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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รายวิชา วิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน 1 ว 21101

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

เวลา 3 ชั่วโมง/สั ปดาห์

1.5 หน่ วยกิต

ตัวชี้วดั ว1.1 ม.1/1-13 , ว 6.1 ม.1/14-20 , ว 8.1/1-9
ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วยการสังเกต การตั้งสมมุติฐาน
การทดลอง การรวบรวมข้อมูล สรุ ปผล และการเขียนรายงานการทดลอง การใช้กล้องจุลทรรศก์ โครงสร้างและ
หน้าที่ของเซลล์ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ สิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวและหลายเซลล์ เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับพืช
กระบวนการดารงชีวิตของพืช ส่ วนประกอบของพืช การเจริ ญเติบโตของพืช การสร้างอาหารของพืช กระบวนการ
แพร่ และการออสโมซิส กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง การลาเลียงสารในพืช การสื บพันธุ์ของพืช การตอบสนอง
ต่อสิ่ งเร้าของพืช เทคโนโลยีการสื บพันธุ์ของพืช ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจาวัน บรรยากาศและชั้น
บรรยากาศ อุณหภูมิความชื้ นและความกดอากาศ ปรากฏการณ์ทางลมฟ้ าอากาศ การพยากรณ์อากาศ สภาพลมฟ้ า
อากาศ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ ภาวะโลกร้อน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บค้นข้อมูล การสารวจตรวจสอบ การอธิบาย
การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ การหาความสัมพันธ์ การอภิปราย การตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่า
เพื่อให้เกิดทักษะการคิด ความรู ้ ความเข้าใจ สามารถสื่ อสารในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ สรุ ปองค์ความรู ้
ตัดสิ นใจนาความรู ้ไปใช้ในชี วติ ประจาวัน ดาเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดูแลรักษาสิ่ งมีชีวติ อื่น
ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็ นไทยควบคู่
กับความเป็ นสากล

ครู เสกสรรค์ สุวรรณสุข
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ตัวชี้วดั
รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 1.5 หน่ วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง/สั ปดาห์
1. สังเกตและอธิ บายรู ปร่ าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว และเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์
2. สังเกตและเปรี ยบเทียบส่ วนประกอบสาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
3. ทดลองและอธิ บายหน้าที่ของส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
4. ทดลองและอธิ บายกระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่ และออสโมซิ ส
5. ทดลองหาปั จจัยบางประการที่จาเป็ นต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชและอธิ บายว่า แสง คลอโรฟิ ลล์ แก๊ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ น้ า เป็ นปั จจัยที่จาเป็ นต้องใช้ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
6. ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
7. อธิ บายความสาคัญของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อ
8. ทดลองและอธิ บายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลาเลียงน้ าของพืช
9. สังเกตและอธิ บายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลาเลียงน้ าและอาหารของพืช
10. ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสื บพันธุ์ของพืช
11. อธิ บายกระบวนการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วน
ต่าง ๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์
12. ทดลองและอธิ บายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ า และการสัมผัส
13. อธิ บายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืช
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
14. สื บค้นและอธิ บายองค์ประกอบ และการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก
15. ทดลองและอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลม
ฟ้ าอากาศ
16. สังเกต วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ
17. สื บค้น วิเคราะห์ และอธิ บายผลของลมฟ้ าอากาศต่อการดารงชีวติ ของสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
18. สื บค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของโลก รู โหว่โอโซน และฝนกรด
ครู เสกสรรค์ สุวรรณสุข
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ใบความรู้ และเกณฑ์ การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

โรงเรียนแก่ นนครวิทยาลัย

รายวิชา วิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน 1 ว 21101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 3 ชั่วโมง/สั ปดาห์
1.5 หน่ วยกิต
ตัวชี้วดั ว1.1 ม.1/1-13 , ว 6.1 ม.1/14-20 , ว 8.1/1-9
รายวิชา ว 21101 วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน 1 มีเวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ คิดเป็ น 120 ชัว่ โมงต่อปี
3.1 ขอบข่ ายของรายวิชา ว 21101 วิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน 1 ปี การศึกษา 2556 ประกอบด้ วย 4 หน่ วยการเรียนรู้ ได้แก่
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 สิ่ งมีชีวติ กับการดารงชีวติ
- กล้องจุลทรรศก์
- โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
- เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
- เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับพืช
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 กระบวนการดารงชีวติ ของพืช 1
- กระบวนการแพร่ และการออสโมซิ ส - กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
- การลาเลียงสารในพืช
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 กระบวนการดารงชีวติ ของพืช 2
- การสื บพันธุ์ของพืช
- การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช
- เทคโนโลยีการสื บพันธุ์ของพืช
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 บรรยากาศ
- บรรยากาศและชั้นบรรยากาศ
- อุณหภูมิความชื้นและความกดอากาศ
- ปรากฏการณ์ทางลมฟ้ าอากาศ
- การพยากรณ์อากาศ
- สภาพลมฟ้ าอากาศ
- ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์
- ภาวะโลกร้อน
3.2 เกณฑ์ การวัดและประเมินผล อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างภาค : คะแนนสอบ 70 : 30
คะแนนระหว่างเรี ยน
70 คะแนน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 สิ่ งมีชีวติ กับการดารงชีวติ
17.5 คะแนน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 กระบวนการดารงชีวติ ของพืช 1
17.5 คะแนน
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 กระบวนการดารงชีวติ ของพืช 2
17.5 คะแนน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 บรรยากาศ
17.5 คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค
10 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
20 คะแนน
รวม
100 คะแนน
ครู เสกสรรค์ สุวรรณสุข

4

3.3 เกณฑ์ การตัดสิ นผลการเรียน
คะแนน
ระดับผลการเรียน
80 - 100
4
75 – 79
3.5
70 – 74
3
65 – 69
2.5
60 – 64
2
55 – 59
1.5
50 – 54
1
0 - 49
0
หมายเหตุ
ไม่ส่งงาน ได้ผลการเรี ยนรู ้ “ร” เวลาเรี ยนต่ากว่า 80% ได้ผลการเรี ยน “มส.”
3.4 กาหนดข้ อตกลง กฎ ร่ วมกันในการปฏิบัติตนในชั้นเรียน

ครู เสกสรรค์ สุวรรณสุข

