
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ 
รายวิชา   ว21101 วิทยาศาสตร์ 1                   1.5 หน่วยกิต    3 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                        ภาคเรียนท่ี 1    ปีการศึกษา 2561 
ครูผู้สอน    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย      

*********************************************************** 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาวิเคราะห์ เซลล์ของส่ิงมีชีวิตและหน้าท่ีส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กระบวนการสาร
ผ่านเซลล์และออสโมซิส ปัจจัยบางประการท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลท่ีได้จากการการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ลักษณะ หน้าท่ีและทิศทางการล าเลียงสารของไซเล็มและโฟลเอ็ม  
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืช โครงสร้างของดอกท่ีมีส่วนท าให้เกิดการถ่ายเรณู การปฏิสนธิ
ของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด ธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืช วิธีการและประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืช ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก การแบ่งช้ันบรรยากาศ ปัจจัยท่ีมีผลต่อ                           
การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ กระบวนการเกิดพาย ุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน                           
การพยากรณ์อากาศ  การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
  

             โดยใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ                   
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่าง
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 
 

 

 

 



2. ตัวชี้วัด 

1. เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมท้ังบรรยายหน้าท่ีของผนังเซลล์       
เย่ือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์ (ว 1.2 ม.1/1) 
2. ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์ และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์ (ว 1.2 ม.1/2) 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง กับการท าหน้าท่ีของเซลล์ (ว 1.2 ม.1/3) 
4. อธิบายการจัดระบบของส่ิงมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นส่ิงมีชีวิต                          
(ว 1.2 ม.1/4) 
5. อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิส                         
ในชีวิตประจ าวัน (ว 1.2 ม.1/5) 
6. ระบุปัจจัยท่ีจ าเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้หลักฐาน         
เชิงประจักษ์ (ว 1.2 ม.1/6) 
7. อธิบายความส าคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม (ว 1.2 ม.1/7) 
8. ตระหนักในคุณค่าของพืชท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียน
และชุมชน (ว 1.2 ม.1/8) 
9. บรรยายลักษณะและหน้าท่ีของไซเล็มและโฟลเอ็ม (ว 1.2 ม.1/9) 
10. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการล าเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช (ว 1.2 ม.1/10) 
11. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก (ว 1.2 ม.1/11) 
12. อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกท่ีมีส่วนท าให้เกิดการถ่ายเรณู รวมท้ังบรรยาย การปฏิสนธิของพืชดอก                 
การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด (ว 1.2 ม.1/12) 
13. ตระหนักถึงความส าคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ท าลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยใน                
การถ่ายเรณู (ว 1.2 ม.1/13) 
14. อธิบายความส าคัญของธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของพืช (ว 1.2 ม.1/14) 
15. เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ท่ีก าหนด (ว 1.2 ม.1/15) 
16. เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช                   
(ว 1.2 ม.1/16) 
17. อธิบายความส าคัญของเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ (ว 1.2 ม.1/17) 
18. ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดยการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (ว 1.2 ม.1/18) 
19. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก (ว 2.2 ม.1/1) 
20. สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการแบ่งช้ันบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละช้ัน                              
(ว 3.2 ม.1/1) 



21. อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูล ท่ีรวบรวมได้ (ว 3.2 ม.1/2) 
22. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผลท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
รวมท้ังน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย (ว 3.2 ม.1/3) 
23. อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 3.2 ม.1/4) 
24. ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จาก                    
ค าพยากรณ์อากาศ (ว 3.2 ม.1/5) 
25. อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ (ว 3.2 ม.1/6) 
26. ตระหนักถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้                       
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก (ว 3.2 ม.1/7) 
27. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี (ว 4.1 ม.1/1) 
28. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา                    
(ว 4.1 ม.1/2) 
29. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็น น าเสนอแนวทาง             
การแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (ว 4.1 ม.1/3) 
30. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอผล                
การแก้ปัญหา (ว 4.1 ม.1/4) 
31. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย (ว 4.1 ม.1/5) 
32. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานท่ีพบในชีวิตจริง                          
(ว 4.2 ม.1/1) 
33. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ (ว 4.2 ม.1/2) 
34. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร ์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย (ว 4.2 ม.1/3) 
35. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง (ว 4.2 ม.1/4) 
 

 

 

 



3.  ก าหนดการสอนและตัวชี้วัด 
 

สัปดาห์ที่/ 
คาบที่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/งานที่มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 
(1) 
 

ปฐมนิเทศ (1 คาบ) 
   

 
 
 

- ช้ีแจงขอบข่ายการเรียนรู้รายวิชา วธิีการจัด                
การเรียนรู้  การวัดและประเมินผล มอบหมายงาน 
แนะน ารูปแบบการเขียนรายงานการทดลอง 

- แผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ 

1-2 
(2-6) 

 

หน่วยที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต 
1.1.  โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ (5 คาบ) 
      1.1.1 การใช้กล้องจุลทรรศ์ใช้แสง  
      1.1.2 เซลล์พืช  
      1.1.3 เซลล์สัตว์ 
      1.1.4 รูปร่างและหน้าท่ีของเซลล์ 
      1.1.5 การจัดระบบของส่ิงมีชีวิต 
   
 

 
ข้อ 1-4 

 
 

 
- กิจกรรมการทดลองใช้กล้องจุลทรรศน์และศึกษา
โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
- ท าแบบฝึกหัด 

 
- กล้องจุลทรรศน์และ  
อุปกรณ์การทดลอง 
- แบบบันทึกกิจกรรม  
การทดลอง 
- ส่ือ PowerPoint 
- แบบฝึกหัด เรื่อง
โครงสร้างและหน้าท่ี           
ของเซลล์ 
- แบบฝึกหัด เรื่อง      
กล้องจุลทรรศน์ 



สัปดาห์ที่/ 
คาบที่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/งานที่มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

3 
(7-9) 

  

1.2 การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  
(3 คาบ) 
      1.2.1  กระบวนการแพร่ 
      1.2.2  กระบวนการออสโมซิส 

ข้อ 5 
 

- กิจกรรมการทดลองการแพร่และออสโมซิส - แบบบันทึกกิจกรรม  
การทดลอง 
- ส่ือ PowerPoint 
- ส่ือวีดิทัศน์ เรื่อง            
การแพร่และออสโมซิส 

4-5 
(10-15) 

 
 

หน่วยที่ 2 กระบวนการด ารงชีวิตของพืช 
2.1  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (6 คาบ) 
      2.1.1  ปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช 
      2.1.2  ผลท่ีได้จากการสังเคราะห์ 
ด้วยแสงของพืช  
      2.1.3  ความส าคัญของการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม   
     2.1.4 คุณค่าของพืชท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

 
ข้อ 6-8 

 

 
- กิจกรรมการทดลองปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช 
- กิจกรรมการทดลองผลท่ีได้จากการสังเคราะห์ 
ด้วยแสงของพืช 
- กิจกรรมสืบค้น/อภิปรายเรื่อง ความส าคัญของ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน 
- ท าแบบฝึกหัด  

 
- แบบบันทึกกิจกรรม  
การทดลอง 
- ส่ือ PowerPoint 
- ส่ือวีดิทัศน์ เรื่อง         
การสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช  
- แบบฝึกหัด เรื่อง          
การสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช           

6-7 
(16-21) 

  

2.2  การล าเลียงสารในพืช (6 คาบ) 
      2.2.1  ลักษณะและหน้าท่ีของไซเล็ม
และโฟลเอ็ม 

ข้อ 9-10 
 

- กิจกรรมการทดลองการล าเลียงน้ าและแร่ธาตุ 
ของพืช  
 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
การทดลอง 
- ส่ือ PowerPoint 



สัปดาห์ที่/ 
คาบที่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/งานที่มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

      2.2.2  ทิศทางการล าเลียงสารในไซเล็ม
และโฟลเอ็ม 

- กิจกรรมการศึกษาโครงสร้างท่ีเกี่ยวกับระบบล าเลียง
น้ าและอาหารของพืช 
- ท าแบบฝึกหัด 

- ส่ือวีดิทัศน์ เรื่อง  
การล าเลียงสารในพืช         
- แบบฝึกหัด เรื่อง      
การล าเลียงสารในพืช 

8-9 
(22-27) 

 
 

 

2.3  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช 
(6 คาบ) 
      2.3.1 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ                
และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
     2.3.2 โครงสร้างของดอก  
     2.3.3 การปฏิสนธิ  การเกิดผลและเมล็ด   
     2.3.4  ความส าคัญของสัตว์ท่ีช่วยในการ
ถ่ายเรณูของพืชดอก      
     2.3.5 การกระจายเมล็ด และการงอก
ของเมล็ด 

ข้อ 11-13 
 

- กิจกรรมการทดลองโครงสร้างของดอกไม ้
- กิจกรรมการทดลองปัจจัยท่ีมีผลต่อการงอกของ
เมล็ด 
- กิจกรรมสืบค้นและน าเสนอข้อมูล 
- ท าแบบฝึกหัด  
 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
การทดลอง 
- ส่ือ PowerPoint 
- ส่ือวีดิทัศน์ เรื่อง  
โครงสร้างของดอกไม ้
- ตัวอย่างจริงการขยาย 
พันธุ์พืชแบบต่างๆ 
- แบบฝึกหัด เรื่อง 
โครงสร้างของดอกไม้และ 
การสืบพันธุ์ของพืช 

10 สอบกลางภาค 



สัปดาห์ที่/ 
คาบที่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/งานที่มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

11-12 
(31-36) 

 
 

2.4  ธาตุอาหารท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและ
การด ารงชีวิตของพืช (6 คาบ) 
      2.4.1  ธาตุอาหารของพืช 
      2.4.2  ชนิดและการเลือกใช้ปุ๋ย 
       

ข้อ 14-15 
 
 
 

- กิจกรรมสืบค้นและน าเสนอข้อมูลความส าคัญของ
ธาตุอาหารและการเลือกใช้ปุ๋ยต่อการด ารงชีวิตของพืช 
- ท าแบบฝึกหัด 
 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
การทดลอง 
- ส่ือ PowerPoint 
- ส่ือวีดิทัศน์  
- แบบฝึกหัด เรื่อง  
ธาตุอาหารและการ
เลือกใช้ปุ๋ยต่อการ
ด ารงชีวิตของพืช 

13 
(37-39) 

  

2.5  การขยายพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(3 คาบ) 
      2.5.1 วิธีการขยายพันธุ ์
      2.5.2  หลักการและผลของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุง
พันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของพืช 
      2.5.3  เทคโนโลยีชีวภาพกับ 
การด ารงชีวิต 

 
 
 

ข้อ 16-18 
 

- กิจกรรมการขยายพันธุ์พืช 
- สืบค้นและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
ในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิต 
ของพืช  

- ส่ือวีดิทัศน์ เรื่อง 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
- บูรณาการกับกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี 
 



สัปดาห์ที่/ 
คาบที่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/งานที่มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

14 
(40-42) 

หน่วยที่ 3 บรรยากาศ  (3 คาบ) 
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับ
ความสูง 
3.2  องค์ประกอบของบรรยากาศ  
3.3  การแบ่งช้ันบรรยากาศ  

ข้อ 19-20 
 

- น าเสนอข้อมูลในรูปของกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความดันอากาศกับความสูง 
- สืบค้นข้อมูล 
- อภิปรายกลุ่ม/น าเสนอ 
- ท าแบบฝึกหัด 

- ส่ือ PowerPoint 
- แบบฝึกหัด เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความดันอากาศกับความ
สูง และช้ันบรรยากาศ 

15-16 
(43-48) 

3.4  องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
     3.4.1  อุณหภูมอิากาศ 

          3.4.2  ความกดอากาศ 
          3.4.3  ลม        
          3.4.4  ความช้ืน เมฆและหยาดน้ าฟ้า 
 3.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
 3.6 กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและ
พายุหมุนเขตร้อน         
(6 คาบ) 

ข้อ 21-22 
 

- กิจกรรมการทดลองอุณหภูมิ ความช้ืนและ                     
ความกดอากาศ 
- ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ
ของลมฟ้าอากาศ                  
- สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ 
ฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และน าเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย         
           

- ชุดการทดลอง                          
วัดความช้ืนและ                       
ความกดอากาศ 
- แบบบันทึกการทดลอง 
- ส่ือ PowerPoint 
 

17 
(49-51) 

3.5  การพยากรณ์อากาศ (3 คาบ) 
          3.5.1  ความหมายของการพยากรณ์
อากาศ 

ข้อ 23-24 
 

 
- การฝึกอ่านแผนท่ีอากาศ      
 

- แผนท่ีอากาศ 
- ส่ือ PowerPoint  
- วีดิทัศน์ 



สัปดาห์ที่/ 
คาบที่ 

 
หน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/งานที่มอบหมาย 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

         3.5.2  การแปลความหมายข้อมูลจาก
การพยากรณ์อากาศ และการน าประโยชน์ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  
 

- สืบค้น วิเคราะห์และอภิปรายความหมายเกี่ยวกับ
การพยากรณ์อากาศ รวมท้ังการแปลความหมายข้อมูล
จากการพยากรณ์อากาศและการน าประโยชน์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- ท าแบบฝึกหัด 

- แบบฝึกหัด เรื่อง การ
แปลความหมายข้อมูลจาก
การพยากรณ์อากาศ 
- การเขียนรายงาน
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
สภาวะอากาศจากการ
พยากรณ์อากาศ  

18-19 
(52-57) 

3.6 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก (6 คาบ) 
3.6.1  สถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศโลก 
      3.6.2  ปัจจัยทางท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
           3.6. แนวทางการปฏิบัติตนภายใต้
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

ข้อ 25-26 
 

- การสืบค้นข้อมูลและอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ   
สถานการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศโลก แนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

- ส่ือ PowerPoint  
- แบบบันทึกกิจกรรม 
- วีดิทัศน์ 

20 สอบปลายภาค 
 
 



4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561                                   
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 4.1   ประเมินจากการบ้านหรืองานท่ีมอบหมาย    30  คะแนน 
 4.2   ประเมินจากการสอบปฏิบัติการ     10  คะแนน 
 4.3   ประเมนิจากการสอบย่อย           10  คะแนน 
 4.4   ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย 10 คะแนน 
 4.5   ประเมินจากการสอบกลางภาค              20  คะแนน 
 4.6   ประเมินจากการสอบปลายภาค     20  คะแนน 
         รวม 100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
4.1 ประเมินจากการบ้านหรืองานที่มอบหมาย (30 คะแนน) 

รายการ คะแนน 
1. แบบบันทึกกิจกรรมการทดลอง 

1.1 การใช้กล้องจุลทรรศน์และศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ 
1.2 การแพร่และออสโมซิส 
1.3 ปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
1.4 การศึกษาโครงสร้างท่ีเกี่ยวกับระบบล าเลียงน้ าและอาหารของพืช 
1.5 โครงสร้างของดอกไม ้

    1.6 กิจกรรมการทดลองปัจจัยท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ด 

    1.7 กิจกรรมการทดลองอุณหภูมิ ความช้ืนและความกดอากาศ 

 10 

2. แบบฝึกหัด 
2.1 กล้องจุลทรรศน์ 
2.2 โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ 
2.3 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช   
2.4 การล าเลียงสารในพืช 
2.5 โครงสร้างของดอกไม้และการสืบพันธุ์ของพืช 
2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูง และช้ันบรรยากาศ 
2.7 การแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ 

10 

3. สืบค้นและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ 
ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของพืช 

5 

4. การสืบค้นข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
โลก แนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

5 

รวมคะแนน 30 

หมายเหตุ    1. เวลาท่ีนักเรียนควรใช้ในการท างานหรือการบ้านช้ินนั้น ๆ ครูผู้สอนควรพิจารณาจาก                     
ความยากความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือการบ้านช้ินนั้น ๆ  

 2. การทดลองเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเป็นกลุ่ม แต่ให้เขียนรายงานเป็นรายบุคคลเพื่อดู
การท างานของแต่ละคน หรือบางการทดลองครูอาจใช้วิธีการสาธิต 

 3. งานหรือภาระงานท่ีครูผู้สอนสามารถน ามาประเมินเป็นคะแนน ขึ้นอยู่กับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  
 



4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวชิา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ภาคเรียนท่ี 1                    
ปีการศึกษา 2561 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังแสดงในตาราง 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง  
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

1. ความอยากรู้อยากเห็น      
2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม      
4. เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์*      
5. ความมีเหตุผล      
6. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น      
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ      
8. ความประหยัด      
9. ความซื่อสัตย์      
10. ความตรงต่อเวลา      

รวม      
คะแนนรวม   

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม 5)  

หมายเหตุ :  
  1. เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ย   ผลการประเมิน   คะแนนจิตพิสัยที่ได้ 
   9.00-10.00                    ดีเย่ียม                                          10 
    8.00-8.99                      ดีมาก                                            9 
    7.00-7.99                        ดี                                               8 
      6.00-6.99                     ปานกลาง                                        7 
   ต่ ากว่า 5.99                   ปรับปรุง                                         6 
 

  *2.  เกณฑ์การพิจารณาเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เรียน  ดังน้ี 
 2.1 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
 2.2  ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ 
 2.3  ผู้เรียนตระหนักในคุณและโทษของการใช้วิทยาศาสตร์ 
 2.4  ผู้เรียนมาเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน 
 2.5  ผู้เรียนเลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ 
 2.6  ผู้เรียนต้ังใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
 
 



     เกณฑ์การให้คะแนน 
                        นักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 6 ข้อ  =  ดีเย่ียม   
                        นักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด     5 ข้อ  =  ดีมาก 
                        นักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด     4 ข้อ  =  ดี 

นักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด     3 ข้อ  =  ปานกลาง 
              นักเรียนมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด     2 ข้อ  =  ต้องปรับปรุง 
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย  (10 คะแนน) 
 เนื้อหาท่ีสอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ คะแนน 
หน่วยที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต 2 
หน่วยที่ 2 กระบวนการด ารงชีวิตของพืช 5 
หน่วยที่ 3 บรรยากาศ   3 

รวมคะแนน 10 
 

4.4  ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 
เวลาท่ีใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาท่ีสอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด        

ดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ 
ลักษณะและ 

จ านวนข้อสอบ 
คะแนน 

หน่วยที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต 
1.1.  โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ 
      1.1.1 เซลล์พืช 
      1.1.2 เซลล์สัตว์ 
1.2  การล าเลียงสารเข้า ออกจากเซลล์ 
      1.2.1  กระบวนการแพร่ 
      1.2.2  กระบวนการออสโมซิส 

 
ปรนัย (6 ข้อ 3 คะแนน) 
อัตนัย (2 ข้อ 3 คะแนน) 

 

6 

หน่วยที่ 2 กระบวนการด ารงชีวิตของพืช 
2.1  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

      2.1.1  ปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
      2.1.2  ผลท่ีได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  
      2.1.3  ความส าคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิต     

                  และส่ิงแวดล้อม   
     2.1.4 คุณค่าของพืชท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

 

 
ปรนัย (4 ข้อ 2 คะแนน) 
อัตนัย (2 ข้อ 3 คะแนน) 

 

5 



หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ 
ลักษณะและ 

จ านวนข้อสอบ 
คะแนน 

2.2  การล าเลียงสารในพืช  
      2.2.1  ลักษณะและหน้าท่ีของไซเล็มและโฟลเอ็ม 
      2.2.2  ทิศทางการล าเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็ม 

 
ปรนัย (4 ข้อ 2 คะแนน) 
อัตนัย (1 ข้อ 2 คะแนน) 

 
4 

2.3  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช 
      2.3.1 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
      2.3.2 โครงสร้างของดอก  
      2.3.3 การปฏิสนธิ  การเกิดผลและเมล็ด   
      2.3.4 ความส าคัญของสัตว์ท่ีช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก      
      2.3.5 การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 

 
ปรนัย (6 ข้อ 3 คะแนน) 
อัตนัย (2 ข้อ 2 คะแนน) 

 

5 

รวม 
ปรนัย (20 ข้อ 10 คะแนน) 
อัตนัย (7 ข้อ 10 คะแนน) 

20 

 
4.5  ประเมินจากการสอบปฏิบัติการ  (10 คะแนน) 
 4.5.1  แบบบันทึกการสังเกตการทดลอง    5  คะแนน 
 4.5.2  แบบบันทึกการให้คะแนนการทดลอง   5  คะแนน 

4.5.1  แบบบันทึกการสังเกตการทดลอง (5  คะแนน) 

รายการสังเกต 
ระดับการประเมิน 

ดี  
(2) 

พอใช้  
(1) 

ควรปรับปรุง
(0) 

1.  มีการก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ    
2.  มีการเตรียมและด าเนินการทดลองตามข้ันตอน    
3.  การใช้อุปกรณ์และสารเคมี    
4.  ความคล่องแคล่วในการทดลอง    
5.  ความเป็นระเบียบระหว่างและหลังปฏิบัติการทดลอง    

รวม    
4.5.2 เกณฑ์ให้คะแนนรายงานการทดลอง  (5  คะแนน) 

1. จุดประสงค์การทดลอง  (  1  คะแนน  ) 
1.1  จุดประสงค์สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง       1 คะแนน 
1.2  จุดประสงค์สอดคล้องเพียงบางส่วน       0.5 คะแนน 
1.3  จุดประสงค์ไม่สอดคล้อง        0 คะแนน 



2. สมมติฐานการทดลอง  (  1  คะแนน  ) 
2.1  เขียนบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ถูกต้องเป็นเหตุเป็นผล       1 คะแนน 
2.2  เขียนบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ถูกต้องบางส่วน       0.5 คะแนน 
2.3  เขียนบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่ถูกต้องไม่เป็นเหตุเป็นผล  0 คะแนน  
 

3. ผลการทดลอง  (  2  คะแนน  ) 
3.1 แสดงผลการศึกษาได้อย่างถูกต้อง     1 คะแนน 
3.2 น าเสนอได้เหมาะสม       1 คะแนน 
3.3  แสดงผลการศึกษาได้ไม่ถูกต้อง     0 คะแนน 
 

4. สรุปผลการทดลอง  (  1  คะแนน  ) 
4.1 สรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลกับตัวแปรท่ีศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 1 คะแนน 
4.2 สรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลกับตัวแปรท่ีศึกษาได้เพียงบางตัวแปร      0.5 คะแนน 
4.3 ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีได้กับตัวแปรท่ีศึกษา         0  คะแนน 

หมายเหตุ สอบปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมสไลด์สดอย่างง่ายและการใช้กล้องจุลทรรศน์                
         
4.6 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 
 เวลาท่ีใช้ในการสอบ 90 นาที เนื้อหาท่ีสอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบย่อยแต่ละครั้งมีรายละเอียด 
ดังตาราง  
 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
2.4  ธาตุอาหารท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิต  
ของพืช  
      2.4.1  ธาตุอาหารของพืช 
      2.4.2  ชนิดและการเลือกใช้ปุ๋ย 
 

ปรนัย (4 ข้อ 2 คะแนน) 
อัตนัย (1 ข้อ 2 คะแนน) 

 
4 

2.5  การขยายพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ  
      2.5.1 วิธีการขยายพันธุ ์
      2.5.2  หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของพืช 
      2.5.3  เทคโนโลยีชีวภาพกับการด ารงชีวิต 
 

ปรนัย (2 ข้อ 1 คะแนน) 
อัตนัย (1 ข้อ 1 คะแนน) 

 
2 



หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยที่ 3 บรรยากาศ   
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูง 
3.2  องค์ประกอบของบรรยากาศ  

 3.3  การแบ่งช้ันบรรยากาศ 

ปรนัย (2 ข้อ 1 คะแนน) 
อัตนัย (1 ข้อ 1 คะแนน) 

 
2 

3.4  องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
     3.4.1  อุณหภูมิอากาศ 

          3.4.2  ความกดอากาศ 
          3.4.3  ลม        
          3.4.4  ความช้ืน เมฆและหยาดน้ าฟ้า 
 3.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ 
 3.6 กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายหุมุนเขตร้อน         

ปรนัย (4 ข้อ 2 คะแนน) 
อัตนัย (2 ข้อ 3 คะแนน) 

5 

3.5  การพยากรณ์อากาศ (3 คาบ) 
          3.5.1  ความหมายของการพยากรณ์อากาศ 
          3.5.2  การแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์
อากาศ และการน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ปรนัย (4 ข้อ 2 คะแนน) 
อัตนัย (1 ข้อ 1 คะแนน) 

3 

3.6 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก (6 คาบ) 
3.6.1  สถานการณ์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

      3.6.2  ปัจจัยทางท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
โลก 
           3.6.3 แนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศโลก 

ปรนัย (4 ข้อ 2 คะแนน) 
อัตนัย (1 ข้อ 2 คะแนน) 

4 

รวม 
ปรนัย 20 ข้อ (10 คะแนน) 
อัตนัย 7 ข้อ  (10 คะแนน) 

20 

 

 


