
 

ประมวลรายวิชาวิทยาศาสตร์        ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่    1 
 

1.  ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์       รหัสวิชา  ว21101   
จ านวน   3   คาบ/สัปดาห์             จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1            ปีการศึกษา 2558 
ครูผู้สอน นางสาวธัญทิพย์  อริยอัครพงษ์,  นายพิทักษ์ ชินสีห์ 
           นายอาทิตย์  สังขส์นิท, นายจิรวิทย์  สิริโชคสิทธิชัย 

 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช การสร้างอาหารของ
พืช พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานความร้อน การถ่ายโอน
ความร้อน การขยายตัวของวัตถุ การดูดกลืนแสง และการคายความร้อน ส่วนประกอบและการแบ่งช้ัน
บรรยากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความช้ืน ความกดอากาศ ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 

ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical  Thinking)  ประเด็นความรู้ต่างๆ (Knowledge Issues) 
องค์ความรู้  (Body  of Knowledge )และทฤษฎีความรู้ (Theory  of  Knowledge) เรียนรู้การเป็นพล
โลกที่มีคุณภาพ  พัฒนาและรักษาระบบจัดการทรัพยากรโลกอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)  
สามารถเขียนและเรียบเรียงความคิด ข้อคิดเห็น  การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
 

3. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
1. ว1.1 ม.1/1 สังเกตและอธิบายรูปร่าง  ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล ์

ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล ์
2. ว1.1 ม.1/2 สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
3. ว1.1 ม.1/3 ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบทีส่ าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
4.ว1.1 ม.1/4 ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล ์โดยการแพร่และออสโมซิส 
5.ว1.1 ม.1/5 ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่า แสง 

 คลอโรฟลิล ์แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า เป็นปจัจัยที่จ าเปน็ต้องใช้ในการสงัเคราะห์ด้วยแสง      
6. ว1.1 ม.1/6 ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
7. ว1.1 ม.1/7 อธิบายความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม       



 

8. ว1.1 ม.1/8 ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการล าเลียงน้ าของพืช 
9. ว1.1 ม.1/9 สังเกตและอธิบายโครงสร้างทีเ่กี่ยวกับระบบล าเลียงน้ าและอาหารของพืช 
10.ว1.1 ม.1/10 ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ุของพืช 
11. ว1.1 ม.1/11 อธิบายกระบวนการสบืพันธ์ุแบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธ์ุแบบไม่ 

อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธ์ุ 
12. ว1.1 ม.1/12 ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ า และการสมัผสั   
13.ว1.1 ม.1/13 อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธ์ุ  ปรับปรงุ 

พันธ์ุ เพิ่มผลผลิตของพืชและน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
14. ว 5.1 ม.1/1ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ 
15. ว 5.1 ม.1/2สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความรอ้น และน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
16. ว 5.1 ม.1/3อธิบายการดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผร่ังสีและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
17. ว 5.1 ม.1/4 อธิบายสมดลุความรอ้นและผลของความรอ้นต่อการขยายตัวของสาร และน าความรู ้

ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
18. ว 5.1 ม.1/1 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการ  แบ่งช้ันบรรยากาศทีป่กคลมุผิวโลก 
19. ว 6.1 ม.1/2ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ความช้ืนและความกดอากาศที่มผีล 

ต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
20. ว 6.1 ม.1/3สังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มผีลต่อมนุษย์ 
21. ว 6.1 ม.1/4สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ 
22. ว 6.1 ม.1/5สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิตของสิง่มีชีวิต และ

สิ่งแวดล้อม 
23. ว 6.1 ม.1/6สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปจัจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ทีม่ีผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด 
24. ว 6.1 ม.1/7 สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด ทีม่ีต่อ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 
25. ว 8.1 ม. 1-3/1 ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า

เรื่องทีส่นใจได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได ้
26. ว 8.1 ม. 1-3/2 สร้างสมมติฐานทีส่ามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลายๆวิธี 
27. ว 8.1 ม. 1-3/3 เลอืกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ

ปลอดภัยโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
28. ว 8.1 ม. 1-3/4 รวบรวมข้อมลู จัดกระท าข้อมลูเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 
29. ว 8.1 ม. 1-3/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจกัษ์พยานกับข้อสรปุ ทั้งที่สนบัสนุนหรอื

ขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมลูจากการส ารวจตรวจสอบ 
30. ว 8.1 ม. 1-3/6 สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบทีอ่ธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ 



 

31. ว 8.1 ม. 1-3/7 สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องและน าความรูท้ี่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ หรอือธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือช้ินงานใหผู้้อื่นเข้าใจ 

32. ว 8.1 ม. 1-3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเตมิจากแหลง่ความรู้ต่างๆ 
ให้ได้ข้อมูลทีเ่ช่ือถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง ความรูท้ี่ค้นพบ เมื่อมีข้อมลูและประจักษ์พยานใหมเ่พิ่มข้ึนหรือ
โต้แย้งจากเดิม 

33. ว 8.1 ม. 1-3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรอือธิบายเกี่ยวกบัแนวคิดกระบวนการ และผลของ
โครงงานหรอืช้ินงานใหผู้้อื่นเข้าใจ 
4. โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย 
การเรียนรู้ท่ี 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 ตัวช้ีวัด  ว 1.1  ม.1/1-3 
 

- เซลล์ 
- เซลล์ : หน่วยของสิ่งมีชีวิต 

เซลล์ของสิง่มีชีวิต 12 10 

8 
 

ตัวช้ีวัด  ว 1.1   ม.1/4-13 
 

- ส่วนประกอบของพืช 
- การเจริญเติบโตของพืช 
- การสร้างอาหารของพืช 
- การล าเลียงในพืช 
- การสืบพันธ์ุของพืช 

พืช 18 15 

4 
 

ตัวช้ีวัด  ว 5.1   ม.1/1-4 
 

- พลังงานความร้อน 
- การถ่ายโอนพลังงานความ
ร้อน 
- สมดุลความร้อน 

พลังงานความร้อน 12 10 

5 ตัวช้ีวัด  ว 6.1   ม.1/1-7 
 

- บรรยากาศ 
- สมบัติของอากาศ 
- เมฆ หมอก และน้ าค้าง 
- ฝน 
- ลมและพายุ 
- การพยากรณ์อากาศ 
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของโลก 
- ปรากฏการณ์ทางลมฟ้ า
อากาศและวิธีป้องกัน 

ปรากฏการณ์
เกี่ยวกับอากาศใน

ชีวิตประจ าวัน 

18 15 

 
 



 

 5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมการทดลอง 
 - ท าแบบบันทึกกิจกรรมการทดลอง 
 - ท ากิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 
 - ท าแบบทดสอบ 
 - อภิปรายร่วมกัน 

- ส ารวจ สืบค้น ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 
6. การวัดและประเมินผล 

คะแนนเต็ม       100    คะแนน 
   อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 70 :  30 

ท่ี ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
1 ก่อนกลางภาค - สอบย่อย 

- แบบบันทึกการทดลอง 
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 

7-8 
7-8 
7-8 

10 
5 
5 

  - งานที่มอบหมาย 7-8 5 
2 กลางภาค -สอบกลางภาค 7-8 20 
3 หลงักลางภาค - สอบย่อย 

- แบบบันทึกการทดลอง 
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 
- งานที่มอบหมาย 

4-5 
4-5 
4-5 
4-5 

10 
5 
5 
5 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 4,5,7,8 30 
 

6.2  ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  6.2.1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  6.2.2   ซื่อสัตย์สุจริต 
  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 และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0-49 0 ไม่ผ่าน 
50-59 1 ผ่าน 
60-79 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

  

6.4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 
  6.4.1  ความสามารถในการสือ่สาร 
  6.4.2  ความสามารถในการคิด 
  6.4.3  ความสามารถในการแก้ปญัหา 
  6.4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  6.4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
 7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 - ห้องสมุด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 - ห้องสมุด โรงเรียนสารวิทยา 
 - power point 
 - ชุดอุปกรณ์การทดลอง 
 - อินเตอร์เน็ต 
8. รายชื่อแบบเรียน 
 - หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1
ตรงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 



 

9. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 
 - แบบฝกึหัด กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 
 - แบบบันทึกกจิกรรมการทดลอง 
 
10. แหล่งข้อมูล  Website 

- http://biologyweb.esmartstudent.com/about1.html 
- http://student.nu.ac.th/phitsanu_edu/cell_animal.htm 
- http://www.bwc.ac.th/Science/sumena/cell1.htm 
- http://61.19.145.7/student/science401/bio/bio4-1/index.html 
- http://www.geocities.com/scied2002/mainindex.html 
- http://www.e-learning.sg.or.th/ac3_14/content3.html 
- http://www.sci.nu.ac.th/chemistry/E%20learning/chapters/acid-base1.ppt 
- http://www.aksorn.com/lib/libshow/asp?sid=651&sara=&level= 

 
 
 
 
 
 
 
 


