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ครูเสกสรรค ์สุวรรณสุข 

 

ค าอธิบายรายวชิา 

                กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                            โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 

รายวชิา วทิยาศาสตร์เพิม่เติม   ว 21205       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1     

               เวลา 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์                                            1.0  หน่วยกติ     

                    ตัวช้ีวดั   ว1.1 ม.1/1-13   , ว 6.1  ม.1/14-20 , ว 8.1/1-9        

ศึกษา  วเิคราะห์ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยการสังเกต การตั้งสมมุติฐาน  
การทดลอง การรวบรวมขอ้มูล  สรุปผล  และการเขียนรายงานการทดลอง การใชก้ลอ้งจุลทรรศก ์โครงสร้างและ
หนา้ท่ีของเซลล ์เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์ส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวและหลายเซลล ์เทคโนโลยชีีวภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช 
กระบวนการด ารงชีวิตของพืช ส่วนประกอบของพืช การเจริญเติบโตของพืช การสร้างอาหารของพืช กระบวนการ
แพร่และการออสโมซิส กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง การล าเลียงสารในพืช การสืบพนัธ์ุของพืช การตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้าของพืช เทคโนโลยีการสืบพนัธ์ุของพืช ปรากฏการณ์เก่ียวกบัอากาศในชีวิตประจ าวนั บรรยากาศและชั้น
บรรยากาศ อุณหภูมิความช้ืนและความกดอากาศ ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ การพยากรณ์อากาศ สภาพลมฟ้า
อากาศ การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก ปัจจยัทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย ์ภาวะโลกร้อน  
                        โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบคน้ขอ้มูล  การส ารวจตรวจสอบ  การอธิบาย  
การวเิคราะห์ การเปรียบเทียบ  การหาความสัมพนัธ์  การอภิปราย  การตระหนกัถึงความส าคญัและคุณค่า 
                         เพื่อใหเ้กิดทกัษะการคิด  ความรู้  ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารในส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุปองคค์วามรู้  
ตดัสินใจน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  ด าเนินชีวิตโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  ดูแลรักษาส่ิงมีชีวติอ่ืน 
ตลอดจนมีจิตวทิยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  โดยมุ่งเนน้ความเป็นไทยควบคู่ 
กบัความเป็นสากล   
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ตัวช้ีวดั 

รายวชิา ว21205   วทิยาศาสตร์เพิม่เติม ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1   จ านวน 1.0 หน่วยกติ    เวลา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

1.  สังเกตและอธิบายรูปร่าง ลกัษณะของเซลลข์องส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว และเซลลข์องส่ิงมีชีวติหลายเซลล ์

2.  สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์

3.  ทดลองและอธิบายหนา้ท่ีของส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์

4.  ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผา่นเซลล ์โดยการแพร่และออสโมซิส 

5.  ทดลองหาปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชและอธิบายวา่ แสง คลอโรฟิลล ์แก๊ส   

     คาร์บอนไดออกไซด ์น ้า เป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการสังเคราะห์ดว้ยแสง 

6.  ทดลองและอธิบายผลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 

7.  อธิบายความส าคญัของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ 

8.  ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการล าเลียงน ้าของพืช 

9.  สังเกตและอธิบายโครงสร้างท่ีเก่ียวกบัระบบล าเลียงน ้ าและอาหารของพืช 

10. ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุของพืช 

11. อธิบายกระบวนการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของพืชดอกและการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของพืช โดยใชส่้วน 

     ต่าง ๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพนัธ์ุ 

12. ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น ้า และการสัมผสั 

13. อธิบายหลกัการและผลของการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพในการขยายพนัธ์ุ ปรับปรุงพนัธ์ุ เพิ่มผลผลิตของพืช  

     และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

14. สืบคน้และอธิบายองคป์ระกอบ และการแบ่งชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมผวิโลก 

15. ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ ความช้ืน และความกดอากาศท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ทางลม 

      ฟ้าอากาศ 

16. สังเกต วเิคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลจากการพยากรณ์อากาศ 

17. สืบคน้ วเิคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

18. สืบคน้ วเิคราะห์ และอธิบายปัจจยัทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษยท่ี์มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 

     ของโลก รูโหวโ่อโซน และฝนกรด 
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ใบความรู้ และเกณฑ์การวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

                กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                       โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 

รายวชิา วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 1   ว 21205               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1     
               เวลา 3  ช่ัวโมง/สัปดาห์                                            1.5  หน่วยกติ     
                     ตัวช้ีวดั   ว1.1 ม.1/1-13   , ว 6.1  ม.1/14-20 , ว 8.1/1-9 
 

รายวชิา ว 21205 วทิยาศาสตร์เพิ่มเติม มีเวลาเรียน 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ คิดเป็น 80 ชัว่โมงต่อปี 
3.1 ขอบข่ายของรายวชิา ว 21205 วทิยาศาสตร์เพิม่เติม ปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบัการด ารงชีวติ 

- กลอ้งจุลทรรศก์   - โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์
- เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์  - เทคโนโลยชีีวภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 กระบวนการด ารงชีวติของพืช 1 
- กระบวนการแพร่และการออสโมซิส - กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
- การล าเลียงสารในพืช 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 กระบวนการด ารงชีวติของพืช 2  
- การสืบพนัธ์ุของพืช   - การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
- เทคโนโลยกีารสืบพนัธ์ุของพืช 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 บรรยากาศ 
- บรรยากาศและชั้นบรรยากาศ  - อุณหภูมิความช้ืนและความกดอากาศ 
- ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ  - การพยากรณ์อากาศ 
- สภาพลมฟ้าอากาศ   - ปัจจยัทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย  ์
- ภาวะโลกร้อน 

3.2 เกณฑ์การวดัและประเมินผล อตัราส่วนคะแนนระหว่างภาค : คะแนนสอบ 70 : 30  
 คะแนนระหวา่งเรียน       70  คะแนน 
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบัการด ารงชีวติ  17.5 คะแนน 
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 กระบวนการด ารงชีวติของพืช 1  17.5 คะแนน 
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 กระบวนการด ารงชีวติของพืช 2  17.5 คะแนน 
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 บรรยากาศ    17.5 คะแนน 
 คะแนนสอบกลางภาค      10  คะแนน 
 คะแนนสอบปลายภาค      20  คะแนน 
     รวม    100 คะแนน 
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3.3 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 

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 ไดผ้ลการเรียนรู้ “ร”   เวลาเรียนต ่ากวา่ 80% ไดผ้ลการเรียน “มส.” 
3.4 ก าหนดข้อตกลง กฎ ร่วมกนัในการปฏิบัติตนในช้ันเรียน 
 


