
รายละเอียดวิชา

วิชา  วิทยาศาสตร 1, ,                         รหัสวิชา ว21101 , ,  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                                            ภาคเรียนที่ 1 / 2557           ครูผูสอน  มิสเบญจวรรณ, มิสหทัยรัตน, 

, , , , , , , , , ,  ม.พีรัชชัย

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  เรียนรูวิทยาศาสตรอยางไร

     1.1  วิทยาศาสตรคืออะไร (ASEAN) ,

            (FSG)

     1.2  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

           (ASEAN) , (FSG)

    1.3  ลักษณะสำคัญของนัก

           วิทยาศาสตร

    1.4  เครื่องมือและอุปกรณ 

           ผูชวยของนักวิทยาศาสตร   

           (FSG)               

    1.5  วิทยาศาสตรเปลี่ยนแปลงได 

           เม่ือเครื่องมือและอุปกรณ 

           เปลี่ยนแปลงไป  (ทองถิ่น)

    1.6  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

          มีผลตอโลกอยางไร   

         (ทองถิ่น,พฤกษศาสตร)        

ว 8.1 ม.1/1  ต้ังคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจ

           ตรวจสอบหรือศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจไดอยางครอบคลุม

           และเชื่อถือได

ม.1/2  สรางสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบไดและวางแผนการ

           สำรวจตรวจสอบหลายๆวิธี

ม.1/3  เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิง

           คุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใชวัสดุและเครื่อง

           มือที่เหมาะสม

ม.1/4  รวบรวมขอมูล  จัดกระทำขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

ม.1/5  วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของประจักษพยานกับ

           ขอสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐานและความ

           ผิดปกติของขอมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

ม.1/6  สรางแบบจำลองหรือรูปแบบที่อธิบายผล หรือแสดงผลของ

           การสำรวจตรวจสอบ

ม.1/7  สรางคำถามที่นำไปสูการสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวของ

           และนำความรูที่ไดไปใชในสถานการณใหมหรืออธิบายเกี่ยว

           กับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให

           ผูอื่นเขาใจ

ม.1/8  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบ

           คนควา เพิ่มเติมจากแหลงความรูตางๆใหไดขอมูลที่เชื่อถือได

           และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบเม่ือมีขอมูลและ

           ประจักษพยานใหมเพิ่มข้ึนหรือโตแยงจากเดิม

ม.1/9  จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ

           แนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให

           ผูอื่นเขาใจ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. สารรอบตัว

    2.1  การจัดกลุมสารตามลักษณะ

           เนื้อสารและขนาดของอนุภาค

           (ASEAN) , (FSG)

    2.2  สถานะของสาร (ASEAN),(FSG)

    2.3  ความรอน (ASEAN) , (FSG)

    2.4  การถายโอนพลังงานความรอน

           (ASEAN) , (FSG)

    2.5  ผลของความรอนที่มีตอการ

           เปลี่ยนแปลงของสาร (ASEAN) , 

           (FSG)

ว 3.1

ว 5.1

ม.1/1  ทดลองและจำแนกสารเปนกลุมโดยใชเนื้อสารหรือขนาด

           อนุภาคเปนเกณฑและอธิบายสมบัติของสารในแตละกลุม

ม.1/2  อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใชแบบ

           จำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร

ม.1/1  ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ

ม.1/2  สังเกตและอธิบายการถายโอนความรอน และนำความรูไปใช

           ประโยชน

ม.1/3  อธิบายการดูดกลืน การคายความรอน โดยการแผรังสี และนำ

           ความรูไปใชประโยชน

ม.1/4  อธิบายสมดุลความรอนและผลของความรอนตอการขยายตัว

           ของสาร และนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน

3. สารละลาย

    3.1  การละลายของสารในตัวทำ

           ละลาย (ASEAN) , (FSG) ,

           (ทองถิ่น)

    3.2  ความเขมขนของสารละลาย

    3.3  พลังงานกับการละลายของสาร    

    3.4  ปจจัยที่มีผลตอการละลาย

ว 3.2 ม.1/1  ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่มีความเขมขนเปน

           รอยละและอภิปรายการนำความรูเกี่ยวกับสารละลายไปใช

           ประโยชน

ม.1/2  ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติมวล และพลังงาน

           ของสารเม่ือสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย

ม.1/3  ทดลองและอธิบายปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนสถานะ และ

           การละลายของสาร

4. สารละลายกรดและเบส

    4.1  สมบัติของสารละลายกรด และ

           สารละลายเบส (ASEAN) ,

           (FSG) 

    4.2  การตรวจสอบความเปนกรด และ

           เบสของสารละลาย (ASEAN)

           (FSG) , (พฤกษศาสตร)

    4.3  pH ของสารละลายกรด และ เบส 

           (ASEAN) , (FSG)

    4.4  กรดและเบสในชีวิตประจำวัน  

           (ASEAN) , (FSG) , (ทองถิ่น)

ว 3.1 ม.1/3  ทดลองและอธิบายสมบัติความเปนกรด เบสของสารละลาย

ม.1/4  ตรวจสอบคา pH ของสารละลายและนำความรูไปใช

           ประโยชน

5. การเคลื่อนที่

    5.1  การบอกตำแหนงของวัตถุ

           (ASEAN) , (ทองถิ่น)

    5.2  การเปลี่ยนตำแหนงของวัตถุ

          (ASEAN) , (ทองถิ่น)

    5.3  ปริมาณเวกเตอรและปริมาณ

           สเกลาร  (ASEAN)

    5.4  อัตราเร็วและความเร็วของ

           วัตถุ  (ASEAN) , (ทองถิ่น)

ว 4.1 ม.1/1  สืบคนขอมูลและอธิบายปริมาณสเกลาร  ปริมาณเวกเตอร

ม.1/2  ทดลองและอธิบายระยะทาง  การกระจัด  อัตราเร็ว  และ

           ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
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การวัดและประเมินผล

, คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ตรวจใบกิจกรรม

2. ตรวจแบบฝกหัด

3. ตรวจชิ้นงาน “โครงงาน

   วิทยาศาสตร” 

4. ทดสอบหนวย 1 - 3

1. ใบกิจกรรม

2. แบบฝกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

4. แบบทดสอบ

25 ว 3.1 ม.1/1-2

ว 3.2 ม.1/1-3

ว 5.1 ม.1/1-4

ว 8.1 ม.1/1-9

2. สอบกลางภาค ทดสอบหนวย 2 - 3 แบบทดสอบ 20 ว 3.1 ม.1/1-2

ว 3.2 ม.1/1-3

ว 5.1 ม.1/1-4

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจใบกิจกรรม

2. ตรวจแบบฝกหัด

3. ตรวจชิ้นงาน   

   “สารละลายกรดและเบส”

4. ทดสอบหนวย 4 - 5

1. ใบกิจกรรม

2. แบบฝกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

4. แบบทดสอบ

25 ว 3.1 ม.1/3-4

ว 4.1 ม.1/1-2

4. สอบปลายภาค ทดสอบหนวย 4 - 5 แบบทดสอบ 20 ว 3.1 ม.1/3-4

ว 4.1 ม.1/1-2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

1. ตรวจใบกิจกรรม

2. ตรวจแบบฝกหัด

3. ตรวจชิ้นงาน 

4. ทดสอบ

แบบประเมินการอาน คิด 

วิเคราะหและเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย[ [                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต[ [ [

3.   มีวินัย[ [ [ [ [ [ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง [ [ [ [ [ 6.   มุงม่ันในการทำงาน[ [

7.   รักความเปนไทย[ [ [ [ [ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข[ [ [ [ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก
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สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร[ [ [ [ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา[ [ [ [ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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