กาหนดการสอน
(Course Outline)
รหัสวิชา

ว 30284

ชื่อวิชา

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

จานวนหน่วยการเรี ยน 1.0 หน่วยกิต
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 4/5- 4/10

ภาคการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา

2559

รายชื่อผูส้ อน

นางสาววรรณกานต์ ใจช่วง

อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80 : 20
ผลการเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุ ป สารอาหารกับชีวิต วิธีการตรวจสอบสารอาหาร และสารปนเปื้ อน
ในอาหาร
2. สืบค้นข้อมูล สรุ ป เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวศิ วกรรม และการนาไปใช้ประโยชน์
3. สารวจตรวจสอบ อภิปราย สรุ ป ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศในท้องถิ่น
4. สืบค้นข้อมูล สรุ ป ปฏิกิริยาเคมีในชีวติ ประจาวัน และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดล้อม
5. อภิปราย สรุ ป สมบัติของธาตุและสารประกอบในการนามาใช้ประโยชน์
6. อภิปราย สรุ ป คานวณอายุของธาตุกมั มันตรังสี และประโยชน์และโทษของธาตุกมั มันตรังสี
7. สืบค้นข้อมูล อภิปราย สถานการณ์พลังงานไฟฟ้ า คานวณการใช้พลังงานไฟฟ้ า และการเลือกใช้
เครื่ องอานวยความสะดวก
8. สืบค้นข้อมูล สรุ ป สมบัติของแสงและการมองเห็น
9. สืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุ ป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับการพัฒนาประเทศ
10. สืบค้นข้อมูล อภิปราย สรุ ป กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพันธุวศิ วกรรม

สารอาหารกับการดารงชีวติ การตรวจสอบ

สารอาหาร พลังงานในสารอาหาร สารปนเปื้ อนในอาหาร ปฏิกิริยาเคมีในชีวติ ประจาวัน สมบัติของธาตุและ
สารประกอบ ธาตุกมั มันตรังสี ไฟฟ้ าและเครื่องอานวยความสะดวก ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ

สมบัติ

ของแสงและการมองเห็น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับการพัฒนาประเทศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
เทคโนโลยีอวกาศ

2
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้ สารวจตรวจสอบ

อภิปราย

ทดลอง สรุ ป เพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร คิดแก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
นาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

3
กาหนดวัดผล รายวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป รหัส ว30284 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ ที่ 4/5-4/10
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
หน่ วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

จานวน
คาบ
4

1

การตรวจสอบสารอาหาร ไขมัน
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และวิตามิน
พลังงานในการทากิจกรรม และสาร
ปนเปื้ อนในอาหาร

2

พันธุวศิ วกรรม ได้แก่ การโคลนนิ่ง
การย้ายฝากตัวอ่อน การผสมเทียม
การแปลงพันธุพ์ ชื และสัตว์ การนา
เทคโนโลยีใช้ประโยชน์

4

3

บทบาทและองค์ประกอบในระบบ
นิเวศ และความสัมพันธ์ในระบบ
นิเวศท้องถิ่น

4

4

ปฏิกิริยาเคมีในชีวติ ประจาวัน
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวติ และ
สิ่งแวดล้อม

4

5

สมบัติของธาตุตามหมู่ และ
สารประกอบ และการนามาใช้
ประโยชน์

4

6

ธาตุกมั มันตรังสี คานวณครึ่ งชีวติ
ประโยชน์ และโทษของธาตุ

3

การวัดและประเมินผล

ชิ้นงาน/ภาระงาน

1.ประเมินพฤติกรรมกลุ่ม
-สืบค้นข้อมูล
-อภิปรายและสรุ ป
2. ตรวจผลงาน
3. ทดสอบ
1.ประเมินพฤติกรรมกลุ่ม
-สืบค้นข้อมูล
-อภิปรายและสรุ ป
2. ตรวจผลงาน
3. ทดสอบ
1.ประเมินพฤติกรรมกลุ่ม
2. สารวจตรวจสอบ
- ออกแบบบันทึก
- นาเสนอ และสรุ ป
3. ตรวจผลงาน
1.สืบค้นข้อมูล
-สรุ ป
2. ตรวจผลงาน
3. ทดสอบ
1.ประเมินพฤติกรรมกลุ่ม
-สืบค้นข้อมูล
-สรุ ป
2. ตรวจผลงาน
3. ทดสอบ
1. แบบฝึ กหัด
2. ตรวจผลงาน

-ใบงาน
-สรุ ปผังความคิด

-ใบงาน
-สรุ ปผังความคิด

-ปฏิบตั ิการ
สารวจตรวจสอบ
-ใบงาน

-ใบงาน
-แบบฝึ กหัด

-ใบงาน
-สรุ ปผังความคิด

-ใบงาน
-แผ่นพับ

กัมมันตรังสี
4
หน่ วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

จานวน
คาบ
4

7

สถานการณ์พลังงานไฟฟ้ า คานวณ
การใช้พลังงานไฟฟ้ า และการ
เลือกใช้เครื่ องอานวยความสะดวก

8

สมบัติของแสงและการมองเห็น

4

9

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับการพัฒนา
ประเทศ

4

10

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
และประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ

5

การวัดและประเมินผล
1.ประเมินพฤติกรรมกลุ่ม
- การสืบค้นข้อมูล
-การสรุ ป
2. ตรวจผลงาน
1.การสืบค้นข้อมูล
-การสรุ ป
2. ตรวจผลงาน
1.ประเมินพฤติกรรมกลุ่ม
-การสืบค้นข้อมูล
-การนาเสนอ
2. ตรวจผลงาน
1.ประเมินพฤติกรรมกลุ่ม
- การสืบค้นข้อมูล
- การนาเสนอ
2. ตรวจผลงาน
3. ทดสอบ

ลงชื่อ.................................................
(นางสาววรรณกานต์ ใจช่วง)
ครู ผสู ้ อน
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้...........................................................................
ลงชื่อ...................................................
(นายสุธี ผลดี)
ความเห็นของวิชาการ.............................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(
ความเห็นของผูอ้ านวยการ

เห็นชอบ

)

ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ.................................................

ชิ้นงาน/ภาระงาน
-ใบงาน
- แผ่นพับ

-ใบงาน
-สรุ ปผังความคิด
-ใบงาน
-บทบาทสมมติ

-ใบงาน
-สรุ ปผังความคิด

(นายโพยม จันทร์นอ้ ย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์

