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ตอนที่ 3

คาอธิบายรายวิชา
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ระดับชั้น
ม. 1
ม. 2
ม. 3

รหัส
ว21101
ว21102
ว22101
ว22102
ว23101
ว23102

ชื่อรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์ 2
วิทยาศาสตร์ 3
วิทยาศาสตร์ 4
วิทยาศาสตร์ 5
วิทยาศาสตร์ 6

เวลาเรียนรายภาค
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์

(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)
(1.5 หน่วยกิต)

รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ระดับชั้น
ม. 1
ม. 2
ม. 3

รหัส
ว21201
ว21202
ว21201
ว21202
ว23201
ว23202

ชื่อรายวิชา
วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1
วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 2
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
สวนพฤกษศาสตร์ 1
สวนพฤกษศาสตร์ 2

เวลาเรียนรายภาค
2
2
2
2
2
2

ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมง/สัปดาห์

(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
(1.0 หน่วยกิต)
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ส่วนประกอบสาคัญและหน้าที่ของ
เซลล์ พื ช และเซลล์ สัต ว์ กระบวนการสารผ่ านเซลล์ กระบวนการสั งเคราะห์ ด้ว ยแสงของพื ช
ความสาคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ระบบลาเลียงน้า
และอาหารของพืช โครงสร้างของดอกที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช กระบวนการสืบพันธุ์แบบ
อาศั ย เพศและไม่ อ าศั ย เพศของพื ช การ ตอบสนองของพื ช หลั ก การและผลของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตของพืช สารและสมบัติ ของสาร ความเป็นกรด – เบส การ
ตรวจสอบค่า pH ของสารละลาย การเตรียมสาร การนาไปใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ
มวลและพลังงานของสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการสลายสาร
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา มีความสามารถ ในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแล สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และ
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.1
ว 3.1
ว 3.2
ว 8.1
รวม 29 ตัวชี้วัด

ม.1/1-13
ม.1/1 -4
ม.1/1-3
ม.1/1-9
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับงาน พลังงาน การถ่ายโอนความร้อน การขยายตัวของวัตถุ
การดูดกลืนแสง การคายความร้อน แรง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
ส่วนประกอบ และการแบ่งชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิของอากาศและความชื้น ความกดอากาศและ
ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศ ผลของลมฟ้าอากาศที่ก่อให้เกิดภาวะโลก
ร้อน รูโหว่ โอโซน ฝนกรดที่ส่งผลต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการดารงชีวิ ตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจ
ว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.1
ว 5.1
ว 6.1
ว 8.1
รวม 22 ตัวชี้วัด

ม.1/1-2
ม.1/1-4
ม.1/1-7
ม.1/1-9
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา สารวจ สืบค้นข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายโครงสร้างและการทางาน
ของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และ
สัตว์บางชนิดรวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ พฤติกรรมของ
มนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและ
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ผลของสารเสพติดต่อระบบต่างๆ ของร่างกายและแนวทางในการ
ป้องกันตนเองจากสารเสพติด องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ เปรียบเทียบสมบัติของ
ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก
การสกัด การกลั่นและโครมาโทกราฟี การเปลี่ยนแปลงสมบัติมวลและพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่างๆ ผลของสารเคมี ปฏิกิริยา
เคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่
เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแล สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และ
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.1
ว 3.1
ว 3.2
ว 8.1
รวม 22 ตัวชี้วัด

ม.2/1-6
ม.2/1-3
ม.2/1-4
ม.2/1-9
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา สารวจ สืบค้นข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลาย
แรงในระนาบเดียวกันที่กระทาต่อวัตถุ แรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
คงตัว การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การ
ดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดินและกระบวนการเกิด
ดิน การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของ
หิน ประเภทของหิน ลักษณะทางกายภาพของแร่ กระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม
ถ่านหิน หินน้ามัน แหล่งน้าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้าในท้องถิ่น การเกิด
แหล่งน้าบนดิน แหล่งน้าใต้ดิน กระบวนและผลของการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับ
ถมและการตกผลึก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแล สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และ
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.1
ว 5.1
ว 6.1
ว 8.1
รวม 24 ตัวชี้วัด

ม.2/1-2
ม.2/1-3
ม.2/1-10
ม.2/1-9
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ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ หน่วยพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรค
ทางพันธุกรรม ความหลากหลายและผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์และ
สิ่งแวดล้อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต วัฏจักรของสาร ประชากรและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2
ว 2.1
ว 2.2
ว 8.1
รวม 25 ตัวชี้วัด

ม.3/1-6
ม.3/1-4
ม.3/1-6
ม.3/1-9
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ความเร่ง แรงลัพธ์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงพยุง แรงเสียดทาน
โมเมนต์ การเคลื่อนที่ของวัตถุแนวตรงและแนวโค้ง พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ กฎการอนุรักษ์
พลังงาน กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความต้านทาน พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และด
เคราะห์อื่นๆ และผลที่ เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี
และระบบสุริยะ กลุ่มดาว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช
ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.1
ว 4.2
ว 5.1
ว 7.1
ว 7.2
ว 8.1

ม.3/1-3
ม.3/1-3
ม.3/1-5
ม.3/1-3
ม.3/1
ม.3/1-9

รวมทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว21201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษา ค้นคว้า และอธิบาย เกี่ยวกับ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
กับการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ
การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ รวมทั้งสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันของตนเองได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้เข้าใจและอธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
2. มีความรู้เข้าใจและอธิบายองค์ประกอบของวิทยาศาสตร์
3. มีความรู้เข้าใจและอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. มีความรู้เข้าใจและอธิบายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
5. มีความรู้เข้าใจและอธิบายความคลาดเคลื่อนของการวัด
6. ทากิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
รวม 6 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว21202 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
ศึกษา ค้นคว้า และอธิบาย เกี่ยวกับ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
กับการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ
การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ รวมทั้งสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันของตนเองได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหา
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
2. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในด้านประสาทสัมผัสและการสังเกต
3. มีความสามารถในการจัดจาแนกประเภทสิ่งของ
4. สามารถวิเคราะห์หาเหตุและผลจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
5. มีความสามารถในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยาศาสตร์
6. ตระหนักถึงบทบาทของผลกระทบของผลผลิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ต่อมนุษย์
7. นาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
8. มีความรักความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
รวม 8 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว 22201 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ คนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เฝ้าระวัง การอนุรักษ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยใช้กระบวนการทางวิทบาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ สืบค้น
ข้อมูล อภิปราย อธิบายนาเสนอ การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ สามารถนาเสนอสิ่งที่เรียนรู้
มีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของตนเองได้อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับสี่งแวดล้อม และระบบนิเวศได้
2. อธิบายการเปลี่ยนนแปลงแทนที่คนกับทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
3. อธิบายปัญาหาการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้
4. อธิบายสาเหตุของปัญหาและการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
5. อธิบายการอนุรักษ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้
รวม 5 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว22202 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์ การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต กลไกการรักษาดุลยภาพของ
น้า อุณหภูมิ กรด เบส และแร่ธาตุในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ระบบภูมิคุ้มกัน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล
อภิปราย อธิบายนาเสนอ การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสต์ร์ สามารถนาเสนอสิ่งที่เรียนรู้
มีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของตนเองได้อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการรียนรู้
1. อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของเซลล์ ของสิ่งมีชีวิตได้
2. อธิบายเกี่ยวกับกลไกการรักษาดุลยภาพของน้า ของสิ่งมีชีวิตได้
3. อธิบายเกี่ยวกับอุณหภูมิ กรด เบส และแร่ธาตุในร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้
4. อธิบายเกี่ยวกับแร่ธาตุในร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้
5. อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้
รวม 5 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว23201 สวนพฤษศาสตร์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ชื่อ ลักษณะ และทุกสิ่งทุกอย่างของพืชหรือพรรณไม้ ที่มีอยู่ในโรงเรียน
ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้ โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุ
อุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของการดาเนินงานตามองค์ประกอบ 5 อย่าง ของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการ
สัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา
ผลการเรียนรู้
1. บอกชื่อพื้นเมือง ของพืชและสัตว์ต่าง ๆ ได้
2. บอกรูปลักษณ์ของพืชทางเรขาคณิตได้ เช่น สามเหลี่ยม รี กลม เป็นต้น
3. ต้องปลูกต้นไม้จากเมล็ดได้ และนับจานวนได้ เช่น ปลูกถั่ว ไม้ที่โตเร็ว
4. วาดภาพ ระบายสี บอกสีของพืชตาม ข้อ 1-3 ได้
5. บอกประโยชน์ของพืช และสัตว์ ที่ศึกษาได้
6. บอกพฤติกรรมของพืช และสัตว์ที่ศึกษาได้
7. บรรยายโดยคาพูดตามข้อ 1-6 ยืนพูด เป็นการเล่าเรื่องได้
8. เขียนรายงานตามข้อ 1-6 ได้
9. เขียนชื่อภาษาอังกฤษ ตามข้อ 1 ได้
10. เขียนบรรยายความรู้สึกในการทางานร่วมกับเพื่อนได้
11. วาดภาพลายเส้นทางวิทยาศาสตร์ได้
12. จัดทาแผนผังบริเวณแสดงตาแหน่งต้นไม้ในโรงเรียนได้
13. จัดทา 5 องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างชัดเจน
รวม 13 ผลการเรียนรู้
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว23202 สวนพฤษศาสตร์ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ชื่อ ลักษณะ และทุกสิ่งทุกอย่างของพืชหรือพรรณไม้ ที่มีอยู่ในโรงเรียน
ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้ โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุ
อุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ โดยศึกษาเพิ่มเติมจากที่เคยศึกษาให้ครบทั้งหมด ที่มีอยู่ในโรงเรียน
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของการดาเนินงานตามองค์ประกอบ 5 อย่าง ของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการ
สัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา
ผลการเรียนรู้
1. บอกชื่อพื้นเมือง ของพืชและสัตว์ต่าง ๆ ได้
2. บอกรูปลักษณ์ของพืชทางเรขาคณิตได้ เช่น สามเหลี่ยม รี กลม เป็นต้น
3. ต้องปลูกต้นไม้จากเมล็ดได้ และนับจานวนได้ เช่น ปลูกถั่ว ไม้ที่โตเร็ว
4. วาดภาพ ระบายสี บอกสีของพืชตาม ข้อ 1-3 ได้
5. บอกประโยชน์ของพืช และสัตว์ ที่ศึกษาได้
6. บอกพฤติกรรมของพืช และสัตว์ที่ศึกษาได้
7. บรรยายโดยคาพูดตามข้อ 1-6 ยืนพูด เป็นการเล่าเรื่องได้
8. เขียนรายงานตามข้อ 1-6 ได้
9. เขียนชื่อภาษาอังกฤษ ตามข้อ 1 ได้
10. เขียนบรรยายความรู้สึกในการทางานร่วมกับเพื่อนได้
11. วาดภาพลายเส้นทางวิทยาศาสตร์ได้
12. จัดทาแผนผังบริเวณแสดงตาแหน่งต้นไม้ในโรงเรียนได้
13. จัดทา 5 องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างชัดเจน
รวม 13 ผลการเรียนรู้

