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โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ว 20202 รายวิชา วิทย์กับความงาม  สาระเพิ่มเติม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 1.๐ หน่วยกิต  เวลาเรียน 40 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นางสาวพรศรี  ณ นคร  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 256๕ 

 
คำอธิบายรายวิชา 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามที่สมวัยและปัจจัยที่มีผลต่อความงาม การดูแล

ความงามและการเลือกใช้เครื่องสำอาง  เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อความงาม
และสุขภาพ เทคโนโลยีเพื่อความงามและสุขภาพ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 
1. อธิบายส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เก่ียวข้องกับความงาม และแนวทางในการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

2. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบและอธิบายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเก่ียวกับความงามประเภทต่างๆ 

3. สืบค้นข้อมูลและสำรวจตรวจสอบภูมิปัญญาไทยที่เก่ียวกับความงาม  

4. นำความรู้ไปใช้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเก่ียวกับความงามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

5. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานเก่ียวกับความงามอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

 
รวมท้ังหมด   5   ผลการเรียนรู้ 
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กำหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน 

ผลการเรียนรู้ จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ช้ินงาน คะแนน 

1 มนุษย์กับความงาม 1. อธิบายส่วนต่างๆ 
ของร่างกายที่
เก่ียวข้องกับความงาม 
และแนวทางในการ
ดูแลอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2 กิจกรรม 1.1 5 
2 ความงามตามธรรมชาติที่

สมวัย 
2 ชิ้นงาน 

การสอบ 
5 
5 

3 การดูแล รักษาความงามตาม
ธรรมชาติ 

2 กิจกรรม 1.2 5 

4 ผิวหนัง 2. สืบค้นข้อมูล 
สำรวจตรวจสอบและ
อธิบายผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีเก่ียวกับ
ความงามประเภท
ต่างๆ 

2 กิจกรรม 2.1 
สอบกลางภาค 

5 
10 

5 ผมและเล็บ ปากและฟัน 2 สอบกลางภาค 5 

6 จำแนกประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ 

3. สืบค้นข้อมูลและ
สำรวจตรวจสอบภูมิ
ปัญญาไทยที่เก่ียวกับ
ความงาม 
 

2 กิจกรรม 3.1 5 

7 การจัดกลุ่มเครื่องสำอาง 2 สอบกลางภาค 5 
8 การจัดกลุ่มเครื่องสำอาง 2 กิจกรรม 3.2 5 
9 เครื่องสำอางที่จำเป็นใน

ชีวิตประจำวัน 
2 การสอบ 5 

10 สมุนไพรไทย 4. นำความรู้ไปใช้ใน
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยี
เก่ียวกับความงามได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

2   
11 อาหารไทยกับความงามและ

สุขภาพ 
2 กิจกรรม 4.1 5 

12 จัดให้ถูก ใช้ให้เป็น 2 กิจกรรม 4.2 5 
13 สีและกลิ่นจากส่วนต่างๆ 

ของพืช 
2   

14 สร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย 2   
15 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

เก่ียวกับความงามและ
สุขภาพ 

2 ชิ้นงาน 5 
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สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน 

ผลการเรียนรู้ จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ช้ินงาน คะแนน 

16 เครื่องสำอางทำความสะอาด 5. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และสร้างสรรค์ผลงาน
เก่ียวกับความงาม
อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2 สอบปลายภาค 5 

17 เครื่องสำอางเพื่อการปกป้อง
และบำรุง 

2 สอบปลายภาค 5 

18 เครื่องสำอางแต่งแต้มสี 2 สอบปลายภาค 5 

19 ฉลากสินค้า 2 กิจกรรม 5.1 5 
20 คิดก่อนเสริม คิดก่อนสวย 2 สอบปลายภาค 5 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ตัวอย่าง) 

1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นข้อมูล 

 

การวัดและประเมินผล 

 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค = 80:20 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  30 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน (ความงามที่ฉันภูมิใจ)    5 คะแนน 
  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (กิจกรรม1.1-1.2,2.1,3.1) 20 คะแนน 
  1.3 การสอบ (ความงามในแต่ละวัย)     5 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง       20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  30 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน (ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ)   5 คะแนน 
  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (กิจกรรม3.2,4.1-4.2,5.1) 20 คะแนน  
  3.3 การสอบ (เครื่องสำอาง)               5 คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค      20 คะแนน 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับความงาม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

2. Internet 
3. การศึกษาภาคสนาม 


