
 
โครงการสอนรายวชิาวทิยาศาสตร์        รหัสวชิา ว 21102 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
อาจารย์ผู้สอน   นางชลธิชา เก็นซ์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ปีการศึกษา 2559  ภาคเรียนที ่1 
รายวชิา วทิยาศาสตร์ รหัสวชิา ว 21101 
จ านวน     3 คาบ/สัปดาห์       จ านวน       1.5  หน่วยการเรียน 
 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา วเิคราะห์ ความส าคญัของวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ สถานะของสาร พลงังาน
ความร้อน การถ่ายโอนพลงังานความร้อน ผลของพลงังานความร้อนต่อการเปล่ียนแปลงของสาร การจดักลุ่มสาร
ตามลกัษณะเน้ือสารและขนาดโมเลกุล องคป์ระกอบของสารละลาย การเตรียมสารละลาย ปัจจยัท่ีมีผลต่อสารละลาย 
พลงังานกบัการละลาย สมบติัของสารละลายกรด – เบส การตรวจสอบความเป็นกรด – เบสของสารละลาย กรดเบส
ในชีวติประจ าวนั องคป์ระกอบของบรรยากาศ ปัจจยัท่ีมีผลต่ออากาศโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การ
สืบเสาะหาความรู้ ความคิดความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ น าความรู้ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
สาระที ่3   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1   เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหวา่ง
อนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน ว 3.2   เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา 
มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระที ่5   พลงังาน 
มาตรฐาน ว 5.1   เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
สารและพลงังาน  ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้แล น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
สาระที ่6    กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ   ท่ีเกิดข้ึนบนผวิโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ 
ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระที ่8    ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี



มาตรฐาน ว 8.1   ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา รู้ว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและ
เคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้ม  มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
ตัวช้ีวดั 
ว 3.1 ม.1/1  ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใชเ้น้ือสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑแ์ละอธิบายสมบติัของสารใน
แต่ละกลุ่ม  
ว 3.1 ม.1/2  อธิบายสมบติัและการเปล่ียนสถานะของสาร โดยใชแ้บบจ าลองการจดัเรียงอนุภาคของสาร  
ว 3.1 ม.1/3  ทดลองและอธิบายสมบติัความเป็นกรดเบส ของสารละลาย 
ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ว 3.2 ม.1/1  ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้เป็นร้อยละและอภิปรายการน าความรู้เก่ียวกบั
สารละลายไปใชป้ระโยชน์  
ว 3.2 ม.1/2  ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงสมบติัมวลและพลงังานของสารเม่ือสารเปล่ียนสถานะและเกิดการ
ละลาย 
ว 3.2 ม.1/3   ทดลองและอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนสถานะ และการละลายของสาร   
ว 5.1 ม.1/1  ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวดัอุณหภูมิ 
ว 5.1 ม.1/2  สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อน และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์   
ว 5.1 ม.1/3  อธิบายการดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผรั่งสี และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์     
ว 5.1 ม.1/4  อธิบายสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตวัของสาร และน าความรู้ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั   
ว 6.1 ม.1/1  สืบคน้และอธิบายองคป์ระกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมผวิโลก  
ว 6.1 ม.1/2  ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่ง อุณหภูมิ ความช้ืนและความกดอากาศท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์
ทางลมฟ้าอากาศ 
ว 6.1 ม.1/3  สังเกต วเิคราะห์ และอภิปรายการเกิด ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศท่ีมีผลต่อมนุษย ์
ว 6.1 ม.1/4  สืบคน้ วเิคราะห์ และแปลความหมายขอ้มูลจากการพยากรณ์อากาศ 
ว 6.1 ม.1/5  สืบคน้ วเิคราะห์ และอธิบายผลของ ลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม 
ว 6.1 ม.1/6  สืบคน้ วเิคราะห์ และอธิบายปัจจยัทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษยท่ี์มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิของโลก รูโหวโ่อโซน และฝนกรด 
ว 6.1 ม.1/7  สืบคน้ วเิคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหวโ่อโซน และ ฝนกรดท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
ว 8.1 ม.1/1  ตั้งค  าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตวัแปรท่ีส าคญัในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจได้
อยา่งครอบคลุมและเช่ือถือได ้
ว 8.1 ม.1/2  สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบ ไดแ้ละวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วธีิ 



ว 8.1 ม.1/3  เลือกเทคนิควธีิการส ารวจตรวจสอบ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีไดผ้ลเท่ียงตรงและปลอดภยั โดยใช้
วสัดุและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
ว 8.1 ม.1/4  รวบรวมขอ้มูลจดักระท าขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ว 8.1 ม.1/5  วเิคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของประจกัษพ์ยานกบัขอ้สรุป ทั้งท่ีสนบัสนุนหรือขดัแยง้กบั
สมมติฐานและความผดิปกติของขอ้มูลจากการส ารวจตรวจสอบ 
ว 8.1 ม.1/6  สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ 
สร้างค าถามท่ีน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นสถานการณ์ใหม่หรืออธิบาย
เก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
ว 8.1 ม.1/8  บนัทึกและอธิบายผลการสังเกตการส ารวจ ตรวจสอบ คน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีเช่ือถือได ้และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีคน้พบ  เม่ือมีขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโตแ้ยง้จาก
เดิม 
ว 8.1 ม.1/9  จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ /หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ
ช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนที ่1 เราจะเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งไร 
  1.  วทิยาศาสตร์กบัชีวติประจ าวนั 
  2.  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 สารรอบตวั 
 1.  สถานะของสาร 
 2.  พลงังานความร้อน 
 3.  การถ่ายโอนพลงังานความร้อนต่อการเปล่ียนแปลงของสาร 
 4.  ผลของพลงังานความร้อนต่อการเปล่ียนแปลงของสาร 
 5.  การจดักลุ่มสารตามลกัษณะเน้ือสารและขนาดของอนุภาคสาร 

 หน่วยการเรียนรู้ที ่3  สารละลาย 
  1.  องคป์ระกอบของสารละลาย 
  2.  การเตรียมสารละลาย 
  3.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการละลาย 
  4.  พลงังานกบัการละลาย 
 หน่วยทีก่ารเรียนรู้ที ่ 4  สารละลาย กรด – เบส 
  1.  สมบติัของสารละลายกรด – เบส 
  2.  การตรวจสอบความเป็นกรด – เบสของสารละลาย 



  3.  pH ของสารละลายกรด – เบส 
  4.  กรด – เบสในชีวติประจ าวนั 
 หน่วยทีก่ารเรียนรู้ที ่ 5 บรรยากาศของเรา 
  1.  องคป์ระกอบของบรรยากาศ 
  2.  ปัจจยัท่ีมีผลต่ออากาศ 
 
กจิกรรมการเรียนการสอนวธีิการสอน    

-  การบรรยาย 
-  การปฏิบติัการทดลอง 
-  การแบ่งกลุ่มคน้ควา้ วิเคราะห์ขอ้มูล การอภิปรายและการน าเสนอ 
-  การศึกษาจากใบงานและการท าแบบฝึกหดั 
-  การใชส่ื้อผสม : แผน่ใส วดิีทศัน์ สไลด ์ส่ือสารสนเทศ และอ่ืนๆ 

 
การวดัและประเมินผล 
 คะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค  60 : 40 

ก่อนกลางภาค  25  คะแนน 
กลางภาค  20  คะแนน 
หลงักลางภาค  25  คะแนน 
ปลายภาค  20  คะแนน 
จิตพิสัย   10  คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมินคะแนนจิตพสัิย 

1. แต่งกายเรียบร้อย 
2. มีความรับผดิชอบต่อการเรียน 
3. มีระเบียบวนิยัในชั้นเรียน 
4. มีมารยาทในชั้นเรียน 
5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมีความตรงต่อเวลา 

 

ล าดับ
ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงั 

สาระส าคัญ 
(Key concept) 

ช่ือ 
หน่วยการเรียนรู้ 

เวลา 
(คาบ) 

หมายเหตุ 



 

1 

มาตรฐาน ว 8.1  ใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วน
ใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและ
เคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ 
วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม  มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

ความหมาย ลกัษณะ
ส าคญั ลกัษณะนิสัย
ของวทิยาศาสตร์ 

ประวติันกัวทิยาสตร์ 
ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

 

หน่วยที ่1 เราจะเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 

6  

2 

มาตรฐาน ว 3.1   เขา้ใจสมบติัของสาร   
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบั
โครงสร้างและแรงยดึเหน่ียวระหวา่ง
อนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้
และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน ว 3.2   เขา้ใจหลกัการและ
ธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของ
สาร   การเกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มี
กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยา
ศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์ 

 

สถานะของสาร 
พลงังานความร้อน 
การถ่ายโอนพลงังาน
ความร้อน ผลของ

พลงังานความร้อนต่อ
การเปล่ียนแปลงของ
สาร การจดักลุ่มสาร
ตามลกัษณะเน้ือสาร
และขนาดของอนุภาค 

 
 

 
หน่วยที ่2 สารรอบตวั 

 
 

16  

3 มาตรฐาน ว 3.1   เขา้ใจสมบติัของสาร   
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ
โครงสร้างและแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค  
มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
จิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน ว 3.2   เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติ

องคป์ระกอบของ
สารละลาย การเตรียม
สารละลาย ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการละลาย พลงังาน
กบัการละลาย 

 
หน่วยที ่3  สารละลาย 
 
 
 
 
 

12 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
ตารางโครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

4 
 

 

ของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิด
สารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการ
สืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
ส่ือสารส่ิงท่ี เรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

 
สมบติัของสารละลาย
กรด – เบส การ
ตรวจสอบความเป็นกรด 
– เบสของสารละลาย 
pH ของสารละลายกรด
เบส กรด – เบสใน
ชีวติประจ าวนั 

หน่วยที ่4 สารละลาย 
กรด – เบส 
 

12 

 

5 สาระที ่6    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ   
ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

องคป์ระกอบของ
บรรยากาศ ปัจจยัท่ีมีผล
ต่ออากาศ 

หน่วยที ่5  บรรยากาศ
ของเรา 

8 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
                      ช่วงช้ันที ่3  มัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลา   54  คาบเรียน 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ราย

ภาค 

วธีิสอน/
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

เวลา(คาบ) 

พเิศษ 
1.  ปฐมนิเทศ - อภิปราย 

บรรยาย 
1 

หน่วยที ่1 เรา
จะเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ได้
อยา่งไร 

 

2.  วทิยาศาสตร์กบั
ชีวติประจ าวนั 

ว 8.1 ม 1/1 -12 
   
 

 
2 

3.  ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 

ว 8.1 ม 1/1 -12 
 

 
4 

 
 
 

 
 
หน่วยที ่2 สาร

รอบตวั 
 

4. สถานะของสาร ว 3.1 ม.1/2    3 

5.  พลงังานความร้อน ว 3.2 ม.1/2    
3 

6. การถ่ายโอนพลงังานความ
ร้อน 

ว 3.2 ม.1/2  
3 

7.  ผลของพลงังานความร้อน
ต่อการเปล่ียนแปลงของสาร 

ว 3.2 ม.1/2  
3 

8.  การจดักลุ่มสารตาม
ลกัษณะเน้ือสารและขนาด
ของอนุภาค 

ว 3.1 ม.1/1    
4 

 
 
 
 
 
 



หน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ราย

ภาค 

วธีิสอน/
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

เวลา(คาบ) 

 
 
 
 

หน่วยที ่3  
สารละลาย 

 
 

 

9.  สารละลายและ
องคป์ระกอบของสารละลาย 

 
ว 3.1 ม.1/2    3 

10.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ละลาย 

ว 3.2 ม.1/3    
 
 

3 

 
11.  การเตรียมสารละลาย 

ว 3.2 ม.1/1    
3 

12.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ละลาย 

ว 3.2 ม.1/3    
3 

13.  พลงังานกบัการละลาย ว 3.2 ม.1/2    3 
 
 
 
 

หน่วยที ่4 
สารละลาย 
กรด – เบส 

 
 

14. สมบติัของสารละลาย
กรดเบส 

ว 3.1 ม.1/2    
3 

15. การตรวจสอบความเป็น
กรดเบสของสารละลาย 

ว 3.1 ม.1/3    
3 

16.  pH ของสารละลายกรด- 
เบส 

ว 3.1 ม.1/3    
3 

17. กรดเบสในชีวิตประจ าวนั ว 3.1 ม.1/3    
3 

 
หน่วยที ่5  

บรรยากาศของ
เรา 

18. องคป์ระกอบของ
บรรยากาศ 

ว 6.1 ม.1/1 ,ว 6.1 ม.1/2    
2 

19. ปัจจยัท่ีมีผลต่ออากาศ 
ว 6.1 ม.1/3 , ว 6.1 ม.1/4 ,  
ว 6.1 ม.1/5 ,ว 6.1 ม.1/6,   
ว 6.1 ม.1/7   

 
6 

รวมจ านวนเวลาเรียน 1 ภาคการศึกษา 54 

 


