เนื้อหาการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เคมี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GIFTED)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ก่อนกลางภาค)
วิชา

สาระการเรียนรู้
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
• การปฏิบัติตนในห้องปฏิบัติการเคมี
• เทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางเคมี
• การปฏิบัติและเขียนรายงานการทดลอง
• หน่วยวัดทางเคมี

ผลการเรียนรู้

1. บอกและอธิ บ ายข้ อ ปฏิ บั ติ เ บื้ อ งต้ น และ
ปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทา
ปฏิบัติการเคมีเพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนว
ทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทา
ปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
3. นาเสนอแผนการทดลอง ทดลอง และเขียน
รายงานการทดลอง
4. ระบุ หน่ว ยวัด ปริ มาณต่าง ๆ ของสาร และ
เปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
ด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย
(เคมี) ม.1/1 – 1/2
5. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผล
โครงสร้างอะตอม
การทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอ
• แบบจาลองอะตอม
แบบจาลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ และ
(ดาลตัน, ทอมสัน, รัทเทอร์ฟอร์ด, โบร์,
อธิบายวิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
กลุ่มหมอก)
6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุ
• อนุภาคมูลฐานในอะตอม
จานวนโปรตอน นิว ตรอน และอิเ ล็กตรอน
• สัญลักษณ์นิวเคลียร์
ของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมทั้ง
• ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ และ
บอกความหมายของไอโซโทป
ไอโซอิเล็กทรอนิกส์
• การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมในระดับ 7. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานหลัก และระดับพลั งงานย่อย
พลังงานหลัก, พลังงานย่อยและการบรรจุ
เมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ
ลงในออร์บิทัล

วิชา

สาระการเรียนรู้
ปริมาณสารสัมพันธ์
• การคานวณความเข้มข้นของสารละลาย
ในหน่วยร้อยละโดยมวล, ร้อยละโดย
ปริมาตร, ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร,
ส่วนในล้านส่วน (ppm), ส่วนในพันล้าน
ส่วน (ppb), เศษส่วนโมล, โมลาร์, โมแลล
• การเจือจางสารละลาย
• การคานวณเกี่ยวกับสารละลายผสม
• การคานวณเกี่ยวกับการเตรียม
สารละลาย
• ความหมายของสมการเคมี
• การดุลสมการเคมี
• การคานวณเกี่ยวกับสมการเคมี

ผลการเรียนรู้
1. คานวณความเข้มข้นของสารละลาย
2. อธิ บ ายวิ ธี ก ารและเตรี ย มสารละลายให้ มี
ความเข้ ม ข้ น ในหน่ ว ยโมลาริ ตี และปริ ม าตร
สารละลายตามที่กาหนด
3. แปลความหมายสั ญ ลั ก ษณ์ ใ นสมการเคมี
เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี
4. ค านวณปริ ม าณของสารในปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่
เกี่ยวข้องกับมวลสาร
5. ค านวณปริ ม าณของสารในปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่
เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย
6. ค านวณปริ ม าณของสารในปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่
เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส
7. ค านวณปริ ม าณของสารในปฏิ กิ ริ ย าเคมี
หลายขั้นตอน
8. ระบุสารกาหนดปริมาณและคานวณปริมาณ
สารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
9. ค านวณผลได้ ร้ อ ยละของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใน
(เคมี) ม.2/1 – 2/2
ปฏิกิริยาเคมี
10. อธิบายความสัมพันธ์ และค านวณปริมาตร
ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส
ความดั น หรื อ อุ ณ หภู มิ ข องแก๊ ส ที่ ภ าวะต่ า งๆ
• คุณสมบัติของแข็งและของเหลว
• กฎของแก๊ส (บอยล์ , ชาร์ล, เกย์-ลูซแซก ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์ –
ลูสแซก
, อาโวกาโดร , กฎรวมแก๊ส, กฎแก๊ส
11. ค านวณปริ ม าตร ความดั น หรื อ อุ ณ หภู มิ
สัมบูรณ์)
ของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส
• ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
12. คานวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จานวน
• กฎการแพร่ของแก๊ส
โมล หรือ มวลของแก๊ส จากความสั มพันธ์ต าม
• การประยุกต์เทคโนโลยี ของแข็ง
กฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ
ของเหลว แก๊ส
13. ค านวณความดันย่อ ยหรือ จานวนโมลของ
แก๊ ส ในแก๊ ส ผสม โดยใช้ ก ฎความดั น ย่ อ ยของ
ดอลตัน
14. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส คานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่
ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม

วิชา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้
1. คานวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่
ไฟฟ้าเคมี
เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์
• ทบทวนการหาเลขออกซิเดชัน
2. วิเ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงเลขออกซิ เ ดชั น
• ปฏิกิริยารีดอกซ์
และระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้งเขียน
• การดุลสมการรีดอกซ์แบบเลข
ครึ่ ง ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น และครึ่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิเดชันและแบบครึ่งปฏิกิริยา
• ส่วนประกอบและการเขียนแผนภาพเซลล์ รีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์
3. ทดลอง และเปรี ย บเที ย บความสามารถใน
กัลป์วานิก
การเป็นตัว รีดิว ซ์หรือ ตั ว ออกซิไดส์ และเขีย น
• การหาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน
แสดงปฏิกิริยารีดอกซ์
• เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ
4. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน
• เซลล์อิเลกโทรไลต์
และวิธีครึ่งปฏิกิริยา
• เทคโนโลยีเกี่ยวกับไฟฟ้าเคมีใน
5. ระบุ อ งค์ ป ระกอบของเซลล์ เ คมี ไ ฟฟ้า และ
ชีวิตประจาวัน
เขี ย นสมการเคมี ข องปฏิ กิ ริ ย าที่ แ อโนดและ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
แคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์
6. คานวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และ
(เคมี) ม.3/1 – 3/2
ระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
7. อธิ บ ายหลั ก การท างาน และเขี ย นสมการ
ปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ
8. ทดลอ งชุ บ โลหะและแยกสารเคมี ด้ ว ย
กระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้า
ที่ ใ ช้ ใ นการชุ บ โลหะ การแยกสารเคมี ด้ ว ย
กระแสไฟฟ้า การทาโลหะให้บริสุ ทธิ์ และการ
ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ
9. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล แ ล ะ น า เ ส น อ ตั ว อ ย่ า ง
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน

เนื้อหาการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ฟิสิกส์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GIFTED)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ก่อนกลางภาค)
วิชา

สาระการเรียนรู้
หน่วยและปริมาณทางฟิสิกส์
- ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์
- หน่วย SI
- เลขนัยสาคัญ
- ความไม่แน่นอนในการวัด

วิทยาศาสตร์ประยุกต์
(ฟิสิกส์) ม.1/1 – 1/2
การเคลื่อนที่แนวตรง
- การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว
ความเร่ง อัตราเร่ง
- ความเร็วสัมพัทธ์

งาน พลังงาน กาลัง
- งานและแรงเสียดทาน
- พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และกฎ
การอนุรักษ์พลังงาน
- กาลัง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
โมเมนตัม
(ฟิสิกส์) ม.2/1 – 2/2
- การดล กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
การชน

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย และความสัมพันธ์ของ
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. ใช้เลขนัยสาคัญในการวัด โดยมีการ
ประมาณค่าความคลาดเคลื่อน พร้อมทั้งระบุ
หน่วยฐานและหน่วยอนุพัทธ์ระบบเอสไอ
3. สืบค้น อภิปราย และสารวจตรวจสอบ
เกี่ยวกับการวัด
4. นาหลักการต่าง ๆ ของการวัด ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
5. อธิบายความหมายของอัตราเร็วและ
ความเร็ว
6. สืบค้น อภิปราย และสารวจตรวจสอบ
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่หนึ่งมิติ
7. หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงด้วย
ความเร่งคงตัว
1. วิเคราะห์และอธิบายความหมายของงาน
พลังงาน กาลัง และคานวณหาปริมาณที่
เกี่ยวข้อง

2. วิเคราะห์และอธิบายความหมายของ
โมเมนตัม และการดล พร้อมทั้งคานวณหา
ปริมาณที่ เกี่ยวข้อง
3. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม และการชนแบบยืดหยุ่น และไม่
ยืดหยุ่น

วิชา

สาระการเรียนรู้
สภาพยืดหยุ่น
- สมดุลกล
- ความเค้น ความเครียด ค่ามอดูลัส
ของยัง .

ผลการเรียนรู้
4. อธิบายและคานวณปริมาณที่เกี่ยวข้องกับ
สมดุลของแรงได้
5. อธิบายและคานวณปริมาณที่เกี่ยวข้องกับ
โมเมนต์ของแรงได้
6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับศูนย์กลาง
มวลและศูนย์ถ่วงได้
7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเสถียรภาพ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
ของสมดุลแล้วนาหลักการสมดุลไปประยุกต์ใช้
(ฟิสิกส์) ม.2/1 – 2/2
ได้
8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
แรงที่ทาให้วัตถุผิดรูป ความเค้นความเครียด
และ มอดูลัสของยังได้
9. คานวณหาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเค้น ความเครียด และมอดูลัสของยังได้
การเกิดไฟฟ้าสถิต
1. ทดลอง และอธิบายการทาวัตถุทเ่ี ป็นกลาง
ทางไฟฟ้าให้มปี ระจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกนั
และการเหนี่ยวนาไฟฟ้าสถิต
แรงระหว่ า งประจุ ไ ฟฟ้ าและกฎของ 2. อธิบาย และคานวณแรงไฟฟ้าตามกฎของ
คูลอมบ์
คูลอมบ์
3. อธิบาย และคานวณสนามไฟฟ้าและแรง
สนามไฟฟ้ า
ไฟฟ้าทีก่ ระทากับอนุ ภาคทีม่ ปี ระจุไฟฟ้าที่
 สนามไฟฟ้ ารอบอนุ ภ าคที่ม ีป ระจุ
อยูใ่ นสนามไฟฟ้า รวมทัง้ หาสนามไฟฟ้า
ไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์ประยุกต์  สนามไฟฟ้าลัพธ์เ นื่องจากจุด ประจุ
ลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกัน
(ฟิสิกส์) ม.3/1 – 3/2
แบบเวกเตอร์
หลายจุดประจุ
 สนามไฟฟ้ า ของตัว น าทรงกลมที่ม ี
ประจุไฟฟ้า
 สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนาน
4. อธิบ าย และค านวณพลัง งานศัก ย์ไ ฟฟ้ า
ศักย์ไฟฟ้ า
 พลัง งานศักย์ไฟฟ้าของประจุท่อ
ี ยู่ ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสอง
ตาแหน่งใด ๆ
ในสนามไฟฟ้า
 พลังงานศักย์ไฟฟ้าทีต
่ าแหน่ งใดๆ

วิชา

สาระการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
 ศัก ย์ไ ฟฟ้ า รวมเนื่ อ งจากจุ ด ประจุ
หลายจุดประจุ
 ค ว า ม ต่ า ง ศั ก ย์ ร ะ ห ว่ า ง ส อ ง
ต า แ ห น่ ง ใ ด ๆ ใ น บ ริ เ ว ณ ที่ มี
สนามไฟฟ้า
5. อธิ บ ายส่ ว นประกอบของตั ว เก็ บ ประจุ
ตัวเก็บประจุ
ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่าง
 ความสัมพันธ์ระหว่ างประจุไ ฟฟ้ า
ความต่างศักย์ และความจุของตัว ศัก ย์ และความจุ ข องตัว เก็ บ ประจุ และ
อธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และ
เก็บประจุ
ความจุสมมูล รวมทัง้ คานวณปริมาณต่าง ๆ
 พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
 ตั ว เก็ บ ประจุ ม าต่ อ แบบอนุ ก รม
แบบขนาน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
6. นาความรูเ้ รือ่ งไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการ
ประโยชน์ของไฟฟ้ าสถิ ต
(ฟิสิกส์) ม.3/1 – 3/2
ทางานของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าบางชนิด และ
 น าคว ามรู้ เ รื่ อ งไฟฟ้ าสถิ ต ไป
อ ธิ บ า ย ก า ร ท า ง า น ข อ ง ปรากฏการณ์ในชีวติ ประจาวัน
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าบางชนิ ด เช่ น
เครื่อ งก าจัด ฝุ่นในอากาศ เครื่อ ง
พ่ น สี เครื่อ งถ่ า ยลายนิ้ ว มือ และ
เครือ่ งถ่ายเอกสาร
 น าความรู้ เ รื่ อ งไฟฟ้ าสถิ ต ยั ง
สามารถไปอธิบายปรากฏการณ์ใน
ชี ว ิ ต ประจ าวั น ได้ เช่ น ฟ้ าผ่ า
ประกายไฟจากการเสียดสีกนั ของ
วัต ถุ ซึ่ง ช่ ว ยให้ ส ามารถป้ องกัน
อันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้

เนื้อหาการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ชีววิทยา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GIFTED)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ก่อนกลางภาค)
วิชา

สาระการเรียนรู้
ขอบเขตของชีววิทยา

1.
2.
3.
4.
5.

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

คุณสมบัติของพืช
เนื้อเยื่อพืช
ราก
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
(ชีววิทยา) ม.2/1 – 2/2
ลาต้น

ผลการเรียนรู้
บอกความหมายของสิ่งมีชีวิตได้
ระบุสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการ
ดารงชีวิตได้
ระบุสมบัติของสิ่งมีชีวิตเพื่อการดารงอยู่
ของเผ่าพันธุ์ได้
อธิบายความหมายของวิวัฒนาการได้
อธิบายความหมายของ Level of
biological Organization ได้

6. ใช้คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตจาแนก
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้
7. อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
8. อธิบายการทางานของกล้องจุลทรรศน์
ชนิดเลนส์ประกอบได้
9. ออกแบบการศึกษาหาความรู้ชีววิทยา
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เลือกใช้อุปกรณ์ชีววิทยาที่เหมาะสมได้
1. อธิบายคุณสมบัติของพืชที่แตกต่างจาก
สิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่น
2. อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างของ
เนื้อเยือ่ พืชแต่ละประเภท
3. อธิบายโครงสร้าง บอกหน้าที่ของราก
เปรียบเทียบรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบ
เลี้ยงคู่
4. ยกตัวอย่างรากพืชที่ทาหน้าที่พิเศษ
5. อธิบายโครงสร้าง บอกหน้าที่ของลาต้น
เปรียบเทียบลาต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบ
เลี้ยงคู่
6. ยกตัวอย่างลาต้นที่ทาหน้าที่พิเศษ

วิชา

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้
ใบ
7. อธิบายโครงสร้าง บอกหน้าที่ของใบ
8. ยกตัวอย่างใบทีท่ าหน้าทีพ่ เิ ศษ
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
การลาเลียงในพืช
9. อธิบายการลาเลียงน้าและแร่ธาตุในพืช
(ชีววิทยา) ม.2/1 – 2/2
10. ยกตัวอย่างปจั จัยทีท่ าให้เกิดการคายน้ า
ในพืช
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 1. อธิบายความหมายของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. อธิบายความสาคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
3. เข้าใจสถานการณ์ความหลากหลาย
ปัจจุบัน
4. เข้าใจความหมายของการอนุรักษ์
อนุกรมวิธาน
5. บอกความสาคัญของอนุกรมวิธาน
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
6. บอกหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนก
หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
(ชีววิทยา) ม.3/1 – 3/2
7. อธิบายจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตที่
กาหนดได้
8. เข้าใจการปฏิบัติการในเรื่องของ
อนุกรมวิธานได้
ไวรัส
9. การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ชื่อของ
สิ่งมีชีวิต และการระบุชนิดของไวรัสได้
10. การจัดจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นโดเมน
ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันของ
สิ่งมีชีวิตและไวรัสได้

เนื้อหาการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (วิทย์โลก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GIFTED)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ก่อนกลางภาค)
วิชา

สาระการเรียนรู้
โครงสร้างโลก

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

สมดุลพลังงานของโลก

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

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายการแบ่งชั้นโครงสร้างโลกโดยใช้ข้อมูล
องค์ประกอบทางเคมี
2. อธิบายการแบ่งชั้นโครงสร้างโลกโดยใช้ข้อมูล
คลื่นไหวสะเทือน
3. อธิบายหลักการ และแนวคิด ของทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนของแผ่นธรณีได้
4. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่แสดงว่าแผ่น
ธรณีมีการเคลื่อนที่ได้
5. อธิบายรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ที่ทา
ให้เกิดธรณีสัณฐานแบบต่าง ๆ
6. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่เป็นผลมาจาก
การเคลื่อนที่ของแผ่น
1. อธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ของอากาศได้
2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
อากาศต่าง ๆ กับสิ่งมีชีวิตได้
3. อธิบายความสาคัญที่มีผลต่อการรับและคาย
พลังงานจากดวงอาทิตย์ได้
4. บอกความสัมพันธ์ระหว่างการรับและคาย
พลังงานจากดวงอาทิตย์กับอุณหภูมิอากาศได้
5. อธิบายกระบวนการที่ทาให้เกิดสมดุลพลังงาน
ของโลกได้
6. อธิบายกระบวนการเกิดลมได้
7. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของ
ความกดอากาศได้
8. อธิบายแบบจาลองการหมุนเวียนอากาศได้

วิชา

สาระการเรียนรู้
จักรวาลวิทยาและดาราจักร
- ทฤษฎีการเกิดจักรวาล
- หลักฐานที่นับสนุนทฤษฎี
บิกแบง
- ดาราศาสตร์ดาราจักร
ดาวฤกษ์
- การกาเนิด และจุดจบของ
ดาวฤกษ์
- ดวงอาทิตย์ และอิทธิพล
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ของดวงอาทิตย์
(วิทย์โลก) ม.3/1 – 3/2
- สี ความสว่าง และอันดับ
ความสว่างของดาวฤกษ์
- กลุ่มดาวจักรราศี
ระบบสุริยะและดาวเคราะห์
- องค์ประกอบของระบบ
สุริยะ
- ความแตกต่างระหว่างดาว
เคราะห์ กับ ดาวเคราะห์แคระ
- การจัดกลุ่มดาวเคราะห์
- ดวงจันทร์

ผลการเรียนรู้
1. สืบค้นและนาเสนอเกี่ยวกับ กาเนิดเอกภพ
วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ของเอกภาพได้

2. สืบค้นและนาเสนอเกี่ยวกับ กาเนิดดาว
ฤกษ์ วิวัฒนาการ ความสว่าง และ อันดับ
ความสว่างของดาวฤกษ์ได้
3. สืบค้นและนาเสนอเกี่ยวกับกลุ่มดาวฤกษ์ที่
สาคัญตามฤดูกาลสากลได้
4. สืบค้นและนาเสนอเกี่ยวกับกลุ่มดาวจักราศี

5. สืบค้นและนาเสนอเกี่ยวกับกาเนิดระบบ
สุริยะ พัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ของระบบ
สุริยะในปัจจุบันได้

เนื้อหาการสอน รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GIFTED)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ก่อนกลางภาค)
วิชา

พื้นฐานวิศวกรรม
ม.1/2

สาระการเรียนรู้
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น
- ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
- ลักษณะของการถูกไฟฟ้าดู
- การป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า
- หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
- การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตราย
จากกระแสไฟฟ้า
- ชนิดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
พื้นฐานระบบดิจิตอล
- หลักการพื้นฐานระบบ
- ดิจิตอล ระบบตัวเลข
- คอมพลีเมนต์
- ลอจิกเกตพื้นฐาน
- การประยุกต์เกต

พื้นฐานวิศวกรรม
ม.2/2

ผลการเรียนรู้
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ เกี่ยวกับ
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
2. เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างของอุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบต่าง ๆ
3. เพื่อเข้าใจถึงการทางานของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
5. เพื่อให้สามารถออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ได้
6. เพื่อให้สามารถในการประยุกต์ใช้วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ กับระบบอื่น ๆ
1. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ท ฤษฎี และ
หลั ก การการออกแบบวงจรดิ จิ ต อลแบบ
ง่ายๆ ได้
2. สามารถบอกคุณสมบัติต่าง ๆ ของวงจร
ดิจิตอลได้
3. สามารถแบ่งแยกอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
งานดิจิตอล งานแอนาลอกได้
4. สามารถบอกความแตกต่ า งระหว่ า ง
สั ญ ญาณดิ จิ ต อลและสั ญ ญาณแอนาลอก
และบอกระดับลอจิกสูง (High) หรือลอจิก
ต่ า (Low) ในลั ก ษณะรู ป คลี น สั ญ ญาณ
ดิจิตอลได้
5. เข้าใจเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่าง ๆ
6. เน้นให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การ
เขียนสัญลักษณ์ของลอจิกเกตพื้นฐาน

วิชา

พื้นฐานวิศวกรรม
ม.3/2

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้
7. อธิบายการทางานของลอจิกเกตพื้นฐาน
ด้ ว ยตารางค่ า ความจริ ง และการเขี ย น
แผนผังแสดงการเปลี่ยนสภาวะการทางาน
ของวงจรลอจิกเกตได้
8. สามารถวิเคราะห์วงจรหาระดับลอจิก
อย่างง่ายได้
9. สามารถเขียนวงจรดิจิตอลอย่างง่ายได้
1. อธิบายเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และการ
ระแบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
ใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ได้
- ความหมายของหุ่นยนต์อัตโนมัติ
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตัวเลข
- โครงสร้างของหุ่นยนต์อัตโนมัติ
- การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และการจัดการข้อมูล
- การตรวจจับเส้นเพื่อการควบคุมการ 3. มีทักษะการใช้งานขาพอร์ตเอาต์พุตของ
ไมโครคอนโทรเลอร์
เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
4. มีทักษะการรับข้อมูลอินพุตของ
ไมโครคอนโทรเลอร์
5. มีทักษะการขับสัญณาณเสียงโดยใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์
6. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์
ขับ LED
7. มีทักษะการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์
ขับมอเตอร์แบบต่าง ๆ

เนื% อหาการสอน รายวิ ชาวิ ทยาศาสตร์พืน% ฐาน ระดับชัน% มัธยมศึกษาปี ที@ 1 - 3
ภาคเรียนที@ 1 ปี การศึกษา 2563 (ก่อนกลางภาค)
วิ ชา

สาระการเรียนรู้

หน่ วยที@ 1 พืน% ฐานของสิ@ งมีชีวิต
- เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้าง
ของเซลล์พชื และเซลล์ สัตว์ รวมทังB
บรรยาย หน้าทีขE องผนังเซลล์ เยือE หุม้ เซลล์
ไซโทพลาสซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโท
คอนเดรีย และ คลอโรพลาสต์
- การใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์
และโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์
- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการ
ทําหน้าทีขE องเซลล์
- อธิบายการจัดระบบ ของสิงE มีชวี ติ โดยเริมE
วิ ทยาศาสตร์พืน% ฐาน 1 จากเซลล์ เนืBอเยือE อวัยวะ ระบบอวัยวะ จน
(ว21101)
เป็ นสิงE มีชวี ติ
ชัน% มัธยมศึกษาปี ที@ 1

จุดประสงค์
U. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์
พืช และเซลล์สตั ว์ได้
2. อธิบายลักษณะและส่วนประกอบทีสE าํ คัญ
พร้อมบอกหน้าทีขE องเซลล์พชื และเซลล์
สัตว์ได้
3. ใช้กล้องจุลทรรศน์เพือE ศึกษารูปร่าง และ
ส่วนประกอบของเซลล์ได้
4. บอกความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับ
การทําหน้าทีขE องเซลล์ได้
5. อธิบายการจัดระบบของสิงE มีชวี ติ ของ
เซลล์ได้

หน่ วยที@ 2 กระบวนการสารผ่านเซลล์และ 6. อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิส
7. ยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวติ
การลําเลียงสารในพืช
- อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิส
ประจําวันได้
จากหลักฐานเชิงประจักษ์และยกตัวอย่าง 8. 8. อธิบายลักษณะ และ หน้าทีขE องไซเล็มและ
การแพร่ และออสโมซิสในชีวติ ประจาวัน
โฟลเอ็มได้
- บรรยายลักษณะและหน้าทีขE องไซเล็ม 9. 9. เขียนแผนภาพลําดับการลําเลียงสารใน
และโฟลเอ็ม
10. ไซเล็มและโฟลเอ็มของพืชได้
- เขียนแผนภาพบรรยายทิศทางการลําเลียง
สารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช

วิ ชา

สาระการเรียนรู้

หน่ วยที@ 3 กระบวนการสร้างอาหาร
ของพืช
- ระบุปัจจัยทีจE าํ เป็ นในการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงและผลผลิตทีเE กิดขึนB จากการสังเคราะห์
ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
7. – อธิบายความสําคัญของการสังเคราะห์
8. ด้วยแสงของพืชต่อสิงE แวดล้อม
9. - ตระหนักในคุณค่าของพืชทีมE ตี ่อสิงE มีชวี ติ
10. และสิงE แวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและ
11. ดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน
12.
หน่ วยที@ 4 การสืบพันธุแ์ ละการขยาย
พันธุพ์ ืช
- อธิบายการสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศและ
วิ ทยาศาสตร์พืน% ฐาน 1 ไม่อาศัยเพศของพืชดอก
(ว21101)
- อธิบายลักษณะ โครงสร้างของดอกทีมE สี ว่ น
ชัน% มัธยมศึกษาปี ที@ 1 ทําให้เกิดการถ่ายเรณู รวมทังB บรรยาย การ
ปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผล และเมล็ด
การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด
- ตระหนักถึงความสําคัญของสัตว์ทชEี ว่ ยใน
การถ่ายเรณูของพืชดอกโดยการไม่ทาํ ลาย
ชีวติ ของสัตว์ทชEี ว่ ยในการถ่ายเรณู
- อธิบายความสําคัญของธาตุอาหารบาง
ชนิดทีมE ผี ลต่อการเจริญเติบโตและการ
ดํารงชีวติ ของพืช
- เลือกใช้ปยที
ุ๋ มE ธี าตุอาหารเหมาะสมกับพืช
ในสถานการณ์ทกEี าํ หนด
- เลือกวิธกี ารขยายพันธุพ์ ชื ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของมนุษย์โดยใช้ความรู้
เกียE วกับการสืบพันธุข์ องพืช
- อธิบายความสําคัญของเทคโนโลยีการ
เพาะเลียB งเยือE พืชในการใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ
- ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์
พืชโดยการนําความรูไ้ ปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน

จุดประสงค์
10.ระบุและอธิบายปั จจัยทีจE าํ เป็ นในการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงและผลผลิตทีเE กิดขึนB
จากกระบวนการ สังเคราะห์ดว้ ยแสงได้
11. อธิบายความสําคัญของการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืชต่อสิงE มีชวี ติ และ
สิงE แวดล้อม

12. อธิบายการสืบพันธุแ์ บบอาศัยและ
ไม่อาศัยเพศ ของพืชดอกได้
13. สามารถอธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของดอก การถ่ายละอองเรณู
การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผล และ
เมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของ
เมล็ดได้
14. อธิบายความสําคัญของธาตุอาหารทีมE ผี ล
ต่อการเจริญเติบโตในการดํารงชีวติ และ
เลือกใช้ปยที
ุ๋ มE ธี าตุอาหารเหมาะสมกับ
พืชได้
15. เลือกวิธกี ารขยายพันธุพ์ ชื ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของมนุษย์และอธิบายความ
สําคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลียB ง
เนืBอเยือE พืช และการใช้ ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ ได้

วิ ชา

สาระการเรียนรู้

หน่ วยที@ 1 ระบบในร่างกายมนุษย์
- ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าทีขE องอวัยวะทีE
เกียE วข้องในระบบหายใจ
- อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออกโดยใช้
แบบจําลองรวมทังB อธิบายการแลกเปลียE น
แก๊ส
- ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหายใจ
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจให้ทาํ งานเป็ นปกติ
- ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าทีขE องอวัยวะ
ในระบบขับถ่ายในการกาจัดของเสียทางไต
– ตระหนักถึงความสําคัญของระบบขับถ่าย
ในการกําจัดของเสียทางไต โดยการบอก
แนวทางในการปฏิบตั ติ นทีชE ว่ ยให้ระบบ
ขับถ่ายทําหน้าทีไE ด้อย่างปกติ
วิ ทยาศาสตร์พืน% ฐาน 3 - บรรยายโครงสร้างและหน้าทีขE องหัวใจ
หลอดเลือด และเลือด
(ว22101)
ชัน% มัธยมศึกษาปี ที@ 2 - อธิบายการทํางานของระบบหมุนเวียน
เลือดโดยใช้แบบจําลอง
- ออกแบบการทดลองและทดลองในการ
เปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะ
ปกติและ หลังทากิจกรรม
- ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
หมุนเวียนเลือด โดยการบอกแนวทาง
ในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียน
เลือดให้ทาํ งานเป็ นปกติ
- ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าทีขE องอวัยวะใน
ระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการ
ทํางานต่างๆ ของ ร่างกาย
- ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประสาท
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา
รวมถึงการป้ องกันการกระทบกระเทือน
และอันตรายต่อสมองและไขสันหลัง
- ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าทีขE องอวัยวะใน
ระบบสืบพันธุข์ องเพศชายและเพศหญิง
โดยใช้แบบจาลอง

จุดประสงค์
U. อธิบายโครงสร้างและหน้าทีขE องอวัยวะ
ในระบบหายใจได้
2. อธิบายการเคลือE นทีขE อง อากาศเข้าและ
ออกจากปอดได้
3. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออกจาก
ร่างกายได้
4. อธิบายการแลกเปลียE นแก๊สบริเวณปอดและ
บริเวณเซลล์ต่างๆ ของ ร่างกายได้
5. เปรียบเทียบการเปลียE นแปลงของกระดูก
ซีโE ครงและกะบังลม เมือE หายใจเข้าและออก
จากร่างกายได้
6. เปรียบเทียบสัดส่วนของแก๊สต่างๆ ของ
อากาศทีเE ข้า และออกจากร่างกายได้
7. เขียนลําดับการเคลือE นทีขE องอากาศเข้าและ
ออกจากปอดได้
8. ตระหนักถึงความสําคัญของอวัยวะในระบบ
หายใจ และการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หายใจ
9. อธิบายโครงสร้างและหน้าทีขE องอวัยวะใน
ระบบขับถ่ายได้
10. อธิบายการกําจัดของเสียของหน่วยไตได้
11. อธิบายวิธกี ารดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
ขับถ่ายได้
Ui. เปรียบเทียบปริมาณสารต่างๆ ในเลือด
และในปั สสาวะได้
Uj. เขียนขันB ตอนการเคลือE นทีขE องเสียออก
จาก
ร่างกายในรูปปั สสาวะได้
Uk. ตระหนักถึงความสําคัญของไตและการ
ดูแลรักษาไต
15. อธิบายโครงสร้างและหน้าทีขE องอวัยวะ
ในระบบหมุนเวียนเลือดได้
16. อธิบายการหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจได้
17. เปรียบเทียบความแตกต่างของหลอด
เลือดแดง หลอดเลือดดํา และหลอดเลือด
ฝอยได้

วิ ชา

สาระการเรียนรู้

- อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและ
เพศหญิงทีคE วบคุมการเปลียE นแปลงของ
ร่างกายเมือE เข้าสูว่ ยั หนุ่มสาว
- ตระหนักถึงการเปลียE นแปลงของร่างกาย
เมือE เข้าสูว่ ยั หนุ่มสาวโดยการดูแลรักษา
ร่างกาย และจิตใจของตนเองในช่วงทีมE ี
การเปลียE นแปลง
- อธิบายการตกไข่ การมีประจําเดือน
การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกตจน
คลอดเป็ นทารก
วิ ทยาศาสตร์พืน% ฐาน 3 - เลือกวิธกี าร คุมกาเนิดทีเE หมาะสมกับ
สถานการณ์ทกEี าํ หนด
(ว22101)
ชัน% มัธยมศึกษาปี ที@ 2 - ตระหนักถึงผลกระทบของการตังB ครรภ์
ก่อนวัยอันควรโดยการประพฤติตนให้
เหมาะสม

จุดประสงค์
18. อธิบายการวัดชีพจรของร่างกายได้
19. แปลความหมายค่าความดันเลือดจากค่า
ทีอE า่ นได้
20. อธิบายการทํางานของหัวใจและวัดอัตรา
การเต้นของหัวใจ
21. สร้างแบบจาลองการหมุนเวียนเลือดผ่าน
หัวใจ
22. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
หมุนเวียนเลือดและการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบหมุนเวียนเลือด
23. อธิบายโครงสร้างและหน้าทีขE องอวัยวะ
ในระบบประสาทได้
24. อธิบายการทํางานของระบบประสาทได้
25. เขียนลําดับขันB การทํางานของระบบ
ประสาทได้
26. ตระหนักถึงความสําคัญ ของระบบ
ประสาทและการดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบประสาท
27. อธิบายโครงสร้างและอวัยวะในระบบ
สืบพันธุข์ องเพศชายและเพศหญิงได้
28. อธิบายการสร้างเซลล์สบื พันธุข์ องเพศชาย
และเพศหญิงและการเกิดประจําเดือนใน
เพศหญิงได้
29. อธิบายเกียE วกับฮอร์โมนเพศและผลจาก
การเปลียE นแปลงของฮอร์โมน เพศได้
30. ยอมรับการเปลียE นแปลงของร่างกายและ
จิตใจเมือE เจริญเข้าสูว่ ยั หนุ่มสาว
31. อธิบายการปฏิสนธิและการตังB ครรภ์ได้
32. อธิบายวิธกี ารคุมกําเนิดแบบต่างๆได้
33. เลือกวิธคี มุ กําเนิดทีเE หมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ถกู ต้อง
34. ตระหนักถึงการป้ องกันการมีเพศสัมพันธ์
และการตังB ครรภ์ก่อนวัยอันควร

วิ ชา

สาระการเรียนรู้

หน่ วยที@ 1 ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ 1.
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง 2.
ศักย์ กระแสไฟฟ้ าและความต้านทาน 3.
และคํานวณปริมาณทีเE กียE วข้องโดยใช้ 4.
สมการ V = IR จากหลักฐานเชิง
5.
ประจักษ์
6.
2. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
7.
กระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า 8.
3. ใช้โวลต์มเิ ตอร์ แอมมิเตอร์ ในการวัด 9.
ปริมาณทางไฟฟ้ า
4. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้ าและ
กระแสไฟฟ้ าในวงจรไฟฟ้ าเมือE ต่อตัว
ต้านทานหลายตัว แบบอนุกรมและแบบ
ขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์
5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้ าแสดงการต่อตัว
ต้านทานแบบอนุกรมและขนาน
วิ ทยาศาสตร์พืน% ฐาน 5 6. บรรยายการทางานของชินB ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูล
(ว23101)
ทีรE วบรวมได้
ชัน% มัธยมศึกษาปี ที@ 3
7. เขียนแผนภาพและต่อชินB ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้ า
8. อธิบายและคานวณพลังงานไฟฟ้ าโดยใช้
สมการ 𝑊 = 𝑃𝑡 รวมทังB คานวณค่า
ไฟฟ้ าของเครือE งใช้ไฟฟ้ าในบ้าน
9. ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้
เครือE งใช้ไฟฟ้ าโดยนาเสนอแนะวิธกี ารใช้
เครือE งใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัดและปลอดภัย

จุดประสงค์
1. อธิบายความหมายของเซลล์ไฟฟ้ าเคมี
ไฟฟ้ า กระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลับ
ไดนาโมและความต่างศักย์ไฟฟ้ าได้
2. คํานวณความสัมพันธ์ของค่ากระแสไฟฟ้ า
ความต้านทานและค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ า
ได้
3. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้ าและความต่างศักย์ไฟฟ้ า
4. อธิบายการต่อแอมมิเตอร์ โวลต์มเิ ตอร์
เข้ากับวงจรไฟฟ้ า
5. อธิบายการไหลของ กระแสไฟฟ้ าผ่านลวด
ตัวนําได้
6. อธิบายความหมายของวงจรไฟฟ้ าแบบ
อนุกรม แบบขนานและแบบผสม
7. อธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้ า แบบอนุกรม
แบบขนานและแบบผสม
8. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้ า แสดงการต่อตัว
ต้านทานแบบอนุกรม แบบขนานและผสม
9. อธิบายสมบัตเิ บือB งต้นของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น ตัวต้านทาน
ไดโอด ไอซี และทรานซิสเตอร์
10. อธิบายประโยชน์ของอิเล็กทรอนิกส์ทพEี บ
ในชีวติ ประจาวันได้
11. เขียนลักษณะหรือสัญลักษณ์เบือB งต้นของ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์บางชนิดได้
12. เขียนแผนภาพและการต่อชินB ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร
13. คํานวณหาปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ของเครือE งใช้ไฟฟ้ าและคิดค่าไฟฟ้ า
ภายในบ้านได้
14. คํานวณกาลังไฟฟ้ าของเครือE งใช้ไฟฟ้ า
15. อธิบายหลักการและระบุขอ้ ดี ข้อเสียใน
การเลือกใช้เครือE งใช้ไฟฟ้ าทีใE ช้ในชีวติ
ประจําวันอย่างถูกต้อง ประหยัดและคุม้ ค่า
16. อธิบายหลักการทางานของเครือE งใช้ไฟฟ้ า
ทีเE ปลียE นเป็ นพลังงานรูปอืนE ๆ ได้

วิ ชา

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์

หน่ วยที@ 2 คลื@น
10. สร้างแบบจาลองทีอE ธิบายการเกิดคลืนE
17. อธิบายการเกิดคลืนE และระบุสว่ นประกอบ
และบรรยายส่วนประกอบของคลืนE
ของคลืนE
วิ ทยาศาสตร์พืน% ฐาน 5 11. อธิบายคลืนE แม่เหล็กไฟฟ้ าและสเปกตรัม 18. อธิบายคลืนE แม่เหล็กไฟฟ้ าและสเปคตรัม
คลืนE แม่เหล็กไฟฟ้ าจากข้อมูลทีรE วบรวม
คลืนE แม่เหล็กไฟฟ้ าจากข้อมูลทีรE วบรวมได้
(ว23101)
ได้
19. อธิบายประโยชน์และอันตราย จากคลืนE
ชัน% มัธยมศึกษาปี ที@ 3
12. ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจาก
แม่เหล็กไฟฟ้ าในชีวติ ประจําวันได้
คลืนE แม่เหล็กไฟฟ้ าโดยนาเสนอการใช้
ประโยชน์ดา้ นต่างๆและอันตรายจาก
คลืนE แม่เหล็กไฟฟ้ าในชีวติ ประจําวัน

เนื้อหาการสอน รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์ – คณิต)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ก่อนกลางภาค)
วิชา

สาระสาคัญ
1. หน่วย และการเปลี่ยนหน่วย

ผลการเรียนรู้
1. สามารถเปลี่ยนหน่วยของปริมาณ
ทางฟิสิกส์ได้ โดยอาศัยคาอุปสรรค

2. ปริมาณทางฟิสิกส์ สเกล่าร์
เวกเตอร์ และความคลาดเคลื่อนจาก
การวัดด้วยเครื่องมือวัด

2. สามารถจาแนกปริมาณสเกล่าร์
เวกเตอร์
3. สามารถคานวณหาเวกเตอร์
ผลลัพธ์ได้ ทั้งวิธีการสร้างรูป และ
วิธีการคานวณ
4. สามารถอ่านค่าเครื่องมือวัดได้
อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งระบุความ
คลาดเคลื่อนจากเครื่องมือวัด

3. การเคลื่อนที่ในแนวตรง แนวราบ 5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวดิ่ง และปริมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ตาแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และ
การเคลื่อนที่แนวตรง
ความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4
ในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจาก
กราฟและสมการ และคานวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
สมการการเคลื่อนที่
4. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และการ 6. สามารถเขียน Free body
ประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
Diagram ได้อย่างถูกต้อง
สาหรับวัตถุบนพื้นเอียง รอก ลิฟต์
7. อธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรง
หลายแรงที่ทามุมต่อกัน
8. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตันทั้ง 3 ข้อ และการใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคานวณ
ปริมาณหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิชา

สาระสาคัญ
1. สมบัติเชิงกลของของแข็ง สภาพ
ยืดหยุ่น ความเค้น ความเครียด และ
มอดูลัสของยัง

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและ
ลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่
เป็นแท่ง เมื่อถูกกระทาด้วยแรงค่า
ต่าง ๆ
2. คานวณความเค้นตามยาว
ความเครียดตามยาวและมอดูลัส
ของยัง
2. สมบัติเชิงกลของของเหลว เช่น
3.อธิบาย และคานวณความดันเกจ
ความดัน ความหนาแน่น และแรงดัน ความดันสัมบูรณ์ และความดัน
บรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการ
ทางานของ แมนอมิเตอร์ บารอ
มิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก
3. แรงพยุง แรงตึงผิว แรงหนืด และ 4. อธิบาย และคานวณขนาดแรง
สมบัติของของไหลในอุดมคติ
พยุงจากของไหล ความตึงผิวของ
ของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบาย
ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5
แรงหนืดของของเหลว
5. อธิบายสมบัติของของไหลอุดม
คติ สมการความต่อเนื่อง และ
สมการแบร์นูลลี รวมทั้งคานวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนา
ความรู้เกี่ยวกับสมการความ
ต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี
ไปอธิบายหลักการทางานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
4. ความร้อน อุณหภูมิ และการ
6. อธิบาย และคานวณความร้อนที่
เปลี่ยนแปลงสถานะของสารเมื่อมีการ ทาให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความ
ถ่ายโอนความร้อน และการเกิดสมดุล ร้อนที่ทาให้สสารเปลี่ยนสถานะ และ
ความร้อน
ความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอน
ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
1. การเกิดไฟฟ้าสถิต แรงระหว่าง
ประจุตามกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า
แรงทางไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และพลังงาน
ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6
ศักย์ไฟฟ้า

1. ทดลอง และอธิบายการทาวัตถุที่
เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้า
โดยการขัดสีกันและการเหนี่ยวนา
ไฟฟ้าสถิต
2. อธิบาย และคานวณแรงไฟฟ้า
ตามกฎของคูลอมบ์

วิชา

สาระสาคัญ
1. การเกิดไฟฟ้าสถิต แรงระหว่าง
ประจุตามกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า
แรงทางไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และพลังงาน
ศักย์ไฟฟ้า

ผลการเรียนรู้
3. อธิบาย และคานวณสนามไฟฟ้า
และแรงไฟฟ้าที่กระทากับอนุภาคที่
มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้า
รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจาก
ระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบ
เวกเตอร์
4. อธิบาย และคานวณพลังงาน
ศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า
และความต่างศักย์ระหว่างสอง
ตาแหน่งใด ๆ
2. ตัวเก็บประจุ และวงจรตัวเก็บประจุ 5. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บ
ประจุความสัมพันธ์ระหว่างประจุ
ไฟฟ้า ความต่างศักย์และความจุ
ของตัวเก็บประจุ และอธิบาย
พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และ
ความจุสมมูลรวมทั้งคานวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การไหลของประจุไฟฟ้า ไฟฟ้า
6. อธิบายการเคลื่อนที่ของ
ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6
กระแสตรง ความต้านทาน วงจรความ อิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าใน
ต้านทานแบบต่างๆ
ลวดตัวนา ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนากับ
ความเร็วลอยเลื่อนของ
อิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่น
ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนาและ
พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนา และ
คานวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. อธิบายกฎของโอห์ม ความ
สัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับ
ความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพ
ต้านทานของตัวนาโลหะที่อุณหภูมิ
คงตัว และคานวณปริมาณต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบายและ
คานวณความต้านทานสมมูล เมื่อ
นาตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรม
และแบบขนาน

วิชา

ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6

สาระสาคัญ
ผลการเรียนรู้
4. แรงเคลื่อนไฟฟ้าภายในวงจร ความ 8. คานวณ EMF สมมูลจากการ
ต่างศักย์ระหว่างจุดในวงจร
ต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบ
ขนานรวมทั้งคานวณปริมาณต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัว
ต้านทาน
5. เครื่องมืดวัดทางไฟฟ้า อาทิ แกล
วานอมิเตอร์ แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์
และโอห์มมิเตอร์
6. พลังงานไฟฟ้า และกาลังไฟฟ้า การ
เปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
รูปแบบอื่น และการคิดค่าไฟฟ้า

9. อธิบายหลักการทางานเบื้องต้น
ของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และ
คานวณเกี่ยวกับปริมาณที่เกี่ยวข้อง
10. อธิบายการเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง
คานวณหาพลังงานไฟฟ้า และ
กาลังไฟฟ้า และการคิดค่าไฟฟ้า

เนื้อหาการสอน รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์ – คณิต)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ก่อนกลางภาค)
วิชา

สาระสาคัญ
หน่วยที่ 1 สัญลักษณ์นิวเคลียร์
- การหาอนุภาคมูลฐาน
- การเปลี่ยนแปลงอนุภาคมูลฐาน
หน่วยที่ 2 การจัดเรียงอิเล็กตรอน
- ระดับพลังงานหลัก
- ระดับพลังงานย่อย
หน่วยที่ 3 เลขออกซิเดชัน
- คานวณหาเลขออกซิเดชัน
เคมีเพิ่มเติม ม.4 หน่วยที่ 4 แบบจาลองอะตอม
- ทอมสัน
- รัทเทอร์ฟอร์ด
- โบร์
หน่วยที่ 5 แนวโน้มตามตารางธาตุ
- ขนาดอะตอม
- พลังงานไอออไนเซชัน
- อิเลคโตรเนกาติวิตี้
- การเกิดสเปกตรัม
หน่วยที่ 1 อัตราการเกิ ดปฏิ กิริยาเคมี
- การคานวณหาอัตราเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
- พลังงานกับการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
- ปจั จัยทีม่ ผี ลต่ออัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
- การเขียนสมการเคมีทส่ี มั พันธ์กบั อัตรา
เคมีเพิ่มเติม ม.5 การเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
หน่วยที่ 2 สมดุลเคมี
- สมดุลในปฏิกริ ยิ าเคมี
- การคานวณเกีย่ วกับค่าคงทีส่ มดุล
- ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อภาวะสมดุล
- ค่าคงทีส่ มดุลกับสมการเคมีทภ่ี าวะต่างๆ

ผลการเรียนรู้
1. จาแนกการจัดเรียงตัวของอนุภาคใน
แบบจาลองอะตอมต่างๆ
2. อธิบายความแตกต่าง เลขมวล เลข
อะตอม ไอโซโทป ไอโซบาร์ และไอโซ
โทนของธาตุ
3. อ ธิ บ า ย ก า ร จั ด เ รี ย ง ตั ว ข อ ง
อิเล็กตรอนตามระดับพลังงาน
4. จ าแนกคุ ณ สมบั ติ แ ละหลั ก การ
จัดเรียงอะตอมของธาตุในตารางธาตุ
5. ค านวณหาค่าประจุอิเ ล็ กตรอนและ
พลังงานไอออไนเซชัน

1. ทดลอง คานวณอัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟ การลดลง
หรือเพิ่มขึ้นของสารที่ทาการวัด และที่
ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา
2. เขี ย นแผนภาพ และอธิ บ ายทิ ศ
ทางการชนกัน ของอนุภาคและพลังงาน
ที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. ทดลอง และอธิ บ ายผลของความ
เข้มข้น พื้นที่ผิว ของสารตั้งต้น อุณหภูมิ
และตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

วิชา

สาระสาคัญ

เคมีเพิ่มเติม ม.5

หน่วยที่ 1 เคมีอินทรีย์
- สารประกอบอินทรีย์ และอนินทรีย์
- การเขียนสูตรและโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์
- ไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
เคมีเพิ่มเติม ม.6 สมบัติบางประการของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
- ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ และอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน

ผลการเรียนรู้
4. เปรียบเทียบอัต ราการเกิดปฏิกิริยา
เมื่ อ มี ก าร เปลี่ ย นแปลงความเข้ ม ข้ น
พื้ น ที่ ผิ ว ของสารตั้ ง ต้ น อุ ณ หภู มิ แ ละ
ตัวเร่งปฏิกิริยา
5. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผล
ต่ อ อั ต รา การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ใ น
ชีวิตประจาวัน หรืออุตสาหกรรม
6. ทดสอบ และอธิบายความหมายของ
ปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล
7. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น
ของสาร อั ต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าไป
ข้างหน้า และย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยา
จนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล
8. ค านวณค่ า คงที่ ส มดุ ล และความ
เข้มข้นของปฏิกิริยา
9. คานวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะ
สมดุล
10. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและ
ค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะ
สมดุล ของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลัก
ของเลอชาเตอลิเอ
1. อธิบายความหมาย และสมบัติของ
เคมีอินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์และ
อนินทรีย์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้
2. เขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิส แบบ
ย่อ และแบบเส้นและมุมได้
3. อธิบายและเขียนไอโซเมอร์ แอลเคน
แอลคีน แอลไคน์ได้
4. อธิบายสมบัติทางกายภาพ สมบัติ
ทางเคมี และวิธีทดสอบ
5. อธิบายสมบัติทางกายภาพ สมบัติ
ทางเคมี วิธีทดสอบ และเขียนสูตร
โครงสร้าง เรียกชือ่ และเขียนไอโซเมอร์
ของแอล เคน แอลคีน แอลไคน์ได้

เนื้อหาการสอน รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์ – คณิต)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ก่อนกลางภาค)
วิชา

สาระสาคัญ
1. ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

2. คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต

3. เคมีที่เป็นพื้นฐานของชีวิต
4. สารชีวโมเลกุล

ชีววิทยาเพิ่มเติม
ม.4

5. ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต

6. กล้องจุลทรรศน์

ผลการเรียนรู้
1. อภิปรายและบอกความสาคัญของการระบุปญั หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปญั หา สมมติฐาน และวิธกี าร
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมทัง้ ออกแบบ การทดลองเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน
2. อธิบายและสรุปสมบัตทิ ส่ี าคัญของสิง่ มีชวี ติ และ
ความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิง่ มีชวี ติ ทีท่ าให้
สิง่ มีชวี ติ ดารงชีวติ อยูไ่ ด้
3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัตขิ องน้ าและบอก
ความสาคัญของน้าทีม่ ตี ่อสิง่ มีชวี ติ และยกตัวอย่างธาตุ
ต่าง ๆ ทีม่ คี วามสาคัญต่อร่างกายสิง่ มีชวี ติ
4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต
ระบุกลุ่มคาร์โบไฮเดรต รวมทัง้ ความสาคัญของ
คาร์โบไฮเดรตทีม่ ตี ่อสิง่ มีชวี ติ
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และ
ความสาคัญของโปรตีนทีม่ ตี ่อสิง่ มีชวี ติ
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพดิ และ
ความสาคัญของลิพดิ ทีม่ ตี ่อสิง่ มีชวี ติ
7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลีอกิ และระบุชนิดของ
กรดนิวคลีอกิ และความสาคัญของกรดนิวคลีอกิ ทีม่ ตี ่อ
สิง่ มีชวี ติ
8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกริ ยิ าเคมีทเ่ี กิดขึน้ ใน
สิง่ มีชวี ติ
9. อธิบายการทางานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกริ ยิ าเคมี
ในสิง่ มีชวี ติ และระบุปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการทางานของ
เอนไซม์
10. บอกวิธกี ารและเตรียมตัวอย่างสิง่ มีชวี ติ เพื่อศึกษา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาดโดยประมาณและ
วาดภาพทีป่ รากฏภายใต้กล้อง บอกวิธกี ารใช้ และการ
ดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงทีถ่ ูกต้อง

วิชา

สาระสาคัญ
1. ระบบขับถ่าย

ผลการเรียนรู้
1. อธิบาย และเปรียบเทียบ โครงสร้างและหน้าทีใ่ นการ
กาจัดของเสียออกจากร่างกายของฟองน้ าไฮดรา พลา
นาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
2. อธิบายโครงสร้างและหน้าทีข่ องไตและ โครงสร้างที่
ใช้ลาเลียงปสั สาวะออกจากร่างกาย
3. อธิบายกลไกการทางานของหน่วยไตในการ กาจัด
ของเสียออกจากร่างกายและเขียนแผนผังสรุปขัน้ ตอน
การกาจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต
4. สืบค้นข้อมูลอธิบายและยกตัวอย่างเกีย่ วกับ ความ
ชีววิทยาเพิ่มเติม
ผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ
2. ระบบสืบพันธุ์
5. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุแ์ บบ
ม.5
ไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศในสัตว์
6. สืบค้นข้อมูลอธิบายโครงสร้างและหน้าทีข่ อง อวัยวะ
ในระบบสืบพันธุเ์ พศชายและระบบ สืบพันธุเ์ พศหญิง
7. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิรม์ กระบวนการ สร้าง
เซลล์ไข่และการปฏิสนธิในมนุษย์
8. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลัง
เอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุ ษย์
3. ระบบต่อมไร้ท่อ
9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุป หน้าที่
ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยือ่ ทีส่ ร้างฮอร์โมน
1. พืช โครงสร้างและหน้าที่ 1. อธิบายชนิดและลักษณะของเนื้อเยือ่ พืชและเขียน
ของพืชดอก เนื้อเยือ่ พืช
แผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยือ่ พืช
อวัยวะและหน้าทีข่ องอวัยวะ 2. สังเกต อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของ
ของพืชจากราก ลาต้น และใบ
รากพืชใบเลีย้ งเดีย่ วและรากพืชใบเลีย้ งคู่จากการตัดตาม
ขวาง
4. สังเกต อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของ
ลาต้นพืชใบเลีย้ งเดีย่ วและลาต้นพืช ใบเลีย้ งคู่จากการ
ชีววิทยาเพิ่มเติม
ตัดตามขวาง
ม.6
2. การแลกเปลีย่ นแก๊สและ
5. สังเกตและอธิบายการแลกเปลีย่ นแก๊สและการคายน้ า
การคายน้ าของพืช การ
ของพืช
ลาเลียงน้ าของพืช การ
6. อธิบายกลไกการลาเลียงน้าและธาตุอาหารของพืช
ลาเลียงสารอาหารของพืช
7. อธิบายความสาคัญของธาตุ อาหาร และยกตัวอย่าง
และการลาเลียงอาหารของพืช
ธาตุอาหารทีส่ าคัญทีม่ ี ผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
8. อธิบายกลไกการลาเลียงอาหารในพืช

วิชา

สาระสาคัญ
3. การสังเคราะห์ดว้ ยแสง โฟ
โตเรสไพเรชัน กลไกการเพิม่
ชีววิทยาเพิ่มเติม ความเข้มข้นของ CO ในพืช
2
ม.6
ั
C4 และ CAM และปจจัยทีม่ ี
ผลต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสง

ผลการเรียนรู้
9. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช
C3 พืช C4 และ พืช CAM
10. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปปจั จัยความเข้มของ
แสง ความเข้มข้นของคาร์บอนได ออกไซด์ และ
อุณหภูม ิ ทีม่ ผี ลต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช

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

สาระสาคัญ
หน่วยที่ 1 โครงสร้างโลก
- ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก
- การแบ่งโครงสร้างของโลกตาม
องค์ประกอบทางเคมี
- การแบ่งโครงสร้างโลกตามสมบัติ
โลก ดาราศาสตร์
เชิงกล
และอวกาศ ม.4
หน่วยที่ 2 ธรณีแปรสัณฐาน
- ทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาณและหลักฐาน
สนับสนุน
- รูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
- รอยเลื่อนและรอยคดโค้ง
หน่วยที่ 1 สมดุลพลังงานของโลก
- องค์ประกอบของชั้นบรรยากาศ
- องค์ประกอบของอากาศ
- กระบวนการที่ทาให้เกิดสมดุลพลังงาน
ของโลก
- ปัจจัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อการรับรังสีดวง
อาทิตย์ของพื้นผิวโลก
หน่วยที่ 2 การหมุนเวียนของอากาศ
บนโลก
โลก ดาราศาสตร์
- การเคลื่อนที่และการหมุนเวียนของ
และอวกาศ ม.5
อากาศ
- การคานวณ Pressure Gradient Force
- การเกิดแรงคอริออลิส
- การคานวณแรงคอริออลิส
จากสูตร C = 2mΩVsinØ
- ระบบการหมุนเวียนอากาศในแต่ละ
เขตละติจูด
- ความสัมพันธ์ของการหมุนเวียนอากาศ
และภูมิอากาศ

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของ
โครงสร้างโลกพร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่
สนับสนุนได้

2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีได้
3. ระบุสาเหตุและอธิบายรูปแบบการเคลื่อน
ทีข่ องแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะ
ธรณีสัณฐานและโครงสร้างแบบต่างๆ ได้
1. อธิบายปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการรับและ
คายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน
และผลที่มีต่ออุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณ
ของโลก
2. อธิบายกระบวนการที่ทาให้เกิดสมดุล
พลังงานของโลก
3. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่าง
ของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่
ศูนย์กลางและแรงเสียดทานที่มีต่อการ
หมุนเวียนของอากาศ
4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขต
ละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ

วิชา

สาระสาคัญ
หน่วยที่ 1 กาเนิดเอกภพ
- กาเนิดเอกภพ ทฤษฎีบิกแบง
- วิวัฒนาการของเอกภพ ระหว่าง
ความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี
- โครงสร้างและองค์ประกอบของ
กาแล็กซี ตาแหน่งของระบบสุริยะ

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายการกาเนิดและการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพ
หลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่างๆ ตาม
วิวัฒนาการของเอกภพ
2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับ
ระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการ
ค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศ
3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของ
โลก ดาราศาสตร์
กาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตาแหน่งของ
และอวกาศ ม.6
ระบบสุริยะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการ
สังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก
4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดย
หน่วยที่ 2 ดาวฤกษ์
- การเกิดดาวฤกษ์
แสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ
- กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ ขนาดจากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์
- ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน
5. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาว
- วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน
ฤกษ์และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยา
ลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน
ไนโตรเจน ออกซิเจน

เนื้อหาการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ก่อนกลางภาค)
วิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.4

สาระการเรียนรู้
แบบจำลองอะตอม
ธำตุและสำรประกอบ

จุดประสงค์ / ผลการเรียนรู้
1. อ ธิ บ ำ ย แ บ บ จ ำ ล อ ง อ ะ ต อ ม
โครงสร้ ำ งและส่ ว นประกอบของ
อะตอมในโมเลกุลของสำรได้
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบำย
แบบจำลองกำรจัดเรียงอนุภำคของ
สำรในสถำนะต่ำงๆได้
ธำตุและสำรประกอบ
3.ระบุเลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป
ธำตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ
ข อ ง ธ ำ ตุ ช นิ ด ต่ ำ ง ๆ บ อ ก ค ว ำ ม
แตกต่ำงและแบ่งแยกธำตุได้
อนุภำคมูลฐำนของอะตอม
4. สืบค้นข้อมูลและอธิบำย
สัญลักษณ์นิวเคลียร์
แบบจำลองกำรจัดเรียงอนุภำคของ
สำรในสถำนะต่ำงๆได้
กำรจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
5. สืบค้นข้อมูล อธิบำย และจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอมได้
ตำรำงธำตุ แ ละวิ วั ฒ นำกำรของตำรำง 6. อธิ บำยและยกตัว อย่ำงคุณสมบัติ
ธำตุ กำรอ่ำนชื่อธำตุและสำรประกอบ
ของธำตุชนิดต่ำงๆในตำรำงธำตุ อ่ำน
ชื่อธำตุและสำรประกอบได้

วิชา

สาระการเรียนรู้
เยื่อหุ้มเซลล์และกำรลำเลียงสำรผ่ำน
เยื่อหุ้มเซลล์

กำรควบคุมดุลยภำพของสิ่งมีชีวิต
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.5

การเคลื่อนที่แนวตรง
การเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยความเร่ง

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.6

แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิ วตัน
 เมื่อ มีแ รงหลายแรงกระท าต่ อ วัต ถุ
หนึ่ง การหาแรงลัพธ์ทก่ี ระต่อวัตถุนนั ้
ได้โดยรวมแบบเวกเตอร์
 เมื่อแรงลัพธ์มค
ี ่าไม่เท่ากับศูนย์กระทา
ต่ อ วัต ถุ จ ะท าให้ ว ัต ถุ เ คลื่ อ นที่ ด้ ว ย
ความเร่งมีทศิ ทางเดียวกับแรงลัพธ์
 แรงกิรย
ิ าและแรงปฏิกริ ยิ า

การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์
 หลักการเคลื่อนทีแ
่ บบโพรเจคไทล์
 โพรเจคไทล์แบบต่างๆ

จุดประสงค์ / ผลการเรียนรู้
1. อธิบำยโครงสร้ำงและสมบัติของ
เยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับกำรลำเลียง
สำร และเปรียบเทียบกำรลำเลียงสำร
ผ่ำนเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่ำง ๆ
2. อธิบำยกำรควบคุมดุลยภำพของนำ
และสำรในเลือดโดยกำรทำงำนของไต
ได้
3. อธิบำยกำรควบคุมดุลยภำพของ
กรด-เบสของเลือดโดยกำรทำงำนของ
ไตและปอดได้
4. อธิบำยกำรควบคุมดุลยภำพของ
อุณหภูมิภำยในร่ำงกำยโดยระบบ
หมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และ
กล้ำมเนือโครงร่ำงได้
1. วิ เ คราะห์ แ ละแปลความหมาย
ข้อ มู ล ความเร็ว กับ เวลาของการ
เคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ เพื่ อ อธิ บ าย
ความเร่งของวัตถุ
2. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ท่ี
เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบ
เดียวกันที่กระทาต่ อวัตถุ โดยการ
เ ขี ย น แ ผ น ภ า พ ก า ร ร ว ม แ บ บ
เวกเตอร์
3. ส งั เกต ว เิ คราะห์ และอธ บิ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของ
วัต ถุ กับแรงลัพธ์ท่ีกระท าต่ อ วัต ถุ
และมวลของวัตถุ
4. สัง เกตและอธิบ ายแรงกิร ิย าและ
แรงปฏิกริ ยิ าระหว่างวัตถุค่หู นึ่ง ๆ
5. สังเกตและอธิบายผลของความเร่ง
ทีม่ ตี ่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของ
วัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แ นวตรง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การ
เคลื่ อ นที่ แ บบวงกลม และการ
เคลื่อนทีแ่ บบสัน่

Subject Specification Plan (Midterm)
Subject: Additional Science

Grade

M. 1

Topics

Introduction to Science
- What is Science?
a.) Importance of Science
b.) Careers in Science
- Science Laboratory
a.) Rules and Safety Precautions
b.) Hazard Warning Symbols
- Steps in Scientific Investigations
- Physical Quantities and their Units
- The Concept of Mass
- Measuring Tools
a.) length, area, volume
- The Importance of Standard Units

Cells as the Unit of Life
- Understanding Cells
a.) Using a Microscope
b.) General Structure of a Cell
c.) Comparison between Animal and Plant Cells
d.) Types and Functions of different Cells
- Unicellular and Multicellular Organisms
- Diffusion and Osmosis in Cells

SY: 1/2020

Teacher/s

Mr. Frederik Rapisura

Subject Specification Plan (Midterm)
Subject: Additional Science

Grade

M. 2

Topics

Human Body Systems
- Respiratory System
a.0 Structure of the Human Respiratory System
b.) Mechanism of Human Breathing
c.) Gas Exchange
d.) Taking Care of the Respiratory System
- Excretory System
a.) The Excretory Organs in Humans
- Circulatory System
a.) Basic Characteristics of the Circulatory
System
b.) Structure of the Human Heart
c.) The Path of Blood Flow
- Nervous System
a.) The Central Nervous System and the
Peripheral Nervous System
b.) Pathway of Transmission of Information

Human Reproduction
- Male Reproductive System
a.) Structure and Function
- Female Reproductive System
a.) Structure and Function
- Puberty
a.) Changes during Puberty
- Menstrual Cycle
- Fertilization and Pregnancy

SY: 1/2020

Teacher/s

Mr. Frederick Rapisura

Subject Specification Plan (Midterm)
Subject: Additional Science

Grade

M. 3

Topics
Ohm’s Law
- Principles and definition
- V-I-R relationship
- Ammeter, Voltmeter, Ohmmeter
- Resistors and Total resistors

Electrical Energy and Power
- Electrical conductors, Insulators, and
Semiconductors
- Circuits

SY: 1/2020

Teacher/s

Mr. Sterloei Inn A. Dulfina

