โครงสร้างหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) เพิม่ มาตรฐานสากล

ฉบับปรับปรุงล่าสุดปี 2553
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน 1 ว 21101
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ทดลอง สํารวจ สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของเซลล์ รูปร่าง
ลักษณะของเซลล์ ส่วนประกอบที่สาํ คัญของเซลล์ การแพร่และการออสโมซีส ปัจจัยการสังเคราะห์แสงของ
พืช กระบวนการสังเคราะห์แสง การลําเลียงนํา้ และอาหาร โครงสร้ างของดอก กระบวนการสืบพันธุแ์ บบต่าง
ๆ การตอบสนองของพืช ผลของการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิต การจําแนกสาร
การเปลี่ยนสถานะของสาร สารที่มีคุณสมบัติเป็ นกรด เบส วิธกี ารเตรียมสารละลาย การเปลี่ยนแปลงสมบัติ
มวล และพลังงานของสาร และปัจจัยที่มีผลต่อสถานะของสาร การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมในท้ องถิ่นอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ กระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์
การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้ นข้ อมูลและการอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด
ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ ใน
ชีวติ ประจําวัน มีจติ วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและตระหนักถึงคุณค่าของความรู้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน โดยใช้ ทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge) ในเชิงบูรณาการ
ตัวชี้ วัด
ว1.1 ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4, ม1/5, ม1/6, ม1/7, ม1/8, ม1/9, ม1/10, ม1/11, ม1/12
ม1/13
ว3.1 ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4, ม1/5
ว3.2 ม1/1, ม1/2, ม1/3
ว8.1 ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4, ม1/5, ม1/6, ม1/7 , ม1/8, , ม1/9
รวม 30 ตัวชี้วดั
มาตรฐานสากล: ทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge)

ภาคเรียนที่ 1

โครงสร้ างรายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง
คะแนนเก็บ 100 คะแนน
ลําดับ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 เซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์
• ลักษณะและรูปร่างของเซลล์
สิ่งมีชีวิต
• ส่วนประกอบและหน้ าที่ของ
เซลล์พืชและเซลล์สตั ว์
• กระบวนการแพร่ และออสโมซิส
2 กระบวนการในการดํารงชีวิตของพืช
• กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
• โครงสร้ าง และการทํางานของ
ระบบลําเลียงและระบบสืบพันธุ์
ในพืช
• การตอบสนองต่อสิ่งเร้ าของพืช
การขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และ
เพิ่มผลผลิตของพืชโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ
4
สมบัตขิ องสารและการจําแนก
• การจําแนกสาร
• สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม
• สารแขวนลอย คอลลอยด์
สารละลาย
• สมบัติของสารละลายกรด-เบส
• การแยกสาร
5 รายงานการสํารวจ และ/หรือชิ้นงาน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ม.1/....
6

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ว1.1 ม1/1 ม1/2
ม1/3
ว8.1 ม1/1 ม1/2
ม1/3 ม1/4 ม1/5
ม1/6 ม1/7 ม1/8
ม1/9

มาตรฐานสากล

เวลา (ชั่วโมง)
8

นํา้ หนักคะแนน
(100)
20

Theory of
Knowledge

ว1.1 ม1/4 ม1/5
ม1/6 ม1/7 ม1/8
ม1/9 ม1/10 ม
1/11
ม1/12 ม1/13
ว8.1 ม1/1 ม1/2
ม1/3 ม1/4 ม1/5
ม1/6 ม1/7 ม1/8
ม1/9

Theory of
Knowledge

12

20

ว3.1 ม1/1 ม1/2
ม1/3 ม1/4 ม1/5
ม1/6 ม1/7

Theory of
Knowledge

15

20

CAS

10

10

5

30
100

ว8.1 ม1/1 ม1/2
ม1/3 ม1/4 ม1/5
ม1/6 ม1/7 ม1/8
ม1/9
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70:30

วิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน 2 ว 21102
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ทดลอง สํารวจ สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับปริมาณสเกลาร์
ปริมาณเวกเตอร์ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว อุณหภูมแิ ละการวัดอุณหภูมิ การถ่ายโอน
และการนําความร้ อน การดูดกลืน การคายความร้ อนและการแผ่รังสี การสมดุลความร้ อนและผลของความ
ร้ อนต่อการขยายตัวของสาร องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น
และความกดอากาศ ปรากฏการธรรมชาติ การแปลความหมายข้ อมูลจากการพยากรณ์ ผลของลมฟ้ าอากาศ
ที่มผี ลต่อการดํารงชีวติ ปัจยั ทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ท่มี ผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมขิ องโลก
รูโหว่โอโซน และฝนกรด ผลของภาวะโลกร้ อน รูโหว่โอโซนและฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อมในท้ องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้ กระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้ นข้ อมูลและ
การอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความคิด มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน มีจติ วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน โดยใช้ ทฤษฎีความรู้ (Theory of
knowledge) ในเชิงบูรณาการ

ตัวชี้วดั
ว4.1
ว5.1
ว6.1
ว8 .1

ม1/1,
ม1/1,
ม1/1,
ม1/1,

ม1/2
ม1/2, ม1/3, ม1/4
ม1/2, ม1/3, ม1/4, ม1/5, ม1/6, ม1/7
ม1/2, ม1/3, ม1/4, ม1/5, ม1/6, ม1/7, ม1/8, ม1/9

รวม 22 ตัวชี้ วัด

ภาคเรียนที่ 2
โครงสร้ างรายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง
คะแนนเก็บ 100 คะแนน
ลําดับที่ ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
1
แรง การ
เคลื่อนที่

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

มาตรฐานสากล

Theory of
ว4.1 ม1/1 ม1/2
ว8.1 ม1/1 ม1/2 ม1/3 ม Knowledge
1/4 ม1/5 ม1/6 ม1/7 ม
1/8 ม1/9
2
พลังงาน
ว5.1 ม1/1 ม1/2 ม1/3 ม Theory of
Knowledge
ความร้ อน 1/4
ว8.1 ม1/1 ม1/2 ม1/3 ม
1/4 ม1/5 ม1/6 ม1/7 ม
1/8 ม1/9
Theory of
3
บรรยากาศ ว6.1 ม1/1 ม1/2
(ตอนที่ 1) ว8.1 ม1/1 ม1/2 ม1/3 ม Knowledge
1/4 ม1/5 ม1/6 ม1/7 ม
1/8 ม1/9
3
บรรยากาศ ว6.1 ม1/3 ม1/4 ม1/5 ม Theory of
Knowledge
(ตอนที่2) 1/6 ม1/7
ว8.1 ม1/1 ม1/2 ม1/3 ม
1/4 ม1/5 ม1/6 ม1/7 ม
1/8 ม1/9
4
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70:30

เวลา
(ชั่วโมง)
10

นํา้ หนักคะแนน
(100)
10

15

20

15

20

15

20

5

30
100

วิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน 3 ว 22101
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายโครงสร้ างและการทํางานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ อธิบายความ
สัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของมนุษย์และนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์ สังเกตและอธิบายพฤติกรรม
ของมนุษย์และสัตว์ท่ตี อบสนองต่อสิ่งเร้ าภายนอกและภายใน อธิบายหลักการและผลของการใช้ เทคโนโลยี
ชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์และนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ทดลอง
วิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย อภิปราย
ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้ องกันตนเองจากสารเสพติด สํารวจ
และอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ สืบค้ นข้ อมูลและเปรียบเทียบสมบัตขิ องธาตุโลหะ
ธาตุอโลหะ ธาตุก่งึ โลหะและธาตุกมั มันตรังสีและนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ทดลองและอธิบาย
การหลักการแยกสารด้ วยวิธกี ารกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟี และนําความรู้ไป
ใช้ ประโยชน์ ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกริ ิยาเคมี รวมทั้ง
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด ปฏิกริ ิยาเคมี ทดลอง อธิบายและเขียนสมการเคมีของปฏิกริ ิยาของสารต่าง ๆ
และนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์ สืบค้ นข้ อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกริ ิยาเคมีต่อสิ่งมีชีวติ และ
สิ่งแวดล้ อม สืบค้ นข้ อมูลและอธิบายการใช้ สารเคมีอย่างถูกต้ อง ปลอดภัย วิธปี ้ องกันและแก้ ไขอันตรายที่
เกิดขึ้นจากการใช้ สารเคมี โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ ปัญหา และจิต
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมโดยใช้ ทฤษฎีความรู้
(Theory of knowledge) ในเชิงบูรณาการ
ตัวชี้วดั
ว1.1 ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4, ม2/5, ม2/6
ว3.1 ม2/1, ม2/2, ม2/3
ว3.2 ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4
ว8.1 ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4, ม1/5, ม1/6, ม1/7, ม1/8, ม1/9
รวม 22 ตัวชี้วดั
มาตรฐานสากล: ทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge)

ภาคเรียนที่ 1
โครงสร้ างรายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง
คะแนนเก็บ 100 คะแนน
ลําดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
มาตรฐานสากล
ตัวชี้วดั
1
ระบบร่างกายของ ว1.1 ม.2/1 ว1.1 ม.2/2 Theory of
ว1.1 ม.2/5 ว1.1 ม.2/6 Knowledge
มนุษย์
2

พฤติกรรมของ
มนุษย์และสัตว์

ว1.1 ม.2/3 ว1.1 ม.2/4 Theory of

นํ้าหนัก
คะแนน(100)
20

15

10

15

20

Knowledge

3

สมบัติของธาตุและ ว3.1 ม.2/1 ว3.1 ม.2/2 Theory of
Knowledge
สารประกอบ
ว3.1 ม.2/3

4

ปฏิกริ ิยาเคมี

ว3.2 ม.2/1 ว3.2 ม.2/2 Theory of
Knowledge
ว3.2 ม.2/3 ว3.2/4

5

รายงานการสํารวจ
และ/หรือชิ้นงาน
การเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ม.2/....

ว8.1 ม1/1, ม1/2, ม
1/3, ม1/4, ม1/5, ม
1/6, ม1/7, ม1/8, ม
1/9

6

เวลา
(ชั่วโมง)
10

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)
รวม
หมายเหตุ อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70:30

Theory of
Knowledge

10
15

10

5

30
100

วิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน 4 ว22102
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง ในระนาบเดียวกันที่กระทํา
ต่อวัตถุ อธิบายแรงลัพธ์ท่กี ระทําต่อวัตถุท่หี ยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ทดลองและอธิบาย
การสะท้ อนของแสง การหักเหของแสง และนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์ อธิบายผลของความสว่างที่มตี ่อมนุษย์
และสิ่งมีชีวติ อื่น ๆ ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ และนําความรู้
ไปใช้ ประโยชน์ สํารวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของชั้นหน้ าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน
สํารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน ทดลองเลียนแบบ
เพื่ออธิบายกระบวนการเกิด และลักษณะองค์ประกอบของหิน ทดสอบ และสังเกตองค์ประกอบและสมบัติ
ของหิน เพื่อจําแนกประเภทของหิน และนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ตรวจสอบและอธิบาย ลักษณะ
ทางกายภาพของแร่ และการนําไปใช้ ประโยชน์ สืบค้ นและอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของ
ปิ โตรเลียม ถ่านหิน หินนํา้ มัน และการนําไปใช้ ประโยชน์ สํารวจและอธิบายลักษณะแหล่งนํา้ ธรรมชาติ การ
ใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งนํา้ ในท้ องถิ่น ทดลอง และอธิบาย การเกิดแหล่งนํา้ บนดิน แหล่งนํา้ ใต้ ดนิ
ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการผุพังอยู่กบั ที่ การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึกและผล
ของ กระบวนการดังกล่าว สืบค้ น สร้ างแบบจําลอง และ อธิบายโครงสร้ างและองค์ประกอบของโลก ตั้ง
คําถาม ที่กาํ หนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาํ คัญในการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้ นคว้ าเรื่องที่สนใจได้ อย่าง
ครอบคลุ่ม และเชื่อถือได้ โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ ปัญหา และจิต
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยใช้ ทฤษฎี
ความรู้ (Theory of knowledge) ในเชิงบูรณาการ
ตัวชี้วดั
ว4.1 ม2/1, ม2/2
ว5.1 ม2/1, ม2/2, ม2/3
ว6.1 ม.2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4, ม2/5,
ม2/6, ม2/7, ม2/8, ม2/9, ม2/10
ว8 .1 ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4, ม2/5,
ม2/6, ม2/7
รวม 22 ตัวชี้วดั
มาตรฐานสากล: ทฤษฎีความรู้ (Theory of
knowledge)

ภาคเรียนที่ 2
โครงสร้ างรายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง
คะแนนเก็บ 100 คะแนน
ลําดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ มาตรฐานสากล
ตัวชี้วดั
ว4.1 ม.2/1 ว4.1 Theory of
Knowledge
ม.2/2

เวลา
(ชั่วโมง)
6

นํา้ หนักคะแนน
(100)
5

1

แรงลัพท์

2

แสงและการเกิดภาพ ว5.1 ม.2/1 ว5.1
ม.2/2 ว5.1 ม.2/3

Theory of
Knowledge

15

10

3

ดิน หิน แร่

Theory of
Knowledge

9

15

4

ปิ โตรเลียม ถ่านหิน
นํา้ มัน

ว6.1 ม.2/1 ว6.1
ม.2/2 ว6.1 ม.2/3
ว6.1 ม.2/4
ว6.1 ม.2/5
ว6.1 ม.2/6

Theory of
Knowledge

6

10

5

แหล่งนํา้

ว6.1 ม.2/7 , ว6.1
ม.2/8

Theory of
Knowledge

6

10

6

โลกของเรา

ว6.1 ม.2/9 , ว6.1
ม.2/10

Theory of
Knowledge

9

10

5

รายงานการสํารวจ
และ/หรือชิ้นงาน
การเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ม.3/....

ว8.1 ม1/1, ม1/2, Theory of
Knowledge
ม1/3, ม1/4, ม
1/5, ม1/6, ม1/7,
ม1/8, ม1/9

6

10

6
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)
หมายเหตุ อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70:30

3

30

วิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน 5 ว23101
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ทดลอง สํารวจ สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ
โครโมโซม สารพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม
การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพและ
ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดํารงชีวติ ของมนุษย์และสิ่งแวดล้ อม ระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวติ และสายใยอาหาร วัฏจักรนํา้ วัฎจักรคาร์บอน การรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อมในท้ องถิ่นอย่างยั่งยืน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ กระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ
ตรวจสอบ การสืบค้ นข้ อมูลและการอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ ความคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน มีจติ วิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรมและตระหนักถึงคุณค่าของความรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน โดยใช้ ใน
ทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge) เชิงบูรณาการ
ตัวชี้วดั
ว1.2 ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5, ม3/6
ว2.1 ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4
ว2.2 ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5, ม3/6
ว8.1 ม3/1 ม3/2 ม3/3 ม3/4 ม3/5 ม3/6 ม3/7 ม3/8 ม3/9
ทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge) เชิงบูรณาการ
รวม 27 ตัวชี้วดั

ภาคเรียนที่ 1
โครงสร้ างรายวิชา ว23101 วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เวลา 60 ชั่วโมง
คะแนนเก็บ 100 คะแนน
ลําดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
1
พันธุกรรม
2
3

4

5

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

ว 1.2 ม.3/1 ว 1.2 ม.3/2
ว 1.2 ม.3/3 ว 1.2 ม.3/4
ว 1.2 ม.3/5
ความ
ว 1.2 ม.3/1 ว 1.2 ม.3/2
หลากหลายทาง ว 1.2 ม.3/3 ว 1.2 ม.3/4
ชีวภาพ
ว 1.2 ม.3/5
ระบบนิเวศ
ว 2.1 ม.3/1 ว 2.1 ม.3/2 ว
2.1 ม.3/3 ว 2.1 ม.3/4
ว 2.2 ม.3/1 ว 2.2 ม.3/2 ว
2.2 ม.3/3 ว 2.2 ม.3/4
ว 2.2 ม.3/5 ว 2.2 ม.3/6
รายงานการ
ว8.1 ม1/1, ม1/2, ม1/3,
สํารวจ และ/ ม1/4, ม1/5, ม1/6, ม
หรือชิ้นงานการ 1/7, ม1/8, ม1/9
เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์
ของนักเรียน
ม.3/....

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)
รวม
หมายเหตุ อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70:30

มาตรฐานสากล

เวลา
(ชั่วโมง)
10

นํา้ หนักคะแนน
(100)
20

Theory of
Knowledge

15

15

Theory of
Knowledge

15

20

CAS

15

5

5

30
100

Theory of
Knowledge

วิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน 6 ว23102
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ทดลอง สังเกต สืบค้ น อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับความเร่ง แรงกิริยาและแรงปฏิกริ ิยา
ระหว่างวัตถุ แรงพยุงของของเหลวที่กระทําต่อวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แนวตรงและแนวโค้ ง พลังงานจลน์ พลังงานศักย์และกฎการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานไฟฟ้ า ความต่างศักย์
กระแสไฟฟ้ า ความต้ านทาน การต่อวงจรไฟฟ้ าในบ้ าน วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้ น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์อ่นื ๆ องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี ระบบสุริยะ เทคโนโลยี
อวกาศ โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้ นข้ อมูล
และการอภิปราย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความคิด มีวาม
สามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน มีจติ วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ตระหนัก ถึงคุณค่าของความรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน โดยใช้ ทฤษฎีความรู้ (Theory of
knowledge) เชิงบูรณาการ
ตัวชี้วดั
ว4.1 ม3/1, ม3/2, ม3/3
ว4.2 ม3/1, ม3/2, ม3/3
ว5.1 ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5
ว7.1 ม3/1 ม3/2 ม3/3
ว7.2 ม3/1
ว8.1 ม3/1 ม3/2 ม3/3 ม3/4 ม3/5 ม3/6 ม3/7 ม3/8 ม3/9
ทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge)
รวม 24 ตัวชี้วดั

2

การเคลื่อนที่

3

พลังงานไฟฟ้ า

ภาคเรียนที่ 2
โครงสร้างรายวิชา วิทยาศาสตร์ ม. 3
เวลา 60 ชั่วโมง
คะแนนเก็บ 100 คะแนน
มาตรฐานสากล
นํ้าหนัก
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
เวลา
คะแนน
(ชั่วโมง) (100)
Theory of
ว4.1 ม.3/1 ว4.1 ม.3/2 ว
6
10
Knowledge
4.1 ม.3/3
Theory of
ว4.2 ม.3/1 ว4.2 ม.3/2 ว
6
10
Knowledge
4.2 ม.3/3
Theory of
ว5.1 ม.3/1 ว5.1 ม.3/2
9
10

4

วงจรไฟฟ้ า

ว5.1 ม.3/4

5

เครื่องใช้ ไฟฟ้ า

ว5.1 ม.3/3 3

6

อิเล็กทรอนิกส์

ว5.1 ม.3/5

7

เทคโนโลยีอวกาศ

8

รายงานการสํารวจ
และ/หรือชิ้นงานการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน

ว7.1 ม.3/1
7.1 ม.3/3
ว7.2 ม.3/1
ว8.1 ม.3/1
8.1 ม.3/3
ว8.1 ม.3/4
8.1 ม.3/6
ว8.1 ม.3/7

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ลําดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 แรงและโมเมนต์

9

ว7.1 ม.3/2 ว

Knowledge
Theory of
Knowledge
Theory of
Knowledge
Theory of
Knowledge
Theory of
Knowledge

ว8.1 ม.3/2 ว

Theory of
Knowledge

9

5

9

5

6

10

12

10

3

10

3
60

30
100

ว8.1 ม.3/5 ว
ว8.1 ม.3/8

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)
รวมทั้งสิ้ นตลอดปี

หมายเหตุ อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 70 : 30

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1
รายวิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาวิเคราะห์ ตั้งคําถามที่กาํ หนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาํ คัญในการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
ค้ นคว้ าเรื่อง ที่สนใจ ได้ อย่างครอบคลุ่ม และเชื่อถือได้ สร้ างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผน
การสํารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธเี ลือกเทคนิควิธกี ารสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้ วสั ดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวบรวมข้ อมูลจัดกระทําข้ อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ.วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้ องของประจักษ์พยานกับข้ อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้ งกับ
สมมติฐานและความผิดปกติของข้ อมูลจากการสํารวจตรวจสอบสร้ างแบบจําลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผล
หรือแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ สร้ างคําถามที่นาํ ไปสู่การสํารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้ อง
และนําความรู้ท่ไี ด้ ไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ ผ้ ูอ่นื เข้ าใจ บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสํารวจ ตรวจสอบ ค้ นคว้ าเพิ่มเติมจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ ให้ ได้ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ท่คี ้ นพบ เมื่อมีข้อมูลและ
ประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้ แย้ งจากเดิม จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ ผ้ ูอ่นื เข้ าใจ และมีจติ วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ เกิดความรู้
ความคิด ความเข้ าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ ใน
ชีวติ ประจําวัน จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ภาคเรียนที่ 1
โครงสร้างรายวิชา ว20201 วิทยาศาสตร์เพิม่ เติม 1

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 40 ชัว่ โมง
ลําดับ

ชือ่ หน่วยการเรียนรู ้

1
2

จิตวิทยาศาสตร์
ความหมายและความสําคัญของ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
ทักษะการสังเกตและการวัด
ทักษะการจําแนกและจัดกระทํา
ข้ อมูล
ทักษะการพยากรณ์
สอบกลางภาค
ทักษะการกําหนดปัญหาและ
ตั้งสมมติฐาน
ทักษะการกําหนดและควบคุมตัว
แปร
การวางแผนการทดลองและการ
ดําเนินการ
การลงข้ อสรุป
สรุปเนื้อหาภายในภาคเรียน
สอบปลายภาค
รวม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ผลการ
เรียนรู ้
1
2

มาตรฐานสากล

3
3

CAS
CAS

4
4

5
5

3
1,2,3
4

CAS
CAS
CAS

2
4

5
20
5

4

CAS

4

5

5

CAS

6

5

4,6

CAS
CAS
CAS

4
2

5

4,5,6,7

CAS
CAS

เวลา
นํ้าหนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน
8
10
2
5

40

30
100

ผลการเรียนรู้
รายวิชา ว 20201 วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีตอ่ วิชาวิทยาศาสตร์
2. มีความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และอธิบายทักษะกระบวนการ
3. มีทกั ษะการสังเกต การวัด การจัดจําแนกประเภท การหาความสัมพันธ์ของพื ้นที่ การจัดกระทําและสื่อ
ความหมายข้ อมูลเบื ้องต้ น รวมทังการลงความเห็
้
นจากข้ อมูล
4. ทํากิจกรรมที่นําไปสูค่ วามเข้ าใจเกี่ยวกับ การตังสมมติ
้
ฐาน ตัวแปรต้ น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม
การทดลอง และสามารถการตีความหมายข้ อมูลจากผลการทดลอง
5. มีความเข้ าใจเกี่ยวกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
6. ออกแบบการทดลองและมีทกั ษะการทดลอง
7. ทําแฟ้มสะสมผลงาน

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2
รายวิชา ปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
การทําปฏิบตั กิ าร การแพร่ ออสโมซีส การเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ การตรวจสอบเซลล์ด้วย
กล้ องจุลทรรศน์ การไตเตรตหาปริมาณวิตามินซีในนํา้ ผลไม้ ปฏิบตั กิ ารทางฟิ สิกส์ การพับเครื่อง
ร่อน การผ่าตัดสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาระบบอวัยวะ การตรวจสอบสารอาหาร การวัดค่าต่างๆ
ด้ วยเทคนิคทางเคมี และปฏิบตั ิการทางฟิ สิกส์ และปฏิบตั ิการทางชีววิทยาอื่นๆ โดยใช้ ทกั ษะการ
สังเกต การลงมือทํา และฝึ กการจดบันทึกผลการทดลองอย่างเป็ นระเบียบ

ภาคเรียนที่ 2
โครงสร้ างรายวิชา ว20202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ข้ อควรปฏิบัติในการทดลอง
วิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ท่วั ไปในห้ องปฏิบัติในการ
ทางวิทยาศาสตร์
การใช้ อปุ กรณ์ในการวัด
เทคนิคพื้นฐานในห้ องปฏิบัติในการ
ทางวิทยาศาสตร์
สอบกลางภาค
การใช้ กล้ องจุลทรรศน์
การจดบันทึกและเขียนรายงาน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างการทดลองเชิงเคมี
ตัวอย่างการทดลองเชิงชีววิทยา
ตัวอย่างการทดลองเชิงฟิ สิกส์
สอบปลายภาค
รวม

ปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ผลการ มาตรฐานสากล
เรียนรู้
1,2
TOK

เวลา
(ชั่วโมง)
2

นํา้ หนักคะแนน
5

1

TOK

6

5

1
1,2

TOK
CAS

4
8

5
10

1,2
3
5,6

CAS
CAS
CAS

4
4

20
5
5

4,5,6
4,5,6
4,5,6
3,4,5,6,7

CAS
CAS
CAS

4
4
4
40

5
5
5
30
100

ผลการเรียนรู้
รายวิชา ว20202 วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 2 ปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีความเข้ าใจ และทักษะในการใช้ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน
มีความรู้ความเข้ าใจ และทักษะในการใช้ ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
มีทกั ษะในการใช้ ดูแลรักษา กล้ องจุลทรรศน์ และคํานวณหากําลังขยายของกล้ องจุลทรรศน์
ทําการทดลองวิทยาสาสตร์ อย่างง่ายในเชิง เคมี ชีววิทยา ฟิ สิกส์
ทํางานเป็ นกลุม่ มีความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการแสดงความคิดเห็น
จดบันทึกผลการทดลอง และเขียนรายงานการปฏิบตั กิ ารทดลองได้ ถกู ต้ อง โดยยึดระบบเลขนัยสําคัญ
ทําปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ อย่างอิสระเพื่อวิเคราะห์เชิงปริ มาณและคุณภาพ

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน
การเรียนการสอนรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์กบั คุณภาพชีวติ ประกอบด้ วยโครงงานประเภทต่างๆ
และกิจกรรมที่ให้ นักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ตั้งแต่เริ่มจนทําโครงงานสําเร็จ
การทําโครงงานเน้ นให้ นักเรียนฝึ กคิด วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจที่จะทําโครงงาน คิดออกแบบการทดลองได้
และตัดสินใจเลือกวิธกี ารที่เหมาะสม มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อลงมือปฏิบตั ทิ ดลองได้ อย่างเป็ น
ขั้นตอนและมีระบบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียนรายงาน ตลอดจนนําเสนอผลงานและแสดงผล
งานของโครงงานวิทยาศาสตร์ การทํากิจกรรมจะช่วยพัฒนานักเรียนให้ สามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ ปัญหา
ผลการศึกษาค้ นคว้ าในระดับของนักเรียนจะขยายไปถึงขั้นนําไปใช้ แก้ ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในท้ องถิ่นส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและชุมชนได้

ภาคเรียนที่ 1
โครงสร้างรายวิชา ว20203 วิทยาศาสตร์เพิม่ เติม 3 โครงงานวิทยาศาสตร์พนฐาน
ื้
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เวลา 40 ชัว่ โมง

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ลําดับ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการ
เรียนรู้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง
การเขียนเค้ าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานประเภทสํารวจอย่างง่าย
สอบกลางภาค
โครงงานประเภททดลองอย่างง่าย
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์อย่างง่าย
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
สรุปเนื้อหาภายในภาคเรียน
สอบปลายภาค
รวม

1
1
1,2
2,3,4
3,4,5
1,2,3,4,5
3,4,5
3,4,5
6
7
3,4,5,6,7

มาตรฐานสากล
TOK
TOK
TOK

CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS

เวลา
(ชั่วโมง)
2
2
6
2
6
6
6
2
6
2
40

นํ้าหนัก
คะแนน
10
5
5
5
5
20
5
5
5
5
30
100

ผลการเรียนรู้
รายวิชา ว20203 วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 3 โครงงานวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน

1. มีความรู้ความเข้ าใจ และบอกความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทังจํ
้ าแนกชนิดโครงงาน
ประเภทต่างๆ
2. ระบุขนตอนการทํ
ั้
าโครงงานวิทยาศาสตร์
3. ระบุปัญหา ตังสมมติ
้
ฐาน กําหนดตัวแปรต้ น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุมและ กําหนดนิยามเชิง
ปฏิบตั กิ าร จากปั ญหาและสถานการณ์ที่กําหนดให้
4. ออกแบบขันตอนการดํ
้
าเนินงาน และเขียนเค้ าโครงโครงงานจากปั ญหาและสถานการณ์ที่กําหนดให้
5. บันทึกผลการดําเนินงาน แปรความหมายข้ อมูล สรุป และวิจารณ์ผลจากข้ อสรุป
6. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
7. นําเสนอและแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์
การเรียนการสอนรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วยโครงงานประเภท
สํารวจ ทดลอง และสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมที่ให้ นักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ตั้งแต่เริ่ม
จนทําโครงงานสําเร็จ การทําโครงงานเน้ นให้ นักเรียนฝึ กคิด วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจที่จะทําโครงงาน คิด
ออกแบบการประดิษฐ์และทดลองประสิทธิภาพได้ และตัดสินใจเลือกวิธกี ารที่เหมาะสม มีการวางแผนการ
ดําเนินงานเพื่อลงมือปฏิบตั ทิ ดลองได้ อย่างเป็ นขั้นตอนและมีระบบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียน
รายงาน ตลอดจนนําเสนอผลงานและแสดงผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ การทํากิจกรรมจะช่วยพัฒนา
นักเรียนให้ สามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ ปัญหา ผลการศึกษาค้ นคว้ าในระดับของนักเรียนจะขยายไปถึงขั้น
นําไปใช้ แก้ ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้ องถิ่นส่งผลต่อการพัฒนาด้ านต่างๆ ได้

ภาคเรียนที่ 2
โครงสร้างรายวิชา ว20204 วิทยาศาสตร์เพิม่ เติม 4

โครงงานวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เวลา 40 ชัว่ โมง

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ลําดับ

ชือ่ หน่วยการเรียนรู ้

1

การระบุปัญหา สมมุตฐิ าน
และตัวแปร
การสืบค้ นและรวบรวมข้ อมูล
การวางแผนดําเนินการ
ความน่าเชื่อถือของผลการ
ดําเนินการ
สอบกลางภาค
การจัดกระทําข้ อมูล สรุป และ
วิจารณ์ผลการดําเนินการ
การเขียนรายงานและการ
นําเสนอผลการดําเนินการ
การประยุกต์ใช้ โครงงาน
วิทยาศาสตร์
สอบปลายภาค
รวม

2
3
4
5
6
7
8
12

ผลการ มาตรฐานสากล
เรียนรู ้
1
CAS

เวลา
(ชัว่ โมง)
4

นํ้าหนัก
คะแนน
5

4
8
4

5
10
5

2
3
2,3

CAS
CAS
CAS

1,2,3
4,5

CAS
CAS

4

20
5

4,5

CAS

10

10

5,6

CAS

6

10

40

30
100

4,5,6

ผลการเรียนรู้
รายวิชา ว20204 วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 4 โครงงานวิทยาศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ระบุปัญหาจากชีวิตประจําวันเพื่อนําไปสูก่ ารทําโครงงานวิทยาศาสตร์
สืบค้ นข้ อมูลประกอบการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และมีความน่าเชื่อถือ
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการทดลอง จัดทําเค้ าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
ทํางานเป็ นกลุม่ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการแสดงความคิดเห็น การออกแบบหรื อดัดแลงการ
ทดลอง ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
5. ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความถนัดและสนใจกลุม่ ละโครงงาน
6. นําเสนอและจัดแสดงผลงานในรูปแบบการนําเสนอปากเปล่า หรื อ นิทรรศการ

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้ อม
การเรียนการสอนรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์กบั เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
ประกอบด้ วยโครงงานประเภทต่างๆและกิจกรรมที่ให้ นักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ตั้งแต่
เริ่มจนทําโครงงานสําเร็จ การทําโครงงานเน้ นให้ นักเรียนฝึ กคิด วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจที่จะทําโครงงาน คิด
ออกแบบการทดลองได้ และตัดสินใจเลือกวิธกี ารที่เหมาะสม มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อลงมือปฏิบตั ิ
ทดลองได้ อย่างเป็ นขั้นตอนและมีระบบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียนรายงาน ตลอดจนนําเสนอ
ผลงานและแสดงผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ การทํากิจกรรมจะช่วยพัฒนานักเรียนให้ สามารถคิดเป็ น
ทําเป็ น และแก้ ปัญหา ผลการศึกษาค้ นคว้ าในระดับของนักเรียนจะขยายไปถึงขั้นนําไปใช้ แก้ ปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้ องถิ่นส่งผลต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้ อมได้

ภาคเรียนที่ 1
โครงสร้างรายวิชา ว20205 วิทยาศาสตร์เพิม่ เติม 5

โครงงานวิทยาศาสตร์เพือ่ สิง่ แวดล้อม

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เวลา 40 ชัว่ โมง

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ลําดับ

ชือ่ หน่วยการเรียนรู ้

1

ความหมายและความสําคัญของ
สิ่งแวดล้ อม
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้ อม
ปัญหาสิ่งแวดล้ อมในระดับต่างๆ
และผลกระทบ
แนวทางในการแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อม
สอบกลางภาค
โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
สิ่งแวดล้ อม
การนําเสนอโครงงาน
การประยุกต์ใช้ โครงงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สอบปลายภาค
รวม

2
3
4
5
6
7
8
9

ผลการ
เรียนรู ้
1

มาตรฐานสากล
TOK

เวลา
(ชัว่ โมง)
2

นํ้าหนัก
คะแนน
5

2
3

TOK
TOK

4
4

5
5

3,4

TOK

8

10

4,5

CAS

8

20
10

5
5

CAS
CAS

8
6

5
10

40

30
100

4,5,6

ผลการเรียนรู้
รายวิชา ว20205 วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 5

โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสิ่งแวดล้ อม

1. อธิบาย และบอกความหมายของสิง่ แวดล้ อม
2. บอกองค์ประกอบของสิง่ แวดล้ อม ทังองค์
้ ประกอบทางกายภาพ และชีวภาพ
3. สํารวจ อภิปราย อธิบาย และวิเคราะห์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมและผลกระทบ ในระดับชุมชน ประเทศ และ
โลก
4. สืบค้ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับแนวทางในการแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อม เพื่อนําไปสูห่ วั ข้ อการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อสิง่ แวดล้ อม
5. ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสิง่ แวดล้ อมกลุม่ ละ หนึง่ โครงงาน พร้ อมทังนํ
้ าเสนอผลงาน และประยุกต์
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อสิง่ แวดล้ อมนําไปใช้ จริง

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6
รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดาํ รงอยู่อย่างเป็ นสุข และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงผลกระทบของ
ความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ท่มี ตี ่อมนุษย์ สภาพแวดล้ อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความหมายของวิทยาศาตร์และเทคโนโลย เจตคติทางวิทยาศาตร์ คุณภาพชีวิต
ความหมายของคุณภาพ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้ แก่ การแก้ ปัญหาและแนวทางปฏิบัติให้ เกิด
ความสมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ กลุ่มวิทยาศาสตร์ วีดที ศั น์เรื่องจะศึกษาชีววิทยบาได้ อย่างไร "ประกอบ
หัวข้ อการแก้ ปัญหาแบบวิทยาศาตร์"(Scientific Method) ระบุปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการฝึ กใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ การสังเกตุ การวัด การจําแนก การคํานวณ การจัดกระทําเพื่อสื่อ
ความหมายของข้ อมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ์ สมมติฐาน ตัวแปร การทดลอง นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
การตีความหมายข้ อมูลและลงข้ อสรุป เป็ นต้ น วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ การแก้ ปัญหาโดยวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตร์ ความหมาย องค์ประกอบของการมีสขุ ภาพดี การส่งเสริมสุขภาพกาย การส่งเสริมสุขภาพจิต
รูปแบบการออกกําลังกาย และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา การนันทนาการ การพักผ่อน การใช้ พลังงาน การ
อนุรักษ์พลังงาน การประยุกต์ใช้ วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ

ภาคเรียนที่ 2
โครงสร้างรายวิชา ว20206 วิทยาศาสตร์เพิม่ เติม 6

วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวิต

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เวลา 40 ชัว่ โมง

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ลําดับ

ชือ่ หน่วยการเรียนรู ้

1

วิทยาศาสตร์กบั
ชีวติ ประจําวัน
ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ท่มี ตี ่อ มนุษย์
สังคม สภาพแวดล้ อม
การเมือง วัฒนธรรม
การแก้ ปัญหาแบบ
วิทยาศาสตร์
สอบกลางภาค
การปรับใช้ วทิ ยาศาสตร์
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติ
สอบปลายภาค
รวม

2

3
4
5
6

ผลการเรียนรู ้ มาตรฐานสากล
1

TOK

เวลา
(ชัว่ โมง)
6

2,3

TOK

8

5

2

CAS

6

5

20

20
5

40

30
100

1,2,3
4,5,6

CAS

4,5,6

นํ้าหนัก
คะแนน
10

ผลการเรียนรู้
รายวิชา ว20206 วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 6 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
1. อธิบายและยกตัวอย่างกระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดํารงชีวติ
2. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาด้ วยการบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. บอกความหมายของคุณภาพชีวิต และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. บอกความหมายขององค์ประกอบของการมีสขุ ภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
5. ยกตัวอย่างการใช้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการพัฒนาด้ าน การกีฬา การสาธารณสุข ด้ าน
พลังงาน ด้ านนันทนาการ ด้ านสิง่ แวดล้ อม
6. สืบค้ นข้ อมูล ยกตัวอย่างวิธีการปฏิบตั ติ นเพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

