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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

รหัสวชิา  ว21201    สนุกกบัวทิยาศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์           
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1     ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ     จ านวน  1.0  หน่วยกติ       
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความปลอดภยัในการใช้สารเคมี 
สารละลายกรด - เบส การตรวจสอบสารอาหาร สนุกกบัการท าร่มชูชีพ การสร้างหอคอย  พลงังานความร้อน
และการถ่ายโอนพลงังานความร้อน มหศัจรรยก์บัโลกใตเ้ลนส์ และระบบนิเวศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสังเกต การสืบเสาะหาความ รู้    การสืบคน้ขอ้มูล การ
ส ารวจตรวจสอบ บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูล และการอภิปราย 

เพื่อใหเ้กิดความรู้   ความคิด   ความเขา้ใจ   สามารถน าเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   มีความสามารถใน
การตดัสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  สืบคน้ขอ้มูล อธิบายและสาธิตเทคนิควธีิการใชอุ้ปกรณ์การทดลองวทิยาศาสตร์พื้นฐานต่างๆ 
เพื่อใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ประหยดัและปลอดภยั 

2.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั วธีิป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายท่ี
เกิดข้ึนจากการใชส้ารเคมี 

3.  ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายเก่ียวกับสมบติัความเป็นกรด-เบสของ
สารละลาย และการตรวจสอบค่า pH ของสารละลายดว้ยอินดิเคเตอร์และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

4.  ทดลอง วเิคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหาร และการบริโภคอาหารท่ีครบถว้นในสัดส่วนท่ี
เหมาะสมกบัเพศและวยั 

5.  ทดลอง  วเิคราะห์  สังเกต  อธิบาย และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการออกแบบท าร่มชูชีพโดย
อาศยัแรงตา้นอากาศ และการตกของวตัถุเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลก 

6.  ทดลอง  วเิคราะห์  สังเกต  อธิบาย และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการออกแบบและการสร้าง
หอคอยตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

7.  ทดลอง  วเิคราะห์  สังเกต  อธิบาย และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัพลงังานความร้อนและการถ่าย
โอนพลงังานความร้อน 

8.  สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และเปรียบเทียบเก่ียวกบัลกัษณะของเซลล์พืช – สัตว ์ท่ีศึกษาจากกล้อง
จุลทรรศน์ และส ารวจตรวจสอบส่วนประกอบและหนา้ท่ีท่ีส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์
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9.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวิตกบัสภาพแวดลอ้ม

ของระบบนิเวศแนวปะการัง 
 
รวมทั้งหมด    9    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม   

 

รหัสวชิา  ว21202    ทกัษะวทิยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1     ภาคเรียนที ่2  เวลา   40   คาบ  จ านวน   1.0  หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาวิเคราะห์  ธาตุและสารประกอบ  ตารางธาตุ  สัญลกัษณ์ของธาตุ  เลขอะตอม  เลขมวลและ
ไอโซโทป  สัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  อะตอม  อนุภาคมูลฐานภายในอะตอม  สารประกอบ  โมเลกุลของ
สารประกอบ  สารละลาย  คอลลอยด์  และสารแขวนลอย  ตวัท าละลายและตวัถูกละลาย  สถานะของ
สารละลาย  คอลลอยด ์ สารแขวนลอยด ์ การจ าแนกสาร  การจดักลุ่มสารตามลกัษณะของเน้ือสารและขนาด
ของอนุภาค  เกณฑต่์าง ๆ ท่ีใชใ้นการจ าแนกสาร     

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสังเกต   การสืบเสาะหาความรู้    การสืบคน้ขอ้มูล การ
ส ารวจตรวจสอบ บนัทึก  จดักลุ่มขอ้มูล และการอภิปราย 

 เพื่อให้เกิดความรู้   ความคิด   ความเขา้ใจ   มีความสามารถในการสืบเสาะหาขอ้มูลเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั   มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  สืบคน้ขอ้มูล อธิบายและสาธิตเทคนิควธีิการใชอุ้ปกรณ์การทดลองวทิยาศาสตร์พื้นฐานต่างๆ 
เพื่อใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ประหยดัและปลอดภยั 

2.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั วธีิป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายท่ี
เกิดข้ึนจากการใชส้ารเคมี 

3.  ทดลอง  วเิคราะห์  สังเกต  อธิบาย และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการออกแบบการทดลองตาม
หลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

4.  ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายเก่ียวกับสมบติัความเป็นกรด-เบสของ
สารละลาย และการตรวจสอบค่า pH ของสารละลายดว้ยอินดิเคเตอร์และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

5.  ทดลอง วเิคราะห์ และอธิบายคุณสมบติัของออกซิเจนในอากาศและสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ป
บูรณาการใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

6.  ทดลอง  วเิคราะห์  สังเกต  อธิบาย และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการมีตวัตนและมีแรงดนัของ
อากาศและสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปบูรณาการใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 

7.  ทดลอง  วเิคราะห์  สังเกต  อธิบาย และน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัพลงังานความร้อนและการถ่าย
โอนพลงังานความร้อนจากการกระจายตวัของน ้าร้อนและน ้าเยน็ได ้
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8.  สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และเปรียบเทียบเก่ียวกบัความเขม้ขน้ของสารละลายกรดท่ีมีผลต่ออตัรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมีได ้

9.  สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย และเปรียบเทียบเก่ียวกบัระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนไดแ้ละ
เห็นคุณค่าของระบบนิเวศและวธีิอนุรักษอ์ยา่งย ัง่ยนื 

10.  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายและเปรียบเทียบเก่ียวกบัการเกิดและคุณสมบติัของดินได ้

11.  สืบคน้ ขอ้มูล อธิบาย วเิคราะห์  ธาตุและสารประกอบ  ตารางธาตุ  สัญลกัษณ์ของธาตุ  เลข
อะตอม  เลขมวลและไอโซโทป  สัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุได ้

12.  สืบคน้ ขอ้มูล อธิบาย วเิคราะห์  อนุภาคมูลฐานภายในอะตอม  สารประกอบ  โมเลกุลของ
สารประกอบ  สารละลาย  คอลลอยด ์ และสารแขวนลอย  ตวัท าละลายและตวัถูกละลาย  สถานะของ
สารละลายได ้

13.  สืบคน้ ขอ้มูล อธิบาย วเิคราะห์  การจดักลุ่มสารตามลกัษณะของเน้ือสารและขนาดของ 
อนุภาค  เกณฑต่์าง ๆ ท่ีใชใ้นการจ าแนกสารได ้

 
รวมทั้งหมด    13    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว22201    วจัิยและโครงงานวทิยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่1         เวลา  40  คาบ      จ านวน   1.0  หน่วยกติ 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา  วเิคราะห์    ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์   ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ขั้นตอนในการจดัท าโครงงานวิทยาศาสตร์  ก าหนดปัญหา สมมติฐาน ตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปร
ควบคุม  ออกแบบการจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ เคา้โครงของโครงงานวทิยาศาสตร์ 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  
การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ
น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  บอกความหมายของโครงงานวทิยาศาสตร์ได้ 

2. ระบุประเภทของโครงงานวทิยาศาสตร์ พร้อมทั้งยกตวัอยา่งและเปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่ง
โครงงานแต่ละประเภทได ้

3. อธิบายขั้นตอนการจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ได ้

4. ระบุปัญหา ตั้งสมมติฐานและก าหนดตวัแปรในการจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ได ้

5. วางแผนออกแบบการจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ได ้

 6. เสนอเคา้โครงของโครงงานวทิยาศาสตร์ได ้
 

รวมทั้งหมด    6    ผลการเรียนรู้



 

 

งานพฒันาหลกัสูตร    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว22202    โครงงานวทิยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาวเิคราะห์  กระบวนการจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลการเขียน
รายงานและการน าเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  
การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ลงมือจดัท าโครงงานวทิยาศาสตร์ตามขั้นตอนท่ีวางแผนไวไ้ด ้

2.  รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลจากการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 
3.  เขียนรายงานเสนอผลงานโครงงานวทิยาศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 
4.  น าเสนอผลงานของโครงงานวทิยาศาสตร์ได ้

 
รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานพฒันาหลกัสูตร    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว23201    วิทยาศาสตร์ทางทะเล  กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3     ภาคเรียนที ่1  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                      
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 การศึกษาคน้ควา้   ส ารวจ   ทดลองและวิเคราะห์อภิปราย   แสดงเสนอแนวความคิดในรูปแบบ
หลากหลายของระบบนิเวศต่าง ๆ   วิเคราะห์สาเหตุผลกระทบต่อระบบนิเวศกบัภาวะความสมดุลของระบบ
นิเวศ   โซ่อาหาร   สายใยอาหาร   ทรัพยากรธรรมชาติ   การเปล่ียนแปลงดา้นความเค็ม   กระแส        น ้ าข้ึน -  
น ้ าลง    การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล    หน้าท่ีของส่ิงมีชีวิต   ความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ  ปัญหา
สภาพแวดลอ้มและการใชท้รัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน   ระดบัประเทศ   และระดบัโลก  

เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ  ในความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มทั้งระบบ   สามารถแกปั้ญหาวางแผน   
เสนอแนวทางแกปั้ญหาและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  
 โดยใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี    ให้ เ กิดความรักและซาบซ้ึงในส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   ตลอดจนมีความตระหนัก   มีจิตส านึก   มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มทางทะเลอยา่งย ัง่ยนื 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ศึกษาขอ้มูลอธิบายการจดัการใช ้ การส ารวจ  ตรวจสอบวิธีการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือตรวจวดัหา
ค่าส่ิงมีชีวติ  ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและชีวภาพทางทะเล 
 2. สืบคน้ขอ้มูล  อธิบายเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะการเกิดและระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าว
ไทยและอนัดามนัของไทย 
 3.  สืบคน้ขอ้มูล  น าเสนอขอ้มูลลกัษณะการเกิดแนวชายฝ่ังทะเลไทยและในโลก 
 4.  สืบคน้ขอ้มูล อธิบายและเขียนแผนภาพ ส่วนประกอบการเกิดโครงสร้างห่วงโซ่อาหาร  สายใย
อาหาร  จดักลุ่มจ าแนกประเภททะเลและแบ่งชายฝ่ังทะเล 
 5.  ส ารวจสืบคน้ขอ้มูล อธิบายความสัมพนัธ์ความหลากหลายทางกายภาพ ชีวภาพของพืชและสัตว์
ในทอ้งทะเล ตามแนวชายฝ่ังทะเล 
 6.  ส ารวจสืบคน้ขอ้มูล บอกลักษณะภาวการณ์ทางธรรมชาติ  ทางทะเลท่ีมีผลกระทบต่อความ
หลากหลายส่ิงมีชีวติ 
 7. ส ารวจสืบคน้ขอ้มูล  บอกลกัษณะภาวะแวดลอ้มเส่ือมโทรมของระบบนิเวศทะเลและชายฝ่ังทะเล 
 8.  น าเสนอแนวทางการจดัการฟ้ืนฟูสมดุลธรรมชาติทางทะเลอยา่งย ัง่ยนื 
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 9.  สืบคน้ขอ้มูล  อธิบายและบอกลกัษณะภาวะแวดลอ้ม  การด าเนินชีวติ ชนิดของพืชและสัตวใ์น
ทะเลและแนวชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื 

 10.  การร่วมมือปฏิบติักิจกรรมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน  เสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีแก่สัตวน์ ้ าและ
ชุมชนชายฝ่ังทะเลทอ้งถ่ินบา้นเกิดอยา่งย ัง่ยนื 

 11. แสดงแนวทางความคิดเห็นการจดัการเฝ้าระวงั  ปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สัตวน์ ้ า
ในแนวชายฝ่ังทะเลดว้ยความรักและหวงแหนอยา่งย ัง่ยนื 

 12.  ศึกษาแนวปฏิบติัระเบียบขอ้บงัคบั  กฎหมาย ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางทะเลทั้งของไทย
และน่านน ้าสากล 
 

รวมทั้งหมด    12    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ว23202    อนุรักษ์ป่าชายเลน – สัตว์น า้ชายฝ่ังทะเล กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์                                                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3      ภาคเรียนที ่2  เวลา  40  คาบ  จ านวน  1.0  หน่วยกติ                        
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 การศึกษาคน้ควา้   ส ารวจ   ทดลอง   วิเคราะห์และอภิปราย       แสดงเสนอแนวความคิดในรูปแบบ
หลากหลาย   วิเคราะห์สาเหตุ    ผลกระทบต่อระบบนิเวศกับภาวะความสมดุลของระบบนิเวศ   การ
เปล่ียนแปลง  หน้าท่ีของส่ิงมีชีวิต   ความหลากหลายทางกายภาพ  ปัญหาสภาพแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัประเทศ  และระดบัโลก  ประชากรมนุษยแ์ละการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มทั้งระบบ สามารถแกปั้ญหา  วางแผน   
เสนอแนวทางการแกปั้ญหาและการจดั การทรัพยากรธรรมชาติ   

โดยใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี   ให้ เ กิดความ รักและซาบซ้ึงใน ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนมีความตระหนกั  มีจิตส านึก  มีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ทางทะเลอยา่งย ัง่ยนื 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบคน้ขอ้มูลอธิบายเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศป่าชายเลน 

 2. ส ารวจและอธิบายความสัมพนัธ์กลุ่มส่ิงชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มป่าชายเลน 

 3. ส ารวจสืบคน้ขอ้มูลอธิบายความสัมพนัธ์ความหลากหลายทางกายภาพ-ชีวภาพของพืชและสัตว ์
 4. เขียนแผนภาพและอธิบายความสัมพนัธ์การเกิดห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารได ้
 5. ส ารวจสืบคน้ขอ้มูลน าเสนอจดักลุ่มจ าแนกประเภท  และชนิดของนกในทอ้งถ่ิน 

 6. บอกความส าคญัและประโยชน์ท่ีไดรั้บทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 7. ส ารวจสืบคน้ขอ้มูลบอกลกัษณะภาวะแวดลอ้มเส่ือมโทรมของป่าชายเลน 

 8. น าเสนอแนวทางการจดัการฟ้ืนฟูสมดุลธรรมชาติป่าชายเลน 

 9. สืบค้นขอ้มูล  อธิบาย  และเขียนแผนภาพส่วนประกอบการเกิดโครงสร้างและชนิดของกลุ่ม
ปะการัง 
 10. สืบคน้ขอ้มูล  อธิบายและบอกลกัษณะภาวะแวดลอ้ม  การด ารงชีวิตและชนิดของปะการังตาม
ลกัษณะและโครงสร้างของหินปูน 

 11. สืบคน้ขอ้มูล  บอกความสัมพนัธ์ส่ิงมีชีวติในแนวปะการัง 
12.  สืบคน้ขอ้มูล  ส ารวจน าเสนอขอ้มูลลกัษณะการเกิดแนวปะการัง ชายฝ่ังทะเลไทยและในโลก 
13.  แสดงแนวทางคิดเห็นการจดัการเฝ้าระวงั ปกป้องดูแลรักษาแนวปะการังอยา่งย ัง่ยนื 
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14.  ส ารวจล าดบัขอ้มูลและอธิบายทรัพยากรธรรมชาติปะการังน ้าต้ืน 

15.  เสนอแนะแนวทางการใชท้รัพยากรปะการังกบัขอ้จ ากดัของปะการังกบัความตอ้งการของมนุษย ์
16. การสร้างความตระหนกั  รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน-ปะการัง 
17. นกัเรียนปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งมีความสุขและเขา้ใจกนั 

 
รวมทั้งหมด    17    ผลการเรียนรู้ 


