
 

ประมวลรายวิชาวิทยาศาสตร์        ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 
 

1. ชื่อรายวิชา   สสารและการเปลี่ยนแปลง 1                  รหัสวิชา  ว 20221 
จ านวน   2   คาบ/สัปดาห์                   จ านวน    1.0    หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
ภาคเรียนท่ี  1                     ปีการศึกษา   2558 

     ครูผู้สอน   นางสาวนันท์นภัส  อรุณไพร 
 
   

2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ค้นคว้า  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับความหมายของสสารและสาร  สถานะของสาร 

การเคลื่อนที่ของอนุภาคของสาร การเปลี่ยนสถานะของสาร  สมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงโดยใช้
แบบจ าลอง  การจัดเรียงอนุภาคของสาร  ความหมายของอะตอม  แบบจ าลองอะตอมของดอลตัน  ทอม
สัน  รัทเทอร์ฟอร์ด  โบร์  และกลุ่มหมอก  อนุภาคมูลฐานของอะตอม  การจัดเรียงอิเล็กตรอนรอบ
นิวเคลียส การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์แสดงเลขมวลและเลขอะตอม  การค านวณหาอนุภาคมูลฐานของ
แต่ละอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์  ปรากฏการณ์ไอโซโทป  ไอโซโทนและไอโซบาร์  ความหมายและ
ประเภทของสูตรเคมีและโมเลกุล ความหมายของธาตุ  สารประกอบ   และธาตุกัมมันตรังสีวิวัฒนาการ
ของ  การสร้างตารางธาตุ  สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ  ธาตุทรานซิชัน ธาตุกึ่งโลหะ  ธาตุ
กัมมันตรังสี  ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ต าแหน่งธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุโดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการ
อภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  
คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1.  วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายความหมายพร้อมทั้งยกตัวอย่างของสารและสสาร 
2.  สืบค้นข้อมูล  ระบุสถานะของสารและอธิบายเกี่ยวกบัการเคลือ่นที่ การจัดเรียงตัว แรงดงึดูด

ระหว่างอนุภาคของสาร และรปูร่างของสถานะทั้ง 3 สถานะ พร้อมทัง้ยกตัวอย่างสารในสถานะต่างๆ 
3.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนสถานะของสารประเภทต่างๆ พร้อมทั้ง

ยกตัวอย่าง 
4.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดอืด  จุดหลอมเหลว  และสถานะของสารกบัแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาคของสาร 
5.  อธิบายปจัจัยทีม่ีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสาร 



 

6.  ท าการทดลอง  บันทึกผลการทดลอง แปลความหมายข้อมูลและสรุปผลการทดลองใน 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสมบัติ  มวลและพลังงานของสารเมื่อเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย 

7.  อธิบายและยกตัวอย่างสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสาร 
8.  อธิบายและยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
9.  อธิบายความหมายของอะตอม   
10.  สืบค้นและบอกความแตกต่างของแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน  ทอมสัน  รัทเธอร์ฟอร์ด  

โบร์  และกลุ่มหมอก 
11.  ค านวณหาอนุภาคมูลฐานจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 
12.  อธิบายและท าการจัดเรียงอเิลก็ตรอนรอบนิวเคลียสตามหลกั  2n2   
13.  บอกความสมัพันธ์ระหว่าง  Electron  Orbital  กับ  Energy  Level  และจ านวนของ 

Valence Electron  ของธาตุ 
14.  อธิบายความหมายและระบุธาตุที่เป็นไอโซโทป  ไอโซโทน  และไอโซบาร์ 
15.  อธิบายความหมายของสูตรเคมีและโมเลกุล  
16.  สืบค้นข้อมูลและจ าแนกประเภทของโมเลกลุ 
17.  อธิบายความหมายของธาตุ  สารประกอบ  และธาตุกมัมันตรงัสีได้ 
18.  สืบค้นข้อมลูเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ 
19.  สืบค้นข้อมลูและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ  อโลหะ  และกึ่งโลหะ 
20.  สืบค้นข้อมลูและบอกสมบัติและประโยชน์ของธาตุ  สารประกอบ  และธาตุกัมมันตรังสี 
21.  สืบค้นข้อมลูในชุมชนหรือจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของสาร

กัมมันตรงัสี  รวมทั้งผลกระทบในด้านต่างๆ  ที่เกิดข้ึน 
 
4. โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย 
การเรียนรู้ท่ี 

ผลการเรียนรู้ ชื่อหน่วย สาระส าคัญ 
จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ข้อ  1-16 สสาร - นิยามของสสาร   
- สถานะของสสาร  
- การเคลื่อนที่ของอนุภาคของสาร  
- การเปลีย่นสถานะของสาร  
- สมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลง  
- แบบจ าลองอนุภาคของสาร 
- การจัดเรียงอเิล็กตรอนรอบนิวเคลียส 
- เลขมวลและเลขอะตอม 
- สัญลักษณ์อะตอม 

25 60 



 

- สัญลักษณ์นิวเคลียร์และการค านวณหา
จ านวนของโปรตอน  นิวตรอน  และ
อิเลก็ตรอนจากสัญลักษณ์นิวเคลียร ์
- ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร ์
- โมเลกลุและสูตรเคม ี

2 
 

ข้อ  17-21 ธาตุ  
สารประกอบ   

และธาตุกัมมัน 
ตรังส ี

- ตารางธาตุ 

- ชนิดของธาตุ 

- สารปะกอบ 

- ธาตุกัมมันตรังส ี

- ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรงัส ี

15 40 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  การบรรยายโดยใช้สือ่เพาเวอร์พอยต ์ และสื่อสารสนเทศ ประกอบการบรรยาย 
 -  การปฏิบัติการทดลอง แบง่กลุ่มค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมลู การอภิปราย และการน าเสนอ 
 -  การส ารวจ สบืค้นข้อมูล เพื่อจัดท ารายงาน 
 -  ท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบ  
 6. การวัดและประเมินผล 
 6.1  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 

คะแนนเต็ม       100    คะแนน 
   อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80 : 20 

 

ท่ี ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
1 ก่อนกลางภาค -สอบย่อย 

-ช้ินงาน/ภาระงาน 
    - ใบงาน 
    -  แผนผังความคิด 
    -  การทดลอง 

1 
1 

10 
20 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 1 20 
3 หลงักลางภาค -สอบย่อย 

-ช้ินงาน/ภาระงาน 
    -  ใบงาน 
   -  ตารางธาตุและรายงานเรือ่ง
วิวัฒนาการของตารางธาตุ 
    -  ค านวณ เลขมวล เลขอะตอม  

1-2 
1-2 

10 
20 



 

จ านวนโปรตอน  จ านวนนิวตรอน  
จ านวนอิเลก็ตรอนอย่างง่าย 
     -  เขียน  Electron Orbital 
กับ Energy Level และจ านวนของ 
Valence Electron ของธาตุ 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 1-2 20 
 

6.2  ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  6.2.1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  6.2.2     ซื่อสัตย์สจุริต 
  6.2.3     มีวินัย 
  6.2.4     ใฝ่เรียนรู ้
  6.2.5     อยู่อย่างพอเพียง 
  6.2.6      มุ่งมั่นในการท างาน 
  6.2.7     รักความเป็นไทย 
  6.2.8     มีจิตสาธารณะ 

6.3  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขยีน    
  6.3.1     สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมลูสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ 
สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
  6.3.2     สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนบัสนุนโต้แย้ง 
  6.3.3     สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  ความสมเหตสุมผล ความน่าเช่ือถือ ล าดับความและ
ความเป็นไปของเรือ่งที่อ่าน 
  6.3.4     สามารถสรปุคุณค่า แนวคิด แง่คิดได้จากการอ่าน 
  6.3.5     สามารถสรปุ อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว 
โดยการเขียนสื่อสารในรปูแบบต่างๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 
 

  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ ์
50-59 1 ผ่านเกณฑ ์
60-79 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

  



 

6.4      สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 
  6.4.1   ความสามารถในการสื่อสาร 
  6.4.2   ความสามารถในการคิด 
  6.4.3   ความสามารถในการแกป้ัญหา 
  6.4.4   ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
  6.4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 - ใบความรู้    ใบงาน   แบบฝึกหัด 
 - ห้องสมุดโรงเรียน   อินเทอร์เน็ต 
 - เพาเวอรพ์อยท์   

 

8. รายชื่อแบบเรียน 
 - หนังสือ เคม(ีมัธยมศึกษาตอนต้น) โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มลูนิธิ สอวน.  
 

9. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 
  - หนังสือวิทยาศาสตรร์ะดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

- หนังสือเรียนวิชา เคมี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

10. แหล่งข้อมูล  Website 
 - สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สสวท  www.ipst.ac.th 
 -  โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน  www.posn.or.th 

http://www.posn.or.th/

