โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว21101
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์
นางสาวปาริชาติ บุญเสวก
นางสาวรุ่งรวี ทัดแช้ม
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจาแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของ
สารการเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้ความรู้ทาง
เคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การศึกษา
ชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์
สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ศึกษากระบวนการลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่ และการ
ออสโมซิส ศึกษาการดารงชีวิตของพืชกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การลาเลียงสารในพืช การเจริญเติบโต
ของพืช การสืบพันธุ์ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป
เจตคติ คุณลักษณะเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีทักษะการใช้ชีวิตเพื่อสามารถดารงชีวิตในสังคม รักความ
เป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน และ
มีจิตสาธารณะ

3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ว 2.1 ม.1/1 อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้
จากการสังเกตและการทดสอบและใช้สารสนเทศที่ได้ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ
และกึ่งโลหะ
ม.1/2 วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคม จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ม.1/3 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า
ม.1/4 เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือ
สารสนเทศ
ม.1/5 อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ม.1/6 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
ม.1/7 อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ธาตุและสารประกอบ โดยใช้แบบจาลองและสารสนเทศ
ม.1/8 อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช้แบบจาลอง
ม.1/9 อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของ
สสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจาลอง
ม.1/10 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสารโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
และแบบจาลอง
ว1.2 ม.1/1 เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและสัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์
ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์
ม.1/2 ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์
ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทาหน้าที่ของเซลล์
ม.1/4 อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะจนเป็นสิ่งมีชีวิต
ม.1/5 อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสใน
ชีวิตประจาวัน
ม.1/6 ระบุปัจจัยที่จาเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์
ม.1/7 อธิบายความสาคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ม.1/8 ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียน
และชุมชน
ม.1/9 บรรยายลักษณะและหน้าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม
ม.1/10 เขียนแผนภาพทีบ่ รรยายทิศทางการลาเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช

ม.1/11 อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของ พืชดอก
ม.1/12 อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทาให้เกิดการถ่ายเรณู รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การ
เกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด
ม.1/13 ตระหนักถึงความสาคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ทาลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยใน
การถ่ายเรณู
ม.1/14 อธิบายความสาคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดารงชีวิตของพืช
ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กาหนด
ม.1/16 เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช
ม.1/17 อธิบายความสาคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ
ม.1/18 ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดยการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM)
คะแนน
คะแนน (ชิน้ งาน 5 คะแนน STEM)
คะแนน
คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
ว2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,
สมบัติของสารบริสุทธิ์
10
- การตรวจคาตอบจาก
- Note Book
ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6
สมุดและใบงาน
- Projector
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เติมคาตอบ จานวน 5 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
แสดงวิธีทา จานวน 1 ข้อ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ว2.1 ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6
การตรวจสอบสมบัติ
5
- การตรวจคาตอบจาก
ของสารบริสุทธิ์
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบ จานวน
10 ข้อ
ว2.1 ม.1/7, ม.1/8 , ม.1/9,
โครงสร้างอะตอมและ
10
- การตรวจคาตอบจาก
ม.1/10
พลังงานความร้อนกับ
สมุดและใบงาน
การเปลี่ยนสถานะของ
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
สสาร
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 9 - 13 กรกฎาคม 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ว2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,
- สมบัติของสารบริสุทธิ์
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6,
- การตรวจสอบสมบัติ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
ม.1/7, ม.1/8ม.1/9,
ของสารบริสุทธิ์
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
ม.1/10
- โครงสร้างอะตอมและ
คาตอบ จานวน 3 ข้อ
พลังงานความร้อนกับ
การเปลี่ยนสถานะของ
สสาร

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ว1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,
หน่วยของสิ่งมีชีวิต
10
- การตรวจคาตอบจาก
ม.1/4, ม.1/5
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ
- ชิ้นงาน 5 คะแนน
ว1.2 ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8,
การดารงชีวิตของพืช
5
- การตรวจคาตอบจาก
ม.1/9 , ม.1/10
สมุดและใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบ จานวน 5
ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
แสดงวิธีทา จานวน 2 ข้อ
ว1.2 ม.1/11, ม.1/12 , ม.1/13,
การสืบพันธุ์ของ
10
- การตรวจคาตอบจาก
ม.1/14 , ม.1/15, ม.1/16,
พืชดอก
สมุดและใบงาน
ม.1/17, ม.1/18
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเติมคาตอบ จานวน 5
ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
แสดงวิธีทา จานวน 2 ข้อ

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

- Note Book
- Projector

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 10 – 14 กันยายน 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ว1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,
- หน่วยของสิ่งมีชีวิต
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6,
- การดารงชีวิตของพืช
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
ม.1/7, ม.1/8 , ม.1/9,
- การสืบพันธุ์ของ
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติม
ม.1/10 ม.1/11, ม.1/12, พืชดอก
คาตอบ จานวน 2 ข้อ
ม.1/13, ม.1/14, ม.1/15,
ม.1/16 ม.1/17, ม.1/18,

4.6 ชิ้นงานแบบจาลองเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ว1.2 ม.1/1

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. 2561
(ก่อนกลางภาค
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค
5 คะแนน)

