาย วําสารเป็นกรดหรือเบส โดยใช๎ทฤษฎีกรด–เบสของ อาร์เรเนียส เบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส
๒. ระบุคูํกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี
๓. ค้านวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส
๔. ค้านวณคํา pH ความเข๎มข๎นของไฮโดรเนียมไอออน หรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส
๕. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทินและระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน
๖. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ
๗. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรต และเลือกใช๎อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับการไทเทรตกรด-เบส
๘. ค้านวณปริมาณสารหรือความเข๎มข๎นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต
๙. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์
๑๐. สืบค๎นข๎อมูลและนาเสนอตัวอยํางการใช๎ประโยชน์และการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎เกี่ยวกับกรด–เบส
๑๑. ค้านวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์
๑๒. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียนครึ่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์
๑๓. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดงปฏิกิริยารี
ดอกซ์
๑๔. ดุลสมการรีดอกซ์ด๎วยการใช๎เลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่งปฏิกิริยา
๑๕. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟูาและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยารวม
และแผนภาพเซลล์
๑๖. ค้านวณคําศักย์ไฟฟูามาตรฐานของเซลล์ และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟูา ขั้วไฟฟูา และปฏิกิริยาเคมี
ที่เกิดขึ้น
๑๗. อธิบายหลักการทางานและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ
๑๘. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด๎วยกระแสไฟฟูา และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟูาที่ใช๎ในการชุบโลหะ
การแยกสารเคมีด๎วยกระแสไฟฟูา การทาโลหะให๎บริสุทธิ์ และการปูองกันการกัดกรํอนของโลหะ
๑๙. สืบค๎นข๎อมูลและนาเสนอตัวอยํางความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับเซลล์เคมีไฟฟูาในชีวิตประจ้าวัน
รวมทั้งหมด ๑๙ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๒๕ เคมี ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห์ อธิบายการเกิดพันธะของคาร์บอน สารประกอบอินทรีย์ ประเภทของ
สารประกอบอินทรีย์ เขียนสูตรโครงสร๎างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทตําง ๆ สมบัติและประเภท
ของไฮโดรคาร์บอน สมบัติของสารประกอบอินทรีย์ประเภทตําง ๆ ที่มีหมูํฟังก์ชันแสดงสมบัติเฉพาะ พอลิเมอร์
การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน พลาสติก เส๎นใย และยาง ผลกระทบจากการใช๎ผลิตภัณฑ์ การก้าจัด
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก๎ไข ศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห์ ก้าหนดปัญหาและน้าเสนอแนวทางการ
แก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎ทางเคมี การบูรณาการความรู๎ทางเคมีรํวมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน๎นการคิดวิเคราะห์ การแก๎ปัญหาและความคิด
สร๎างสรรค์ เพื่อแก๎ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจน้าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได๎จากการแก๎ปัญหา
ในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การสัมมนา การประชุมเชิงวิชาการ หรือการ
แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สังเกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๒๕ เคมี ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. สืบค๎นข๎อมูลและนาเสนอตัวอยํางสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคูํ หรือพันธะสาม ที่พบใน
ชีวิตประจ้าวัน
๒. เขียนสูตรโครงสร๎างลิวอิส สูตรโครงสร๎างแบบยํอ และสูตรโครงสร๎างแบบเส๎นของสารประกอบอินทรีย์
๓. วิเคราะห์โครงสร๎างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมูํฟังก์ชัน
๔. เขียนสูตรโครงสร๎างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทตําง ๆ ที่มีหมูํฟังก์ชันไมํเกิน ๑ หมูํ ตามระบบ
IUPAC
๕. เขียนไอโซเมอร์โครงสร๎างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทตําง ๆ
๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้้าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมูํฟังก์ชัน ขนาด
โมเลกุล หรือโครงสร๎างตํางกัน
๗. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม๎ ปฏิกิริยากับ
โบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
๘. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน
๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยา สะปอนนิฟิเคชัน
๑๐. สืบค๎นและน้าเสนอตัวอยํางการน้าสารประกอบอินทรีย์ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันและอุตสาหกรรม
๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิด พอลิเมอร์ จากโครงสร๎างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์
๑๒. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎างและสมบัติของ พอลิเมอร์ รวมทัง้ การน้าไปใช๎
๑๓. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน้าไปใช๎ประโยชน์
๑๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ ที่มตี ํอสมบัติของพอลิเมอร์
๑๕. สืบค๎นและน้าเสนอตัวอยํางผลกระทบจากการใช๎และการก้าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก๎ไข
๑๖. ก้าหนดปัญหาและน้าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาโดยใช๎ความรู๎ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ้าวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม
๑๗. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู๎ทางเคมีรํวมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน๎นการคิดวิเคราะห์ การแก๎ปัญหา
และความคิดสร๎างสรรค์ เพื่อแก๎ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ
๑๘. น้าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได๎จากการแก๎ปัญหาในประเด็นที่สนใจโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๙. แสดงหลักฐานการเข๎ารํวมสัมมนา ประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ
รวมทั้งหมด ๑๙ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษา ธรรมชาติทางฟิสิกส์ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน กฎความโน๎มถํวงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โม
เมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค๎ง รวมทั้งน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. สืบค๎นและอธิบายการค๎นหาความรู๎ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมารวมทั้ง พัฒนาการของหลักการและ
แนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลตํอการแสวงหาความรู๎ใหมํและการพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะห์และแปลความหมาย
ข๎อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบายความเรํงของวัตถุ
๒. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได๎ถูกต๎องเหมาะสมโดยน้าความคลาดเคลื่อนในการวัด
มาพิจารณาในการน้าเสนอผลรวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมาย
จากกราฟเส๎นตรง
๓. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางต้าแหนํง การกระจัด ความเร็ว และความเรํงของการเคลื่อนที่ของ
วัตถุในแนวตรงที่มีความเรํงคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาคําความเรํงโน๎มถํวงของโลกและ
ค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๔. อธิบายแรงและผลของแรงลัพธ์ที่มีตํอการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ท้า
มุมตํอกัน
๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท้าตํอวัตถุอิสระและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช๎กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางแรง มวล
และความเรํงตามกฎข๎อที่ ๒ ของนิวตัน
๖. อธิบายกฎความโน๎มถํวงสากลและผลของสนามโน๎มถํวงที่ท้าให๎วัตถุมีน้าหนัก รวมทั้งค้านวณปริมาณตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง
๗. วิเคราะห์และอธิบายแรงเสียดทานระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุคูํหนึ่งๆในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่
รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวํางผิวสัมผัสของวัตถุคูํหนึ่งๆและน้าความรู๎เรื่องแรงเสียด
ทานไปใช๎ในชีวิตประจ้าวัน
๘. อธิบายสมดุลกลของวัตถุโมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ที่มีตํอการหมุน แรงคูํควบและผลของแรงคูํรวมที่
มีผลตํอสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระท้าตํอวัตถุอิสระ เมื่อวัตถุอยูํในสมดุลกล และค้านวณ
ปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง
๙. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อแรงที่กระท้าตํอวัตถุผํานศูนย์กลางมวลของวัตถุและผล
ของศูนย์ถํวงที่มีตํอเสถียรภาพของวัตถุ
๑๐. วิเคราะห์และค้านวณงานของแรงคงตัวจากสมการและพื้นที่ใต๎กราฟความสัมพันธ์ระหวํางแรงกับต้าแหนํ ง
รวมทั้งอธิบายและค้านวณก้าลังเฉลี่ย
๑๑. อธิบายและค้านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหวํางงานกับ
พลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ ระหวํางงานกับพลังงานศักย์โน๎มถํวง ความสัมพันธ์ระหวํางขนาดของแรงที่ใช๎
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ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหวํางงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุํน รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวํางงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์และค้านวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์
๑๒. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกลรวมทั้งวิเคราะห์ค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่ของ
วัตถุในสถานการณ์ตํางๆโดยใช๎กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
๑๓. อธิบายการท้างาน ประสิทธิภาพและการได๎เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยํางงํายบางชนิด โดยใช๎ความรู๎
เรื่องงานและสมดุลกลรวมทั้งค้านวณประสิทธิภาพและการได๎เปรียบเชิงกล
๑๔. อธิบายและค้านวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นที่ใต๎กราฟความสัมพันธ์ระหวํางแรง
ลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางแรงดลกับโมเมนตัม
๑๕. ทดลอง อธิบาย และค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการชนของวัตถุใน ๑ มิติทั้งแบบยืดหยุํน ไมํ
ยืดหยุํน และการดีดตัว แยกจากกันใน ๑ มิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
๑๖. อธิบาย วิเคราะห์และค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และทดลองการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
๑๗. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางแรงสูํศูนย์กลาง รัศมีการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส๎น อัตราเร็ว
เชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งค้านวณปริมาณตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง และประยุกต์ใช๎ความรู๎การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อยํางงําย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได๎ยิน ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข๎องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับแสง รวมทั้งน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อยํางงํายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ๎มอยํางงําย
รวมทั้งค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ๎อง
๓. อธิบายปรากฏการคลื่น ชนิดของคลื่น สํวนประกอบของคลื่นการแผํของหน๎าคลื่นด๎วยหลักการของ
ฮอยเกนส์และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ๎อนทับพร๎อมทั้งค้านวณอัตราเร็ว ความถี่ และความ
ยาวคลื่น
๔. สังเกต และอธิบายการสะท๎อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้้า รวมทั้งค้านวณ
ปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๕. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหวํางคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับคลื่น
ความดันความสัมพันธ์ระหวํางอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหนํวยองศาเซลเซียส
สมบัติของคลื่นเสียงได๎แกํ การสะท๎อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งค้านวณปริมาณ
ตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๖. อธิบายความเข๎มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได๎ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง
รวมทั้งค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๗. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพ๎องของอากาศในทํอปลายเปิดหนึ่งด๎านรวมทั้งสังเกตอธิบายการ
เกิดบีตส์คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
และน้าความรู๎เรื่องเสียงไปใช๎ในชีวิตประจ้าวัน
๘. ทดลองและอธิบายสมบัติการแทรกสอดของแสงผํานสลิตคูํ และเกรตติง สมบัติการเลี้ยวเบนและการ
แทรกสอดของแสงผํานสลิตเดี่ยว รวมทั้งค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๙. ทดลองและอธิบายการสะท๎อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท๎อน เขียนรังสีของแสงและค้านวณ
ต้าแหนํงและขนาดภาพของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้ง
อธิบายการน้าความรู๎เรื่องการสะท๎อนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมไปใช๎ใน
ชีวิตประจ้าวัน
๑๐. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางดรรชนีหกั เห มุมตกกระทบและมุมหักเห รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวํางความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท๎อนกลับหมดของแสง
และค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๑๑. ทดลองและเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต้าแหนํงขนาด ชนิดของภาพ และ
ความสัมพันธ์ระหวํางระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งค้านวณปริมาณตํางๆที่
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เกี่ยวข๎อง และอธิบายการน้าความรู๎เรื่องการหักเหของแสงผํานเลนส์บางไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ้าวัน
๑๒. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสงเชํน รุ๎ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท๎องฟูาเป็นสี
ตํางๆในชํวงเวลาตํางกัน
๑๓. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาแรงไฟฟูาและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา ความจุไฟฟูา กระแสไฟฟูาและกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟูากระแสตรง พลังงานไฟฟูาและก้าลังไฟฟูา การเปลี่ยนแปลงพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน
ไฟฟูา สนามแมํเหล็กแรงแมํเหล็กที่กระท้ากับประจุไฟฟูาและกระแสไฟฟูา การเหนี่ยวน้าแมํเหล็กไฟฟูาและกฎ
ของฟาราเดย์ ไฟฟูากระแสสลับ คลื่นแมํเหล็กไฟฟูาและการสื่อสาร รวมทั้งน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. ทดลองและอธิบายการท้าวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟูาให๎มีประจุไฟฟูาโดยการขัดสีกันและการเหนียวน้า
ไฟฟูาสถิต
๒. อธิบายและค้านวณแรงไฟฟูาตามกฎของคูลอมบ์
๓. อธิบายและค้านวณสนามไฟฟูาและแรงไฟฟูาที่กระท้ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟูาที่อยูํในสนามไฟฟูา
รวมทั้งหาสนามไฟฟูาลัพธ์ เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์
๔. อธิบายและค้านวณพลังงานศักย์ไฟฟูา ศักย์ไฟฟูาและความตํางศักย์ระหวํางสองต้าแหนํงใดๆ
๕. อธิบายสํวนประกอบของตัวเก็บประจุความสัมพันธ์ระหวํางประจุไฟฟูา ความตํางศักย์ และความจุ
ของตัวเก็บประจุและอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุและความจุสมมูล รวมทั้งค้านวณปริมาณ
ตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๖. น้าความรู๎เรื่องไฟฟูาสถิตไปอธิบายหลักการท้างานของเครื่องใช๎ไฟฟูาบางชนิดและปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจ้าวัน
๗. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟูาในลวดตัวน้าความสัมพันธ์ระหวําง
กระแสไฟฟูาในลวดตัวน้ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนํนของอิเล็กตรอน
ในลวดตัวน้าและพื้นที่หน๎าตัดของลวดตัวน้าและค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๘. อธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหวํางความต๎านทานกับความยาวพื้นที่หน๎าตัดและสภาพ
ต๎านทานของตัวน้าโลหะที่อุณหภูมิคงตัวและค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งอธิบายและ
ค้านวณความต๎านทานสมมูล เมื่อน้าตัวต๎านทานมาตํอกันแบบอนุกรมและแบบขนาน
๙. ทดลอง อธิบายและค้านวณ อีเอ็มเอฟ ของแหลํงก้าเนิดไฟฟูากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและค้านวณ
พลังงานไฟฟูาและก้าลังไฟฟูา
๑๐. ทดลองและค้านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการตํอแบตเตอรี่แบบอนุกรม และแบบขนานรวมทั้งค้านวณ
ปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎อง ในวงจรไฟฟูากระแสตรงซึ่งประกอบไปด๎วยแบตเตอรี่และตัวต๎านทาน
๑๑. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูา รวมทั้งสืบค๎นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
อื่นๆที่น้ามาแก๎ปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการทางด๎านพลังงานไฟฟูา
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาแรงไฟฟูาและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา ความจุไฟฟูา กระแสไฟฟูาและกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟูากระแสตรง พลังงานไฟฟูาและก้าลังไฟฟูา การเปลี่ยนแปลงพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน
ไฟฟูา สนามแมํเหล็กแรงแมํเหล็กที่กระท้ากับประจุไฟฟูาและกระแสไฟฟูา การเหนี่ยวน้าแมํเหล็กไฟฟูาและกฎ
ของฟาราเดย์ ไฟฟูากระแสสลับ คลื่นแมํเหล็กไฟฟูาและการสื่อสาร รวมทั้งน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มี ความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. สังเกตและอธิบายเส๎นสนามแมํเหล็กอธิบายและค้านวณฟลักซ์แมํเหล็กในบริเวณที่ก้าหนด รวมทั้ง
สังเกตและอธิบายสนามแมํเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟูาในลวดตัวน้าเส๎นตรงและโซเลนอยด์
๒. อธิบายและค้านวณแรงแมํเหล็กที่กระท้าตํออนุภาคที่มีประจุไฟฟูาเคลื่อนที่ในสนามแมํเหล็ก แรง
แมํเหล็กที่กระท้าตํอเส๎นลวดที่มีกระแสไฟฟูาผํานและวางในสนามแมํเหล็ก รัศมีความโค๎งของการ
เคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแมํเหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหวํางเส๎นลวดตัวน้าคู๎ขนาน
ที่มีกระแสไฟฟูาผําน
๓. อธิบายหลักการท้างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง รวมทั้งค้านวณปริมาณ
ตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๔. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน้า กฎการเหนี่ยวน้าของฟาราเดย์และค้านวณปริมาณ
ตํางๆที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งน้าความรู๎เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน้าไปอธิบายการท้างานของเครื่องใช๎ไฟฟูา
๕. อธิบายและค้านวณความตํางศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟูาอาร์เอ็มเอส
๖. อธิบายหลักการท้างานและประโยชน์ของเครื่องก้าเนินกระแสไฟฟูากระแสสลับสามเฟส การแปลง
อีเอ็มเอฟของหม๎อแปลงและค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๗. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา แสงไมํโพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส๎นและ
แผํนโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน้าคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาในชํวงความถี่ตํางๆไปประยุกต์ใช๎และ
หลักการท้างานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎อง
๘. สืบค๎นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาในการสํงผํานสารสนเทศและเปรียบเทียบ
การสื่อสารด๎วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาความสัมพันธ์ของความร๎อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุํนของวัสดุ
และมอดูลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมิดิส ความตึงผิวและแรงหนืดของ
ของเหลว ของไหลอุดมคติและสมการของแบร์นูลลี กฎของแก๏ส ทฤษฎีจลน์ของแก๏สอุดมคติ และพลังงานใน
ระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่น และอนุภาคกัมมันตภาพรังสี แรง
นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎า ใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
ว๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
๑. อธิบายและค้านวณความร๎อนที่ท้าให๎สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร๎อนที่ท้าให๎สสารเปลี่ยนสถานะ และ
ความร๎อนที่เกิดจากการถํายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
๒. อธิบายสภาพยืดหยุํนและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแทํงเมื่อถูกกระท้าด๎วยแรงคําตํางๆ
รวมทั้งทดลองอธิบายและค้านวณความเค๎นตามยาว ความเครียดตามยาวและมอดูลัสของยัง และน้า
ความรู๎เรื่องสภาพยืดหยุํนไปใช๎ในชีวิตประจ้าวัน
๓. อธิบายและค้านวณความดันเกจความดันสัมบูรณ์และความดันบรรยากาศรวมทั้งอธิบายหลักการ
ท้างานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก
๔. ทดลองอธิบายและค้านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล
๕. ทดลอง อธิบายและค้านวณความตึงผิวของของเหลวรวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว
๖. อธิบายของของไหลอุดมคติ สมการความตํอเนื่องและสมการแบร์นูลลีรวมทั้งค้านวณปริมาณตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง และน้าความรู๎เกี่ยวกับสมการความตํอเนื่องและสมการของแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการ
ท้างานของอุปกรณ์ตํางๆ
๗. อธิบายกฎของแก๏สอุดมคติและค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๘. อธิบายแบบจ้าลองของแก๏สอุดมคติทฤษฎีจลน์และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๏ส รวมทั้ง
ค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๙. อธิบายและค้านวณงานที่ท้าโดยแก๏สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัวและอธิบายความสัมพันธ์ระหวําง
ความร๎อน พลังงานภายในระบบและงานรวมทั้งค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎องและน้าความรู๎เรื่อง
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท้างานของเครื่องใช๎ในชีวิตประจ้าวัน
๑๐. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเส๎นเส๎นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน
รวมทั้งค้านวณปริมาณตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
๑๑. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก และค้านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน
และฟังก์ชันงานของโลหะ
๑๒. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาครวมทั้งอธิบายและค้านวณความยาวคลื่น เดอบรอยล์
๑๓. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกตํางของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา
๑๔. อธิบายและค้านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียส กัมมันตรังสีรวมทั้งทดลองอธิบายและค้านวณจ้านวน
นิวเคลียส กัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต
๑๕. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยวรวมทั้งค้านวณปริมาณตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง
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๑๖. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชันรวมทั้งค้านวณพลังงานนิวเคลียร์
๑๗. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสีรวมทั้งอันตรายและการปูองกันรังสีในด๎านตํางๆ
๑๘. อธิบายการค๎นคว๎าวิจัยด๎านฟิสิกส์อนุภาคแบบจ้าลองมาตรฐานและการใช๎ประโยชน์จากการ
ค๎นคว๎าวิจัยด๎านฟิสิกส์อนุภาคในด๎านตํางๆ

118

ว๓๐๒๘๑ คุณภาพชีวิตที่พอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายของคุณภาพชีวิต และความพอเพียงในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับปัจจัย
พื้นฐานของการด้ารงชีวิต การเปรียบเทียบคุณคําทางโภชนาการในอาหาร การออกแบบรายการอาหารที่มี
คุณคําครบถ๎วนในงบประมาณที่จ้ากัด การศึกษาโรคภัยไข๎เจ็บที่เกิดจากการรับประทานอาหาร คุณคําของ
สมุนไพรที่ใช๎ในการประกอบอาหาร และเป็นยารักษาโรค การสกัดตัวยาจากสมุนไพร การทดสอบคุณสมบัติ
ของสมุนไพรที่ท้าเป็นยา วิวัฒนาการของเครื่องนุํงหํม การทดสอบเส๎นใยธรรมชาติ และเส๎นใยสังเคราะห์
การพัฒนาเทคโนโลยีของเส๎นใยในงานด๎านตําง ๆ วิวัฒนาการของที่ อยูํอาศัย ความสัมพันธ์ของสภาพ
แวดล๎อมกับการสร๎างที่อยูํอาศัย วิเคราะห์ความจ้าเป็นของการใช๎สิ่งอ้านวยความสะดวก และการประหยัด
พลั ง งานภายในบ๎ า น การเลื อ กแนวทางการด้ า เนิ น ชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ ตามหลั ก ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ ในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎านการ ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด๎านการคิด และแก๎ปั ญหา ด๎า นการสื่ อสาร สามารถสื่อสารสิ่ ง ที่เ รียนรู๎แ ละน้ าความรู๎ ไ ปใช๎ใ น
ชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้

1.

อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิต และ ความพอเพียงในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับปัจจัยพื้นฐานของ
การด้ารงชีวิตได๎
2. ส้ารวจและเปรียบเทียบคุณคําทางโภชนาการในอาหารได๎
3. การออกแบบรายการอาหารที่มีคุณคําครบถ๎วนในงบประมาณที่จ้ากัดได๎
4. สืบค๎นเกี่ยวกับโรคภัยไข๎เจ็บที่เกิดจากการรับประทานอาหาร และการปูองกันโรค
5. สืบค๎น คุณคําของสมุนไพรที่ใช๎ในอาหารและเป็นยารักษาโรค การสกัดตัวยาจากสมุนไพร
6. ทดสอบคุณสมบัติของสมุนไพรที่ใช๎ท้าเป็นยาได๎
7. สืบค๎นเกี่ยวกับวิวัฒนาการเครื่องนุํงหํม การทดสอบเส๎นใยธรรมชาติ และเส๎นใยสังเคราะห์
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องเส๎ น ใยในงานด๎ า นตํ า ง ๆ วิ วั ฒ นาการของที่ อ ยูํ อ าศั ย
ความสั ม พั น ธ์ ข อง
สภาพแวดล๎อมกับการสร๎างที่อยูํอาศัย
8. วิเคราะห์ความจ้าเป็นของการใช๎สิ่งอ้านวยความสะดวกและการประหยัดพลังงานภายในบ๎าน
ก า ร เ ลื อ ก แ น ว ท า ง ก า ร ด้ า เ นิ น ชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภ า พ ต า ม ห ลั ก ก า ร ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
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ว๓๐๒๘๒ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ ความหมายของ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม ระบบนิเวศ สมบัติทางเคมี
และทางกายภาพของดิน น้้า และอากาศ ในบริเวณโรงเรียนและชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน และ
ชุมชน วิธีการปูองกัน และแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในบริเวณโรงเรียนและชุมชน การรํวมกันเฝูาระวังดูแล
สิ่งแวดล๎อมในบริเวณโรงเรียนและชุมชน และตระหนักถึงประโยชน์จากการเฝูาระวัง ดูแลสิ่งแวดล๎อมใน
บริเวณโรงเรียนและชุมชน
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎น ข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม
2. ทดลองและวิเคราะห์ ความเป็นกรด เบส อุณหภูมิ ความพรุน สีและองค์ประกอบของดิน และ
สิ่งมีชีวิตในดินในบริเวณโรงเรียนและชุมชน
3. ทดลองและวิเคราะห์ความเป็นกรด เบส อุณหภูมิ ความขุํน สี และสิ่งมีชีวิตในน้้าในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน
4. อธิบายลักษณะเดํนและบอกชื่อของไลเคนแตํละชนิดที่พบในท๎องถิ่น
5. อธิบายขั้นตอน และ ส้ารวจชนิดของไลเคนในบริเวณโรงเรียน และชุมชน
6. อภิปรายและสรุปคุณภาพของอากาศ โดยใช๎ข๎อมูลชนิดของไลเคนที่ส้ารวจได๎เป็นตัวบํงชี้
7. ส้ารวจและวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน และชุมชน
8. คิด วิเคราะห์และน้าเสนอวิธีการปูองกัน การแก๎ปัญหา และการเฝูาระวังสิ่งแวดล๎อม ในบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๘๓ วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร๎างของรํางกาย เชํนกระดูก กล๎ามเนื้อ หัวใจ ปอด เป็น
ต๎น การท้างานของอวัยวะระบบตํางๆ ของรํางกาย สาเหตุที่น้าไปสูํการเสื่อมสภาพของระบบการท้างานของ
อวัยวะตํางๆ ภายในรํางกาย ตลอดจนวิธีการปูองกัน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณคําของอาหารแตํละชนิด และ
รู๎จักเลือกรับประทานอาหารให๎ถูกต๎องได๎สัดสํวน ทั้งในปริมาตรและคุณภาพ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับ โครงสร๎างของรํางกาย
๒. อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับ การท้างานของอวัยวะระบบตํางๆ
๓. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหวํางอวัยวะระบบตํางๆ ภายในรํางกาย
๔. สืบค๎นข๎อมูล ส้ารวจตรวจสอบและอธิบาย เกี่ยวกับสาเหตุที่น้าไปสูํความเสื่อมสภาพของระบบการท้างาน
ของอวัยวะตํางๆภายในรํางกาย
๕. อภิปราย อธิบาย วิธีการปูองกันความเสื่อมสภาพของระบบการท้างานของ อวัยวะตํางๆภายในรํางกาย
๖. สืบค๎นข๎อมูล ส้ารวจตรวจสอบคุณคําของอาหารแตํละชนิด
๗. น้าความรู๎ไปใช๎ในการเลือกรับประทานอาหารให๎ถูกต๎อง
๘. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ เกี่ยวกับความงามอยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม เลือกรับข๎อมูลขําวสารอยํางมีเหตุมีผล
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๘๔ เคมีและยาในชีวิตประจาวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

สืบค๎นข๎อมูล ส้ารวจตรวจสอบ อภิปราย วิเคราะห์ อธิบายความหมาย ของสารเคมีและยาที่
เกี่ยวข๎องกับสุขภาพ เครื่องส้าอาง อาหาร และสิ่งแวดล๎อมในชีวิตประจ้าวัน จ้าแนกประเภทและระบุชนิดของ
สารเคมีในยาและเครื่องส้าอาง การเลือกใช๎เครื่องยาและส้าอางในชีวิตประจ้าวัน ผลที่เกิดจากการใช๎ยาและ
เครื่องส้าอาง ยาและเครื่องส้าอางจากการโฆษณา การประยุกต์และเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง
อยํางถูกต๎อง ปลอดภัย
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายความหมาย สมบัติ ประโยชน์และอันตรายของสารเคมีและยาที่เกี่ยวข๎องกับ
สุขภาพ และสิ่งแวดล๎อมในชีวิตประจ้าวันได๎
๒. จ้าแนกประเภทและระบุชนิดของสารเคมีในยาและเครื่องส้าอางที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพ
และสิ่งแวดล๎อมในชีวิตประจ้าวันได๎
๓. สืบค๎นข๎อมูล ส้ารวจตรวจสอบและอธิบายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามประเภท
ตํางๆ
๔. สืบค๎นข๎อมูล ส้ารวจตรวจสอบและวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับยาและเครื่องส้าอางจากการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์
๕. เลือกและประยุกต์ใช๎สารเคมีและยาที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพมาใช๎ได๎อยํางถูกต๎องเพื่อให๎เกิด
ประโยชน์คุ๎มคําและได๎รับความปลอดภัยสูงสุด
๖. แนะน้าการเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์เคมีและยาซึ่งมีจ้าหนํายในท๎องตลาดได๎อยํางเหมาะสม อันเป็น
การคุ๎มครอง ผู๎บริโภคให๎ได๎รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีและไมํตกเป็นทาส
ของการโฆษณาชวนเชื่อ
๗. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ เกี่ยวกับสารเคมีและยาที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพแกํสังคมให๎ตระหนักถึงการน้า
สารเคมีและยาไปใช๎ในการผลิตและการจ้าหนํายอยํางมีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมผลการเรียนรู้ ๗ ข้อ
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๘๕ ธรณีวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึกษาการแบํ งชั้น และสมบั ติข องโครงสร๎า งโลก รอยตํ อระหวํา งชั้น โครงสร๎ างพร๎อ มหลัก ฐาน
สนับสนุน ศึกษาการเคลื่อนที่ของแผํนธรณีตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐานพร๎อมหลักฐานสนับสนุน ศึกษาสาเหตุ
และรูปแบบ แนวรอยตํอของแผํนธรณีที่สัมพันธ์การเคลื่อนที่ของแผํนธรณี และหลักฐานที่เป็นผลจากการ
เคลื่อนที่ของแผํนธรณี ศึกษาสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผํนดินไหว และสึนา
มิ พร๎อมแนวทางการเฝูาระวังและปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย รวมทั้งอธิบายล้าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต
จากการใช๎หลักฐานที่พบในปัจจุบัน ศึกษาชนิดแรํและหิน สมบัติของแรํและหิน การจ้าแนกแรํตามสมบัติของ
แรํ การจ้าแนกหินตามลักษณะการเกิดและเนื้อหิน และการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรแรํและหินที่เหมาะสม
ศึกษากระบวนการเกิด และการส้ารวจแหลํงปิโตรเลียมและถํานหินโดยใช๎ความรู๎พื้นฐานธรณีวิทยาด๎านตําง ๆ
รวมทั้งวิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อน้าทรัพยากรมาใช๎ได๎อยํางคุ๎มคําและยั่งยืน ศึกษาองค์ประกอบและ
การแปลความหมายของแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา พร๎อมทั้งน้าเสนอการน้าข๎อมูลจากแผนที่ภูมิ
ประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาไปใช๎ประโยชน์
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิบั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายการแบํงชั้นและสมบัติของโครงสร๎างโลก พร๎อมยกตัวอยํางข๎อมูลที่สนับสนุน
๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผํนธรณี
๓. ระบุสาเหตุ และอธิบายแนวรอยตํอของแผํนธรณีที่สัมพันธ์การเคลื่อนที่ของแผํนธรณี พร๎อมยกตัวอยําง
หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ
๔. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบายล้าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต
๕. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ท้าให๎ความรุนแรงของการปะทุและ รูปรํางของ
ภูเขาไฟแตกตํางกัน รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน้าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการ
ปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย
๖. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผํนดินไหว รวมทั้งสืบค๎น
ข๎อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน้าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย
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๗. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ
น้าเสนอแนวทางการเฝูาระวังและการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย
๘. ตรวจสอบ และระบุชนิดแรํ รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน้าเสนอการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรแรํที่หมาะสม
๙. ตรวจสอบ จ้าแนกประเภท และระบุชื่อหิน รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน้าเสนอการใช๎ประโยชน์ของ
ทรัพยากรหินที่เหมาะสม
๑๐. อธิบายกระบวนการเกิด และการส้ารวจแหลํงปิโตรเลียมและถํานหิน โดยใช๎ข๎อมูลทางธรณีวิทยา
๑๑. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากปิโตรเลียมและถํานหิน พร๎อมน้าเสนอการใช๎ประโยชน์อยําง
เหมาะสม
๑๒. อํานและแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ที่ก้าหนด พร๎อมทั้งอธิบาย
และยกตัวอยํางการน้าไปใช๎ประโยชน์

รวมทั้งหมด ๑๒ ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชา
ว๓๐๒๘๖ สารวจโลกและอวกาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
______________________________________________________________________________
ศึ ก ษาการเกิ ด และวิ วั ฒ นาการของเอกภพ กาแลกซี่ วิ วั ฒ นาการของกาแล็ ก ซี่ ระบบสุ ริ ย ะ
วิวัฒนาการของระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ ดาวเทียม และเทคโนโลยีส้ารวจอวกาศ
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล สัง เกต การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การอธิบาย การอภิปราย และสรุป เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ มีความสามารถ
ในการตัด สิน ใจ มีทั กษะปฏิ บั ติการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้ง การเรี ยนรู๎ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด๎า นการ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการคิดและแก๎ปัญหา ด๎านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน้าความรู๎ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. สืบค๎น และอธิบายการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ
๒. สืบค๎น และอธิบายการเกิด และวิวัฒนาการของกาแล็กซี่
๓. สืบค๎น และอธิบายการเกิด และวิวัฒนาการของระบบสุริยะ
๔. สืบค๎น และอธิบายการเกิด และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
๕. สืบค๎น และอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด๎านตํางๆ
๖. สืบค๎น และอธิบายการใช๎เทคโนโลยีส้ารวจอวกาศ
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

