โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว21102
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์
60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์
นางสาวปาริชาติ บุญเสวก
นางสาวรุ่งรวี ทัดแช้ม นางลัดดา ปุจฉาการณ์
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ ชั้นบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ อุณหภูมิอากาศ ความดัน
อากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆ ฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ เอลนีโญ
ลานีญา การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก มลพิษทางอากาศ การบอกตาแหน่งและการเปลี่ยนตาแหน่ง
ของวัตถุ ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์
ของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การลาเลียงน้าและธาตุอาหารของพืชการสัง เคราะห์ด้วย
แสง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืช ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ
เกี่ยวกับพืช
ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ว 6.1 ม.1/1 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการ แบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก
ม.1/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อ
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ
ม.1/3 สังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์
ม.1/4 สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ
ม.1/5 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม

ม.1/6 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด
ม.1/7 สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
ว 4.1 ม.1/1 สืบค้นข้อมูล และอธิบายปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์
ม.1/2 ทดลองและอธิบายระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ว 1.1 ม.1/1 สังเกตและอธิบายรูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล์
ม.1/2 สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ม.1/3 ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ม.1/4 ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่และออสโมซิส
ม.1/5ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จาเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่าแสง
คลอโรฟิลล์ แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ น้า เป็นปัจจัยที่จาเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
ม.1/6 ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ม.1/7 อธิบายความสาคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ม.1/8 ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลาเลียงน้าของพืช
ม.1/9 สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลาเลียงน้าและอาหารของพืช
ม.1/10 ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช
ม.1/11 อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ของพืช โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์
ม.1/12 ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้า และการสัมผัส
ม.1/13 อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่ม
ผลผลิตของพืชและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
รวม 22 ตัวชี้วัด
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
- คะแนนก่อนกลางภาค
25
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM)
- คะแนนสอบกลางภาค
20
คะแนน
- คะแนนหลังกลางภาค
25
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM)
- สอบปลายภาค
30
คะแนน
รวม
100 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ว 6.1 ม.1/1 , ม.1/2
บรรยากาศ
15
- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เติมคาตอบ จานวน 5 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
แสดงวิธีทา จานวน 1 ข้อ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
ว 6.1 ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,
ลมฟ้าอากาศ
10
- การตรวจคาตอบจาก
ม.1/6, ม.1/7
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบ จานวน
10 ข้อ

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ว 6.1 ม.1/1 , ม.1/2
- บรรยากาศ
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,
- ลมฟ้าอากาศ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
ม.1/6, ม.1/7
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
คาตอบ จานวน 3 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.1/1, ม.1/2

ว 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,
ม.1/4

ว 1.1 ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7,
ม.1/8, ม.1/9,ม.1/10,
ม.1/11,ม.1/12,ม.1/13

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
การเคลื่อนที่
8
- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
หน่วยของสิ่งมีชีวิต
8
- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบ จานวน 5
ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
แสดงวิธีทา จานวน 2 ข้อ
การดารงชีวิตของพืช
9
- การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ว 4.1 ม.1/1, ม.1/2
- การเคลื่อนที่
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ว 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 - หน่วยของสิ่งมีชีวิต
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7,ม.1/8, - การดารงชีวิตของพืช
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
ม.1/9,ม.1/10, ม.1/11,
คาตอบ จานวน 2 ข้อ
ม.1/12,ม.1/13

4.6 ชิ้นงานศรลมบอกทิศทาง (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ว 6.1 ม.1/1 , ม.1/2
ว 4.1 ม.1/1, ม.1/2

วิธีการเก็บคะแนน
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการออกแบบ
3. ประสิทธิภาพของ
ชิ้นงาน
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน
5. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

1 ชิ้น

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน 10 ก.พ. 2560
(ก่อนกลางภาค
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค
5 คะแนน)

