
รายละเอียดวิชา

วิชา  วิทยาศาสตร 3, ,                         รหัสวิชา ว22101 , ,  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2                                            ภาคเรียนที่ 1 / 2557           ครูผูสอน  ม.เอกณัฐ, มิสหทัยรัตน, 

, , , , , , , , , ,  มิสดวงใจ

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  ระบบตาง ๆ ของมนุษย

     1.1 ระบบยอยอาหาร

     1.2 ระบบไหลเวียนเลือด

     1.3 ระบบหายใจ

     1.4 ระบบกำจัดของเสีย

     1.5 ระบบประสาท

     1.6 พฤติกรรมตอบสนองของมนุษย

           ตอส่ิงเรา

     1.7 ระบบสืบพันธุ

     1.8 ความสัมพันธระหวางระบบ

           ตาง ๆ ในรางกาย

     1.9 การเสริมสรางคุณภาพชีวิต

     1.10 สารเสพติดกับการปองกัน

ว 1.1

ว 8.1

ม.2/1 อธิบายโครงสรางและการทำงานของระบบ ยอยอาหาร

          ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบขับถาย  ระบบ

          สืบพันธุของมนุษยและสัตวรวมทั้งระบบประสาทของมนุษย

ม.2/2 อธิบายความสัมพันธของระบบตาง ๆ ของมนุษยและนำ

          ความรูไปใชประโยชน

ม.2/3 สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษยและสัตวที่ตอบสนอง

          ตอส่ิงเราภายนอกและภายใน

ม.2/6 อภิปรายผลของสารเสพติดตอระบบตาง ๆ ของรางกาย และ

          แนวทางในการปองกันตนเอง

ม.2/4 รวบรวมขอมูล จัดกระทำขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

ม.2/5 วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับ

          ขอสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐานและความ

          ผิดปกติของขอมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

ม.2/6 สรางแบบจำลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของ

          การสำรวจตรวจสอบ

ม.2/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบคนควา

          เพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือได และ

          ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบเม่ือมีขอมูลและ

          ประจักษพยานใหมเพิ่มข้ึนหรือโตแยงจากเดิม

2. ระบบตาง ๆ ของสัตว ว 1.1

ว 8.1

ม.2/1 อธิบายโครงสรางและการทำงานของระบบ ยอยอาหาร

          ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบขับถาย  ระบบ

          สืบพันธุของมนุษยและสัตวรวมทั้งระบบประสาทของมนุษย

ม.2/3 สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษยและสัตวที่ตอบสนอง

          ตอส่ิงเราภายนอกและภายใน

ม.2/4 รวบรวมขอมูล จัดกระทำขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

ม.2/5 วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับ

          ขอสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐานและความ

          ผิดปกติของขอมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

ม.2/6 สรางแบบจำลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของ

          การสำรวจตรวจสอบ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. (ตอ) ว 8.1 ม.2/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบคนควา

          เพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือได และ

          ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบเม่ือมีขอมูลและ

          ประจักษพยานใหมเพิ่มข้ึนหรือโตแยงจากเดิม

3. เทคโนโลยีชีวภาพ ว 1.1

ว 8.1

ม.2/4 อธิบายหลักการและผลของการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการ

          ขยายพันธุ ปรับปรุงพันธุ และเพิ่มผลผลิตของสัตว และ

          นำความรูไปใชประโยชน

ม.2/5 วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับ

          ขอสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐานและความ

          ผิดปกติของขอมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

4. อาหารกับการดำรงชีวิต ว 1.1

ว 8.1

ม.2/5 ทดลอง วิเคราะห และอธิบายสารอาหารในอาหารมีปริมาณ

          พลังงานและสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

ม.2/1 ต้ังคำถามที่กำหนดประเด็น หรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจ 

          ตรวจสอบหรือศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจไดอยางครอบคลุม

          และเชื่อถือได

ม.2/2 สรางสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบไดและวางแผนการ

          สำรวจ ตรวจสอบหลาย ๆ วิธี

ม.2/3 เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิง

          คุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใชวัสดุและ

          เครื่องมือที่เหมาะสม

ม.2/4 รวบรวมขอมูล จัดกระทำขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

ม.2/5 วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับ

          ขอสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐานและความ

          ผิดปกติของขอมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

ม.2/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบคนควา

          เพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือได และ

          ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบเม่ือมีขอมูลและ

          ประจักษพยานใหมเพิ่มข้ึนหรือโตแยงจากเดิม

5. ธาตุและสารประกอบ ว 3.1

ว 8.1

ม.2/1 สำรวจและอธิบายองคประกอบสมบัติของธาตุและ

          สารประกอบ

ม.2/2 สืบคนขอมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ

          ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสีและนำความรูไปใช

          ประโยชน

ม.2/3 เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิง

          คุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใชวัสดุและ

          เครื่องมือที่เหมาะสม

ม.2/4 รวบรวมขอมูล จัดกระทำขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

ม.2/5 วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับ

          ขอสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐานและความ

          ผิดปกติของขอมูลจากการสำรวจตรวจสอบ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5. (ตอ) ว 8.1 ม.2/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบคนควา

          เพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือได และ

          ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบเม่ือมีขอมูลและ

          ประจักษพยานใหมเพิ่มข้ึนหรือโตแยงจากเดิม

6. การแยกสาร ว 3.1

ว 8.1

ม.2/3 ทดลองและอธิบายการหลักการแยกสารดวยวิธีการกรอง

          การตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟ และ

          นำความรูไปใชประโยชน

ม.2/4 รวบรวมขอมูล จัดกระทำขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

ม.2/5 วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับ

          ขอสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐานและความ

          ผิดปกติของขอมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

ม.2/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบคนควา

          เพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือได และ

          ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบเม่ือมีขอมูลและ

          ประจักษพยานใหมเพิ่มข้ึนหรือโตแยงจากเดิม

7. การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิด

    ปฏิกิริยาเคมี

ว 3.2

ว 8.1

ม.2/1 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงาน

          เม่ือสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอธิบายปจจัยที่มีผลตอการ

          เกิดปฏิกิริยาเคมี

ม.2/2 ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสาร

          ตาง ๆ และนำความรูไปใชประโยชน

ม.2/3 สืบคนขอมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีตอ 

          ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม

ม.2/4 สืบคนขอมูลและอธิบายการใชสารเคมีอยางถูกตอง ปลอดภัย  

          วิธีการปองกันและแกไขอันตรายที่เกิดข้ึนจากการใชสารเคมี

ม.2/4 รวบรวมขอมูล จัดกระทำขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

ม.2/5 วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับ

          ขอสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐานและความ

          ผิดปกติของขอมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

ม.2/7 สรางคำถามที่นำไปสูการสำรวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวของ

          และนำความรูที่ไดไปใชในสถานการณใหม หรืออธิบายเกี่ยว

          กับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให

          ผูอื่นเขาใจ

ม.2/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบคนควา

          เพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือได และ

          ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบเม่ือมีขอมูลและ

          ประจักษพยานใหมเพิ่มข้ึนหรือโตแยงจากเดิม

ม.2/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ

          แนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานใหผูอื่น

          เขาใจ
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การวัดและประเมินผล

, คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. สอบยอย

2. ผลงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินผลงาน

25 ว 1.1 ม.2/1-3,6

ว 8.1 ม.2/4-6,8

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 1.1 ม.2/1- 6

ว 8.1 ม.2/1-5,8

3. หลังกลางภาค 1. สอบยอย

2. ผลงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินผลงาน

25 ว 3.1 ม.2/1 -2

ว 8.1 ม.2/3-5,8

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 3.1 ม.2/1-3

ว 3.2 ม.2/1-4

ว 8.1 ม2./4,5,7-9

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

1. ผลงาน แบบประเมินการอาน คิด 

วิเคราะหและเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย[ [                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต[ [ [

3.   มีวินัย[ [ [ [ [ [ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง [ [ [ [ [ 6.   มุงม่ันในการทำงาน[ [

7.   รักความเปนไทย[ [ [ [ [ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข[ [ [ [ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร[ [ [ [ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา[ [ [ [ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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