
รายละเอียดวิชา

วิชา  วิทยาศาสตร 5, ,                         รหัสวิชา ว23101 , ,  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                                            ภาคเรียนที่ 1 / 2557                 ครูผูสอน    ม.ปราโมทย  อาจธินาค

, , , , , , , , ,

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. พันธุกรรมและความหลากหลายของ

    ส่ิงมีชีวิต

    1.1 การถายทอดลักษณะทาง

          พันธุกรรม

    1.2 ความผิดปกติที่เกิดจากการ

          ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

    1.3 กฎของเมนเดล

    1.4 ลักษณะพันธุแทกับพันทาง

    1.5 ความหลากหลายของพืชและสัตว

          ในทองถิ่น

    1.6 ความกาวหนาและผลของ

          เทคโนโลยีชีวภาพ

ว 1.2

ว 8.1

ม.3/1 สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหนวยพันธุกรรม

          หรือ ยีน นิวเคลียส

ม.3/2 อธิบายความสำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และ

          กระบวนการถายทอด

ม.3/3 อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีน

          และโครโมโซมและนำความรูไปใชประโยชน

ม 3/4 สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นที่

          ทำใหส่ิงมีชีวิตดำรงชีวิตอยูไดอยางสมดุล

ม 3/5 อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอมนุษย สัตว 

          พืช และส่ิงแวดลอม

ม 3/6 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอการดำรงชีวิตของมนุษย 

          และส่ิงแวดลอม

ม.3/1 ต้ังคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจ

          ตรวจสอบ  หรือศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจไดอยางครอบคลุม

          และเชื่อถือได

ม.3/2 สรางสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบไดและวางแผนการ

          สำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี

ม.3/3 เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิง

          คุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรงและปลอดภัย  โดยใชวัสดุและ

          เครื่องมือที่เหมาะสม

ม.3/4 รวบรวมขอมูล จัดกระทำขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

ม.3/5 วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับ

          ขอสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐานและความ

          ผิดปกติของขอมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

2. ชีวิตกับระบบนิเวศส่ิงแวดลอม และ

    ทรัพยากรตามธรรมชาติ

    2.1 ระบบนิเวศ

    2.2 ส่ิงแวดลอม และทรัพยากร

          ธรรมชาติ

    2.3 การใชทรัพยากรธรรมชาติตาม

          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ว 2.1 ม.3/1 สำรวจระบบนิเวศตางๆในทองถิ่นและอธิบายความสัมพันธ

          ขององคประกอบในระบบนิเวศ

ม.3/2 วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของการถายทอดพลังงาน

          ของส่ิงมีชีวิตในรูปของโซอาหาร และสายใยอาหาร

ม.3/3 อธิบายวัฏจักรน้ำ วัฏจักรคารบอน และความสำคัญที่มีตอ

          ระบบนิเวศ

ม.3/4 อธิบายปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร

          ในระบบนิเวศ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. (ตอ) ว 2.2

ว 8.1

ม.3/1 วิเคราะหสภาพปญหาส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติใน

          ทองถิ่น และเสนอแนวทางในการแกปญหา

ม.3/2 อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ม.3/3 อภิปรายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

ม.3/4 วิเคราะหและอธิบายการใชทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญา

          เศรษฐกิจพอเพียง

ม.3/5 อภิปรายปญหาส่ิงแวดลอมและเสนอแนะแนวทางการ

          แกปญหา

ม.3/6 อภิปรายและมีสวนรวมในการดูแลและอนุรักษส่ิงแวดลอมใน

          ทองถิ่นอยางยั่งยืน

ม.3/1 ต้ังคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจ

          ตรวจสอบ  หรือศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจไดอยางครอบคลุม

          และเชื่อถือได

ม.3/2 สรางสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบไดและวางแผนการ

          สำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี

ม.3/3 เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิง

          คุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรงและปลอดภัย  โดยใชวัสดุและ

          เครื่องมือที่เหมาะสม

ม.3/4 รวบรวมขอมูล จัดกระทำขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

ม.3/5 วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับ

          ขอสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐานและความ

          ผิดปกติของขอมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

3. ไฟฟา

    3.1 การผลิตกระแสไฟฟา

    3.2 ความสัมพันธระหวางความ

          ตางศักยไฟฟา กระแสไฟฟา และ

          ความตานทานไฟฟา

    3.3 เครื่องใชไฟฟา

    3.4 การคำนวณคาไฟฟา

    3.5 วงจรไฟฟาในบาน

ว 5.1

ว 8.1

ม.3/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางความตางศักย 

          กระแสไฟฟา ความตานทาน และนำความรูไปใชประโยชน

ม.3/3 คำนวณพลังงานไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา

ม.3/4 สังเกตและอภิปรายการตอวงจรไฟฟาในบานอยางถูกตอง

          ปลอดภัย และประหยัด

ม.3/6 สรางแบบจำลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของ

          การสำรวจตรวจสอบ

ม.3/7 สรางคำถามที่นำไปสูการสำรวจตรวจสอบ  ในเรื่องที่

          เกี่ยวของ และนำความรูที่ไดไปใชในสถานการณใหมหรือ

          อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือ

          ชิ้นงานใหผูอื่นเขาใจ

ม.3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต  การสำรวจ ตรวจสอบ

          คนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือได  

          และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบ เม่ือมีขอมูลและ

          ประจักษพยานใหมเพิ่มข้ึนหรือโตแยงจากเดิม

ม.3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ

          แนวคิด  กระบวนการ  และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให

          ผูอื่นเขาใจ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4. อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

    4.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

          อิเล็กทรอนิกส 

    4.2 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

    4.3 วงจรอิเล็กทรอนิกส

ว 5.1

ว 8.1

ม.3/5 อธิบายตัวตานทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร และทดลองตอวงจร

          อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนที่มีทรานซิสเตอร

ม.3/6 สรางแบบจำลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของ

          การสำรวจตรวจสอบ

ม.3/7 สรางคำถามที่นำไปสูการสำรวจตรวจสอบ  ในเรื่องที่

          เกี่ยวของ และนำความรูที่ไดไปใชในสถานการณใหมหรือ

          อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือ

          ชิ้นงานใหผูอื่นเขาใจ

ม.3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต  การสำรวจ ตรวจสอบ

          คนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือได  

          และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบ เม่ือมีขอมูลและ

          ประจักษพยานใหมเพิ่มข้ึนหรือโตแยงจากเดิม

ม.3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ

          แนวคิด  กระบวนการ  และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให

          ผูอื่นเขาใจ

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. สมุดจดคำศัพท (ไมนอยกวา 

    60 คำ งานเด่ียว)

2. แผนภูมิสายใยอาหาร 

    (งานกลุม กลุมละ 2 คน)

3. วิเคราะหขาววิทยาศาสตร 

จำนวน 10 ขาว (งานเด่ียว)

1. แบบประเมินผลงาน

2. แบบบันทึกการสงงาน

10

10

5

ว 1.2 ม.3/1-6

ว 2.1 ม.3/1-4

ว 2.2 ม.3/1-6

ว 8.1 ม.3/1-5

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 1.2 ม.3/1-6

ว 2.1 ม.3/1-4

ว 2.2 ม.3/1-6

3. หลังกลางภาค 1. สมุดจดคำศัพท (ไมนอยกวา 

60 คำ งานเด่ียว)

2. รายงานอิเล็กทรอนิกส 

    (งานเด่ียว)

3. สมุดงาน

1. แบบประเมินผลงาน

2. แบบบันทึกการสงงาน

25 ว 5.1 ม.3/2-5

ว 8.1 ม.3/6-9

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 5.1 ม.3/2-5
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

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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