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มัธยมศึกษาปีที่ 5
แผนการเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3
 ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
 ว 32111
ฟิสิกส์ 3
 ว 32201
เคมี 3
 ว 32221
ชีววิทยา 3
 ว 32241
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
 ว 32112
ฟิสิกส์ 4
 ว 32202
เคมี 4
 ว 32222
ชีววิทยา 4
 ว 32242
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วิชา ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3
ตัวชี้วัด
ว4.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนาม
โน้มถ่วง และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว4.1 ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลื่อนที่ของอนุภาคใน
สนามไฟฟ้า และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว4.1 ม.4-6/3 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลื่อนที่ของอนุภาคใน
สนามแม่เหล็ก และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว4.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์และอธิบาย แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียร์
ว4.2 ม.4-6/1 อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่าง การกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง
ว4.2 ม.4-6/2 สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ แบบวงกลมและแบบฮาร์มอนิกส์อย่าง
ง่าย
ว4.2 ม.4-6/3 อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ แบบ
วงกลมและแบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
ว5.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อันตราเร็ว
ความถี่และควมยาวคลื่น
ว8.1 ม.4-6/5 รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสม หรือความ
ผิดพลาดของข้อมูล
ว8.1 ม.4-6/6 จัดกระทาข้อมูล โดยคานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต้อง
และนาเสนอข้อมูลด้วยเทคนิกวิธีที่เหมาะสม

เนื้อหาสาระ
1
. การเคลื่อนที่ ศึกษาเกี่ยวกับ การบอกตาแหน่งของวัตถุ การเคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่แบบ
อื่น ๆ การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
2. แรงในธรรมชาติ ศึกษาเกี่ยวกับ แรงจากสนามโน้มถ่วง แรงจากสนามแม่เหล็ก แรงจาก
สนามไฟฟ้า แรงในนิวเคลียส
3. คลื่น ศึกษาเกี่ยวกับ คลื่นกล องค์ประกอบของคลื่น และ สมบัติของคลื่น
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การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
1. นักเรียนสืบค้น สารวจตรวจสอบข้อมูลโดยการทดลองหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายแล้ววิเคราะห์ อภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้
2. นักเรียนหาคาตอบของปัญหาที่สนใจหรือปัญหาที่อาจารย์กาหนดให้ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
3. การอภิปรายร่วมกันระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับอาจารย์
4. นักเรียนนาเสนอผลการศึกษาทั้งในรูปแบบการเขียนบรรยาย การพูด การสร้างชิ้นงาน โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

การวัดและประเมินผล
1. ผลการเรียน ประเมินจากพฤติกรรมผลงานและผลสอบของนักเรียนดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเลือกคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับรายวิชาจากรายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่โรงเรียน
กาหนดไว้ ดังนี้
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นพลเมืองดีของชาติ
- คิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
- คิดอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดแปลกใหม่ ยืดหยุ่นและคิดละเอียดลออ
- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
- มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม
- มุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
- มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ
1.2 ทักษะความรู้ ประเมินจาก
- การปฏิบัติการทดลอง กิจกรรมและการเขียนรายงานการทดลอง/กิจกรรม
- การนาเสนอผลการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- การทดสอบย่อย
1.3 การสอบ ประเมินจากข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
การประเมินนักเรียนแต่ละด้าน ใช้ระดับคะแนน 0,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5และ 4.0

4
ในการประเมินผลการเรียนประเมินภาคละ 2 ครั้งตามที่โรงเรียนกาหนดในการประเมินแต่ละครั้ง ใช้
ระดับคะแนนทั้ง 3 ด้าน
โดยมีอัตราส่วน ดังนี้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ทักษะความรู้ : สอบกลางภาค = 1:2:2
การสรุปผลการประเมินรายวิชา คิดจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในอัตราส่วน
1:1
2...การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ประเมินจากการเขียนรายงานการปฏิบัติกิจกรรม การนาเสนอผลการสืบค้นข้อมูล การ
แก้ปัญหาโจทย์ โดยใช้องค์ประกอบต่อไปนี้
2.1 การอ่าน
2.1.1 การรับรู้และเข้าใจสิ่งที่อ่าน
2.2 การคิดวิเคราะห์
2.2.1 การประเมินข้อมูล การตัดสินใจเพื่อนาไปใช้
2.2.1.1 การพิจารณา การวินิจฉัย การเทียบค่า การตัดสินคุณค่า
2.2.1.2 การตัดสินใจเพื่อนาไปใช้ / การแก้ปัญหา
2.3 การเขียน
2.3.1 การสื่อความรู้ ความคิด ให้ผู้อื่นรับรู้ในรูปแบบ
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วิชา ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4
ตัวชี้วัด
ว5.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราเร็ว
ความถี่และความยาวคลื่น
ว5.1 ม.4-6/2
อธิบายการเกิดคลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การ
ได้ยินเสียง คุณภาพเสียง และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว5.1 ม.4-6/3
อภิปรายผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ลา
การนาเสนอวิธีป้องกัน
ว5.1 ม.4-6/4
อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและนาเสนอผลการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ว5.1 ม.4-6/5
อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับ
พลังงาน
ว5.1 ม.4-6/6 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์และผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
ว5.1 ม.4-6/7 อภิปรายผลการสืบค้นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว5.1 ม.4-6/8
อธิบายชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี
ว5.1 ม.4-6/9 อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม
การใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ว7.1 ม.4-6/1 สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ
ว7.1 ม.4-6/2 สืบค้นและอธิบายธรรมชาติและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
ว7.2 ม.4-6/1 สืบค้นและอธิบายการส่งและคานวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก
ว7.2 ม.4-6/2 สืบค้นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่างๆ
ว7.2 ม.4-6/1 สืบค้นและอธิบายการส่งและสารวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ
ว8.1ม.4-6/3 รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง
ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสมหรือความผิดพลาดของข้อมูล
ว8.1 ม.4-6/6 จัดกระทาข้อมูล โดยคานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต้องและ
นาเสนอข้อมูลด้วยเทคนิกวิธีที่เหมาะสม
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เนื้อหาสาระ
1. คลื่น ศึกษาเกี่ยวกับ คลื่นกล องค์ประกอบของคลื่น สมบัติของคลื่น เสียงและการได้ยิน คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
2. กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
ศึกษาเกี่ยวกับ กัมมันตภาพรังสี รังสีกับมนุษย์ พลังงาน
นิวเคลียร์
3. เอกภพ
ศึกษาเกี่ยวกับ กาเนิดเอกภพ กาแล็กซี
4. ดาวฤกษ์
ศึกษาเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ สี
และอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ ระยะห่างของดาวฤกษ์
5. กาเนิดระบบสุริยะ
6. เทคโนโลยีอวกาศ
ศึกษาเกี่ยวกับ ดาวเทียมและยานอวกาศ และ การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม
และยานอวกาศ

การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
1. นักเรียนสืบค้น สารวจตรวจสอบข้อมูลโดยการทดลองหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายแล้ววิเคราะห์ อภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้
2. นักเรียนหาคาตอบของปัญหาที่สนใจหรือปัญหาที่อาจารย์กาหนดให้ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
3. การอภิปรายร่วมกันระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับอาจารย์
4. นักเรียนนาเสนอผลการศึกษาทั้งในรูปแบบการเขียนบรรยาย การพูด การสร้างชิ้นงาน โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

การวัดและประเมินผล
1. ผลการเรียน ประเมินจากพฤติกรรมผลงานและผลสอบของนักเรียนดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเลือกคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับรายวิชาจากรายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่โรงเรียนกาหนดไว้ ดังนี้
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นพลเมืองดีของชาติ
- คิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
- คิดอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดแปลกใหม่ ยืดหยุ่นและคิดละเอียดลออ
- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
- มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม
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- มุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
- มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ
1.2 ทักษะความรู้ ประเมินจาก
- การปฏิบัติการทดลอง กิจกรรมและการเขียนรายงานการทดลอง/กิจกรรม
- การนาเสนอผลการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- การทดสอบย่อย
1.3 การสอบ ประเมินจากข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
การประเมินนักเรียนแต่ละด้าน ใช้ระดับคะแนน 0,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5และ 4.0
ในการประเมินผลการเรียนประเมินภาคละ 2 ครั้งตามที่โรงเรียนกาหนดในการประเมินแต่ละครั้ง ใช้
ระดับคะแนนทั้ง 3 ด้าน
โดยมีอัตราส่วน ดังนี้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ทักษะความรู้ : สอบกลางภาค = 1:2:2
การสรุปผลการประเมินรายวิชาคิดจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในอัตราส่ว:น1 1
2...การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ประเมินจากการเขียนรายงานการปฏิบัติกิจกรรม การนาเสนอผลการสืบค้นข้อมูล การ
แก้ปัญหาโจทย์ โดยใช้องค์ประกอบต่อไปนี้
2.1 การอ่าน
2.1.1 การรับรู้และเข้าใจสิ่งที่อ่าน
2.2 การคิดวิเคราะห์
2.2.1 การประเมินข้อมูล การตัดสินใจเพื่อนาไปใช้
2.2.1.1 การพิจารณา การวินิจฉัย การเทียบค่า การตัดสินคุณค่า
2.2.1.2 การตัดสินใจเพื่อนาไปใช้ / การแก้ปัญหา
2.3 การเขียน
2.3.1 การสื่อความรู้ ความคิด ให้ผู้อื่นรับรู้ในรูปแบบ
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วิชา ว 32111 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ตัวชี้วัด
ว 1.1 ม.4-6/3

สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้า แร่ธาตุ และ อุณหภูมิของ
มนุษย์และสัตว์อื่นๆและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 1.1 ม.4-6/4 อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและนาความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ว 1.1 ม.4-6/3
สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้า แร่ธาตุ และ อุณหภูมิของ
มนุษย์และสัตว์อื่นๆและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 1.1 ม.4-6
สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานของระบบย่อยอาหารในสิ่งมีชีวิตที่ไม่มี
ทางเดินอาหาร ในสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และแบบสมบูรณ์ รวมทั้งระบบ
ย่อยอาหารของมนุษย์ ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ว 1.1 ม.4-6 สารวจตรวจสอบ เกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานของอวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส
ของสัตว์ต่าง ๆ และมนุษย์ รวมทั้งการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ตลอดจนนาความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ว 1.1 ม.4-6 สารวจตรวจสอบ
เกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานของอวัยวะที่ใช้ในการลาเลียงสารใน
ร่างกายของสัตว์ที่ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือด และมนุษย์
รวมทั้งส่วนประกอบของเลือด หมู่เลือดและการให้เลือด ระบบน้าเหลือง และระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายตลอดจนนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ว 1.1 ม.4-6 สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานของอวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สัตว์บางชนิด และมนุษย์ ตลอดจนนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ว 3.2 ม.4-6
เข้าใจหลักการและวิธีการในการเตรียมสารละลายมาตรฐาน การคานวณหาความเข้มข้น
และการเปลี่ยนหน่วยความเข้มข้นของสารละลาย การหาปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
สมบัติของสารละลาย และคานวณเกี่ยวกับปริมาณสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี รวมทั้ง
ตระหนักถึงผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ว 3.2 ม.4-6
เข้าใจหลักการเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี นาความรู้เกี่ยวกับการควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน
ว 3.2ม.4-6
เข้าใจหลักการ วิเคราะห์ข้อมูลและคานวณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ภาวะ
สมดุลเคมี รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการทานายทิศทางการดาเนินไปของปฏิกิริยาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
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ว 3.2 ม.4-6

ว 3.2 ม.4-6

ว 3.2 ม.4-6

ว 5.1 ม.4-6/1
ว 5.1 ม.4-6/3
ว 5.1 ม.4-6/2

เข้าใจหลักการและวิธีการในการการหาปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีสมบัติของสารละลาย
และคานวณเกี่ยวกับปริมาณสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีรวมทั้งตระหนักถึงผลของสารเคมี
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เข้าใจหลักการเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี คานวณปริมาณสารและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรานาความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
เข้าใจหลักการ วิเคราะห์ข้อมูลและคานวณเกี่ยวกับสมดุลเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมี
รวมทั้งการนาความรู้เกี่ยวกับการทานายทิศทางการดาเนินไปของปฏิกิริยาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเกิดสมดุลเคมีในกระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต และ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราเร็ว ความถี่และความ
ยาวคลื่น
อภิปรายผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ และการ
เสนอวิธีป้องกัน
อธิบายการเกิดคลื่นเสียงบีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้
ยินเสียง คุณภาพเสียง และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

หมายเหตุ สาระที่ 8 ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 จะสอนแบบสอดแทรก
ในทุกตัวชี้วัด

เนื้อหาสาระ
1. ฟิสิกส์ ประกอบด้วย คลื่นกล คลื่นผิวน้า สมบัติของคลื่นธรรมชาติของเสียงอัตราเร็วของเสียงสมบัติ
ของเสียง การสั่นพ้องของเสียงหูและการได้ยิน และความดังของเสียง
2. เคมี ประกอบด้วย ปริมาณสารสัมพันธ์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี
3. ชีววิทยา ประกอบด้วย การย่อยอาหาร การหายใจ การลาเลียงสารในร่างกาย และการขับถ่ายและ
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

การจัดการเรียนรู้
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ได้แก่ การแบ่งกลุ่มทดลอง ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป การแบ่งกลุ่ม
ร่วมกันแก้ปัญหาและจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์
2. การเรียนรู้ด้วยตนเองได้แก่ การสรุปสาระความรู้ การเขียนรายงานการทดลองการทาแบบฝึกหัด
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบรรยายโดยใช้สื่อโสตทัศนอุปกรณ์ประกอบการสอน การสาธิต
การอภิปราย การถาม – ตอบ การให้นักเรียนทางานร่วมกัน
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การวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมินผลการเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการแสดงออกของ
นักเรียนใน 3 ด้าน จาก 3 วิชาคือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ดังนี้
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (เป็นพลเมืองดีของชาติ)
- คิดอย่างมีวิจารณญาณ (วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล)
- คิดอย่างสร้างสรรค์ (ผลงานแปลกใหม่ มีความคิดยืดหยุ่นและละเอียด)
- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน (ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน)
- มีวินัย (เข้าเรียนตรงเวลามีความรับผิดชอบในการส่งงาน ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียน)
- มุ่งมั่นในการทางาน (ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การงาน)
- มีจิตสาธารณะ(การร่วมทาชิ้นงาน)
1.2 ทักษะความรู้ ประเมินจาก การทาแบบฝึกหัด การเขียนรายงานการทดลอง การทดสอบย่อย
การจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์ และชิ้นงาน
1.3 การสอบ
- มีการทดสอบ 4 ครั้ง การสอบแต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้จากฟิสิกส์ เคมี
และชีววิทยา วิชาละ 20 คะแนน นาคะแนนที่ได้ไปตัดเกรดตามเกณฑ์ 80 %
การสรุปผลการเรียนครั้งที่ 1 และ 2 แต่ละครั้งการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้
คุณลักษณะ
: ทักษะความรู้ : การสอบ = 1: 2 : 2
การสรุปผลการเรียนรายวิชา มีอัตราส่วนการประเมิน ดังนี้
สรุปผลการเรียนครั้งที่ 1
: สรุปผลการเรียนครั้งที่ 2 = 1 : 1
2. การประเมินการคิดวิเคราะห์ ประเมินองค์ประกอบของการคิด วิเคราะห์ ในด้านความสามารถใน
การประเมินข้อมูล การตัดสินใจเพื่อการนาประโยชน์ไปใช้ โดยประเมินจากผลการสอบในส่วนที่เป็นการ
เลือกตอบของการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง
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วิชา ว 32201 ฟิสิกส์ 3
ผลการเรียนรู้
1. ทดลอง วิเคราะห์ อธิบายและคานวณเกี่ยวกับความหนาแน่น ความดันในของเหลว ความดันเกจ
และความดันสัมบูรณ์
2. อธิบายการทางานของเครื่องมือวัดความดันและยกตัวอย่างการนาความดันไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน
3. วิเคราะห์ อธิบายและคานวณกฎของพาสคัล การทางานของเครื่องอัดไฮดรอลิกแรงลอยตัวและ
หลักของอาร์คิมิดีส
4. ทดลอง วิเคราะห์ อธิบายและคานวณความตึงผิวและความหนืดของของเหลว
5. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง สมการแบร์นูลลีและนาสมการ
แบร์นูลลีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
6. ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายธรรมชาติและสมบัติของคลื่น
7. คานวณหาปริมาณต่าง ๆ เกี่ยวกับคลื่นและสมบัติคลื่น
8. อธิบายธรรมชาติของเสียงและคานวณหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศ ณ อุณหภูมิต่าง ๆ และสมบัติ
ของเสียง
9. วิเคราะห์ อธิบายและคานวณเกี่ยวกับความเข้มเสียงและการได้ยินเสียง เสียงดนตรี การสั่นพ้อง
ของเสียง บีสต์ ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก
10. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนาความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
11. สารวจ ตรวจสอบ ทดลองและคานวณเกี่ยวกับการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสงอธิบาย
การกระเจิงของแสง ทดลองและอธิบายการเกิดโพลาไรเซชั่นของแสง
12. อธิบายการเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง ทดลอง วิเคราะห์ อธิบายและคานวณการสะท้อนของ
แสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาโค้ง
13. ทดลอง อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับการหักเหของแสง ความลึกจริงความลึกปรากฏ เลนส์บาง
14. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง ได้แก่ การกระจายแสงการสะท้อนกลับหมด
รุ้ง มิราจ
15. อธิบายหลักการทางานของทัศนอุปกรณ์ต่าง ๆ
16. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับความสว่าง และอธิบายเกี่ยวกับตาและการมองเห็นสีของวัตถุ การ
ถนอมสายตา
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เนื้อหาสาระ
1. สมบัติเชิงกลของสสาร ศึกษาเกี่ยวกับ ความดันของเหลว ความตึงผิว ความหนืด และหลักของแบร์
นูลลี
2. คลื่น ศึกษาเกี่ยวกับ ธรรมชาติของคลื่น สมบัติของคลื่น
3. เสียง ศึกษาเกี่ยวกับ ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็วของเสียง สมบัติของเสียง บีตส์และคลื่นนิ่งของ
เสียง การสั่นพ้องของเสียง ระดับความเข้มเสียง ระดับเสียงและคุณภาพเสียง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่น
กระแทก และหูกับการได้ยิน
4. แสง ศึกษาเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง การ
แทรกสอด การเลี้ยวเบน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง ทัศนอุปกรณ์ ความสว่างและการถนอมสายตา ตาและ
การมองเห็นสี

การจัดการเรียนรู้
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ได้แก่ การแบ่งกลุ่มทดลอง ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป การแบ่งกลุ่ม
ร่วมกันแก้ปัญหาและจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การสรุปสาระความรู้ การเขียนรายงานการทดลอง การทาแบบฝึกหัด
3. การเรียนรู้ด้วยการทาโครงงาน ได้แก่ การทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์หรือแบบจาลองจากวัสดุเหลือใช้
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบรรยายโดยใช้สื่อโสตทัศนอุปกรณ์ประกอบการสอน

การ

สาธิต การอภิปราย การถาม – ตอบ การให้นักเรียนทางานร่วมกัน

การวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมินผลการเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการแสดงออกของ
นักเรียนใน 3 ด้าน ดังนี้
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (เป็นพลเมืองดีของชาติ)
- คิดอย่างมีวิจารณญาณ (วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล)
- คิดอย่างสร้างสรรค์ (ผลงานแปลกใหม่ มีความคิดยืดหยุ่นและละเอียด)
- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน (ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน)
- มีวินัย (เข้าเรียนตรงเวลามีความรับผิดชอบในการส่งงาน ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียน)
- มุ่งมั่นในการทางาน (ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การงาน)
- มีจิตสาธารณะ(การร่วมทาชิ้นงาน)
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1.2 ทักษะความรู้ ประเมินจาก การทาแบบฝึกหัด การเขียนรายงานการทดลอง การทดสอบย่อย
การจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์
1.3 การสอบ
- มีการทดสอบ 2 ครั้ง การสอบแต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน ใช้เวลา 120 นาที
ข้อสอบมี 3 ตอน
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัว เลือกจานวน 20 ข้อ 20 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบเติมคาตอบ 12 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบแสดงวิธีทา 8 คะแนน
การสรุปผลการเรียนครั้งที่ 1 และ 2 แต่ละครั้งการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้
คุณลักษณะ
: ทักษะความรู้ : การสอบ = 1: 2 : 2
การสรุปผลการเรียนรายวิชา มีอัตราส่วนการประเมิน ดังนี้
สรุปผลการเรียนครั้งที่ 1
: สรุปผลการเรียนครั้งที่ 2 = 1 : 1
2. การประเมินการคิดวิเคราะห์ ประเมินองค์ประกอบของการคิด วิเคราะห์ ในด้านความสามารถใน
การประเมินข้อมูล การตัดสินใจเพื่อการนาประโยชน์ไปใช้ โดยประเมินจากผลการสอบในส่วนที่เป็นการ
เลือกตอบของการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง
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วิชา ว 32201 เคมี 3
ผลการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ข้อมูล คานวณหาสารกาหนดปริมาณ และ ผลได้ร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูล คานวณ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ กฎอัตรา
3. วิเคราะห์และอภิปรายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีการชนกันของอนุภาคของสารและ ทฤษฎี
พลังงานก่อกัมมันต์
4. ทดลอง วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
5. ทดลอง สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ภาวะสมดุล ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุล
เคมี หลักของเลอชาเตอริเอ สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
6. วิเคราะห์ข้อมูลและคานวณ ค่าคงที่ของสมดุล ปริมาณสารกับการรบกวนภาวะสมดุล

เนื้อหาสาระ
1. ปริมาณสารสัมพันธ์ 3 ศึกษาเกี่ยวกับ การคานวณหาปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี การ
คานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทฤษฎีพลังงานก่อกัมมันต์และ
ทฤษฎีการชนกันของอนุภาค และกฎอัตรา
3. สมดุลเคมี ศึกษาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ภาวะสมดุลในการเปลี่ยนแปลงของสาร
ค่าคงที่สมดุล ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆณ ภาวะสมดุล ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมี หลัก
ของเลอชาเตอริเอ ปริมาณสารกับการรบกวนภาวะสมดุล และสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเลือกใช้วิธี
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมตามเนื้อหา เวลาเรียน วิธีการเรียนรู้และลักษณะของผู้เรียนดังนี้
1. การให้นักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สารวจตรวจสอบและศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง แล้วนาเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่ น่าสนใจ
2. การใช้คาถามประกอบการบรรยาย อภิปราย เพื่อกระตุ้นการคิดระดับสูง ส่งเสริมให้นักเรียนเสนอ
แนวคิด แลกเปลี่ยนและสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาอย่างสร้างสรรค์
3. การให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองและทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น และ
การเรียนรู้จากการทางานร่วมกัน ( Collaborative Learning )
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การวัดและประเมินผล
ประเมิน ผลการเรียน และ การ คิดวิเคราะห์
1. ผลการเรียน ประเมินจากสิ่งที่นักเรียนแสดงออก 3 ด้าน คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะและ
ความรู้ และผลการสอบกลางภาค/ปลายภาค
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติและผลงานของ
นักเรียนตามตัวบ่งชี้ดังนี้
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นพลเมืองดีของชาติ
- คิดอย่างมีวิจารณญาณ สังเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง
- คิดอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดแปลกใหม่ยืดหยุ่นละเอียดลออ
- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
- มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
- มุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
- มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ
1.2 ทักษะกระบวนการ ประเมินจาก การเขียนรายงานการทดลอง การทาแบบฝึกหัด การทา
ชิ้นงานการทดสอบย่อย
1.3 ผลการสอบกลางภาค / ปลายภาค
คุณลักษณะ : ทักษะกระบวนการ : ผลสอบกลางภาค/ปลายภาค = 1 : 2 : 2
2. ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอ
ผลงาน การเขียนรายงานการทดลอง และการสอบคิดวิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินดังนี้
1. การอ่านเพื่อศึกษา หาข้อมูลอย่างหลากหลาย
2. การประเมินข้อมูล การตัดสินใจเพื่อการนาไปใช้
3. การจินตนาการและสร้างสรรค์แนวคิด/วิธีการ/สิ่งใหม่
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วิชา ว 32241 ชีววิทยา 3
ผลการเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้า แร่ธาตุ และ อุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์
อื่นๆและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและนาความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
3. สารวจตรวจสอบ เกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานของระบบย่อยอาหารในสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีทางเดิน
อาหาร ในสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และแบบสมบูรณ์ รวมทั้งระบบย่อยอาหารของมนุษย์
ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. สารวจตรวจสอบ เกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานของอวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์
ต่าง ๆ และมนุษย์ รวมทั้งการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ตลอดจนนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
5. สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานของอวัยวะที่ใช้ในการลาเลียงสารในร่างกายของ
สัตว์ที่ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือด และมนุษย์ รวมทั้งส่วนประกอบของเลือด หมู่
เลือดและการให้เลือด ระบบน้าเหลือง และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตลอดจนนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
6. สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับโครงสร้างและการทางานของอวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียว สัตว์บางชนิด และมนุษย์ ตลอดจนนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

เนื้อหาสาระ
1. ระบบย่อยอาหาร ศึกษาเกี่ยวกับ การย่อยอาหารในสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีทางเดินอาหาร การย่อยอาหารใน
สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ การย่อยอาหารในสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ ระบบการย่อย
อาหารของมนุษย์
2. การหายใจ ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส ของสิ่งมีชีวิต การสลายสารอาหาร
ระดับเซลล์ การสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน
3. การลาเลียงสารในร่างกาย ศึกษาเกี่ยวกับ การลาเลียงสารในร่างกายของสัตว์ที่ไม่มีระบบไหลเวียน
เลือดการลาเลียงสารในร่างกายของสัตว์ที่มีระบบไหลเวียนเลือด การลาเลียงสารในร่างกายมนุษย์ ส่วนประกอบ
ของเลือด หมู่เลือดและการให้เลือด ระบบน้าเหลือง และภูมิคุ้มกันร่างกาย
4. การขับถ่าย
และการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับ การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การ
ขับถ่ายของคน ไตกับการรักษาดุลยภาพของน้า ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับไต การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
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การจัดการเรียนรู้
การเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้จะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยผู้สอนจะเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาเรียน โดยใช้วิธีการดังนี้
1. การใช้คาถามประกอบการบรรยายและอภิปราย โดยให้นักเรียนเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
2. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry) โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วย
ตนเอง จัดกระทาข้อมูล และนาเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่แปลกใหม่ และน่าสนใจ (ทารายงาน, ชิ้นงาน)
3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) โดยให้นักเรียนร่วมมือกันทากิจกรรม และ
ปฏิบัติการทดลอง เพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และค้นหาความรู้

การวัดและประเมินผล
1. ผลการเรียน ประเมินจาก 3 ด้าน โดยใช้อัตราส่วน 1 :3:1 คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะ
ความรู้ และการสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติ และผลงานของ
นักเรียนตามตัวบ่งชี้ดังนี้
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นพลเมืองดีของชาติ
ข. การคิดอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
ค. การคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุ่นและคิดละเอียดลออ
ง. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
จ. มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ฉ. มุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
ช. มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ
1.2 ทักษะความรู้ ประกอบด้วย การเขียนรายงานการทดลอง ชิ้นงาน และการสอบย่อย
1.3 การสอบ เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ ซึ่งจะสอบ
2 ครั้ง/1 ภาคเรียน
การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ใช้ระดับคะแนน 0 – 4.0 ในแต่ละภาคมีการประเมิน 2 ครั้ง
แต่ละครั้งใช้อัตราส่วน คุณลักษณะ :ทักษะกระบวนการ:การสอบ เท่ากับ 1 : 3 : 1 การสรุปการประเมินผล
รายภาค ใช้อัตราส่วนการประเมินครั้งที่ 1 : การประเมินครั้งที่ 2 = 1 : 1
2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ แล ะเขียน ประเมินจากผลงาน ชิ้นงานพิเศษ แบบฝึกหัด งาน
การสืบค้นข้อมูล การนาเสนอผลงาน การเขียนรายงานการทดลอง การสอบย่อย ข้อสอบคิดวิเคราะห์ และ
การแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ / ตัวบ่งชี้ดังนี้
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2.1

2.2

การประเมินข้อมูล การตัดสินใจเพื่อการนาไปใช้
- การพิจารณา การวินิจฉัย การเทียบคุณค่า การตัดสินคุณค่า
- การตัดสินใจเพื่อการนาไปใช้/การแก้ปัญหา
การจินตนาการและสร้างสรรค์แนวคิด/วิธีการ/สิ่งใหม่
- การตั้งคาถามเพื่อการสืบเสาะองค์ความรู้ใหม่
- การเสนอแนวคิดใหม่ / วิธีการใหม่ / สิ่งใหม่
- การคิดอย่างหลากหลาย
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วิชา ว 32112 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.4-6/1

อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการ
เกิดความหลากหลายางชีวภาพ
ว 1.2 ม.4-6/2 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 1.2 ม.4-6
สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม
ตามกฎของเมนเดล และนอกเหนือกฎของเมนเดล การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม
สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน เทคโนโลยีทาง DNA และนาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ว 1.1 ม.4-6 สืบค้นข้อมูล และทาการทดลองเพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ว 1.1 ม.4-6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของดอก การจัดจาแนก
ประเภทของดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมีดอก กระบวนการ
เจริญเติบโตของพืชมีดอก การดารงชีวิตของพืชมีดอกและสามารถนาความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ว 3.2 ม.4-6
เข้าใจหลักการและธรรมชาติของสารอิเล็กโทรไลต์ สมบัติของกรด-เบส ทฤษฎีกรด-เบส
การนาความรู้เกี่ยวกับความเป็นกรด-เบสของสารละลายในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ว 3.2 ม.4-6
เข้าใจหลักการและธรรมชาติของอินดิเคเตอร์ อธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยา
ระหว่างกรดและเบส และการนาความรู้เกี่ยวกับสารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม
ว 3.2 ม.4-6
เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ ดุลสมการ การใช้ประโยชน์และ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ว 3.2 ม.4-6
เข้าใจหลักการและธรรมชาติของคู่กรด-เบส การแตกตัวของกรดเบสและน้า คานวณ
ค่าคงที่ของปฏิกิริยา ปริมาณสารในปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส การนาความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นกรด-เบสของสารละลายในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ว3.2 ม.4-6
สารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของ
อินดิเคเตอร์ ปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบส การไทเทรตปฏิกิริยาการเกิดเกลือ ปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิส การคานวณค่าคงที่ของปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส สารละลายบัฟเฟอร์ ระบบ
บัฟเฟอร์ในชีวิตและสิ่งแวดล้อม การนาความรู้เกี่ยวกับกรด-เบสไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้
อย่างเหมาะสม
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ว3.2 ม.4-6

เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานและการ
คานวณศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ เซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์การชุบโลหะ การป้องกัน
การผุกร่อนของโลหะการใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ว 4.1 ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 4.1 ม.4-6/3 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก
และ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 5.1 ม.4-6/4 อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และนาเสนอผลการ สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับประโยชน์ และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หมายเหตุ สาระที่ 8 ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 จะสอนแบบสอดแทรกใน
ทุกตัวชี้วัด

เนื้อหาสาระ
1. ฟิสิกส์ ประกอบด้วย ประจุไฟฟ้า แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้าและเส้นแรงไฟฟ้า
แม่เหล็ก การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามแม่เหล็ก
2. เคมี ประกอบด้วย กรด เบส ปฏิกิริยาของกรดและเบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
3. ชีววิทยา ประกอบด้วย พันธุศาสตร์ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และ การสืบพันธุ์และ
การขยายพันธุ์ของพืชมีดอก

การจัดการเรียนรู้
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ได้แก่ การแบ่งกลุ่มทดลอง ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป การแบ่งกลุ่ม
ร่วมกันแก้ปัญหาและจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์
2. การเรียนรู้ด้วยตนเองได้แก่ การสรุปสาระความรู้ การเขียนรายงานการทดลองการทาแบบฝึกหัด
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบรรยายโดยใช้สื่อโสตทัศนอุปกรณ์ประกอบการสอน การสาธิต
การอภิปราย การถาม – ตอบ การให้นักเรียนทางานร่วมกัน

การวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมินผลการเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการแสดงออกของ
นักเรียนใน 3 ด้าน จาก 3 วิชาคือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ดังนี้
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (เป็นพลเมืองดีของชาติ)
- คิดอย่างมีวิจารณญาณ (วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล)
- คิดอย่างสร้างสรรค์ (ผลงานแปลกใหม่ มีความคิดยืดหยุ่นและละเอียด)
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- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน (ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน)
- มีวินัย (เข้าเรียนตรงเวลามีความรับผิดชอบในการส่งงาน ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียน)
- มุ่งมั่นในการทางาน (ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การงาน)
- มีจิตสาธารณะ(การร่วมทาชิ้นงาน)
1.2 ทักษะความรู้ ประเมินจาก การทาแบบฝึกหัด การเขียนรายงานการทดลอง การทดสอบย่อย
การจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์ และชิ้นงาน
1.3 การสอบ
- มีการทดสอบ 4 ครั้ง การสอบแต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้จากฟิสิกส์ เคมี
และชีววิทยา วิชาละ 20 คะแนน นาคะแนนที่ได้ไปตัดเกรดตามเกณฑ์ 80 %
การสรุปผลการเรียนครั้งที่ 1 และ 2 แต่ละครั้งการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้
คุณลักษณะ
: ทักษะความรู้ : การสอบ = 1: 2 : 2
การสรุปผลการเรียนรายวิชา มีอัตราส่วนการประเมิน ดังนี้
สรุปผลการเรียนครั้งที่ 1
: สรุปผลการเรียนครั้งที่ 2 = 1 : 1
2. การประเมินการคิดวิเคราะห์ ประเมินองค์ประกอบของการคิด วิเคราะห์ ในด้านความสามารถใน
การประเมินข้อมูล การตัดสินใจเพื่อการนาประโยชน์ไปใช้ โดยประเมินจากผลการสอบในส่วนที่เป็นการ
เลือกตอบของการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง
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วิชา ว 32202 ฟิสิกส์ 4
ผลการเรียนรู้
1. ทดลอง วิเคราะห์ อธิบายการให้ประจุโดยการเหนี่ยวนาพร้อมกับต่อสายดิน
2. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า กฎอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า
3. อธิบายและคานวณเกี่ยวกับแรงระหว่างประจุ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและความจุ
4. อธิบายและคานวณ เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า กฎของโอห์มและความต้านทาน สภาพต้านทานไฟฟ้าและ
สภาพนาไฟฟ้า พลังงานในวงจรไฟฟ้า การต่อตัวต้านและแบตเตอรี่ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น
แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์
5. ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์
6. อธิบายเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กโลก ฟลักซ์แม่เหล็ก
7. ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก
8. อธิบายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าทาให้เกิดสนามแม่เหล็ก
9. คานวณและอธิบายเกี่ยวกับแรงกระทาต่อลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก
10. อธิบายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา
11. คานวณ และอธิบายเกี่ยวกับหม้อแปลง
12. คานวณ และอธิบายเกี่ยวกับค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ
13. คานวณ และวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนาในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
กาลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
14. อธิบาย เกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ การแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เนื้อหาสาระ
1. ไฟฟ้าสถิต ศึกษาเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า
การเหนี่ยวนาไฟฟ้า แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุและความจุ การนาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์
2. ไฟฟ้ากระแสตรง ศึกษาเกี่ยวกับ กระแสไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์
พลังงานในวงจรไฟฟ้า การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่ เครื่องวัดไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้า
3. แม่เหล็กไฟฟ้า ศึกษาเกี่ยวกับ แม่เหล็ก การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก
แรงกระทาต่อลวดตัวนาที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าทาให้เกิดสนามแม่เหล็ก
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา หม้อแปลง ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และ
การทดลองของเฮิรตซ์ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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4. กระแสไฟฟ้าสลับ ศึกษาเกี่ยวกับ ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวต้านทาน ตัวเก็บ
ประจุและตัวเหนี่ยวนาในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และกาลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

การจัดการเรียนรู้
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ได้แก่ การแบ่งกลุ่มทดลอง ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป การแบ่งกลุ่ม
ร่วมกันแก้ปัญหาและจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การสรุปสาระความรู้ การเขียนรายงานการทดลอง การทาแบบฝึกหัด
3. การเรียนรู้ด้วยการทาโครงงาน ได้แก่ การทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์หรือแบบจาลองจากวัสดุเหลือใช้
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบรรยายโดยใช้สื่อโสตทัศนอุปกรณ์ประกอบการสอน การ
สาธิต การอภิปราย การถาม – ตอบ การให้นักเรียนทางานร่วมกัน

การวัดและประเมินผล
1. การวัดและประเมินผลการเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการแสดงออกของ
นักเรียนใน 3 ด้าน ดังนี้
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (เป็นพลเมืองดีของชาติ)
- คิดอย่างมีวิจารณญาณ (วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล)
- คิดอย่างสร้างสรรค์ (ผลงานแปลกใหม่ มีความคิดยืดหยุ่นและละเอียด)
- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน (ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน)
- มีวินัย (เข้าเรียนตรงเวลามีความรับผิดชอบในการส่งงาน ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียน)
- มุ่งมั่นในการทางาน (ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่การงาน)
- มีจิตสาธารณะ(การร่วมทาชิ้นงาน)
1.2 ทักษะความรู้ ประเมินจาก การทาแบบฝึกหัด การเขียนรายงานการทดลอง การทดสอบย่อย
การจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์ และชิ้นงาน
1.3 การสอบ
- มีการทดสอบ 2 ครั้ง การสอบแต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน ใช้เวลา 120 นาที
ข้อสอบมี 3 ตอน
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัว เลือกจานวน 20 ข้อ 20 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบเติมคาตอบ 12 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบแสดงวิธีทา 8 คะแนน
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การสรุปผลการเรียนครั้งที่ 1 และ 2 แต่ละครั้งการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้
คุณลักษณะ
: ทักษะความรู้ : การสอบ = 1: 2 : 2
การสรุปผลการเรียนรายวิชา มีอัตราส่วนการประเมิน ดังนี้
สรุปผลการเรียนครั้งที่ 1
: สรุปผลการเรียนครั้งที่ 2 = 1 : 1
2. การประเมินการคิดวิเคราะห์ ประเมินองค์ประกอบของการคิด วิเคราะห์ ในด้านความสามารถใน
การประเมินข้อมูล การตัดสินใจเพื่อการนาประโยชน์ไปใช้ โดยประเมินจากผลการสอบในส่วนที่เป็นการ
เลือกตอบของการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง

25

วิชา ว 32222 เคมี 4
ผลการเรียนรู้
1. สารวจตรวจสอบ และ อภิปรายเกี่ยวกับสารอิเล็กโทรไลต์ สารละลายกรด-เบส ทฤษฎีกรด-เบส
การแตกตัวของน้า อินดิเคเตอร์ การตรวจสอบ pH
2. วิเคราะห์และคานวณ ค่าคงที่การแตกตัวของกรด-เบส ค่าคงที่การแตกตัวของน้า ความเข้มข้นของ
H3O+ และ OH- ค่า pH ของสารละลาย
3. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับกรด-เบสในชีวิตประจาวัน
4. สารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย ปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิส การไทเทรต การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ การหาจุดสมมูล สารละลายบัฟเฟอร์ ปฏิกิริยาการควบคุม
pH ระบบบัฟเฟอร์ในชีวิตและสิ่งแวดล้อม
5. วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายและคานวณค่าคงที่ของปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ปริมาณในปฏิกิริยากรด-เบส
การนาความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบสไปใช้ในชีวิต
6. การสารวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ การเขียนและดุลย์สมการรี
ดอกซ์ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ การคานวณศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ เซลล์กัลป์วานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์
เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วและการชุบโลหะ
7. ทดลอง อภิปรายและอธิบายปฏิกิริยาการผุกร่อนของโลหะ การป้องกันการผุกร่อนของโลหะและ
เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาการผุกร่อนของโลหะ
8. สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายเทคโนโลยีของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ผลกระทบจากกระบวนการผลิต
และการใช้เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาสาระ
1. ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ศึกษาเกี่ยวกับ ปฏิกิริยารีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าเคมี เทคโนโลยีป้องกันการผุกร่อน
ของโลหะ และเซลล์ไฟฟ้าเคมีกับสิ่งแวดล้อม
2. กรด เบส ศึกษาเกี่ยวกับ สารละลายอิเล็กโทรไลต์ สารละลายกรด – เบส ทฤษฎีกรด – เบส
คู่กรด-เบส การแตกตัวของกรดและเบสในสารละลาย ค่าคงที่การแตกตัวของกรดและเบส การแตกตัวของน้า
pH ของสารละลาย อินดิเคเตอร์ กรด เบส ในชีวิตประจาวัน
3. ปฏิกิริยาของกรดและเบส ศึกษาเกี่ยวกับ ปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส การไทเตรตกรดและเบส
เกลือ สารละลายบัฟเฟอร์ และระบบบัฟเฟอร์ในชีวิตและสิ่งแวดล้อม

การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเลือกใช้วิธี
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมตามเนื้อหา เวลาเรียน วิธีการเรียนรู้และลักษณะของผู้เรียนดังนี้
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1. การให้นักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สารวจตรวจสอบและศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง แล้วนาเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่ น่าสนใจ
2. การใช้คาถามประกอบการบรรยาย อภิปราย เพื่อกระตุ้นการคิดระดับสูง ส่งเสริมให้นักเรียน
เสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนและสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาอย่างสร้างสรรค์
3. การให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองและทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
และการเรียนรู้จากการทางานร่วมกัน ( Collaborative Learning )

การวัดและประเมินผล
ประเมิน ผลการเรียน และ การ คิดวิเคราะห์
1. ผลการเรียน ประเมินจากสิ่งที่นักเรียนแสดงออก 3 ด้าน คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะและ
ความรู้ และผลการสอบกลางภาค/ปลายภาค
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติและผลงานของ
นักเรียนตามตัวบ่งชี้ดังนี้
- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นพลเมืองดีของชาติ
- คิดอย่างมีวิจารณญาณ สังเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง
- คิดอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดแปลกใหม่ยืดหยุ่นละเอียดลออ
- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
- มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
- มุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
- มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ
1.2 ทักษะกระบวนการ ประเมินจาก การเขียนรายงานการทดลอง การทาแบบฝึกหัด การทา
ชิ้นงาน การทดสอบย่อย
1.3 ผลการสอบกลางภาค / ปลายภาค
คุณลักษณะ : ทักษะกระบวนการ : ผลสอบกลางภาค/ปลายภาค = 1 : 2 : 2
2. ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูล การนาเสนอ
ผลงาน การเขียนรายงานการทดลอง และการสอบคิดวิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินดังนี้
1. การอ่านเพื่อศึกษา หาข้อมูลอย่างหลากหลาย
2. การประเมินข้อมูล การตัดสินใจเพื่อการนาไปใช้
3. การจินตนาการและสร้างสรรค์แนวคิด/วิธีการ/สิ่งใหม่
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วิชา ว 32242 ชีววิทยา 4
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการเกิดความ
หลากหลายางชีวภาพ
2. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย และคานวณเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรมตามกฎของ
เมนเดล และนอกเหนือกฎของเมนเดล การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน
เทคโนโลยีทาง DNA และนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. สืบค้นข้อมูล และทาการทดลองเพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
5. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของดอก การจัดจาแนกประเภทของ
ดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมีดอก กระบวนการเจริญเติบโตของพืชมีดอก การดารงชีวิตของ
พืชมีดอกและสามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

เนื้อหาสาระ
1. พันธุศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับ การค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะ
พันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล การถ่ายทอดยีนกับโครโมโซม ส่วนประกอบทางเคมีของสารพันธุกรรม
คุณสมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน และเทคโนโลยี DNA
2. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ศึกษาเกี่ยวกับ การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 และพืช C4
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง
3. การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืชมีดอก ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างของดอกและการจัดจาแนก
ประเภท การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้และเพศเมีย การถ่ายลอองเรณูและการปฏิสนธิของพืชมีดอก วัฏจักร
ชีวิตแบบสลับของพืชชนิดต่าง ๆ ผล เมล็ดพืช และการขยายพันธุ์ของพืชมีดอก

การจัดการเรียนรู้
การเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้จะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยผู้สอนจะเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาเรียน โดยใช้วิธีการดังนี้
1. การใช้คาถามประกอบการบรรยายและอภิปราย โดยให้นักเรียนเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
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2. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry) โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วย
ตนเอง จัดกระทาข้อมูล และนาเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่แปลกใหม่ และน่าสนใจ (ทารายงาน, ชิ้นงาน)
3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) โดยให้นักเรียนร่วมมือกันทากิจกรรม และ
ปฏิบัติการทดลอง เพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และค้นหาความรู้

การวัดและประเมินผล
1. ผลการเรียน ประเมินจาก 3 ด้าน โดยใช้อัตราส่วน 1 :3:1 คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะ
ความรู้ และการสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติ และผลงานของ
นักเรียนตามตัวบ่งชี้ดังนี้
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นพลเมืองดีของชาติ
ข. การคิดอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
ค. การคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุ่นและคิดละเอียดลออ
ง. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
จ. มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ฉ. มุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
ช. มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ
1.2 ทักษะความรู้ ประกอบด้วย การเขียนรายงานการทดลอง ชิ้นงาน และการสอบย่อย
1.3 การสอบ เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ ซึ่งจะสอบ
2 ครั้ง/1 ภาคเรียน
การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ใช้ระดับคะแนน 0 – 4.0 ในแต่ละภาคมีการประเมิน 2 ครั้ง
แต่ละครั้งใช้อัตราส่วน คุณลักษณะ :ทักษะกระบวนการ:การสอบ เท่ากับ 1 : 3 : 1 การสรุปการประเมินผล
รายภาค ใช้อัตราส่วนการประเมินครั้งที่ 1 : การประเมินครั้งที่ 2 = 1 : 1
2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ แล ะเขียน ประเมินจากผลงาน ชิ้นงานพิเศษ แบบฝึกหัด งาน
การสืบค้นข้อมูล การนาเสนอผลงาน การเขียนรายงานการทดลอง การสอบย่อย ข้อสอบคิดวิเคราะห์ และ
การแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ / ตัวบ่งชี้ดังนี้
2.1
การประเมินข้อมูล การตัดสินใจเพื่อการนาไปใช้
- การพิจารณา การวินิจฉัย การเทียบคุณค่า การตัดสินคุณค่า
- การตัดสินใจเพื่อการนาไปใช้/การแก้ปัญหา
2.2
การจินตนาการและสร้างสรรค์แนวคิด/วิธีการ/สิ่งใหม่
- การตั้งคาถามเพื่อการสืบเสาะองค์ความรู้ใหม่
- การเสนอแนวคิดใหม่ / วิธีการใหม่ / สิ่งใหม่
- การคิดอย่างหลากหลาย

