แบบรายงานตัวชีว้ ัด/ผลการเรียนรู้
รายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทียบตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดของรายวิชา
วิทยาศาสตร์

1

ว 1.1

1
2
3
4

2

ว.2.1

1
2
3
4

ว 2.2

1
2
3

ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต
ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้้าในพืช
สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้้า
แรํธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ และน้า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ๎มกันของรํางกายและน้าความรู๎
ไปใช๎ในการดูแลรักษาสุขภาพ
อธิบายกระบวนการถํายทอดสารพันธุกรรม การแปรผัน
ทางพันธุกรรม มิวเทชันและการเกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีตํอ
มนุษย์และสิ่งแวดล๎อมและน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม
อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการ
คัดเลือกตามธรรมชาติตํอความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท๎องถิ่น ระดับประเทศและ
ระดับโลก
อภิปรายแนวทางในการป้องกัน แก๎ไข ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ
วางแผนและด้าเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ชีววิทยาพื้นฐาน

รายละเอียด
(ตามหลักสูตรแกนกลาง)

เคมีพื้นฐาน

สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

ฟิสิกส์พื้นฐาน

(ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์)

ตัวชี้วัดของรายวิชา
วิทยาศาสตร์

3

ว 3.1

1
2
3
4
5

ว 3.2

1
2
3
4

5
6
7

สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายโครงสร๎างอะตอม และสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุ
วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ความสัมพันธ์ระหวํางอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุด
กับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา
อธิบายการจัดเรียงธาตุและท้านายแนวโน๎มสมบัติของธาตุ
ในตารางธาตุ
วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและใน
โมเลกุลของสาร
สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางจุดเดือด จุด
หลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหวําง
อนุภาคของสาร
ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่
พบในชีวิตประจ้าวัน รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีที่มีตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผล
ตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และน้าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์
สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการ
แยกแก๏สธรรมชาติ และการกลั่นล้าดับสํวนน้้ามันดิบ
สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายการน้าผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการ
แยกแก๏สธรรมชาติและการกลั่นล้าดับสํวนน้้ามันดิบไปใช๎
ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ตํอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม
ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์
อภิปรายการน้าพอลิเมอร์ ไปใช๎ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิด
จากการผลิตและใช๎พอลิเมอร์ตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยา
บางชนิดของคาร์โบไฮเดรต

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ชีววิทยาพื้นฐาน

รายละเอียด
(ตามหลักสูตรแกนกลาง)

เคมีพื้นฐาน

สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

ฟิสิกส์พื้นฐาน

(ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์)

ตัวชี้วัดของรายวิชา
วิทยาศาสตร์

8
9
4

ว 4.1

1
2
3
4

ว 4.2

1
2
3

ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยา
บางชนิดของไขมันและน้้ามัน
ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยา
บางชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก
ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางแรงกับ การ
เคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน๎มถํวง และอธิบายการน้า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางแรงกับ การ
เคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า และน้าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์
ทดลองและอธิบายความ สัมพันธ์ระหวํางแรงกับการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคในสนาม แมํเหล็ก และน้าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์
วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหวําง
อนุภาคในนิวเคลียส
อธิบายและทดลองความ สัมพันธ์ระหวํางการกระจัด เวลา
ความเร็ว ความเรํงของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบ
วงกลม และแบบฮาร์มอนิกอยํางงําย
อภิปรายผลการสืบค๎นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอยํางงําย

√
√
√
√
√
√
√
√
√

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ชีววิทยาพื้นฐาน

รายละเอียด
(ตามหลักสูตรแกนกลาง)

เคมีพื้นฐาน

สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

ฟิสิกส์พื้นฐาน

(ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์)

ตัวชี้วัดของรายวิชา
วิทยาศาสตร์

5

ว 5.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

ว 6.1

1
2

ทดลองและอธิบายสมบัติ ของคลื่นกล และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวําง อัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น
อธิบายการเกิดคลื่นเสียงบีตส์ของเสียง ความเข๎มเสียง
ระดับความเข๎มเสียง การได๎ยินเสียง คุณภาพเสียง และน้า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
อภิปรายผลการสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่มีตํอ
สุขภาพของมนุษย์ และการเสนอ วิธีป้องกัน
อธิบายคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า
และน้าเสนอผลการสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ และ
การป้องกันอันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า
อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพันธ์
ระหวํางมวลกับพลังงาน
สืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับพลังงาน ที่ได๎จากปฏิกิริยานิวเคลียร์
และผลตํอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อม
อภิปรายผลการสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
และการน้าไปใช๎ประโยชน์
อธิบายชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี
อธิบายการเกิดกัมมันตภาพ รังสีและบอกวิธีการตรวจสอบ
รังสีในสิ่งแวดล๎อม การใช๎ประโยชน์ ผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม
สืบค๎นและอธิบายหลักการ ในการแบํงโครงสร๎างโลก
ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีภาคของโลก

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ชีววิทยาพื้นฐาน

รายละเอียด
(ตามหลักสูตรแกนกลาง)

เคมีพื้นฐาน

สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

ฟิสิกส์พื้นฐาน

(ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์)

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ตัวชี้วัดของรายวิชา
วิทยาศาสตร์

6
(ตํอ)

ว 6.1

3
4
5
6

7

ว 7.1

1

ว 7.2

2
1
2
3

ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอย
เลื่อน รอยคดโค๎ง แผํนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
สืบค๎นและอธิบายความ ส้าคัญของปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวิทยาแผํนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ที่สํงผลตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
ส้ารวจ วิเคราะห์และอธิบาย การล้าดับชั้นหิน จากการ
วางตัว ของชั้นหิน ซากดึกด้าบรรพ์ และโครงสร๎างทาง
ธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมา ของพื้นที่
สืบค๎น วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข๎อมูลทาง
ธรณีวิทยา
สืบค๎นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ
กาแล็กซี และเอกภพ
สืบค๎นและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์
สืบค๎นและอธิบายการสํง และค้านวณความเร็วในการ
โคจรของดาวเทียมรอบโลก
สืบค๎นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด๎านตําง ๆ
สืบค๎นและอธิบายการสํง และส้ารวจอวกาศโดยใช๎ยาน
อวกาศและสถานีอวกาศ

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ชีววิทยาพื้นฐาน

รายละเอียด
(ตามหลักสูตรแกนกลาง)

เคมีพื้นฐาน

สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

ฟิสิกส์พื้นฐาน

(ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์)

√
√
√
√
√
√
√
√
√

ตัวชี้วัดของรายวิชา
วิทยาศาสตร์

1

2
3

4
5

6
7
8

ตั้งค้าถามที่อยูํบนพื้นฐานของความรู๎และความเข๎าใจ ทาง
วิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น ที่สามารถท้าการส้ารวจตรวจสอบหรือศึกษา
ค๎นคว๎าได๎อยํางครอบคลุมและเชื่อถือได๎
สร๎างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ
หรือสร๎างแบบจ้าลอง หรือสร๎างรูปแบบ เพื่อน้าไปสูํ
การส้ารวจตรวจสอบ
ค๎นคว๎ารวบรวมข๎อมูลที่ต๎องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปร
ส้าคัญ ปัจจัยที่มีผลตํอปัจจัยอื่น ปัจจัยที่ควบคุมไมํได๎ และ
จ้านวนครั้งของการส้ารวจ ตรวจสอบ เพื่อให๎ได๎ผลที่มี
ความเชื่อมั่นอยํางเพียงพอ
เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ ที่ใช๎ในการสังเกต การวัด
การส้ารวจตรวจสอบอยํางถูกต๎องทั้งทางกว๎างและลึกใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ
รวบรวมข๎อมูลและบันทึกผลการส้ารวจตรวจสอบอยํางเป็น
ระบบถูกต๎อง ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
ตรวจสอบความเป็นไปได๎ ความเหมาะสมหรือความ
ผิดพลาดของข๎อมูล
จัดกระท้าข๎อมูล โดยค้านึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มี
ระดับความถูกต๎องและน้าเสนอข๎อมูลด๎วยเทคนิควิธีที่
เหมาะสม
วิเคราะห์ข๎อมูล แปลความหมายข๎อมูล และประเมินความ
สอดคล๎องของข๎อสรุป
หรือสาระส้าคัญ เพื่อตรวจสอบ
กับสมมติฐานที่ตั้งไว๎
พิจารณาความนําเชื่อถือ ของวิธีการและผลการส้ารวจ
ตรวจสอบ โดยใช๎หลักความคลาดเคลื่อน ของการวัดและ
การสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส้ารวจตรวจสอบ

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ว 8.1

ชีววิทยาพื้นฐาน

8

รายละเอียด
(ตามหลักสูตรแกนกลาง)

เคมีพื้นฐาน

สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

ฟิสิกส์พื้นฐาน

(ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ตัวชี้วัดของรายวิชา
วิทยาศาสตร์

9
10

11

12

น้าผลของการส้ารวจตรวจสอบที่ได๎ ทั้งวิธีการและองค์
ความรู๎ที่ได๎ไปสร๎าง ค้าถามใหมํ น้าไปใช๎แก๎ปัญหา ใน
สถานการณ์ใหมํและในชีวิตจริง
ตระหนักถึงความส้าคัญ ในการที่จะต๎องมีสํวนรํวม
รับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น และการสรุปผล
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ที่น้าเสนอตํอสาธารณชนด๎วยความ
ถูกต๎อง
บันทึกและอธิบายผลการส้ารวจตรวจสอบอยํางมีเหตุผล
ใช๎พยานหลักฐานอ๎างอิงหรือค๎นคว๎าเพื่อเติม เพื่อหา
หลักฐานอ๎างอิงที่เชื่อถือได๎ และยอมรับ
วําความรู๎เดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ เมื่อมีข๎อมูลและ
ประจักษ์ พยานใหมํเพิ่มเติมหรือโต๎แย๎งจากเดิม ซึ่งท๎า
ทายให๎มีการตรวจสอบอยํางระมัดระวังอันจะน้ามาสูํการ
ยอมรับเป็นความรู๎ใหมํ
จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให๎
ผู๎อื่นเข๎าใจ

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ว 8.1

ชีววิทยาพื้นฐาน

8
(ตํอ)

รายละเอียด
(ตามหลักสูตรแกนกลาง)

เคมีพื้นฐาน

สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

ฟิสิกส์พื้นฐาน

(ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ตัวชี้วัดรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเรํง ของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
และค้านวณหาปริมาณที่เกี่ยวข๎อง (ว 4.2 ข๎อ 1)
2. ส้ารวจตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอยํางงํายแบบวงกลม แบบโพรเจกไทล์รวม
มาใช๎ประโยชน์ได๎ (ว 4.2 ข๎อ 2,3)
3. ส้ารวจตรวจสอบวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางแรงและการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุ
ในสนามโน๎มถํวง สนามแมํเหล็กและสนามไฟฟ้ารวมทั้งการน้าไปใช๎ประโยชน์ (ว 4.1 ข๎อ 3)
4. วิเคราะห์ และอธิบายแรงยึดเหนี่ยวและแรงระหวํางอนุภาค (ว 4.1 ข๎อ 1-2)
5. ส้ารวจตรวจสอบและอธิบายสมบัติของคลื่นกลและความสัมพันธ์ระหวํางความถี่ ความยาวคลื่น
อัตราเร็ว (ว 5.1 ข๎อ 1)
6. อธิบายการเกิดคลื่นเสียงบีตส์ของเสียง ความเข๎มเสียง ระดับความเข๎มเสียง การได๎ยินเสียง คุณภาพ
เสียง และน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ (ว 5.1 ข๎อ 2)
7. อภิปรายผลการสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่มีตํอสุขภาพของมนุษย์และการเสนอวิธีป้องกัน
(ว 5.1 ข๎อ 3)
8. อธิบายคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าและน้าเสนอผลการสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า (ว 5.1 ข๎อ 4)
9. วิเคราะห์อธิบายแรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหวํางอนุภาคในนิวเคลียส (ว 4.1 ข๎อ 1)
10. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหวํางมวลกับพลังงาน (ว 5.1 ข๎อ 5)
11. สืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับพลังงานที่ได๎จากปฏิกิริยานิวเคลียร์และผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
(ว 5.1 ข๎อ 6)
12. อภิปรายผลการสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการน้าไปใช๎ไประโยชน์ (ว 5.1 ข๎อ 7)
13. อธิบายชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี (ว 5.1 ข๎อ 8)
14. อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสี และบอกวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล๎อมการใช๎ประโยชน์
ผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม (ว 5.1 ข๎อ 9)
15. ตั้งค้าถามที่อยูํบนพื้นฐานของความรู๎และความเข๎าใจ ทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจาก
ประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถท้าการส้ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค๎นคว๎าได๎อยํางครอบคลุม
และเชื่อถือได๎ (ว 8.1 ข๎อ 1 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
16. สร๎างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ หรือสร๎างแบบจ้าลอง หรือสร๎าง
รูปแบบ เพื่อน้าไปสูํ การส้ารวจตรวจสอบ (ว 8.1 ข๎อ 2 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
17. ค๎นคว๎ารวบรวมข๎อมูลที่ต๎องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรส้าคัญ ปัจจัยที่มีผลตํอปัจจัยอื่น ปัจจัยที่
ควบคุมไมํได๎ และจ้านวนครั้งของการส้ารวจ ตรวจสอบ เพื่อให๎ได๎ผลที่มีความเชื่อมั่นอยํางเพียงพอ
(ว 8.1 ข๎อ 3 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)

18. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ ที่ใช๎ในการสังเกต การวัด การส้ารวจตรวจสอบอยํางถูกต๎องทั้งทาง
กว๎างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ (ว 8.1 ข๎อ 4 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
19. รวบรวมข๎อมูลและบันทึกผลการส้ารวจตรวจสอบอยํางเป็นระบบถูกต๎อง ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได๎ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข๎อมูล
(ว 8.1 ข๎อ 5 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
20. จัดกระท้าข๎อมูล โดยค้านึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต๎องและน้าเสนอข๎อมูลด๎วย
เทคนิควิธีที่เหมาะสม (ว 8.1 ข๎อ 6 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
21. วิเคราะห์ข๎อมูล แปลความหมายข๎อมูล และประเมินความสอดคล๎องของข๎อสรุป หรือ
สาระส้าคัญ เพื่อตรวจสอบ กับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ (ว 8.1 ข๎อ 7 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
22. พิจารณาความนําเชื่อถือของวิธีการและผลการส้ารวจตรวจสอบ โดยใช๎หลักความคลาดเคลื่อน
ของการวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส้ารวจตรวจสอบ
(ว 8.1 ข๎อ 8 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
23. น้าผลของการส้ารวจตรวจสอบที่ได๎ ทั้งวิธีการและองค์ความรู๎ที่ได๎ไปสร๎าง ค้าถามใหมํ น้าไปใช๎
แก๎ปัญหา ในสถานการณ์ใหมํและในชีวิตจริง (ว 8.1 ข๎อ 9 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
24. ตระหนักถึงความส้าคัญ ในการที่จะต๎องมีสํวนรํวมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น และการ
สรุปผล การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ที่น้าเสนอตํอสาธารณชนด๎วยความถูกต๎อง (ว 8.1 ข๎อ 10 )
(วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
25. บันทึกและอธิบายผลการส้ารวจตรวจสอบอยํางมีเหตุผล ใช๎พยานหลักฐานอ๎างอิงหรือค๎นคว๎าเพื่อ
เติมเพื่อหาหลักฐานอ๎างอิงที่เชื่อถือได๎ และยอมรับวําความรู๎เดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ เมื่อมี
ข๎อมูลและประจักษ์ พยานใหมํเพิ่มเติมหรือโต๎แย๎งจากเดิม ซึ่งท๎าทายให๎มีการตรวจสอบอยําง
ระมัดระวังอันจะน้ามาสูํการยอมรับเป็นความรู๎ใหมํ (ว 8.1 ข๎อ 11 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
26. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ (ว 8.1 ข๎อ 12 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)

ผลการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. สังเกต สืบค๎น บอกลักษณะ อธิบายต้าแหนํงการกระจัด ความเร็วเฉลี่ย อัตราเร็วเฉลี่ยความเร็วขณะ
ใดขณะหนึ่ง ความเรํง และค้านวณหาอัตราเร็วและความเรํงได๎
2. สืบค๎นศึกษาทดลอง วิเคราะห์และอธิบาย การเคลื่อนที่ในสองมิติและสามมิติและหาความเร็ว
ความเรํงในสองมิติและสามมิติได๎
3. สืบค๎นศึกษาทดลอง วิเคราะห์และอธิบาย แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จุดศูนย์กลางมวล
แรงเสียดทาน และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
4. สืบค๎นศึกษาทดลอง วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบตํางๆและค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
5. สืบค๎นศึกษาทดลอง วิเคราะห์และอธิบายความหมายของงาน ก้าลัง พลังงานจลน์และพลังงานศักย์
กฎการอนุรักษ์พลังงานกล และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
6. สืบค๎นศึกษาทดลอง วิเคราะห์และอธิบายโมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม การดล
แรงดล และการชนได๎ และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
7. สืบค๎นศึกษาทดลอง วิเคราะห์และอธิบายสภาพสมดุล โมเมนต์ของแรงคูํควบ เสถียรภาพสมดุล และ
ค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
8. สืบค๎นศึกษาทดลอง วิเคราะห์และอธิบายการน้าหลักของสมดุลไปประยุกต์ ความหมายของสภาพ
ยืดหยุํน ความเค๎นความเครียด มอลดูลัสของยัง ความทนแรงของวัตถุ และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎

ผลการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบายการหมุนความเร็วเชิงมุม ความเรํงเชิงมุม ทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย
พลังงานจลน์ของการหมุน และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
2. ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบายโมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมและค้านวณหา
คําที่เกี่ยวข๎องได๎
3. สังเกต สืบค๎น บอกลักษณะ อธิบายความหนาแนํน ความดันในของเหลวขึ้นอยูํกับความลึก และ
ค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
4. ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบายกฎของพาสคัล เครื่องอัดไฮโดรลิก แรงลอยตัวและหลักการของ
อาร์คิมิดีส ความตึงผิว และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
5. ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบายความร๎อน อุณหภูมิ การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร๎อน สถานะ
และการเปลี่ยนสถานะของสาร การถํายโอนความร๎อนและค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
6. สืบค๎น ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบายความหมายของแก๏สอุดมคติ กฎของบอยล์ กฎของชาร์ลส์
กฎของแก๏ส และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
7. สืบค๎น ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ ทฤษฏีจลน์ของแก็ส แบบจ้าลองของแก็สอุดมคติ ความดัน และ
พลังงานจลน์เฉลี่ยของแก็ส อัตราเร็วของโมเลกุลของแก็ส พลังงานภายในระบบและค้านวณหาคําที่
เกี่ยวข๎องได๎

ผลการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. สืบค๎น ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย การถํายโอนพลังงานของคลื่นกล การเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์โมนิกอยํางงําย ชนิดของคลื่น และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
2. ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย คลื่นผิวน้้า การซ๎อนทับของคลื่น และค้านวณคําที่เกี่ยวข๎องได๎
3. ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย ความหมายของคุณสมบัติของคลื่น การสะท๎อน การหักเห การ
แทรกสอด การเลี้ยวเบน คลื่นนิ่ง และการสั่นพ๎อง และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
4. สังเกต สืบค๎น บอกลักษณะ อธิบายธรรมชาติของเสียง และค้านวณหาอัตราเร็ว ของเสียงใน
อุณหภูมิที่เป็นอากาศ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได๎
5. สืบค๎น ศึกษาทดลอง วิเคราะห์ อธิบายความเข๎มเสียงและการได๎ยิน ระดับความเข๎มของเสียง
มลภาวะ หูกับการได๎ยิน เวลาเสียงก๎อง และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
6. สืบค๎น ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย ระดับเสียงคุณภาพเสียง ความถี่ของธรรมชาติ การสั่น
พ๎องของเสียงดนตรี และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
7. สืบค๎น ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบายบีตส์ ปรากฏการดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทกและ
ค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
8. สืบค๎น ศึกษา ทดลอง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วแสง การสะท๎องแสง การหักเหของแสง และ
ค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
9. สืบค๎น ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย กระจกเว๎ากระจกนูน เลนส์เว๎าเลนส์นูน และค้านวณหา
คําที่เกี่ยวข๎องได๎
10. สืบค๎น ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับแสงความสวําง และ
ค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎

ผลการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. สังเกต สืบค๎น บอกลักษณะ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์
ประจุไฟฟ้า การเหนี่ยวน้าไฟฟ้า และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
2. สืบค๎น ศึกษาทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย แรงระหวํางประจุ กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า เส๎นแรงไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
3. สืบค๎น ศึกษาทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย ตัวเก็บประจุ ความจุ การน้าความรู๎เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช๎
ประโยชน์ และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
4. สืบค๎น ศึกษาทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย ความหมาย กระแสไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหวํางกระแสไฟฟ้า
และความตํ า งศั ก ย์ พลั ง งานในวงจรไฟฟ้ า ตํ อ ตั ว ต๎ า นทาน แบตเตอรี่ การวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า
กระแสตรงเบื้องต๎น เครื่องวัดไฟฟ้า และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
5. สื บ ค๎ น ศึ ก ษาทดลอง วิ เ คราะห์ อธิ บ าย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งกระแสไฟฟ้ า และสนามไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้าท้าให๎เกิดสนามไฟฟ้าแมํเหล็ก แรงกระท้าตํอลวดตัวน้าที่มีกระแสไฟฟ้าผํานและอยูํใน
สนามแมํเหล็ก และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
6. สืบค๎น ศึกษาทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย แรงระหวํางลวดตัวน้าสองเส๎นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้า
ผําน แรงกระท้าตํอขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าและอยูํในสนามแมํเหล็ก
7. สืบค๎น ศึกษาทดลอง วิเคราะห์ อธิบายกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน้า มอเตอร์
และเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า หม๎อแปลง คําของปริมาณที่เกี่ยวข๎องกับไฟฟ้ากระแสสลับ และค้านวณหา
คําที่เกี่ยวข๎องได๎

ผลการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. สืบค๎น ศึกษาทดลอง วิเคราะห์ อธิบายการทดลองด๎านสเปกตรัม ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทฤษฎี
ของโบร์ รังสีเอ็กซ์ และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
2. สืบค๎น ศึกษาทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย ความไมํสมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ ทวิภาพของคลื่น
อนุภาค กลศาสตร์ควอนตัม เลเซอร์ ตัวน้า กึ่งตัวน้า ฉนวน และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
3. สืบค๎น ศึกษาทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย การค๎นพบกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนแปลงสภาพนิวเคลียส
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี ไอโซโทป และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
4. สื บ ค๎น ศึ ก ษาทดลอง วิ เ คราะห์ อธิบ ายไอโซโทป เสถี ยรภาพของนิว เคลี ยส ปฏิ กิริ ยานิ ว เคลี ย ร์
ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจาก
กัมมันตภาพรังสี การป้องกัน และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎
5. สืบค๎น ศึกษาทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย ตัว ต๎านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน้าในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ ก้าลังไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับ วงจรไฟฟ้า เครื่องใช๎ไฟฟ้าในบ๎าน และการใช๎ไฟฟ้าอยําง
ปลอดภัย และค้านวณหาคําที่เกี่ยวข๎องได๎

ผลการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายความหมาย แบบจ้าลองอะตอม วิวัฒนาการแบบจ้าลองอะตอม
เปรียบเทียบแบบจ้าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และแบบจ้าลองอะตอมแบบ
กลุํมหมอก อธิบายชนิดและจ้านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม เขียนและแปลสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธาตุ
2. ทดลอง สืบค๎น รวบรวมข๎อมูล แปลความหมายของข๎อมูลและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับการศึกษาสี
ของเปลวไฟจากสารประกอบและเส๎นสเปกตรัมของธาตุบางชนิด จนท้าให๎เชื่อได๎วําอิเล็กตรอนใน
อะตอมอยูํในระดับพลังงานตํางๆ กัน วิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดเรียงอิเล็กตรอนระดับพลังงาน
ตํางๆ ในอะตอม อธิบายความสัมพันธ์ระหวํางอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ
3. สืบค๎นข๎อมูล บอกแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ยุคตํางๆ เกี่ยวกับการจัดธาตุเป็นหมวดหมูํจนเป็นตาราง
ธาตุพร๎อมทั้งระบุหมูํ คาบที่ และกลุํมของธาตุในตารางธาตุ
4. ทดลอง สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายเกี่ยวกับสมบัติของธาตุและการน้าไปใช๎ประโยชน์การจัดธาตุในตาราง
ธาตุอาศัยสมบัติบางประการของธาตุที่คล๎ายกันและเกณฑ์อื่นๆ อธิบายแนวโน๎มของสมบัติของธาตุ
ตามหมูํและคาบเกี่ยวกับขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัม
พรรคภาพอิเล็คตรอน จุดหลอมเหลวและจุดเดือด ค้านวณหาเลขออกซิเดชันของธาตุและไอออน
ตํางๆ เปรียบเทียบเลขออกซิเดชันของธาตุโลหะและอโลหะ
5. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข๎อมูล อภิปราย อธิบายชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคของสาร การ
เกิดพันธะเคมี โครงสร๎าง การเรียกชื่อและเขียนสูตร การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในพันธะเคมี
ท้านายรูปรําง โมเลกุลและบอกสมบัติที่แตกตํางกันระหวํางพันธะเคมี
6. ทดลอง รวบรวมข๎อมูล จัดกระท้าข๎อมูล แปลความหมายข๎อมูลและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานของสารประกอบไอออนิกเมื่อละลายน้้าและปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
7. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายสรุปสมบัติตํางๆ ของธาตุและสารประกอบตามหมูํและตามคาบ
เกี่ยวกับจุดหลอมเหลว จุดเดือด ความเป็นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ การ
ละลายน้้าและเลขออกซิเดชัน
8. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย เปรียบเทียบสมบัติของธาตุและสารประกอบแทรนซิชันกับธาตุหมูํ IA IIA
VIIA และ ธาตุพวกกึ่งโลหะ
9. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบายความหมายและบอกสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์
ปฏิกิริยาฟิชชัน ปฏิกิริยาฟิวชัน และปฏิกิริยาลูกโซํ พร๎อมเขียนสมการนิวเคลียร์ได๎
10. ทดลอง รวบรวมข๎อมูล จัดกระท้าข๎อมูล แปลความหมายข๎อมูลและสรุปผลการทดลอง ศึกษาสมบัติ
และปฏิกิริยาเคมีของธาตุหมูํ IA IIA VIIA และธาตุแทรนซิชัน รวมทั้งท้านายต้าแหนํงของธาตุใน
ตารางธาตุเมื่อทราบสมบัติของธาตุ

ตัวชี้วัดรายวิชาเคมีพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายโครงสร๎างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ (ว 3.1 ข๎อ 1)
2. วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหวํางอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา (ว 3.1 ข๎อ 2)
3. อธิบายการจัดเรียงธาตุและท้านายแนวโน๎มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ (ว 3.1 ข๎อ 3)
4. วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร (ว 3.1 ข๎อ 4)
5. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึด
เหนี่ยวระหวํางอนุภาคของสาร (ว 3.1 ข๎อ 5)
6. ทดลองอธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจ้าวัน รวมทั้งอธิบายผลของ
สารเคมีที่มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม (ว 3.2 ข๎อ 1)
7. ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และน้า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ (ว 3.2 ข๎อ 2)
8. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๏สธรรมชาติ และการกลั่นล้าดับสํวน
น้้ามันดิบ (ว 3.2 ข๎อ 3)
9. สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายการน้าผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการแยกแก๏สธรรมชาติและการกลั่นล้าดับสํวน
น้้ามันดิบไปใช๎ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม (ว 3.2 ข๎อ 4)
10. ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ (ว 3.2 ข๎อ 5)
11. อภิปรายการน้าพอลิเมอร์ไปใช๎ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใช๎พอลิเมอร์ตํอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม (ว 3.2 ข๎อ 6)
12. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต (ว 3.2 ข๎อ 7)
13. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้้ามัน
(ว 3.2 ข๎อ 8)
14. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก
(ว 3.2 ข๎อ 9)
15. ตั้งค้าถามที่อยูํบนพื้นฐานของความรู๎และความเข๎าใจ ทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจาก
ประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถท้าการส้ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค๎นคว๎าได๎อยํางครอบคลุม
และเชื่อถือได๎ (ว 8.1 ข๎อ 1 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
16. สร๎างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ หรือสร๎างแบบจ้าลอง หรือสร๎าง
รูปแบบ เพื่อน้าไปสูํ การส้ารวจตรวจสอบ (ว 8.1 ข๎อ 2 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
17. ค๎นคว๎ารวบรวมข๎อมูลที่ต๎องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรส้าคัญ ปัจจัยที่มีผลตํอปัจจัยอื่น ปัจจัยที่
ควบคุมไมํได๎ และจ้านวนครั้งของการส้ารวจ ตรวจสอบ เพื่อให๎ได๎ผลที่มีความเชื่อมั่นอยํางเพียงพอ
(ว 8.1 ข๎อ 3 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
18. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ ที่ใช๎ในการสังเกต การวัด การส้ารวจตรวจสอบอยํางถูกต๎องทั้งทาง
กว๎างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ (ว 8.1 ข๎อ 4 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)

19. รวบรวมข๎อมูลและบันทึกผลการส้ารวจตรวจสอบอยํางเป็นระบบถูกต๎อง ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได๎ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข๎อมูล
(ว 8.1 ข๎อ 5 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
20. จัดกระท้าข๎อมูล โดยค้านึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต๎องและน้าเสนอข๎อมูลด๎วย
เทคนิควิธีที่เหมาะสม (ว 8.1 ข๎อ 6 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
21. วิเคราะห์ข๎อมูล แปลความหมายข๎อมูล และประเมินความสอดคล๎องของข๎อสรุป
หรือ
สาระส้าคัญ เพื่อตรวจสอบ กับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ (ว 8.1 ข๎อ 7 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
22. พิจารณาความนําเชื่อถือ ของวิธีการและผลการส้ารวจตรวจสอบ โดยใช๎หลักความคลาดเคลื่อน
ของการวัดและ การสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส้ารวจตรวจสอบ
(ว 8.1 ข๎อ 8 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
23. น้าผลของการส้ารวจตรวจสอบที่ได๎ ทั้งวิธีการและองค์ความรู๎ที่ได๎ไปสร๎าง ค้าถามใหมํ น้าไปใช๎
แก๎ปัญหา ในสถานการณ์ใหมํและในชีวิตจริง (ว 8.1 ข๎อ 9 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
24. ตระหนักถึงความส้าคัญ ในการที่จะต๎องมีสํวนรํวมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น และการ
สรุปผล การเรียนรูว๎ ิทยาศาสตร์ ที่น้าเสนอตํอสาธารณชนด๎วยความถูกต๎อง (ว 8.1 ข๎อ 10 )
(วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
25. บันทึกและอธิบายผลการส้ารวจตรวจสอบอยํางมีเหตุผล ใช๎พยานหลักฐานอ๎างอิงหรือค๎นคว๎าเพื่อเติม
เพื่อหาหลักฐานอ๎างอิงที่เชื่อถือได๎ และยอมรับวําความรู๎เดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ เมื่อมีข๎อมูล
และประจักษ์ พยานใหมํเพิ่มเติมหรือโต๎แย๎งจากเดิม ซึ่งท๎าทายให๎มีการตรวจสอบอยํางระมัดระวัง
อันจะน้ามาสูํการยอมรับเป็นความรู๎ใหมํ (ว 8.1 ข๎อ 11 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
26. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ (ว 8.1 ข๎อ 12 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)

ผลการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบายความหมาย และค้านวณหามวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมและ
มวลอะตอมเฉลี่ย อธิบายความหมายและค้านวณหามวลโมเลกุลของสารที่ก้าหนดให๎ หาปริมาณสาร
สัมพันธ์ระหวํางจ้านวนอนุภาค โมล มวลของสารหรือปริมาตร สูตรอยํางงํายและสูตรโมเลกุล
ค้านวณหามวลเป็นร๎อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรที่ก้าหนดให๎ ปริมาตรของแก๏สที่ STP เขียน
และดุลสมการเคมีที่เกิดขึ้น อภิปรายและค้านวณหาเกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ์ของสารทุกสารที่ปรากฏ
ในสมการเคมีที่ดุลแล๎ว
2. ทดลอง สืบค๎น รวบรวบข๎อมูล แปลความหมายของข๎อมูลและสรุปผลการทดลองเพื่อเตรียม
สารละลาย หาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็ง ของสารบริสุทธิ์และสารละลาย
เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอดเหลว หรือจุดเยือกแข็งระหวํางสารละลายตํางชนิดกันแตํมีความ
เข๎มข๎นเทํากัน ใช๎คําคงที่ของการเพิ่มของจุดเดือด (Kb) และคําคงที่ของการลดลงของจุดเยือกแข็ง (Kf)
ค้านวณหามวลโมเลกุลของตัวถูกละลาย จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย
3. ทดลอง สืบค๎น รวบรวมข๎อมูลแปลความหมายของข๎อมูลและสรุปผลการทดลองและหาอัตราสํวนโดย
ปริมาตรของแก๏สที่เข๎าท้าปฏิกิริยาพอดีกันกับที่เกิดจากปฏิกิริยาและค้านวณหาสูตรโมเลกุลของแก๏ส
จากปฏิกิริยาเคมีใช๎ความสัมพันธ์ระหวํางจ้านวนโมลกับมวลหรือกับปริมาตรของสาร ค้านวณหา
จ้านวนโมล มวลหรือปริมาตรของสารในสามการเคมีและหาร๎อยละของผลได๎จากการทดลอง อธิบาย
ผลของความสัมพันธ์ระหวํางปริมาตรความดัน และอุณหภูมิของแก๏สและค้านวณปริมาณเหลํานั้น
4. ทดลอง สืบค๎น รวบรวมข๎อมูล แปลความหมายของข๎อมูลและสรุปผลการทดลอง การแพรํของสาร
บอกความสัมพันธ์ระหวํางอัตราการแพรํของแก๏สกับมวลโมเลกุล น้าทฤษฎีจลน์ไปอธิบายสมบัติของ
แก๏สในเรื่องเกี่ยวกับปริมาตร ความดันและอุณหภูมิ สมบัติของของเหลว บอกความสัมพันธ์ระหวําง
ความดันไอ กับจุดเดือดของของเหลว อธิบายสมบัติของของแข็งเกี่ยวกับการระเหิดและการ
หลอมเหลว
5. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบายการใช๎เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับแก๏ส ของเหลวและของแข็งมา
ประยุกต์ใช๎ในอุตสาหกรรม

ผลการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. บอกความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได๎
2. ใช๎ทฤษฎีจลน์และทฤษฎีการชนกันของอนุภาคอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีได๎
3. ใช๎ข๎อมูลจากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการด้าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี เพื่อบอกวําเป็น
ปฏิกิริยาดูดหรือคายพลังงานได๎
4. อธิบายผลของพื้นที่ผิวและความเข๎มข๎นของสาร อุณหภูมิ ตัวเรํงและตัวหนํวงปฏิกิริยาที่มีตํออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีได๎
5. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได๎ ภาวะสมดุล สมดุลระหวํางสถานะ สมดุลในสารละลาย
อิ่มตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี และคําคงที่สมดุลได๎
6. บอกสมบัติของระบบ ณ ภาวะสมดุลได๎
7. เขียนแสดงความสัมพันธ์ระหวํางความเข๎มข๎นของสารตั้งต๎นและผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุลได๎
8. ระบุปัจจัยที่มผี ลตํอภาวะสมดุลของระบบ พร๎อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุล
ของระบบถูกรบกวนได๎
9. อธิบายการปรับตัวของระบบเพื่อเข๎าสูํภาวะสมดุล โดยใช๎หลักของเลอซาเตอลิเอ รวมทั้งการเลือก
ภาวะที่เหมาะสมเพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ์สูงในอุตสาหกรรมได๎
10. บอกสมบัติของสารอิเล็กโทรไลต์ และใช๎เป็นเกณฑ์ในการจัดประเภทสารได๎
11. อภิบายการเปลี่ยนแปลงของกรดหรือเบสในน้้า พร๎อมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ท้าให๎สารละลายแสดง
สมบัติเป็นกรดหรือเบสได๎
12. อธิบายความหมายของทฤษฎีกรด-เบส อาร์เรเนียสและเบรินสเตต-ลาวรี พร๎อมทั้งใช๎อธิบายสมบัติ
ของกรดหรือเบสได๎
13. อธิบายการแตกตัวของกรดแกํ เบสแกํ กรดอํอน เบสอํอน รวมทั้งค้านวณหาร๎อยละของการแตกตัว
และคําคงที่การแตกตัวของกรดหรือเบสได๎
14. ระบุคําคงที่การแตกตัวของน้้า และอธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของน้้า เมื่อเติมกรดหรือเบส
พร๎อมทั้งค้านวณหาความเข๎มข๎นของ H3O+ และ OH- ในสารละลายได๎
15. ค้านวณหา pH ของสารละลายเมื่อทราบความเข๎มข๎นของ H3O+ และ OH- และใช๎ pH บอกความ
เป็นกรด-เบส ของสารละลายได๎
16. อธิบายเหตุผลที่ท้าให๎อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี และใช๎อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรด-เบส ของ
สารละลายได๎
17. บอกความส้าคัญของสารละลายกรด-เบสในสิ่งมีชีวิตและในชีวิตประจ้าวันได๎
18. บอกความหมายของปฏิกิริยาการสะเทินและปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส พร๎อมทั้งยกตัวอยํางได๎
19. บอกหลักการไทเทรตและอธิบายวิธีการไทเทรตได๎
20. อธิบายความหมายของสารละลายบัฟเฟอร์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสได๎

ผลการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. อธิบายความหมายและหลักการของปฏิกิริยารีดอกซ์ เขียนและดุลสมการรีดอกซ์โดยใช๎เลข
ออกซิเดชัน และปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ และอภิปราย ประโยชน์ของปฏิกิริยารีดอกซ์ได๎
2. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปหลักการของเซลล์กัลป์วานิก พร๎อมทั้งเขียนแผนภาพของเซลล์
กัลวานิก ค้านวณหาคําศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ หลักการท้างานของ
เซลล์กัลป์วานิกแบบตํางๆ และการน้าไปใช๎ประโยชน์
3. อธิบาย และวิเคราะห์หลักการท้างานของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ภายในเซลล์ การน้าหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ การชุบโลหะและการท้าโลหะให๎บริสุทธิ์
4. ทดลอง อธิบาย สืบค๎นข๎อมูล และสรุปการเกิดสนิม การผุกรํอนเนื่องจากสารเคมี เพื่อหาวิธีป้องกัน
5. สืบค๎น อภิปราย และสรุป ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี
6. สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายเกี่ยวกับหลักการของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได๎แกํ การถลุงแรํ
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับโซเดียมคลอไรด์ อุตสาหกรรมปุ๋ย การใช๎ประโยชน์
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผลการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและอธิบายความหมายของสารประกอบอินทรีย์และเคมีอินทรีย์ เขียนสูตร
โครงสร๎างของสารประกอบอินทรีย์ในรูปแบบตํางๆ ได๎แกํ ลิวอิส แบบยํอ แบบผสม แบบใช๎เส๎นและ
มุม เขียนไอโซเมอร์โครงสร๎างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทตํางๆ ได๎
2. สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์โดยใช๎หมูํฟังก์ชันเป็นเกณฑ์ พร๎อมทั้ง
ยกตัวอยํางและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทตํางๆ ได๎
3. อธิบายความแตกตํางระหวํางซิสไอโซเมอร์และทรานส์ไอโซเมอร์ พร๎อมทั้งยกตัวอยํางได๎
4. สืบค๎น ทดลอง อภิปราย และสรุปความสัมพันธ์ระหวํางการละลายในน้้า จุดหลอมเหลวและจุดเดือด
กับจ้านวนอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ เปรียบเทียบจุดเดือดของ
สารประกอบอินทรีย์ชนิดตํางๆ ที่มีมวลโมเลกุลใกล๎เคียงกันได๎ การเกิดปฏิกิริยาบางชนิดของ
สารประกอบอินทรีย์ประเภทตํางๆ พร๎อมทั้งเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น และบอก
ประโยชน์หรือโทษของสารประกอบอินทรีย์บางชนิดได๎
5. สืบค๎น อธิบาย และอภิปรายความหมาย การเกิด องค์ประกอบทางเคมีและการส้ารวจหาแหลํง
เชื้อเพลิงซากดึกด้าบรรพ์ชนิดตํางๆ การใช๎ประโยชน์จากถํานหินและหินน้้ามัน ปิโตรเลียม
กระบวนการกลั่นน้้ามันดิบและการแยกแก๏สธรรมชาติ พร๎อมทั้งยกตัวอยํางผลิตภัณฑ์ที่ได๎และการ
น้าไปใช๎ประโยชน์
6. สืบค๎น และอธิบายผลที่เกิดจากการผลิตและการใช๎ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกด้าบรรพ์ตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
7. สืบค๎น และอธิบายความหมายของเลขออกเทน เลขซีเทน ปิโตรเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมีขั้นต๎น
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมขั้นตํอเนื่อง พอลิเมอร์ มอนอเมอร์ พลาสติก เส๎นใยธรรมชาติ เส๎นใย
สังเคราะห์ และกระบวนการวัลคาไนเซชัน
8. สืบค๎นข๎อมูล และอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎างกับสมบัติของพอลิเมอร์
สมบัติของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์แตํละชนิด รวมทั้งการน้าไปใช๎ประโยชน์
9. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง และอธิบายความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่น้ามาใช๎พัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
สังเคราะห์สมบัติบางประการของพลาสติกชนิดตํางๆ และการเตรียมเส๎นใยสังเคราะห์
10. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อภิปราย แปลความหมายข๎อมูลเกี่ยวกับโครงสร๎าง สมบัติ วิธีการทดสอบ
รวมทั้งบอกประโยชน์ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลิอิก

ผลการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะที่ส้าคัญของสิ่งมีชีวิต
อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกระบวนการทางชีววิทยาที่เป็นประโยชน์ตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม
น้าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาออกแบบทดลอง ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับชีววิทยา
อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและอธิบายโครงสร๎างและหน๎าที่ของสํวนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษาด๎วย
กล๎องจุลทรรศน์
อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการสื่อสารระหวํางเซลล์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ และการชราภาพ
ของเซลล์
ส้ารวจ สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร๎างและการท้างานของระบบยํอยอาหารและ
การสลายสารอาหารระดับเซลล์ในรํางกายของสัตว์และมนุษย์
ส้ารวจ สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร๎างและการท้างานของระบบสืบพันธ์ และการ
เจริญเติบโตของสัตว์ และมนุษย์
สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและน้าความรู๎เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ้าวัน

ตัวชี้วัดรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ (ว 2.1 ข๎อ 1)
2. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ (ว 2.1 ข๎อ 2)
3. อธิบายความส้าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา
(ว 2.1 ข๎อ 3)
4. วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท๎องถิ่น
ระดับประเทศและระดับโลก (ว 2.2 ข๎อ 1)
5. อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ว 2.2 ข๎อ 2)
6. วางแผนและด้าเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ว 2.2 ข๎อ 3)
7. ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (ว 1.1 ข๎อ 1)
8. ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้้าในพืช (ว 1.1 ข๎อ 2)
9. สืบค๎นข๎อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้้า แรํธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์
อื่น ๆ และน้าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ (ว 1.1 ข๎อ 3)
10. อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ๎มกันของรํางกายและน้าความรู๎ไปใช๎ในการดูแลรักษาสุขภาพ (ว 1.1 ข๎อ 4)
11. อธิบายกระบวนการถํายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ว 1.2 ข๎อ 1)
12. สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยี ชีวภาพที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อมและน้าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ (ว 1.2 ข๎อ 1)
13. อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติตํอความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต (ว 1.2 ข๎อ 4)
14. สืบค๎นข๎อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม
(ว 1.2 ข๎อ 3)
15. ตั้งค้าถามที่อยูํบนพื้นฐานของความรู๎และความเข๎าใจ ทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจาก
ประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถท้าการส้ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค๎นคว๎าได๎อยํางครอบคลุม
และเชื่อถือได๎ (ว 8.1 ข๎อ 1 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
16. สร๎างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ หรือสร๎างแบบจ้าลอง หรือสร๎าง
รูปแบบ เพื่อน้าไปสูํ การส้ารวจตรวจสอบ (ว 8.1 ข๎อ 2 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
17. ค๎นคว๎ารวบรวมข๎อมูลที่ต๎องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรส้าคัญ ปัจจัยที่มีผลตํอปัจจัยอื่น ปัจจัยที่
ควบคุมไมํได๎ และจ้านวนครั้งของการส้ารวจ ตรวจสอบ เพื่อให๎ได๎ผลที่มีความเชื่อมั่นอยํางเพียงพอ
(ว 8.1 ข๎อ 3 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
18. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ ที่ใช๎ในการสังเกต การวัด การส้ารวจตรวจสอบอยํางถูกต๎องทั้งทาง
กว๎างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ (ว 8.1 ข๎อ 4 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
19. รวบรวมข๎อมูลและบันทึกผลการส้ารวจตรวจสอบอยํางเป็นระบบถูกต๎อง ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได๎ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข๎อมูล
(ว 8.1 ข๎อ 5 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)

20. จัดกระท้าข๎อมูล โดยค้านึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต๎องและน้าเสนอข๎อมูลด๎วย
เทคนิควิธีที่เหมาะสม (ว 8.1 ข๎อ 6 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
21. วิเคราะห์ข๎อมูล แปลความหมายข๎อมูล และประเมินความสอดคล๎องของข๎อสรุป
หรือ
สาระส้าคัญ เพื่อตรวจสอบ กับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ (ว 8.1 ข๎อ 7 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
22. พิจารณาความนําเชื่อถือ ของวิธีการและผลการส้ารวจตรวจสอบ โดยใช๎หลักความคลาดเคลื่อน
ของการวัดและ การสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส้ารวจตรวจสอบ
(ว 8.1 ข๎อ 8 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
23. น้าผลของการส้ารวจตรวจสอบที่ได๎ ทั้งวิธีการและองค์ความรู๎ที่ได๎ไปสร๎าง ค้าถามใหมํ น้าไปใช๎
แก๎ปัญหา ในสถานการณ์ใหมํและในชีวิตจริง (ว 8.1 ข๎อ 9 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
24. ตระหนักถึงความส้าคัญ ในการที่จะต๎องมีสํวนรํวมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น และการ
สรุปผล การเรียนรูว๎ ิทยาศาสตร์ ที่น้าเสนอตํอสาธารณชนด๎วยความถูกต๎อง (ว 8.1 ข๎อ 10 )
(วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
25. บันทึกและอธิบายผลการส้ารวจตรวจสอบอยํางมีเหตุผล ใช๎พยานหลักฐานอ๎างอิงหรือค๎นคว๎าเพื่อเติม
เพื่อหาหลักฐานอ๎างอิงที่เชื่อถือได๎ และยอมรับวําความรู๎เดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ เมื่อมีข๎อมูล
และประจักษ์ พยานใหมํเพิ่มเติมหรือโต๎แย๎งจากเดิม ซึ่งท๎าทายให๎มีการตรวจสอบอยํางระมัดระวัง
อันจะน้ามาสูํการยอมรับเป็นความรู๎ใหมํ (ว 8.1 ข๎อ 11 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
26. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ (ว 8.1 ข๎อ 12 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)

ผลการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ใช๎ในการแลกเปลี่ยนแก๏สของสิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียว, สัตว์บางชนิด และคน
2. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างที่ใช๎ในการขับถํายของสัตว์ บางชนิดและคน
3. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการล้าเลียงสารในรํางกายของสัตว์ การล้าเลียงสารใน
รํางกายของคน ระบบน้้าเหลืองและระบบภูมิคุ๎มกัน
4. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ และกลไกการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียว สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง
5. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับ กลไกการรับรู๎ และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
และสัตว์บางชนิด เซลล์ประสาท โครงสร๎าง การท้างานของระบบประสาท และอวัยวะรับสัมผัส
6. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ ฮอร์โมนจากตํอมไร๎ทํอ และอวัยวะส้าคัญ
รวมทั้งการรักษาดุลยภาพของรํางกายด๎วยฮอร์โมน และฟีโรโมน
7. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับกลไกการเกิดพฤติกรรม ประเภทของพฤติกรรม
ความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท และการสื่อสารระหวํางสัตว์

ผลการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. สืบค๎นข๎อมูลทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร๎าง หน๎าที่ของอวัยวะตํางๆของพืชดอก
2. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการคายน้้า การล้าเลียงน้้า การล้าเลียงแรํธาตุและ
การล้าเลียงสารอาหารของพืชดอก
3. สืบค๎นข๎อมูลทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง
4. สืบค๎นข๎อมูลทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํออัตราการสังเคราะห์ด๎วยแสง และการ
ปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง
5. สืบค๎นข๎อมูลทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก
6. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการตอบสนองตํอสิ่งแวดล๎อมของพืช
7. สืบค๎นข๎อมูลทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

ผลการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายและสรุปการค๎นพบกฎการถํายทอดทางพันธุกรรมของ
เมนเดล
2. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายและสรุปการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นสํวนขยาย
ของพันธุศาสตร์เมนเดลและความแปรผันทางพันธุกรรม
3. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับโครโมโซม โครงสร๎างและหน๎าที่ของสารพันธุกรรม
4. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อธิบายและสรุปเกี่ยวกับสมบัติของสารพันธุกรรม
5. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชันและผลของการเกิด
มิวเทชัน
6. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง DNA และการน้าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในด๎านตํางๆ
7. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับหลักฐานการเกิดวิวัฒนาการและแนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ
8. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อธิบายและสรุปเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากรและการก้าเนิดสปีชีส์
9. สืบค๎นข๎อมูล วิเคราะห์ อธิบายและสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์

ผลการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2. สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและอธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมูํของ
สิ่งมีชีวิต ชื่อของสิ่งมีชีวิตและการระบุชนิด
3. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับก้าเนิดของสิ่งมีชีวิต ก้าเนิดของเซลล์โพรคาริโอตและ
เซลล์ยูคาริโอต
4. สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุปกฎเกณฑ์ที่ใช๎ในการจัดจ้าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น
โดเมนและอาณาจักร ลักษณะที่เหมือนและแตกตํางกันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร
5. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย อธิบาย และน้าเสนอคุณคําของความหลากหลายทางชีวภาพกับการใช๎
ประโยชน์ของมนุษย์ที่มีผลตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม
6. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และน้าเสนอสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและ
ผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
7. ออกแบบสถานการณ์จ้าลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยตํางๆ ของสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอการอยูํ
รอดของสิ่งมีชีวิต
8. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปได๎วําการอยูํรอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
9. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายของประชากร ความหนาแนํนของประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร และปัจจัยส้าคัญที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากร และปัจจัยส้าคัญที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร
10. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องประชากรมนุษย์ การเติบโตและโครงสร๎าง
อายุของประชากร
11. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
12. อภิปราย อธิบาย และสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการ
อนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน พร๎อมทั้งเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
13. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ตํางถิ่นที่สํงผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม

ตัวชี้วัดรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. สืบค๎นและอธิบายหลักการในการแบํงโครงสร๎างโลก (ว 6.1 ข๎อ 1)
2. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก (ว 6.1 ข๎อ 2)
3. ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค๎ง แผํนดินไหวภูเขาไฟ
ระเบิด (ว 6.1 ข๎อ 3)
4. สืบค๎นและอธิบายความส้าคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาแผํนดินไหว ภูเขาไฟระเบิดที่สํงผลตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม (ว 6.1 ข๎อ 4)
5. ส้ารวจ วิเคราะห์และอธิบายการล้าดับชั้นหินจากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกด้าบรรพ์และโครงสร๎าง
ทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่ (ว 6.1 ข๎อ 5)
6. สืบค๎น วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข๎อมูลทางธรณีวิทยา (ว 6.1 ข๎อ 6)
7. สืบค๎นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ (ว 7.1 ข๎อ 1)
8. สืบค๎นและอธิบายธรรมชาติและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ (ว 7.1 ข๎อ 2)
9. สืบค๎นและอธิบายการสํงและค้านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก (ว 7.2 ข๎อ 1)
10. สืบค๎นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด๎านตําง ๆ (ว 7.2 ข๎อ 2)
11. สืบค๎นและอธิบายการสํงและส้ารวจอวกาศโดยใช๎ยานอวกาศและสถานีอวกาศ (ว 7.2 ข๎อ 3)
12. ตั้งค้าถามที่อยูํบนพื้นฐานของความรู๎และความเข๎าใจ ทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจาก
ประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถท้าการส้ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค๎นคว๎าได๎อยํางครอบคลุม
และเชื่อถือได๎ (ว 8.1 ข๎อ 1 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
13. สร๎างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ หรือสร๎างแบบจ้าลอง หรือสร๎าง
รูปแบบ เพื่อน้าไปสูํ การส้ารวจตรวจสอบ (ว 8.1 ข๎อ 2 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
14. ค๎นคว๎ารวบรวมข๎อมูลที่ต๎องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรส้าคัญ ปัจจัยที่มีผลตํอปัจจัยอื่น ปัจจัยที่
ควบคุมไมํได๎ และจ้านวนครั้งของการส้ารวจ ตรวจสอบ เพื่อให๎ได๎ผลที่มีความเชื่อมั่นอยํางเพียงพอ
(ว 8.1 ข๎อ 3 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
15. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ ที่ใช๎ในการสังเกต การวัด การส้ารวจตรวจสอบอยํางถูกต๎องทั้งทาง
กว๎างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ (ว 8.1 ข๎อ 4 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
16. รวบรวมข๎อมูลและบันทึกผลการส้ารวจตรวจสอบอยํางเป็นระบบถูกต๎อง ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได๎ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของข๎อมูล
(ว 8.1 ข๎อ 5 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
17. จัดกระท้าข๎อมูล โดยค้านึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต๎องและน้าเสนอข๎อมูลด๎วย
เทคนิควิธีที่เหมาะสม (ว 8.1 ข๎อ 6 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
18. วิเคราะห์ข๎อมูล แปลความหมายข๎อมูล และประเมินความสอดคล๎องของข๎อสรุป
หรือ
สาระส้าคัญ เพื่อตรวจสอบ กับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ (ว 8.1 ข๎อ 7 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
19. พิจารณาความนําเชื่อถือ ของวิธีการและผลการส้ารวจตรวจสอบ โดยใช๎หลักความคลาดเคลื่อน
ของการวัดและ
การสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส้ารวจตรวจสอบ
(ว 8.1 ข๎อ 8 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)

21. น้าผลของการส้ารวจตรวจสอบที่ได๎ ทั้งวิธีการและองค์ความรู๎ที่ได๎ไปสร๎าง ค้าถามใหมํ น้าไปใช๎
แก๎ปัญหา ในสถานการณ์ใหมํและในชีวิตจริง (ว 8.1 ข๎อ 9 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
21. ตระหนักถึงความส้าคัญ ในการที่จะต๎องมีสํวนรํวมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น และการ
สรุปผล การเรียนรูว๎ ิทยาศาสตร์ ที่น้าเสนอตํอสาธารณชนด๎วยความถูกต๎อง (ว 8.1 ข๎อ 10 )
(วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
22. บันทึกและอธิบายผลการส้ารวจตรวจสอบอยํางมีเหตุผล ใช๎พยานหลักฐานอ๎างอิงหรือค๎นคว๎าเพื่อเติม
เพื่อหาหลักฐานอ๎างอิงที่เชื่อถือได๎ และยอมรับวําความรู๎เดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ เมื่อมีข๎อมูล
และประจักษ์ พยานใหมํเพิ่มเติมหรือโต๎แย๎งจากเดิม ซึ่งท๎าทายให๎มีการตรวจสอบอยํางระมัดระวัง
อันจะน้ามาสูํการยอมรับเป็นความรู๎ใหมํ (ว 8.1 ข๎อ 11 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)
23. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ (ว 8.1 ข๎อ 12 ) (วัดผลการเรียนระหว่างเรียน)

วิชาฟิสิกส์
-ตัวชี้วัดวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
-ผลการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม

วิชาเคมี
-ตัวชี้วัดวิชาเคมีพื้นฐาน
-ผลการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติม

วิชาชีววิทยา
-ตัวชี้วัดวิชาชีววิทยาพื้นฐาน
-ผลการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม

ตัวชี้วัด
วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ

