
รายละเอียดวิชา

วิชา  วิทยาศาสตร์ 2, ,                         รหัสวิชา ว21102 , ,  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                             ภาคเรียนที่ 2 / 2557                ครูผู้สอน  ม.พีรัชชัย, มิสหทัยรัตน์, 

            , , , , , , , , ,                      มิสศุภาวรรณ 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. บรรยากาศ    

    1.1 ชั้นบรรยากาศ (ASEAN)

    1.2 ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์

          ต่อบรรยากาศ

    1.3 องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 

ว 6.1 ม.1/1 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่

          ปกคลุมผิวโลก

ม.1/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ  ความชื้น  

          และความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ

2. ลมฟ้าอากาศ

    2.1 พายุฟ้าคะนอง (ASEAN)

    2.2 พายุหมุนเขตร้อน (ASEAN)

    2.3 มรสุม (ASEAN)

    2.4 การพยากรณ์อากาศ

          (ASEAN) , (ท้องถิ่น)

    2.5 เอลนีโญ – ลานีญา (ASEAN)                

    2.6 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

          อากาศของโลก  (ท้องถิ่น)    

    2.7 มลพิษทางอากาศ   (ท้องถิ่น)

ว 6.1 ม.1/3 สังเกต  วิเคราะห์  และอภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทาง

          ลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์

ม.1/4 สืบค้น  วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์

          อากาศ

ม.1/5 สืบค้น  วิเคราะห์และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรง

          ชีวิตของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม

ม.1/6 สืบค้น  วิเคราะห์และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการ

          กระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก  

          รูโหว่โอโซน  และฝนกรด

ม.1/7 สืบค้น  วิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน  

          รูโหว่โอโซน  และฝนกรด  ที่มีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม

3. หน่วยของส่ิงมีชีวิต  (ASEAN, FSG)

    3.1 รู้จักและใช้งานกล้องจุลทรรศน์

    3.2 เซลล์ของส่ิงมีชีวิต

    3.3 การลำเลียงสารเข้าและออกจาก

          เซลล์

ว 1.1 ม.1/1 สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของส่ิงมีชีวิต 

          เซลล์เดียวและเซลล์ของส่ิงมีชีวิตหลายเซลล์

ม.1/2 สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและ

          เซลล์สัตว์

ม.1/3 ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์

          พืชและเซลล์สัตว์

ม.1/4 ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์  โดยการแพร่

          และออสโมซิส

4. การดำรงชีวิตของพืช (ASEAN , FSG, 

    พฤกษศาสตร์)

    4.1  การสังเคราะห์ด้วยแสง

    4.2  การลำเลียงน้ำ และอาหาร

           ของพืช 

   4.3  การสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโต

           ของพืช

   4.4  การตอบสนองของพืช

ว 1.1 ม.1/5 ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วย

          แสงของพืช และอธิบายว่าแสง  คลอโรฟิลล์  ก๊าซคาร์บอน ได

          ออกไซด์  น้ำ  เป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วย

          แสง

ม.1/6 ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ม.1/7 อธิบายความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของ

          พืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม
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4. (ต่อ) ม.1/8 ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของ

          พืช

ม.1/9 สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและ

          อาหารของพืช

ม.1/10 ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการ

            สืบพันธ์ุของพืช

ม.1/11 อธิบายกระบวนการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของพืชดอกและ

            การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของพืช  โดยใช้ส่วนต่างๆของ

            พืชเพื่อช่วยในการขยายพันธ์ุ

ม.1/12 ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง  น้ำ  และ

            การสัมผัส

ม.1/13 อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ

            ขยายพันธ์ุ  ปรับปรุงพันธ์ุ  เพิ่มผลผลิตของพืชและนำความรู้

             ไปใช้ประโยชน์

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ตรวจใบกิจกรรม

2. ตรวจแบบฝึกหัด

3. ตรวจชิ้นงาน 

4. ทดสอบ

1. ใบกิจกรรม

2. แบบฝึกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

4. แบบทดสอบ

25 ว 6.1 ม.1/1-7

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 6.1 ม.1/1-7

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจใบกิจกรรม

2. ตรวจแบบฝึกหัด

3. ตรวจชิ้นงาน   

4. ทดสอบ

1. ใบกิจกรรม

2. แบบฝึกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

4. แบบทดสอบ

25 ว 1.1 ม.1/1-13

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 1.1 ม.1/1-13

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

1. ตรวจใบกิจกรรม

2. ตรวจแบบฝึกหัด

3. ตรวจชิ้นงาน 

4. ทดสอบ

แบบประเมินการอ่าน คิด 

วิเคราะห์และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย,์ ,                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต, , ,

3.   มีวินัย, , , , , , 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง , , , , , 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน, ,

7.   รักความเป็นไทย, , , , , 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข, , , , 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร, , , , 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา, , , , 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

วก 103/56


