หลักสูตรรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา วิทยาศาสตร
สาขาวิชาฟสิกส
วิชา 13-080-041 มนุษยและวิทยาศาสตรกายภาพ

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

MAN AND PHYSICAL SCIENCE

คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2

ลักษณะรายวิชา
1. รหัสและชื่อวิชา
2. สภาพรายวิชา
3. ระดับรายวิชา
4. พื้นฐาน
5. เวลาศึกษา

6. จํานวนหนวยกิต
7. จุดมุงหมายรายวิชา

13-080-041 มนุษยและวิทยาศาสตรกายภาพ
MAN AND PHYSICAL SCIENCE
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1
54 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห
ทฤษฎี 3 คาบตอสัปดาห ปฏิบัติ- คาบตอสัปดาห และนักศึกษา
ตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
3 หนวยกิต

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

1. มีความรูความเขาใจในองคความรูของวิทยาศาสตรกายภาพตาม
หัวขอตาง ๆ ในคําอธิบายรายวิชา รวมทั้งการประยุกตใช และ
การแกปญหาในชีวิตประจําวัน
2. เขาใจในความสัมพันธของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ สังคม
3. พัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะห การแกปญหา การทํางาน
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
8. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ
เกี่ยวกับการวัดและหนวยการวัดทางวิทยาศาสตร ความรูเกี่ยวกับ
ระบบจักรวาล วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก พลังงานและเชื้อเพลิง
คลื่นและสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงสีและทัศนูปกรณ
คลื่นเสียง สารเคมีในชีวิตประวัน ไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาในบาน
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การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา
6 คาบ
50 นาที

50 นาที

50 นาที

100 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

1. บทนํา
1.1 วิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
1.1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร
1.1.2 ความหมายของวิทยาศาสตรกายภาพ
1.1.3 การแบงสาขาของวิทยาศาสตร
1.2 วิธีการทางวิทยาศาสตร
1.2.1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.2.3 เจตคติเชิงวิทยาศาสตร
1.3 ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
1.3.1 ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.3.2 ผลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1.4 การวัดและหนวยการวัดทางวิทยาศาสตร
1.4.1 ระบบหนวยระหวางชาติ
1.4.2 มาตรฐานหนวย
1.4.3 การเปลี่ยนหนวย
1.5 การวัดอยางละเอียด
1.5.1 เลขนัยสําคัญ
1.5.2 การใชเครื่องมือวัดละเอียด
2. ระบบจักวาล
2.1 ระบบกาแลกซี
2.1.1 เทหวัตถุทองฟา
2.1.2 การกําเนิดระบบกาแลกซี
2.1.3 การแลกซีทางชางเผือก

50 นาที

3 คาบ
50 นาที

4

การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส
2.2 ระบบสุริยะ
2.2.1 ดวงอาทิตย
2.2.2 ดาวนพเคราะห
2.2.3 ดวงจันทร
2.3 การสํารวจอวกาศ
2.3.1 การสํารวจอวกาศ
2.3.2 ยานอวกาศ

รายการ

เวลา
70 นาที

30 นาที

6 คาบ
150 นาที

4. พลังงานและเชื้อเพลิง
4.1 แหลงพลังงาน
4.1.1 ดวงอาทิตย
4.1.2 พลังงานความรอนใตพื้นโลก

6 คาบ
100 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

3. วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
3.1 โลก
3.1.1 การกําเนิดโลก
3.1.2 โครงสรางและ การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
3.1.3 สัณฐานและการโคจรของโลก
3.1.4 การกําหนดตําแหนงและเวลาบนโลก
3.1.5 ชั้นบรรยากาศของโลก
3.2 ปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ เกี่ยวกับโลก
3.2.1 การเกิดลมพายุ เมฆ แผนดินไหว
3.2.2 การพยากรณอากาศ
3.3 ความสัมพันธระหวางโลก ดวงจันทรและดวงอาทิตย
3.3.1 การเกิดจันทรุปราคา
3.3.2 การเกิดสุริยุปราคา
3.3.3 การเกิดน้ําขึ้นน้ําลง

50 นาที

100 นาที
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การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

4.2 เชื้อเพลิง
4.2.1 ปโตรเลียม
4.2.2 ถานหิน และหินน้ํามัน
4.2.3 ฟนและถานไม
4.3 พลังงานนิวเคลียร
4.3.1 โครงสรางอะตอม
4.3.2 ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชั่น
4.3.3 สารกัมมันตรังสี
4.4 แหลงพลังงานทดแทน
4.4.1 พลังงานน้ํา

50 นาที

50 นาที

คล

พลังงานลม

์ราช

มง

4.4.2

100 นาที

ฟิส

ิกส

5. คลื่นและสเปกตรัของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.1 คลื่น
5.1.1 ประเภทของคลื่น
5.1.2 สมบัติของคลื่น การสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
5.2 คลื่นแมเหล็กไฟฟา
5.2.1 รังสีอุลตราไวโอเลต รังเอกซ รังสีแกมมา รังสีอินฟราเรด
5.2.2 คลื่นวิทยุ
5.2.3 ไมโครเวฟ
5.3 คลื่นแมเหล็กไฟฟาในชีวิตประจําวัน
5.3.1 กระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน โทรภาพ การสื่อสารโทรคมนาคม
5.3.2 เทคโนโลยีใหม ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม
6. แสงสีและทัศนูปกรณ
6.1 สมบัติของแสง
6.1.1 การสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
6.1.2 การสะทอนกลับหมด

3 คาบ
50 นาที

50 นาที

50 นาที

9 คาบ
100 นาที
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การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

100 นาที

50 นาที

100 นาที

50 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

6.1.3 การเกิดโพลาไรเซชั่น
6.2 วิทยาศาสตรเกี่ยวกับแสง
6.2.1 สเปกตรัมของแสง
6.2.2 การผสมแสงสี
6.2.3 สีของวัตถุ
6.3 ปรากฏการณธรรมชาติของแสง
6.3.1 รุงกินน้ํา
6.3.2 ภาพลวงตา
6.3.3 ไฟเบอรออปติก
6.4 เลนส
6.4.1 เลนสเวา และเลนสนูน
6.4.2 สมการเลนส
6.5 นัยนตาและการมองเห็นภาพ
6.5.1 สวนประกอบของตา
6.5.2 ความผิดปกติของสายตา และวิธีการแกไข
6.6 ทัศนูปกรณ
6.6.1 กลองถายรูป
6.6.2 เครื่องฉายภาพนิ่ง
6.6.3 กลองจุลทัศน

7. คลื่นเสียง
7.1 สมบัติของเสียง
7.1.1 การสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของเสียง
7.1.2 ปรากฏการณดอปเปลอร การเกิดเรโซแนนซ
7.1.3 ระดับความเขมเสียง
7.2 หูและการไดยิน
7.2.1 สวนประกอบของหู
7.2.2 มลภาวะทางเสียงตอมนุษย

50 นาที

3 คาบ
50 นาที

30 นาที
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การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

7.3 การสงเสียงระยะไกลและการบันทึกเสียง
7.3.1 การสงกระจายเสียง
7.3.2 การบันทึกเสียงแบบแผนเสียง
7.3.3 การบันทึกเสียงแบบแถบแมเหล็ก
7.3.4 การบันทึกเสียงแบบคอมแพกดิสก
7.4 เทคโนโลยีใหม เกี่ยวกับเสียงและการบันทึกเสียง
7.4.1 เทคโนโลยีการบันทึกเสียง
7.4.2 การนําคลื่นเสียงไปประยุกตใช

20 นาที

6 คาบ
80 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

8. สารเคมีในชีวิตประจําวัน
8.1 สารสังเคราะห
8.1.1 พอลิเมอร
8.1.2 พลาสติก
8.1.3 ยางเทียม
8.1.4 เสนใยสังเคราะห
8.2 สารปรุงแตงอาหาร
8.2.1 ผงชูรส
8.2.2 ดินประสิว
8.2.3 สารบอแรก
8.3 ยา
8.3.1 ยาสมุนไพร
8.3.2 ยาปฏิชีวนะ
8.3.3 ยาสามัญประจําบาน
8.4 เครื่องสําอาง
8.4.1 น้ําหอม
8.4.2 น้ํายาทาเล็บ
8.4.3 แปงและเครื่องสําอางสําหรับผิวหนา

50 นาที

50 นาที

70 นาที

50 นาที
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การแบงหนวยเรียน / บทเรียน / หัวขอ
รหัส

รายการ

เวลา

8.5 สารซักลาง
8.5.1 ผงซักฟอก
8.5.2 สบู
8.5.3 แชมพู
8.5.4 ผลิตภัณฑทําความสะอาด

50 นาที

คล

6 คาบ
30 นาที

70 นาที

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

9. ไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาในบาน
9.1 แหลงกําเนิดไฟฟา
9.1.1 ไฟฟาจาก เซลไฟฟาเคมี
9.1.2 ไฟฟาจากเซลสุริยะ
9.1.3 ไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
9.2 การผลิตพลังงานไฟฟา
9.2.1 การผลิตไฟฟาพลังงานน้ํา
9.2.2 การผลิตไฟฟาพลังงานความรอน
9.2.3 การสงพลังงานไฟฟา
9.3 วงจรไฟฟาเบื้องตน
9.3.1 วงจรไฟฟาในบาน
9.3.2 อุปกรณไฟฟาภายในบาน
9.3.3 เครื่องใชไฟฟาภายในบาน
9.4 พลังงานไฟฟา
9.4.1 พลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟา
9.4.2 คาไฟฟาและการประหยัดไฟฟา
9.4.3 การปองกันอันตรายจากไฟฟา

100 นาที

100 นาที

รวม
ทดสอบและทบทวน
รวมทั้งสิ้น

48 คาบ
6 คาบ
54 คาบ
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จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

1. บทนํา
6 คาบ
1.1 วิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
50 นาที
1.1.1 เขาใจและอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร
1.1.2 เขาใจและอธิบายความหมายของวิทยาศาสตรกายภาพ
1.1.3 จําแนกสาขาของวิทยาศาสตร และเขาใจความสัมพันธกันของวิทยาศาสตรแตละสาขา
1.2 วิธีการทางวิทยาศาสตร
50 นาที
1.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรสามารถอธิบายพรอมกับ
ยกตัวอยางสถานการณประกอบ
1.2.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสามารถอธิบายพรอมกับ
ยกตัวอยางสถานการณประกอบ
1.2.3 อธิบายความสัมพันธกันระหวางกระบวนการวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
1.2.4 อธิบายคุณลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร
1.3 ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
50 นาที
1.3.1 การรูจักใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด
1.3.2 ตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
และการอยูรวมกันในสังคม
1.4 การวัดและหนวยการวัดทางวิทยาศาสตร
100 นาที
1.4.1 เขาใจระบบหนวยเอส-ไอและเปรียบเทียบระบบหนวยเอส – ไอกับระบบหนวยอื่น ๆ
1.4.2 เขาใจและอธิบายมาตรฐานหนวยของหนวยมูลฐาน
1.4.3 สามารถเปลี่ยนหนวยของปริมาณตาง ๆ ใหเหมาะสม
1.5 การวัดอยางละเอียด
50 นาที
1.5.1 บอกจํานวนเลขนัยสําคัญของปริมาณใด ๆ ไดถูกตองและบันทึก
ตัวเลขนัยสําคัญของผลลัพธ
1.5.2 ใชเวอรเนียรคาลิเปอร ไมโครมิเตอรวัดวัตถุที่กําหนดใหและบันทึกผลการวัด
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จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา
3 คาบ
50 นาที

70 นาที

30 นาที

ิกส

์ราช

มง

คล

2. ระบบจักวาล
2.1 ระบบกาแลกซี
2.1.1 อธิบายเกี่ยว เทหวัตถุทองฟา เชนเนบิวลา กระจุกดาว อุกาบาต
2.1.1 อธิบายเกี่ยวกับการกําเนิดระบบกาแลกซี
2.1.2 อธิบายเกี่ยวกับการแลกซีทางชางเผือก
2.2 ระบบสุริยะ
2.2.1 อธิบายเกี่ยวกับการกําเนิดของดวงอาทิตย และโครงสรางของดวงอาทิตย
2.2.2 อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของดาวนพเคราะหแตละดวง
2.2.3 อธิบายเกี่ยวกับดวงจันทร
2.3 การสํารวจอวกาศ
2.3.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยานอวกาศ ที่สําคัญๆ
2.3.2 อธิบายเกี่ยวกับความกาวหนาทางการสํารวจอวกาศ

ฟิส

3. วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
6 คาบ
3.1 โลก
150 นาที
3.1.1 เขาใจและอธิบายเกี่ยวกับการกําเนิดโลก
3.1.2 เขาใจและอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางและ การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
3.1.3 ขาใจและอธิบายเกี่ยวกับสัณฐานและการโคจรของโลก
3.1.4 เขาใจและอธิบายเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงและเวลาบนโลก
3.1.5 เขาใจและอธิบายเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของโลก
3.2 ปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ เกี่ยวกับโลก
50 นาที
3.2.1 มีความรูความเขาเกี่ยวกับการเกิดลมพายุ เมฆ แผนดินไหว
3.2.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพยากรณอากาศและสังเกตปรากฏการณตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
3.3 ความสัมพันธระหวางโลก ดวงจันทรและดวงอาทิตย
100 นาที
3.3.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเกิดจันทรุปราคาและสังเกตปรากฏารณ
3.3.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคาและสังเกตปรากฏกาณ
3.3.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเกิดน้ําขึ้นน้ําลง
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จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

4. พลังงานและเชื้อเพลิง
6 คาบ
4.1 แหลงพลังงาน
100 นาที
4.1.1 อธิบายเกี่ยวกับการใชประโยชนจากแสงอาทิตย
4.1.2 อธิบายเกี่ยวกับการนําพลังงานความรอนใตพื้นโลกมาใชประโยชน
4.2 เชื้อเพลิง
100 นาที
4.2.1 มีความรูความเขาใจและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการกลั่นปโตรเลียม
และการใชประโยชน
4.2.2 มีความรูความเขาใจและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการกลั่นถานหินและหินน้ํามัน
และการใชประโยชน
4.2.3 อธิบายเกี่ยวกับการใชประโยชนจากฟนและถานไม
4.3 พลังงานนิวเคลียร
50 นาที
4.3.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางอะตอม
4.3.2 เขาใจการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน
4.3.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสีและการใชประโยชน
4.4 แหลงพลังงานทดแทน
50 นาที
4.4.1 รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการนําพลังงานน้ํามาใชประโยชน
4.4.2 รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการนําพลังงานลมมาใชประโยชน
5. คลื่นและสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
3 คาบ
5.1 คลื่น
50 นาที
5.1.1 จําแนกประเภทของคลื่น
5.1.2 อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของคลื่น การสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
5.2 คลื่นแมเหล็กไฟฟา
50 นาที
5..2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรังสีอุลตราไวโอเลต รังเอกซ รังสีแกมมา รังสีอินฟราเรด
และอธิบายถึงประโยชนและโทษของรังสีเหลานี้ที่มีตอการดําเนินชีวิต
5.2.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคลื่นวิทยุและการใชประโยชน
5.2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับไมโครเวฟและการใชประโยชน
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จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

5.3 คลื่นแมเหล็กไฟฟาในชีวิตประจําวัน
50 นาที
5.3.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน โทรภาพ การสื่อสาร
โทรคมนาคมและการใชประโยชน
5.3.2 มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ ดานการสื่อสารและโทรคมนาคม

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

6. แสงสีและทัศนูปกรณ
9 คาบ
6.1 สมบัติของแสง
100 นาที
6.1.1 อธิบายเกี่ยวกับการสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
พรอมทั้งยกตัวอยางปรากฏการณที่เกี่ยวของ
6.1.2 อธิบายเกี่ยวกับ การสะทอนกลับหมด
6.1.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเกิดโพลาไรเซชั่นพรอมทั้งยกตัวอยางปรากฏการณ
6.2 วิทยาศาสตรเกี่ยวกับแสง
100 นาที
6.2.1 เขาใจเกี่ยวกับสเปกตรัมของแสง
6.2.2 อธิบายการผสมแสงสีและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
6.2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสีของวัตถุและการมองเห็นสีของวัตถุ
6.3 ปรากฏการณธรรมชาติของแสง
50 นาที
6.3.1 อธิบายเกี่ยวกับการเกิดรุงกินน้ํา
6.3.2 อธิบายเกี่ยวกับการเกิดภาพลวงตา
6.3.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับไฟเบอรออปติกและการนําไปใชประโยชน
6.4 เลนส
100 นาที
6.4.1 อธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบและสมบัติของเลนสเวาและเลนสนูน
6.4.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมการเลนสและการนําไปใชประโยชน
6.5 นัยนตาและการมองเห็นภาพ
50 นาที
6.5.1 อธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบของตา
6.5.2 อธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของสายตา และวิธีการแกไข
6.6 ทัศนูปกรณ
50 นาที
6.6.1 อธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบและหลักการทํางานของกลองถายรูป
6.6.2 อธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องฉายภาพนิ่ง
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จุดประสงคการสอน
รหัส

รายการ

เวลา

6.6.3 อธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบและหลักการทํางานของกลองจุลทัศน

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

7. คลื่นเสียง
3 คาบ
7.1 สมบัติของเสียง
50 นาที
7.1.1 อธิบายเกี่ยวกับ การสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
ของเสียง และยกตัวอยางปรากฏการณ
7.1.2 อธิบายเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณดอปเปลอร การเกิดเรโซแนนซ
พรอมยกตัวอยางปรากฏการณ
7.1.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระดับความเขมเสียง และความดังของเสียง
7.2 หูและการไดยิน
30 นาที
7.2.1 อธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบของหู
7.2.2 อธิบายเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากมลภาวะทางเสียงที่มีตอมนุษยและการรูจักหลีกเลี่ยง
จากมลภาวะทางเสียง
7.3 การสงเสียงระยะไกลและการบันทึกเสียง
50 นาที
7.3.1 อธิบายเกี่ยวกับการสงกระจายเสียง
7.3.2 อธิบายเกี่ยวกับการบันทึกเสียงแบบแผนเสียง
7.3.3 อธิบายเกี่ยวกับการบันทึกเสียงแบบแถบแมเหล็ก
7.3.4 อธิบายเกี่ยวกับการบันทึกเสียงแบบคอมแพกดิสก
7.4 เทคโนโลยีใหม เกี่ยวกับเสียงและการบันทึกเสียง
20 นาที
7.4.1 มีความรูความเขาใจและติดตามเทคโนโลยีใหมเกี่ยวกับการบันทึกเสียง
7.4.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประยุกตคลื่นเสียงมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
8. สารเคมีในชีวิตประจําวัน
8.1 สารสังเคราะห
8.1.1 อธิบายเกี่ยวกับชนิดของ พอลิเมอร และการนําไปใชประโยชน
8.1.2 อธิบายเกี่ยวกับชนิดของพลาสติกและการนําไปใช
8.1.3 อธิบายเกี่ยวกับชนิดของยางเทียมและการนําไปใชประโยชน
8.1.4 อธิบายเกี่ยวกับชนิดของเสนใยสังเคราะหและการใชประโยชน

9 คาบ
80 นาที
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8.2 สารปรุงแตงอาหาร
50
8.2.1 รสที่ปนเปอนในอาหาร
8.2.2 อธิบายเกี่ยวกับโทษของดินประสิวที่ปนเปอนในอาหาร
8.2.3 อธิบายเกี่ยวกับโทษของสารบอแรกที่ปนเปอนในอาหาร
8.3 ยา
70
8.3.1 อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชนของยาสมุนไพร
8.3.2 อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชนของยาปฏิชีวนะและใชยาอยางถูกวิธี
8.3.3 อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชนของยาสามัญประจําบาน
8.4 เครื่องสําอาง
50
8.4.1 เขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบของน้ําหอมและการใชอยางถูกวิธี
8.4.2 เขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบของน้ํายาทาเล็บและการใชอยางถูกวิธี
8.4.3 เขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบของแปงและเครื่องสําอางสําหรับผิวหนา
และการใชอยางถูกวิธี
8.5 สารซักลาง
50
8.5.1 เขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบของผงซักฟอกและการใชอยางถูกวิธี
8.5.2 เขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบของสบูและการใชอยางถูกวิธี
8.5.3 เขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบของแชมพูและการใชอยางถูกวิธี
8.5.4 เขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบของผลิตภัณฑทําความสะอาดและการใชอยางถูกวิธี
9. ไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาในบาน
9.1 แหลงกําเนิดไฟฟา
9.1.1 เขาใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาจาก เซลไฟฟาเคมี
9.1.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับไฟฟาจากเซลสุริยะ
9.1.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
9.2 การผลิตพลังงานไฟฟา
9.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาพลังงานน้ํา
9.2.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาพลังงานความรอน
9.2.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสงพลังงานไฟฟา

นาที

6 คาบ
30 นาที

70 นาที
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9.3 วงจรไฟฟาเบื้องตน
100 นาที
9.3.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟาในบาน
9.3.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟาภายในบาน
9.3.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
9.4 พลังงานไฟฟา
100 นาที
9.4.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟา
9.4.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคํานวณคาไฟฟาและการใชพลังงานไฟฟา
อยางประหยัด
9.4.3 อธิบายและเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการปองกันอันตรายจากไฟฟา

รวม
ทดสอบและทบทวน
รวมทั้งสิ้น

48 คาบ
6 คาบ
54 คาบ
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การประเมินผลรายวิชา
รายวิชานี้แบงเปน
การ ดังนี้
1. วิธีการ

9 หนวยเรียน แยกได 37 บทเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชาใหดําเนิน

ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล แยกเปน 3 สวน โดยแบงแยก
คะแนน แตละสวนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา 100 คะแนน
1.1 ผลงานที่มอบหมาย 20 หรือรอยละ 20
1.2 พิจารณาจิตพิสัย (กิจนิสัย ความตั้งใจ และการรวมกิจกรรม) 10 คะแนน
หรือรอยละ 10
1.3 การทดสอบแตละหนวยเรียน 70 คะแนน หรือรอยละ 70
โดยจัดแบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยตามตารางหนาถัดไป

ฟิส

ิกส

์ราช

มง

คล

2. เกณฑผานรายวิชา ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง
2.1 มีเวลาเขาชั้นเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียน
2.2 คะแนนรวมทั้งรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนรวม
2.3 ไดคะแนนจากการสอบทุกหนวยไมต่ํากวารอยละ 50
2.4 ไดคะแนนรวมทั้งรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนรวม
3. เกณฑคาระดับคะแนน กําหนดคาระดับคะแนนรอยละตามเกณฑดังนี้
3.1 พิจารณาตามเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2 ผูที่ไมผานเกณฑขอ 2 จะไดรับ
คาระดับคะแนน จ หรือ F
3.2 ผูที่สอบผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคาระดับคะแนนตามเกณฑดังนี้
คะแนนรอยละ
80 ขึ้นไป
ได
ก
เกรด A
เกรด B+
คะแนนรอยละ
75-79
ได
ข+
คะแนนรอยละ
70-74
ได
ข
เกรด B
คะแนนรอยละ
65-69
ได
ค + เกรด C+
คะแนนรอยละ
60-64
ได
ค
เกรด C
เกรด D+
คะแนนรอยละ
55-59
ได
ง+
คะแนนรอยละ
50-54
ได
ง
เกรด D
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ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน

ก
ข
ค

คะแนนภาควิชาการ
คะแนนภาคผลงาน
คะแนนภาคจิตพิสัย
รวมทั้งสิ้น

ความรู – ความจํา

ความเขาใจ

การนําไปใช

สูงกวา

ทักษะพิสัย

น้ําหนักคะแนน
พุทธิพิสัย
คะแนนรายหนวย

คล

มง

์ราช

ิกส

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อหนวย
บทนํา
ระบบจักรวาล
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
พลังงานและเชื้อเพลิง
คลื่นและสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
แสงและทัศนูปกรณ
คลื่นเสียง
สารเคมีในชีวิตประจําวัน
ไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาในบาน

ฟิส

เลขที่หนวย

คะแนนรายหนวย
และน้ําหนักคะแนน

6
5
8
7
10
10
8
8
8

1
2
2
1
2
2
1
2
1

2
3
3
2
2
3
2
2
3

2
3
2
3
2
3
2
3

2
3
2
2
2
1

1
1
-

70 14 22
20 หมายเหตุ
10
100

20
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