กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์

โครงสร้างหลักสู ตร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์

โครงสร้ างหลักสู ตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1
ว 20201 วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2552

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.5
1

3
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3
ว 20203 วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 3

ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5
ว 20205 วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 5

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2
ว 20202 วิทยาศาสตร์ เพิม่ เติม 2

1.5
1

3
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2553

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.5
1

3
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 3 (ภาคเรี ยนที่ 1 )
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา

รายวิชา

รายวิชา

ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4
ว 20204 วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 4

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.5
1

3
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 3 (ภาคเรี ยนที่ 2 )
ปี การศึกษา 2554

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.5
1

3
2

รายวิชา

ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6
ว 20206 วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 6

หน่วย ชัว่ โมง/
กิต สัปดาห์

1.5
1

3
2

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1
รหัสวิชา ว 21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง/ ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ที่ หน่ วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
สาระสาคัญ
เวลา นา้ หนัก
การเรี ยนรู้ /ตัวชี้วดั
(ชั่วโมง) คะแนน
1 เซลล์ โครงสร้าง ว 1.1 (ม 1/1)
เซลล์ โครงสร้างและหน้าที่
35
36
และหน้าที่ของ
ว 1.1 (ม 1/2)
กระบวนการสร้างอาหาร การ
เซลล์
ว 1.1 (ม 1/3)
ลาเลียงในพืช การสื บพันธุ์ การใช้
ว 1.1 (ม 1/4)
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุ ง
ว 1.1 (ม 1/5)
พันธุ์และการเพิ่มผลผลิต
ว 1.1 (ม 1/6)
ว 1.1 (ม 1/7)
ว 1.1 (ม 1/8)
ว 1.1 (ม 1/9)
ว 1.1 (ม 1/10)
ว 1.1 (ม 1/11)
ว 1.1 (ม 1/12)
ว 1.1 (ม 1/13)
2 พลังงานความ
ว 5.1 (ม 1/1)
อุณหภูมิและการวัด การถ่ายโอน
25
24
ร้อน
ว 5.1 (ม 1/2)
พลังงานความร้อน การดูดกลืน
ว 5.1 (ม 1/3)
และการคายความร้อน สมดุลความ
ว 5.1 (ม 1/4)
ร้อน การขยายตัวของสาร
3 กระบวนการทาง ว 8.1 (ม 1/1)
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สารวจ
10
วิทยาศาสตร์และ ว 8.1 (ม 1/2)
ตรวจสอบ สังเกต สื บค้นข้อมูล
วัดวิทยาศาสตร์ ว 8.1 (ม 1/3)
การแก้ปัญหา อภิปรายผล การนา
ว 8.1 (ม 1/4)
ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ว 8.1 (ม 1/5)
การดารงชี วติ และดูแลสิ่ งแวดล้อม
ว 8.1 (ม 1/6)
ว 8.1 (ม 1/7)
ว 8.1 (ม 1/8) (1.9)
60
70
รวมคะแนนระหว่างเรียน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
70
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2
รหัสวิชา ว 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ที่ หน่ วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เวลา
นา้ หนัก
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
(ชั่วโมง) คะแนน
1 สมบัติของสาร
ว 3.1 (ม 1/1 ) การจาแนกสาร การเปลี่ยนสถานะ
35
28
และการจาแนก ว 3.1 (ม 1/2) สมบัติความเป็ นกรด – เบสของ
ว 3.1 (ม 1/3) สารละลายและการตรวจสอบ การ
ว 3.1 (ม 1/4) เตรี ยมสารละลายที่มีควมเข้มข้นเป็ น
ว 3.2 (ม 1/1)
ร้อยละ ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยน
ว 3.2 (ม 1/2) สถานะและการละลาย
ว 3.2 (ม 1/3)
2 แรงและการ
ว 4.1 (ม 1/1)
ปริ มาณสเกลาร์ ปริ มาณเวกเตอร์
5
12
เคลื่อนที่
ว 4.1 (ม 1/2)
ระยะทางการกระจัด อัตราเร็ ว
ความเร็ วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
3 บรรยากาศ
ว 6.1 (ม 1/1) องค์ประกอบ การแบ่งชั้นบรรยากาศ
20
20
ว 6.2 (ม 1/2)
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความ
ว 6.3 (ม 1/3)
ชี้น ความกดอากาศ ผลของลมฟ้า
ว 6.3 (ม 1/4)
อากาศต่อการดารงชีวติ และ
ว 6.3 (ม 1/5)
สิ่ งแวดล้อม การพยากรณ์อากาศ
ว 6.1 (ม 1/6)
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
ว 6.1 (ม 1/7)
4 กระบวนการทาง ว 8.1 (ม 1/1)
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สารวจ
10
วิทยาศาสตร์และ ว 8.1 (ม 1/2)
ตรวจสอบ สังเกต สื บค้นข้อมูล การ
ว 8.1 (ม 1/3)
วัดวิทยาศาสตร์
แก้ปัญหา อภิปรายผล การนาความรู ้
ว 8.1 (ม 1/4)
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ว 8.1 (ม 1/5)
ดารงชีวิตและดูแลสิ่ งแวดล้อม
ว 8.1 (ม 1/6)
ว 8.1 (ม 1/7)
ว 8.1 (ม 1/8)
ว 8.1 (ม 1/9)

รวมคะแนนระหว่างเรียน

60

70

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
70
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 1)
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552
ปี การศึกษา 2552
หน่วย ชัว่ โมง/
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
รายวิชา
กิต สัปดาห์
สัปดาห์
ว31101 ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน 1
1.5
3
ว31104 ชีววิทยาพื้นฐาน 1
1.5
3
ว30201 ฟิ สิ กส์ 1
1.5
3
ว30202 ฟิ สิ กส์ 2
1.5
3
ว30221 เคมี 1
1.5
3
ว30221 เคมี 2
1.5
3
ว30241 ชีววิทยา 1
1.5
3
ว30241 ชีววิทยา 2
1.5
3

ว32107
ว30203
ว30223
ว30243

มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2553
หน่วย ชัว่ โมง/
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
รายวิชา
กิต สัปดาห์
สัปดาห์
เคมีพ้นื ฐาน 1
1.5
3
ว32110 โลกดวงดาวอวกาศ
1.5
3
ฟิ สิ กส์ 3
1.5
3
ว30204 ฟิ สิ กส์ 4
1.5
3
เคมี 3
1.5
3
ว30224 เคมี 4
1.5
3
ชีววิทยา 3
1.5
3
ว30244 ชีววิทยา 4
1.5
3

มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554
ปี การศึกษา 2554
หน่วย ชัว่ โมง/
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
รายวิชา
กิต สัปดาห์
สัปดาห์
ว30205 ฟิ สิ กส์ 5
2.0
4
ว30206 ฟิ สิ กส์ 6
2.0
4
ว30225 เคมี 5
1.5
3
ว30226 เคมี 6
1.5
3
ว30245 ชีววิทยา 5
1.5
3
ว30246 ชีววิทยา 6
1.5
3

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ กายภาพ - คอมพิวเตอร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 1)
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552
ปี การศึกษา 2552
หน่วย ชัว่ โมง/
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
รายวิชา
กิต สัปดาห์
สัปดาห์
ว31111 ธรณี วทิ ยา
1.0
2
ว31112 ดาราศาสตร์ อาวกาศ
1.0
2
ว31105 ชีววิทยาพื้นฐาน
1.0
2
ว31106 ชีววิทยาพื้นฐาน 3
1.0
2
ว30281 วิทยาศาสตร์กายภาพ
1.5
3
ว30282 วิทยาศาสตร์กายภาพ
1.5
3
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2553
หน่วย ชัว่ โมง/
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
รายวิชา
กิต สัปดาห์
สัปดาห์
ว32108 เคมีพ้นื ฐาน 2
1.0
2
ว32102 ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
1.0
2
ว30283 วิทยาศาสตร์กายภาพ
1.5
3
ว30284 วิทยาศาสตร์กายภาพ
1.5
3
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554
ปี การศึกษา 2554
หน่วย ชัว่ โมง/
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
รายวิชา
กิต สัปดาห์
สัปดาห์
ว30285 วิทยาศาสตร์กายภาพ
1.5
3
ว30286 วิทยาศาสตร์กายภาพ
1.5
3

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
แผนการเรียนอังกฤษ - คณิตศาสตร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 1)
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552
ปี การศึกษา 2552
หน่วย ชัว่ โมง/
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
รายวิชา
กิต สัปดาห์
สัปดาห์
ว31111 ธรณี วทิ ยา
1.0
2
ว31112 ดาราศาสตร์ อาวกาศ
1.0
2
ว31105 ชีววิทยาพื้นฐาน
1.0
2
ว31106 ชีววิทยาพื้นฐาน 3
1.0
2
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2553
หน่วย ชัว่ โมง/
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
รายวิชา
กิต สัปดาห์
สัปดาห์
ว32108 เคมีพ้นื ฐาน 2
1.0
2
ว32102 ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
1.0
2
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554
หน่วย ชัว่ โมง/
รายวิชา
กิต สัปดาห์
-

มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
สัปดาห์
-

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
แผนการเรียนอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 1)
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552
ปี การศึกษา 2552
หน่วย ชัว่ โมง/
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
รายวิชา
กิต สัปดาห์
สัปดาห์
ว31111 ธรณี วทิ ยา
1.0
2
ว31112 ดาราศาสตร์ อาวกาศ
1.0
2
ว31105 ชีววิทยาพื้นฐาน
1.0
2
ว31106 ชีววิทยาพื้นฐาน 3
1.0
2
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2553
หน่วย ชัว่ โมง/
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
รายวิชา
กิต สัปดาห์
สัปดาห์
ว32108 เคมีพ้นื ฐาน 2
1.0
2
ว32102 ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
1.0
2
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554
หน่วย ชัว่ โมง/
รายวิชา
กิต สัปดาห์
-

มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
สัปดาห์
-

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
แผนการเรียนภาษาไทย - สั งคมศึกษา
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 1)
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552
ปี การศึกษา 2552
หน่วย ชัว่ โมง/
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
รายวิชา
กิต สัปดาห์
สัปดาห์
ว31111 ธรณี วทิ ยา
1.0
2
ว31112 ดาราศาสตร์ อาวกาศ
1.0
2
ว31105 ชีววิทยาพื้นฐาน
1.0
2
ว31106 ชีววิทยาพื้นฐาน 3
1.0
2
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2553
หน่วย ชัว่ โมง/
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
รายวิชา
กิต สัปดาห์
สัปดาห์
ว32108 เคมีพ้นื ฐาน 2
1.0
2
ว32102 ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
1.0
2
มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554
หน่วย ชัว่ โมง/
รายวิชา
กิต สัปดาห์
-

มัธยมศึกษาปี ที 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554
หน่วยกิต ชัว่ โมง/
รายวิชา
สัปดาห์
-

โครงสร้ างรายวิชา
รหัสวิชา ว 31101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน(ฟิ สิ กส์ พืน้ ฐาน 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ลาดับ
ที่

ชื่ อหน่ วย
การเรี ยนรู้

1

การเคลื่อนที่

2

สนามของแรง

3

คลื่นกล

4

กัมมันตรังสี และ
พลังงานนิวเคลียร์

มาตรฐาน
การเรี ยนรู้ /ตัวชี้วดั

สาระสาคัญ

ว 4.1 ม4/1
ว 4.1 ม4/2
ว 4.1 ม4/3
ว 4.1 ม4/4
ว 4.2 ม4/1
ว 4.2 ม4/2
ว 4.2 ม4/3
ว 5.1 ม4/1

-การเคลื่อนที่แนวตรง
-การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
-การเคลื่อนที่แบบวงกลม
-การเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
- สนามแม่เหล็ก
- สนามไฟฟ้า
- สนามโน้มถ่วง
- คลื่นกล
- องค์ประกอบของคลื่น
- สมบัติของคลื่น
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ว 5.1 ม4/1
- กัมมันตภาพรังสี
- รังสี กบั มนุษย์
- พลังงานนิวเคลียร์
รวมคะแนนระหว่างเรียน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

15

20

15

10

15

20

15

10

60

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาชีววิทยาพืน้ ฐาน 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ชื่ อหน่ วยการ
ที่
เรียนรู้
1 การรักษาดุลยภาพ
ของเซลล์
2. การรักษาดุลยภาพ
ของสิ่ งมีชีวติ

3 การถ่ายทอด
ลักษณะทาง
พันธุ กรรม

4 เทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสวิชา ว 31104
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2
มาตรฐาน/
เวลา
สาระสาคัญ
ผลการเรียนรู้
(ชั่วโมง)
ว 1.1 ม.4-6/1 ⌂ โครงสร้างของเซลล์
4
⌂ การลาเลียงของสารผ่านเซลล์
ว 1.1 ม.4-6/2 ⌂ การรักษาดุลยภาพของร่ างกาย
6
ว 1.1 ม.4-6/3 ⌂ การรักษาดุลยภาพของพืช
ว 1.1 ม.4-6/4 ⌂ การรักษาดุลยภาพของสัตว์
⌂ การรักษาดุลยภาพในร่ างกายมนุษย์
⌂ การสร้างภูมิคุม้ กัน
ว 1.2 ม.4-6/1 ⌂ ลักษณะทางพันธุกรรม
11
⌂ ทฤษฎีการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของเมนเดล
⌂ โครงสร้างของยีนและสารพันธุกรรม
⌂ การแบ่งเซลล์
⌂ โครโมโซม : ตัวกาหนดชนิดของ
สิ่ งมีชีวติ
⌂ โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
⌂ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมใน
มนุษย์
⌂ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อม
มีผลต่อลักษณะขอสิ่ งมีชีวติ
⌂ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ว 1.2 ม.4-6/2 ⌂ เทคโนโลยีชีวภาพ
2
⌂ ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ

นา้ หนัก
(คะแนน)
4
6

11

2

โครงสร้ างรายวิชา (ต่ อ)
รายวิชาชีววิทยาพืน้ ฐาน 1
รหัสวิชา ว 31104
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
5 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

6 คุณค่าของ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
7 ระบบนิเวศ

8 ความสัมพันธ์ใน
ระบบนิเวศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
จานวน 1.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2

มาตรฐาน/
เวลา
นา้ หนัก
สาระสาคัญ
ผลการเรียนรู้
(ชั่วโมง) (คะแนน)
ว 1.2 ม.4-6/3 ⌂ ความหลากหลายทางชีวภาพ
3
3
⌂ การเกิดสปี ชีส์ใหม่
⌂ ความหลากหลายของ
สิ่ งมีชีวติ
ว 1.2 ม.4-6/4 ⌂ คุณค่าของความหลากหลาย
3
3
ทางชีวภาพ
⌂ การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ว 2.1 ม.4-6/1 ⌂ ระบบนิเวศ
6
6
⌂ ระบบนิเวศธรรมชาติ
⌂ ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น
⌂ ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ
ว 2.1 ม.4-6/1 ⌂ องค์ประกอบของระบบนิเวศ
10
10
⌂ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมกับสิ่ งมีชีวติ
⌂ ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ที่
อาศัยร่ วมกันในระบบนิเวศ
⌂ การถ่ายทอดพลังงานใน
ระบบนิเวศ
⌂ การหมุนเวียนของสารและ
แร่ ธาตุต่าง ๆ ในระบบนิเวศ

โครงสร้ างรายวิชา (ต่ อ)
รายวิชาชีววิทยาพืน้ ฐาน 1
รหัสวิชา ว 31104
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
มาตรฐาน/
สาระสาคัญ
ผลการเรียนรู้
ประชากรและการ ว 2.1 ม.4-6/2 ว ⌂ประชากรและการเปลี่ยนแปลงขนาด
เปลี่ยนแปลงใน
2.1 ม.4-6/3 ประชากร
ระบบนิเวศ
⌂ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ
⌂ ความสมดุลของระบบนิเวศ
⌂ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ปัญหาการทาลาย
ว 2.2 ม.4-6/1 ⌂ ปัญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
⌂ ปั ญหามลพิษสิ่ งแวดล้อม
และมลพิษ
สิ่ งแวดล้อม
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ว 2.2 ม.4-6/1 ⌂ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมระดับโลก
โลก
⌂ การทาลายชั้นโอโซนของบรรยากาศ
⌂ ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
⌂ ปรากฏการณ์เอลนิโญ
⌂ ปรากฏการณ์ลานิญา
การจัดการ
ว 2.2 ม.4-6/2 ⌂ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ ว 2.2 ม.4-6/3 ⌂ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
และการอนุรักษ์
⌂ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม
⌂ การดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม
รวมคะแนนระหว่างเรียน

ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
9

10

11

12

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา
นา้ หนัก
(ชั่วโมง) (คะแนน)
3
3

7

7

2

2

3

3

60

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา ฟิ สิ กส์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รหัสวิชา ว 30201
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐาน
สาระสาคัญ
เวลา
ลาดับ
นา้ หนัก
(ชั่วโม
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้ /
คะแนน
ที่
ง)
ตัวชี้วดั
1 บทนา
ว 4.1 ม4/1
- ธรรมชาติของฟิ สิ กส์
10
10
ว 4.1 ม4/2
- ระบบหน่วย
ว 4.1 ม4/3
- ปริ มาณสเกลาร์และ
ว 4.1 ม4/4
ปริ มาณเวกเตอร์
2

การเคลื่อนทีใ่ น
หนึ่งและสองมิติ

3

มวล แรง และกฎ
การเคลื่อนที่

4

สมดุลกล

ว 4.2 ม4/1
ว 4.2 ม4/2
ว 4.2 ม4/3

การเคลื่อนทีใ่ นหนึ่งและสองมิติ
- ปริ มาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่
- การวัดอัตราเร็ ว
-ความเร่ ง
-กราฟความเร็ ว-เวลา กับ
ระยะทาง
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่
ว 5.1 ม4/1
- แรง
-กฎข้อ 1 – 3 ของนิวตัน
-น้ าหนัก
-กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
-การใช้กฏของนิวตัน
ว 5.1 ม4/2
สมดุลกล
- สภาพของสมดุลกล
- การหาแรงลัพธ์โดยการแตกแรง
- โมเมนต์ของแรง
- ประเภทของสมดุล
- การนาหลักของสมดุลกลไปใช้
รวมคะแนนระหว่างเรียน

20

15

15

15

15

20

60

60

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา ฟิ สิ กส์ 2
รหัสวิชา ว 30202
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ลาดับ
มาตรฐานการ
สาระสาคัญ
เวลา
นา้ หนัก
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
(ชั่วโมง) คะแนน
ที่
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
1

งานและพลังงาน

ว 4.1 ม4/1
ว 4.1 ม4/2
ว 4.1 ม4/3
ว 4.1 ม4/4

-งาน
-การหางานด้วยวิธีคานวณ จากพื้นที่
ใต้กราฟ
-กาลัง
-พลังงานจลน์ พลังงานศักย์
-กฎการอนุรักษ์พลังงาน
-การใช้พลังงาน

15

15

2

การชนและโมเมนตัม

ว 4.2 ม4/1
ว 4.2 ม4/2
ว 4.2 ม4/3

-แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
-การดล แรงดล
-การชน
-กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม
-การระเบิด

15

15

3

การเคลื่อนทีแ่ บบหมุน

ว 5.1 ม4/1

15

15

4

สภาพสมดุลและสภาพ
ยืดหยุ่น

ว 5.1 ม4/2

15

15

60

60

-การหมุน ความเร็ วเชิงมุมและ
ความเร่ งเชิงมุม
-ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน
-โมเมนต์ความเฉื่ อย
-พลังงานจลน์ของการหมุน
-โมเมนตัมเชิงมุม
-การทางานในการหมุน
-การแกว่งของวัตถุ
-สภาพสมดุล
-โมเมนต์ของแรงหรื อทอร์ก
-โมเมนต์ของแรงคูค่ วบ
-สมดุลต่อการเลื่อนตาแหน่ง
-สมดุลต่อการหมุน, สมดุลสัมบูรณ์
-เสถียรภาพของสมดุล
-สภาพยืดหยุน่ ,ความทนของแรง

รวมคะแนนระหว่างเรียน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา เคมี 1
รหัสวิชา ว 30221
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ลาดับ
หน่ วยการเรียนรู้
มาตรฐานการ
ที่
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
1 อะตอมและตารางธาตุ ว 3.1 ม.4/1
ว 3.1 ม.4/2
ว 3.1 ม.4/3

สาระสาคัญ
- โครงสร้างอะตอมและ
สัญลักษณ์นิวเคลียร์
ของธาตุ
- การจัดเรี ยงอิเล็กตรอน
ในอะตอม
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
อิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานนอกสุ ดกับ
สมบัติของธาตุและการ
เกิดปฏิกิริยา
สรุ ปแนวโน้มของ
สมบัติ
ต่าง ๆ ของธาตุตามหมู่
และตามคาบเกี่ยวกับ
ขนาดอะตอมรัศมี
ไอออนพลังงาน
ไอออไนเซชัน
ค่าอิเล็กโทรเนกาติวติ ี
สัมพรรคภาพเล็กตรอน
จุดหลอมเหลวและ
จุดเดือด

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
30
30

ลาดับ
หน่ วยการเรียนรู้
ที่
2 พันธะเคมี

มาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ว 3.1 ม.4/4
ว 3.1 ม.4/5

สาระสาคัญ
- การเกิดพันธะเคมีใน
โครงผลึกและใน
โมเลกุลของสาร
- พันธะไอออนิก
- พันธะโควาเลนส์
- พันธะโลหะ
- ความสัมพันธ์
ระหว่าง จุดเดือด
จุดหลอมเหลวและ
สถานะของสารกับ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคของสาร

รวมคะแนนระหว่างเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
30
30

60

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา เคมี 2
รหัสวิชา ว 30222
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ลาดับ หน่ วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
สาระสาคัญ
เวลา นา้ หนัก
ที่
การเรี ยนรู้ /ตัวชี้วดั
(ชั่วโมง) คะแนน
1 สมบัติของธาตุ ว 3.1 ม.4/3
- สมบัติของสารประกอบของธาตุตาม
30
30
และ
คาบ
สารประกอบ
- ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบ
ของธาตุตามหมู่
- ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA และ IIA
- ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA
- ตาแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตาราง
ธาตุ
- ธาตุแทรนซิซนั
- สมบัติของธาตุแทรนซิซนั
- สารประกอบของธาตุแทรนซิซนั
- สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรน
ซิซนั
- ธาตุก่ ึงโลหะ
- ธาตุกมั ตรังสี
- การเกิดกัมมันตภาพรังสี
- การสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี
- ปฏิกิริยานิวเคลียร์
- การตรวจสอบสารกัมมันตรังสี และ
เทคโนโลยี
- ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี
- การทานายตาแหน่งของสมบัติของ
ธาตุในตารางธาตุ
- ธาตุและสารประกอบในสิ่ งมีชีวติ
และสิ่ งแวดล้อม

ลาดับ
หน่ วยการเรียนรู้
ที่
2 โมลและปริ มาณ
ต่อโมล

มาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ว 3.2 ม.4/1

สาระสาคัญ
- มวลอะตอม
- มวลโมเลกุล
- โมล
- จานวนโมลกับมวลของสาร
- ปริ มาตรต่อโมลของแก๊ส
- ความสัมพันธ์ระหว่างจานวน
โมเลกุล อนุภาค มวลและ
ปริ มาตรของแก๊ส
- สารละลาย
- ความเข้มข้นของสารละลาย
- การเตรี ยมสารละลาย
- สมบัติบางประการของ
สารละลาย

รวมคะแนนระหว่างเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
30
30

60

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาชีววิทยา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่
1

2.

3

4

รหัสวิชา ว 30241
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐาน/
เวลา
นา้ หนัก
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
สาระสาคัญ
ผลการเรียนรู้
(ชั่วโมง) (คะแนน)
ธรรมชาติของ
ว 1.1 ม.4/1 - สิ่ งมีชีวติ คืออะไร
8
8
สิ่ งมีชีวติ
- ชีววิทยาคืออะไร
- ชีววิทยากับการดารงชีวติ
และชีวจริ ยธรรม
การศึกษาชีววิทยา
ว 1.1 ม.4-6/2 - การศึกษาชีววิทยา
12
12
ว 1.1 ม.4-6/3 - กล้องจุลทรรศน์
ว 1.1 ม.4-6/4
เคมีพ้นื ฐานของ
ว 1.2 ม.4-6/1 - สารอนินทรี ย ์
15
15
สิ่ งมีชีวติ
- สารอินทรี ย ์
- ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของ
สิ่ งมีชีวติ
- เอนไซม์และการทางาน
ของเอนไซม์
เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ
ว 1.2 ม.4-6/2 - ทฤษฎีของเซลล์และ
25
25
โครงสร้างของเซลล์
- ดุลยภาพของเซลล์
- การแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซิส
- การแบ่งเซลล์แบบ
ไมโอซิส
- การแปรสภาพของเซลล์
60
60
รวมคะแนนระหว่างเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาชีววิทยา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รหัสวิชา ว 30242
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
จานวน 1.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2

ลาดับ
มาตรฐาน/
เวลา
นา้ หนัก
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
สาระสาคัญ
ที่
ผลการเรียนรู้
(ชั่วโมง) (คะแนน)
1 ระบบย่อยอาหาร
ว 1.2 ม.4/3 อาหารและการย่อยอาหาร
30
30
- การย่อยอาหารของจุลินทรี ย ์
และการสลาย
- การย่อยอาหารของสัตว์
สารอาหารเพื่อให้ ได้
- การย่อยอาหารของคน
พลังงาน
การสลายสารอาหารระดับ
เซลล์
- การสลายโมเลกุลของ
สารอาหารแบบใช้ออกซิเจน
- การสลายโมเลกุลของ
สารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิ เจน
2 การรักษาดุลยภาพ
ว 1.2 ม.4/4 ระบบหายใจกับการรักษา
30
30
ในร่ างกาย
ดุลยภาพของร่ างกาย
- โครงสร้างที่ใช้ในการ
แลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่ งมีชีวติ
เซลล์เดียวและของสัตว์
- โครงสร้างที่ใช้ในการ
แลกเปลี่ยนแก๊สของคน
ระบบขับถ่ ายกับการรักษา
ดุลยภาพของร่ างกาย
- การขับถ่ายของสิ่ งมีชีวติ เซลล์
เดียว
- การขับถ่ายของสัตว์
- การขับถ่ายของคน

โครงสร้ างรายวิชา (ต่ อ)
รายวิชาชีววิทยา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่

รหัสวิชา ว 30242
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

มาตรฐาน/
ผลการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
จานวน 1.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2

สาระสาคัญ

เวลา
นา้ หนัก
(ชั่วโมง) (คะแนน)

ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบนา้ เหลืองกับการ
รักษาดุลยภาพของร่ างกาย
- การลาเลียงสารใน
ร่ างกายของสิ่ งมีชีวติ เซลล์
เดียวและของสัตว์
- การลาเลียงสารใน
ร่ างกายของคน
- ระบบน้ าเหลือง
รวมคะแนนระหว่างเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

60

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา ธรณีวิทยา
รหัสวิชา ว 31111
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 1
ลาดับ หน่ วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
สาระสาคัญ
เวลา/ นา้ หนัก
ที่
การเรี ยนรู้ /ตัวชี้วดั
ชั่วโมง คะแนน
- โครงสร้างโลก
1 โครงสร้างของ ว 6.1 ม4/1
4
10
โลก
- เปลือกโลก
- แมนเทิล
- แก่นโลก
ว 6.1 ม4/2
- กระบวนการที่เกิดจากการ
2 การเปลี่ยนแปลง
7
10
ทางธรณี วทิ ยา
กระทานอกเปลือกโลก
- กระบวนการที่เกิดขึ้นบนผิว
โลก
- กระบวนการที่เกิดภายใน
เปลือกโลก
ว 6.1 ม4/2
- แผ่นธรณี ภาค
3 ธรณี ภาค
7
10
- ทวีปเลื่อน
- มหาสมุทร
ว 6.1 ม4/3
- แผ่นดินไหว
4 ปรากฎการณ์
8
10
ทางธรณี วทิ ยา
ว 6.1 ม4/4
- ภูเขาไฟ
ว 6.1 ม4/5
- วัฏจักรของหิน
5 ลาดับชั้นหิ น
8
10
- หินและประเภทของหิ น
- ลาดับชั้นหิ น
ว 6.1 ม4/5
- ลาดับอายุทางธรณี วทิ ยา
6 ซากดึกดาบรรพ์
6
10
ว 6.1 ม4/6
- ซากดึกดาบรรพ์
- อายุของซากดึกดาบรรพ์
รวมคะแนนระหว่างเรียน
40
60
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชา ดาราศาสตร์ และอวกาศ รหัสวิชา ว 31112
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง/ ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

ลาดับ หน่ วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
สาระสาคัญ
ที่
การเรี ยนรู้ /ตัวชี้วดั
ว 7.1 ม4/1
- การเกิดและวิวฒั นาการของ
1 การเกิดและ
วิวฒั นาการของ
เอกภพ
เอกภพ กาแล็กซี
- การค้นพบและประเภทของ
กาแล็กซี
- พื้นฐานการดูดาว
ว 7.1 ม4/1
- กาเนิดระบบสุ ริยะ
2 ระบบสุ ริยะ
- ดวงอาทิตย์
- ดาวเคราะห์
- วิวฒั นาการของ
3 ดาวฤกษ์
ว 7.1 ม4/2
ดาวฤกษ์
- ความสว่างและอันดับความ
สว่างปรากฎของดาวฤกษ์
- สี และอุณหภูมิผวิ ของดาว
ฤกษ์
- กลุ่มดาวฤกษ์
ว 7.2 ม4/3
- ดาวเทียม
4 เทคโนโลยี
อวกาศ
ว 7.2 ม4/4
- ยานอวกาศ
ว 7.2 ม4/5
- กล้องโทรทรรศน์
- การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอวกาศ
รวมคะแนนระหว่างเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา/
ชั่วโมง
8

นา้ หนัก
คะแนน
15

8

15

12

15

12

15

60

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาชีววิทยาพืน้ ฐาน 2 รหัสวิชา ว 31105
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ชื่ อหน่ วยการ
มาตรฐาน/
เวลา นา้ หนัก
ที่
สาระสาคัญ
เรียนรู้
ผลการเรียนรู้
(ชั่วโมง) (คะแนน)
1 การรักษาดุลยภาพ ว 1.1 ม.4-6/1 ⌂ โครงสร้างของเซลล์
6
9
ของเซลล์
⌂ การลาเลียงของสารผ่านเซลล์
2. การรักษาดุลยภาพ ว 1.1 ม.4-6/2 ⌂ การรักษาดุลยภาพของร่ างกาย
8
12
ของสิ่ งมีชีวติ
ว 1.1 ม.4-6/3 ⌂ การรักษาดุลยภาพของพืช
ว 1.1 ม.4-6/4 ⌂ การรักษาดุลยภาพของสัตว์
⌂ การรักษาดุลยภาพในร่ างกายมนุษย์
⌂ การสร้างภูมิคุม้ กัน
3 การถ่ายทอด
ว 1.2 ม.4-6/1 ⌂ ลักษณะทางพันธุกรรม
16
24
ลักษณะทาง
⌂ ทฤษฎีการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม
พันธุกรรมของเมนเดล
⌂ โครงสร้างของยีนและสารพันธุกรรม
⌂ การแบ่งเซลล์
⌂ โครโมโซม : ตัวกาหนดชนิดของ
สิ่ งมีชีวติ
⌂ โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
⌂ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
ในมนุษย์
⌂ อิทธิพลของพันธุกรรมและ
สิ่ งแวดล้อมมีผลต่อลักษณะของ
สิ่ งมีชีวติ
⌂ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
4 เทคโนโลยีชีวภาพ ว 1.2 ม.4-6/2 ⌂ เทคโนโลยีชีวภาพ
3
4
⌂ ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ

โครงสร้ างรายวิชา (ต่ อ)
รายวิชาชีววิทยาพืน้ ฐาน 2
รหัสวิชา ว 31105
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐาน/
สาระสาคัญ
ผลการเรียนรู้
5 ความหลากหลาย
ว 1.2 ม.4-6/3 ⌂ ความหลากหลายทาง
ทางชีวภาพ
ชีวภาพ
⌂ การเกิดสปี ชีส์ใหม่
⌂ ความหลากหลายของ
สิ่ งมีชีวติ
6 คุณค่าของ
ว 1.2 ม.4-6/4 ⌂ คุณค่าของความ
ความหลากหลาย
หลากหลายทางชีวภาพ
ทางชีวภาพ
⌂ การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
รวมคะแนนระหว่างเรียน

ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา
นา้ หนัก
(ชั่วโมง) (คะแนน)
4
6

3

5

40

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาชีววิทยาพืน้ ฐาน 3
รหัสวิชา ว 31106
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
1 ระบบนิเวศ

2. ความสัมพันธ์ใน
ระบบนิเวศ

3 ประชากรและ
การเปลี่ยนแปลงใน
ระบบนิเวศ

4 ปัญหาการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และมลพิษ
สิ่ งแวดล้อม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2

มาตรฐาน/
สาระสาคัญ
ผลการเรียนรู้
ว 2.1 ม.4-6/1 ⌂ ระบบนิเวศ
⌂ ระบบนิเวศธรรมชาติ
⌂ ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น
⌂ ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ
ว 2.1 ม.4-6/1 ⌂ องค์ประกอบของระบบนิเวศ
⌂ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมกับสิ่ งมีชีวติ
⌂ ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ที่
อาศัยร่ วมกันในระบบนิเวศ
⌂ การถ่ายทอดพลังงานในระบบ
นิเวศ
⌂ การหมุนเวียนของสารและแร่
ธาตุต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
ว 2.1 ม.4-6/2 ⌂ประชากรและการเปลี่ยนแปลง
ว 2.1 ม.4-6/3 ขนาดประชากร
⌂ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สิ่ งมีชีวติ
⌂ ความสมดุลของระบบนิเวศ
⌂ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ว 2.2 ม.4-6/1 ⌂ ปัญหาการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
⌂ ปั ญหามลพิษสิ่ งแวดล้อม

เวลา
(ชั่วโมง)
9

นา้ หนัก
(คะแนน)
15

10

15

4

6

10

15

โครงสร้ างรายวิชา (ต่ อ)
รายวิชาชีววิทยาพืน้ ฐาน 3
รหัสวิชา ว 31106
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
จานวน 1.0 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2

มาตรฐาน/
สาระสาคัญ
ผลการเรียนรู้
5 ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ว 2.2 ม.4-6/1 ⌂ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมระดับโลก
โลก
⌂ การทาลายชั้นโอโซนของ
บรรยากาศ
⌂ ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
⌂ ปรากฏการณ์เอลนิโญ
⌂ ปรากฏการณ์ลานิญา
6 การจัดการ
ว 2.2 ม.4-6/2 ⌂ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ ว 2.2 ม.4-6/3 ⌂ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
และการอนุรักษ์
⌂ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม
⌂ การดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม
รวมคะแนนระหว่างเรียน

ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60: 20 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

เวลา
(ชั่วโมง)
3

นา้ หนัก
(คะแนน)
4

4

5

40

60

คาอธิบายรายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว 21101
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ สารวจ สังเกตและเปรี ยบเทียบรู ปร่ างของเซลล์สิ่งมีชีวติ เซลล์เดียวและหลายเซลล์
ส่ วนประกอบสาคัญและหน้าที่ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กระบวนการเคลื่อนที่ของสารผ่าน
เซลล์โดยการแพร่ และออสโมซี ส ปั จจัยที่จาเป็ นและความสาคัญของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชต่อ
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม กลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลาเลียงน้ าของพืช ระบบลาเลียงน้ าและอาหาร การ
สื บพันธุ์ของพืชแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชในการขยายพันธุ์ พฤติกรรมและการ
ตอบสนองของพืชต่อสิ่ งเร้า เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อขยายพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุ์และเพิม่ ผลผลิตพืช การจาแนกสาร
โดยใช้เนื้ อสารหรื อขนาดอนุ ภาคเป็ นเกณฑ์ และสมบัติของสารแต่ละกลุ่ม การเปลี่ยนสถานะของสารโดยใช้
แบบจาลองการจัดเรี ยงอนุภาคของสาร สารละลายกรด – เบส การตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและของดิน
ในท้องถิ่น วิธีเตรี ยมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็ นร้อยละ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงานของสาร
ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะและการละลายของสาร การใช้สารเคมีในชี วติ ประจาวัน โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานประกอบการ เกษตรกรอย่างถูกต้องและคุม้ ค่า ปลอดภัย รู ้วธิ ี ป้องกันและแก้ไข
อย่างถูกต้อง
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหาความรู ้
การแก้ปัญหามีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ใน
การดารงชี วติ และดูแลสิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
รหัสตัวชี้วดั
ว1.1 ม.1/1 ว1.1 ม.1/2 ว1.1 ม.1/3 ว1.1 ม.1/4 ว1.1 ม.1/5 ว1.1 ม.1/6
ว1.1 ม.1/7 ว1.1 ม.1/8 ว1.1 ม.1/9 ว1.1 ม.1/10 ว1.1 ม.1/11 ว1.1 ม.1/12
ว1.1 ม.1/13
ว3.1 ม.1/1 ว3.1 ม.1/2 ว3.1 ม.1/3 ว3.1 ม.1/4
ว3.2 ม.1/1 ว3.2 ม.1/2 ว3.2 ม.1/3
ว8.1 ม.1/1 ว8.1 ม.1/2 ว8.1 ม.1/3 ว8.1 ม.1/4 ว8.1 ม.1/5 ว8.1 ม.1/6
ว8.1 ม.1/7 ว8.1 ม.1/8 ว8.1 ม.1/9
รวม 29 ตัวชี้วดั

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว 21102
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ สารวจ สื บค้นข้อมูล และอธิ บายเกี่ยวกับปริ มาณสเกลาร์ ปริ มาณเวกเตอร์ ระยะทาง
การกระจัด อัตราเร็ ว และความเร็ วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ อุณหภูมิและการวัดอุ ณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อน
การดูดกลืนและการคายความร้อนโดยการแผ่รังสี สมดุลความร้อน ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร
และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิ ความชื้ น และความกดอากาศที่มีต่อผลปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ผลของลมฟ้าอากาศต่อการ
ดารงชีวิตของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นต่อการดารงชีวติ ของประชากรและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
จังหวัดชลบุรี การแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ ปัจจัยทางธรรมชาติ และการกระทาของมนุษย์
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รู โหว่โอโซน ผลของภาวะโลกร้อน และฝนกรดที่มีต่อสิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม ผลของการกัดเซาะ การชะล้างพังทลาย การกัดกร่ อน การพัดพา การทับถม การเคลื่อนของเปลือก
โลกต่อกระบวนการยกตัว ยุบตัว การคดโค้งโก่งงอ การผุพงั การพัดพา การทับถมของภูมิประเทศในท้องถิ่น
จังหวัดชลบุรี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหาความรู ้
การแก้ปัญหามีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ใน
การดารงชี วติ และดูแลสิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
รหัสตัวชี้วดั
ว4.1 ม.1/1 ว4.1 ม.1/2
ว5.1 ม.1/1 ว5.1 ม.1/2
ว6.1 ม.1/1 ว6.1 ม.1/2
ว6.1 ม.1/7
ว8.1 ม.1/1 ว8.1 ม.1/2
ว8.1 ม.1/7 ว8.1 ม.1/8
รวม 22 ตัวชี้วดั

ว5.1 ม.1/3 ว5.1 ม.1/4
ว6.1 ม.1/3 ว6.1 ม.1/4
ว8.1 ม.1/3 ว8.1 ม.1/4
ว8.1 ม.1/9

ว6.1 ม.1/5 ว6.1 ม.1/6
ว8.1 ม.1/5

ว8.1 ม.1/6

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว 20201 รายวิชา วิทยาศาสตร์ เพิม่ เติม 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ สารวจ ตรวจสอบและทดลองการใช้เครื่ องมือและหน่วยในการวัดปริ มาตร
ต่าง ๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและลักษณะนิสัยการทางานของนักวิทยาศาสตร์
โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การ
สื บค้นข้อมูลและการอภิปราย มาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู ้ที่ได้
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดารงชีวิต สามารถสื่ อสารทั้งที่เรี ยนรู ้ มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ว 8.1 (ม 1/1) ว 8.1 (ม 1/2) ว 8.1 (ม 1/3) ว 8.1 (ม 1/4) ว 8.1 (ม 1/5) ว 8.1 (ม 1/6 )
ว 8.1 (ม 1/7) ว 8.1 (ม 1/8) ว 8.1 (ม 1/9)
รวม 9 ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว 20202 รายวิชา วิทยาศาสตร์ เพิม่ เติม 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ สารวจ ตรวจสอบ การวางแผนและการคิดประดิษฐ์ชิ้นงาน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหาความรู ้
การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย มาคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู ้ที่ได้
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดารงชีวิต สามารถสื่ อสารทั้งที่เรี ยนรู ้ มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
รหัสตัวชี้วดั
ว 8.1 (ม 1/1) ว 8.1 (ม 1/2) ว 8.1 (ม 1/3) ว 8.1 (ม 1/4) ว 8.1 (ม 1/5) ว 8.1 (ม 1/6 )
ว 8.1 (ม 1/7) ว 8.1 (ม 1/8) ว 8.1 (ม 1/9)
รวม 9 ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว 31101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน (ฟิ สิ กส์ พืน้ ฐาน 1) กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห์ สารวจ ตรวจสอบ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ การ
เคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกส์อย่างง่าย สนามของแรง สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า สนาม
โน้มถ่วง คลื่นกล องค์ประกอบของคลื่น สมบัติของคลื่น เสี ยงและการได้ยนิ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
กัมมันตภาพรังสี รังสี กบั มนุษย์ และพลังงานนิวเคลียร์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู ้ การแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย
เพื่อเกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจนา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ว 4.1 ม.4/1
ว 4.2 ม.4/1
ว 5.1 ม.4/1
ว 5.1 ม.4/7
ว 8.1 ม.4/1
ว 8.1 ม.4/7

ว 4.1 ม.4/2
ว 4.2 ม.4/2
ว 5.1 ม.4/2
ว 5.1 ม.4/8
ว 8.1 ม.4/2
ว 8.1 ม.4/8

ว 4.1 ม.4/3
ว 4.2 ม.4/3
ว 5.1 ม.4/3
ว 5.1 ม.4/9
ว 8.1 ม.4/3
ว 8.1 ม.4/9

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ว 4.1 ม.4/4
ว 5.1 ม.4/4

ว 5.1 ม.4/5

ว 5.1 ม.4/6

ว 8.1 ม.4/4
ว 8.1 ม.4/10

ว 8.1 ม.4/5
ว 8.1 ม.4/11

ว 8.1 ม.4/6
ว 8.1 ม.4/12

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
ซื่อสัตย์สุจริ ต
มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้
อยูอ่ ย่างพอเพียง
มุ่งมัน่ ในการทางาน
รักความเป็ นไทย
มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว 31104 รายวิชาวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน (ชีววิทยา 1)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างของเซลล์ การลาเลียงสารผ่านเซลล์ การรักษาดุลยภาพของร่ างกาย พืช สัตว์
ในร่ างกายมนุษย์ การสร้างภูมิคุม้ กัน ลักษณะทางพันธุ กรรม ทฤษฎีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมของเมน
เดล โครงสร้างของยีนและสารพันธุ กรรม การแบ่งเซลล์ โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
การกาหนดลักษณะทางพันธุ กรรมในมนุษย์ อิทธิ พลของพันธุ กรรมและสิ่ งแวดล้อมต่อลักษณะของสิ่ งมีชีวติ
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุ กรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดสปี ชีส์ใหม่ ความ
หลากหลายของสิ่ งมีชีวติ คุณค่าและการอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศธรรมชาติ ระบบนิเวศที่
มนุษย์สร้างขึ้น ความหลากหลายของระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมกับสิ่ งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ที่อาศัยร่ วมกันในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานใน
ระบบนิเวศ การหมุนเวียนของสารและแร่ ธาตุต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ประชากรและ การเปลี่ยนแปลงขนาด
ประชากร การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ ความสมดุลของระบบนิ เวศรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ปัญหา
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหามลพิษสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมระดับโลก การทาลายชั้นโอโซนของ
บรรยากาศ ปรากฏการณ์เรื อนกระจก เอลนิโญ ลานิญา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล
การสารวจตรวจสอบ การทดลอง การแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวติ ของ
ตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ คิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม
ตัวชี้วดั
ว 1.1 ม.4-6/1 - 4
ว 2.1 ม.4-6/1 – 3

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

ว 1.2 ม.4-6 /1-4
ว 2.2 ม.4-6/1-3

ว 8.1 ม.4 – 6 /1 – 6

1.
2.
3.
4.
5.

ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว 31105 รายวิชา วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน (ชีววิทยา 2 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.0 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างของเซลล์ การลาเลียงสารผ่านเซลล์ การรักษาดุลยภาพของร่ างกาย พืช สัตว์
ในร่ างกายมนุษย์ การสร้างภูมิคุม้ กัน ลักษณะทางพันธุ กรรม ทฤษฎีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมของเมน
เดล โครงสร้างของยีนและสารพันธุ กรรม การแบ่งเซลล์ โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
การกาหนดลักษณะทางพันธุ กรรมในมนุษย์ อิทธิ พลของพันธุ กรรมและสิ่ งแวดล้อมต่อลักษณะของสิ่ งมีชีวติ
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดสปี ชีส์ใหม่ ความ
หลากหลายของสิ่ งมีชีวติ คุณค่าและการอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล
การสารวจตรวจสอบ การทดลอง การแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวติ ของ
ตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ คิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม
ตัวชี้วดั
ว 1.1 ม. 4-6/1 - 4
ว 1.2 ม.4-6 /1-4
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ว 8.1 ม.4 – 6 /1 – 6

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว 31106 รายวิชา วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน (ชีววิทยา 3)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ ระบบนิเวศธรรมชาติ ระบบนิ เวศที่มนุษย์สร้างขึ้น ความหลากหลายของระบบนิเวศ
องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับสิ่ งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ที่
อาศัยร่ วมกันในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ การหมุนเวียนของสารและแร่ ธาตุต่าง ๆ ใน
ระบบนิเวศ ประชากรและการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวติ ความสมดุล
ของระบบนิเวศและรักษาสมดุลของระบบนิ เวศ ปั ญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหามลพิษสิ่ งแวดล้อม
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมระดับโลก การทาลายชั้นโอโซนของบรรยากาศ ปรากฏการณ์เรื อนกระจก เอลนิ โญ ลานิญา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและการดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล
การสารวจตรวจสอบ การทดลอง การแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวติ ของ
ตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ คิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม
ตัวชี้วดั
ว 2.1 ม. 4-6/1 - 3

ว 2.2 ม.4-6 /1-3

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ว 8.1 ม.4 – 6 /1 – 6

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว 30221
วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เรียนที่ 1

รายวิชา เคมี 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต

ภาค

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาวิเคราะห์ ศึกษาวิเคราะห์ สารวจตรวจสอบ อธิบาย สื บค้นข้อมูล อภิปราย สังเกต นาเสนอ
เปรี ยบเทียบ และทดลอง แบบจาลองอะตอมของดอลตัน แบบจาลองอะตอมของทอมสัน แบบจาลองอะตอม
ของรัทเทอร์ฟอร์ด อนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป คลื่นและสมบัติของคลื่นแสง
สเปกตรัม สเปกตรัมของธาตุและสารประกอบ แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
วิวฒั นาการของการสร้างตารางธาตุ สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ ขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลังงานไอ
ออไนเซซัน อิเล็กโทรเนกาติวติ ี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลวและจุดเดือด เลขออกซิเดชัน พันธะเคมี
พันธะไอออนิก การเกิดพันธะ
ไอออนิก โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก การเขียนสู ตรและเรี ยกชื่อสารประกอบไอออนิก พลังงานกับ
การเกิดสารประกอบไอออนิ ก สมบัติสารประกอบไออนิ ก ปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ การเกิดพันธะโคเวเลนต์ ชนิ ดของพันธะโคเวเลนต์ โมเลกุลที่ไม่เป็ นไปตามกฎออก
เตต การเขียนสู ตรและเรี ยกชื่อสารโคเวเลนต์ ความยาวพันธะ และพลังงานพันธะ แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์
รู ปร่ างโมเลกุล สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
โคเวเลนต์ สารโครงผลึกร่ างตาข่าย พันธะโลหะ สมบัติของโลหะ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหาความรู ้
การแก้ปัญหามีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นา
ความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รหัสตัวชี้วดั
ว 3.1 ม.4/1
รวม 5 ตัวชี้วดั

ว 3.1 ม.4/2

ว 3.1 ม.4/3

ว 3.1 ม.4/4

ว 3.1 ม.4/5

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว 30222
วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เรียนที่ 2

รายวิชา เคมี 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต

ภาค

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาวิเคราะห์ ศึกษาวิเคราะห์ สารวจตรวจสอบ อธิบาย สื บค้นข้อมูล อภิปราย สังเกต นาเสนอ
เปรี ยบเทียบ และทดลอง สมบัติของธาตุและสารประกอบ สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ ปฏิกิริยา
ของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA และ IIA ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ VIIA
ตาแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ธาตุแทรนซิ ซนั สมบัติของธาตุแทรนซิซนั สารประกอบของธาตุแท
รนซิ ซนั สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิ ซนั ธาตุก่ ึงโลหะ ธาตุกมั ตรังสี การเกิดกัมมันตภาพรังสี การ
สลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจสอบสารกัมมันตรังสี และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารกัมมันตรังสี การทานายตาแหน่งของสมบัติของธาตุในตารางธาตุ ตุและสารประกอบในสิ่ งมีชีวติ และ
สิ่ งแวดล้อม ปริ มาณสารสัมพันธ์ มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล จานวนโมลกับมวลของสาร ปริ มาตรต่อโม
ลของแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนโมเลกุล อนุ ภาค มวลและปริ มาตรของแก๊ส สารละลาย ความเข้มข้น
ของสารละลาย การเตรี ยมสารละลาย สมบัติบางประการของสารละลาย
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหาความรู ้
การแก้ปัญหามีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูล และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นา
ความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ว 3.1 ม.4/1
ว 3.1 ม.4/2
ว 3.1 ม.4/3
ว 3.1 ม.4/4 ว 3.1 ม.4/5
รวม 5 ตัวชี้วดั

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว 31111
รายวิชา วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน (ธรณีวิทยา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างทางธรณี ของโลก แผ่นเปลือกโลก การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกผลการ
เคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี การหาอายุของหิ น ลักษณะและอายุของซากดึดดาบรรพ์
เปรี ยบเทียบลาดับชั้นหิ นและอายุหินเพื่อศึกษาความเป็ นมาของโลก
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การสารวจ ตรวจสอบ การสังเกต
การสื บค้นข้อมูล การออกแบบวางแผนลงมือปฏิบตั ิ และการอภิปรายสรุ ปเพื่อเสริ มสร้าง
เจตคติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจนา
ความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวิต มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมมีจิตสานึกในการอนุ รักษ์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วดั
ว6.1 ม.4/1 ว6.1 ม.4/2 ว6.1 ม.4/3 ว6.1 ม.4/4 ว6.1 ม.4/5 ว6.1 ม.4/6
ว8.1 ม.4/1 ว8.1 ม.4/2 ว8.1 ม.4/3 ว8.1 ม.4/4 ว8.1 ม.4/5 ว8.1 ม.4/6
ว8.1 ม.4/7 ว8.1 ม.4/8 ว8.1 ม.4/9 ว8.1 ม.4/10 ว8.1 ม.4/11 ว8.1/ ม.4/12
รวม 18 ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว 32112 รายวิชา วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐาน (ดวงดาวและอวกาศ) กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา วิเคราะห์ การเกิดและวิวฒั นาการของระบบสุ ริยะ กาแลกซี และเอกภพ พลังงานของ
ดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาฟิ วชัน ตาแหน่งของโลกในระบบสุ ริยะ กาแลกซี และเอกภพการใช้เทคโนโลยีอวกาศใน
การศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกและในอวกาศ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การสารวจตรวจสอบ
การสังเกต การสื บค้นข้อมูล การออกแบบวางแผนลงมือปฏิบตั ิ และการอภิปรายสรุ ปเพื่อเสริ มสร้าง
เจตคติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจนา
ความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวิต มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมมีจิตสานึกในการอนุ รักษ์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วดั
ว7.1 ม.4/1 ว7.1 ม.4/2
ว7.2 ม.4/3 ว7.2 ม.4/4 ว7.2 ม.4/5
ว8.1 ม.4/1 ว8.1 ม.4/2 ว8.1 ม.4/3 ว8.1 ม.4/4 ว8.1 ม.4/5 ว8.1 ม.4/6
ว8.1 ม.4/7 ว8.1 ม.4/8 ว8.1 ม.4/9 ว8.1 ม.4/10 ว8.1 ม.4/11 ว8.1 ม.4/12
รวม 17 ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
3. มีวนิ ยั
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
7. รักความเป็ นไทย

2.
4.
6.
8.

ซื่อสัตย์สุจริ ต
ใฝ่ เรี ยนรู ้
มุ่งมัน่ ในการทางาน
มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว30201
รายวิชา ฟิ สิ กส์ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 60 ชั่วโมง /ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห์ สารวจ ตรวจสอบ เกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของวิชาฟิ สิ กส์ การบันทึกข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฟิ สิ กส์กบั ศาสตร์ สาขาอื่น ๆ ปริ มาณทางกายภาพ การใช้หน่วยในระบบเอส
ไอ ปริ มาณสเกลาร์ ปริ มาณเวกเตอร์ ความเคลื่อนที่ในการวัด เลขนัยสาคัญ การหาเวกเตอร์ลพั ธ์ การเคลื่อนที่ใน
1 มิติ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน น้ าหนัก แรงดึงดูดระหว่างมวล
จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์ถ่วง แรงเสี ยดทาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การ
เคลื่อนที่แบบซิมเปิ ลฮาร์มอนิก
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู ้
การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย
เพื่อเกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ว 4.1 ม.4/1
ว 4.2 ม.4/1
ว 8.1 ม.4/1
ว 8.1 ม.4/7

ว 4.2 ม.4/2
ว 8.1 ม.4/2
ว 8.1 ม.4/8

ว 4.2 ม.4/3
ว 8.1 ม.4/3
ว 8.1 ม.4/9

รวม 16 ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ว 8.1 ม.4/4
ว 8.1 ม.4/10

ว 8.1 ม.4/5
ว 8.1 ม.4/11

ว 8.1 ม.4/6
ว 8.1 ม.4/12

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว30202
รายวิชา ฟิ สิ กส์ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับงาน กาลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมการระเบิด
การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุน่
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู ้ การแก้ปัญหา มี
ความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย
เพื่อเกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ว 4.1 ม.4/1
ว 4.2 ม.4/1
ว 8.1 ม.4/1
ว 8.1 ม.4/2 ว 8.1 ม.4/3 ว 8.1 ม.4/4
ว 8.1 ม.4/5
ว 8.1 ม.4/6
ว 8.1 ม.4/7
ว 8.1 ม.4/8 ว 8.1 ม.4/9 ว 8.1 ม.4/10 ว 8.1 ม.4/11 ว 8.1 ม.4/12
รวม 14 ตัวชี้วดั
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว 30221
รายวิชา ชีววิทยา 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห์สารวจตรวจสอบ อธิบาย สื บค้นข้อมูล อภิปราย สังเกต นาเสนอเปรี ยบเทียบและทดลอง
ธรรมชาติของสิ่ งมีชีวติ สิ่ งมีชีวติ คืออะไร ชีววิทยาคืออะไร ชีววิทยากับการดารงชีวิตและชีวจริ ยธรรม การศึกษา
ชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ เคมีพ้นื ฐานของสิ่ งมีชีวติ สารอนินทรี ย ์ สารอินทรี ย ์ ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของ
สิ่ งมีชีวติ ทฤษฎีของเซลล์และโครงสร้างของเซลล์ ดุลยภาพของเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิ ส การแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซิส การแปรสภาพของเซลล์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู ้
การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย
เพือ่ เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการตัดสิ นใจ นา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ว 1.1 ม.4/1
ว 8.1 ม.4/1
ว 8.1 ม.4/7
รวม 14 ตัวชี้วดั

ว 1.1 ม.4/2
ว 8.1 ม.4/2
ว 8.1 ม.4/8

ว 8.1 ม.4/3
ว 8.1 ม.4/9

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง

ว 8.1 ม.4/4
ว 8.1 ม.4/10

ว 8.1 ม.4/5
ว 8.1 ม.4/11

ว 8.1 ม.4/6
ว 8.1 ม.4/12

6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ว 30222
รายวิชา ชีววิทยา 2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 60 ชั่วโมง/ ภาคเรียน
จานวน 1.5 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะห์สารวจตรวจสอบ อธิบาย สื บค้นข้อมูล อภิปราย สังเกต นาเสนอเปรี ยบเทียบและ
ทดลอง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน อาหารและ
การย่อยอาหารของจุลินทรี ย ์ การย่อยอาหารของสัตว์ การย่อยอาหารของคน การสลายสารอาหารระดับเซลล์
การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิ เจน การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิ เจน การ
รักษาดุลยภาพในร่ างกาย ระบบหายใจกับรักษาดุลยภาพของร่ างกาย โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของ
สิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวและของสัตว์ โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลย
ของร่ างกาย การขับถ่ายของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว การขับถ่ายของสัตว์
การขับถ่ายของสัตว์ การขับถ่ายของคน ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลือง กับการรักษาดุลยภาพของร่ างกาย
การลาเลียงสารในร่ างกายของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวและของสัตว์ การลาเลียงสารในร่ างกายของคน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู ้
การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสื บค้นข้อมูลและการอภิปราย
เพื่อเกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ มีความสามารถใน
การตัดสิ นใจ นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วดั
ว 1.1 ม.4/3 ว 1.1 ม.4/4
ว 8.1 ม.4/1 ว 8.1 ม.4/2
ว 8.1 ม.4/7 ว 8.1 ม.4/8
รวม 14 ตัวชี้วดั

ว 8.1 ม.4/3
ว 8.1 ม.4/9

ว 8.1 ม.4/4
ว 8.1 ม.4/10

ว 8.1 ม.4/5
ว 8.1 ม.4/11

ว 8.1 ม.4/6
ว 8.1 ม.4/12

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

