โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว22102
จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์
60 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางนิพาพร สนประเสริฐ,นางสาวพรพิมล ตันธุวปฐม,นายหัสชัย ทวีผล,นางสาววริษฐา แหวนเพชร
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ สารวจ สื บค้นข้อมูล และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่
กระทาต่อวัตถุ อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ทดลองและอธิบายการ
สะท้อนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ การดูดกลืนแสงสี การมองเห็น
สีของวัตถุ ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน การใช้ประโยชน์และการปรับปรุง
คุณภาพของดิน กระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน สมบัติของหิน จาแนกประเภทของหิน ลักษณะ
ทางกายภาพของแร่ กระบวนการเกิด ลั กษณะและสมบัติของปิโ ตรเลี ยม ถ่านหิน หินน้ามัน สารวจและอธิบาย
ลักษณะแหล่งน้าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้าในท้องถิ่น การเกิดแหล่งน้าบนดิน แหล่งน้าใต้
ดิน กระบวนและผลของการผุ พังอยู่ กับ ที่
การกร่อน การพัดพา การทับถมและการตกผลึ ก โครงสร้างและ
องค์ประกอบของโลก
โดยใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ในการสื บ เสาะหาความรู้ การแก้ ปั ญ หา มี
ความสามารถในการสารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ว 4.1 ม.2/1 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงในระนาบเดียวกันที่กระทาต่อวัตถุ
ม.2/2 อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
ว 5.1 ม.2/1 ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงการหักเหของแสง และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ม.2/2 อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
ม.2/3 ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสง สี การมองเห็นสีของวัตถุ และนาความรู้ไปใช้

ประโยชน์
ว 6.1 ม.2/1 สารวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการ
เกิดดิน
ม.2/2 สารวจ วิเคราะห์ และอธิบายการใช้ประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพของดิน
ม.2/3 ทดลอง เลียนแบบ เพื่ออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน
ม.2/4 ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพื่อจาแนกประเภทของหิน และ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ม.2/5 ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่ และการนาไปใช้ประโยชน์
ม.2/6 สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หิน
น้ามัน และการนาไปใช้ประโยชน์
ม.2/7 สารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์แหล่ง
น้าในท้องถิ่นหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
ม.2/8 ทดลอง เลียนแบบและอธิบายการเกิดแหล่งน้าบนดิน แหล่งน้าใต้ดิน
ม.2/9 ทดลองเลียนแบบและอธิบาย กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับ
ถม การตกผลึก และผลของกระบวนการ ดังกล่าว
ม.2/10 สืบค้น สร้างแบบจาลองและอธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก
ว 8.1 ม.2/1 ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
ม.2/3 เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรง
และปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
ม.2/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ม.2/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุน
หรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการสารวจตรวจสอบ
ม.2/6 สร้างแบบจาลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจตรวจสอบ
ม.2/7 สร้างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนาความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
ม.2/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูล
และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
ม.2/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผล
ของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
รวม 24 ตัวชี้วัด

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.2/1 ม.2/2
ว 8.1 ม.2/1 ม.2/2
ม.2/4 ม.2/5
ม.2/7 ม.2/8

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
แรงในชีวิตประจาวัน
10
- การตรวจคาตอบจาก
ม.2/3
ใบงานเรื่องการหาแรงลัพธ์
ม.2/6
ของแรงที่กระทาต่อวัตถุ
ม.2/9
ในทิศทางเดียวกันและการ
หาแรงลัพธ์ของแรงที่
กระทาต่อวัตถุในทิศ
ทางตรงข้าม
- ผลการทาการทดลอง
เรื่องกฎแห่งความเฉื่อย
และเรื่องแรงลัพธ์ที่กระทา
ต่อวัตถุ

ว 5.1 ม.2/1 ม.2/3
แสง
ว 8.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9

10

- การตรวจคาตอบจาก
การวาดภาพที่เกิดจากการ
สะท้อนของกระจกโค้ง
และการหักเหของเลนส์
- ผลการทดลองเรื่อง การ
หักเหของแสงและเรื่อง
การผสมแสงสี
- ชิ้นงาน STEM

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- Power Point
- ใบงาน
- รถทดลอง
- ตุ้มน้าหนัก
- ไม้บรรทัด
- ถุงทราย
- เครื่องชั่งสปริง

- Note Book
- Projector
- Power Point
- วีดีทัศน์
- บีกเกอร์
- เหรียญบาท
- ไม้บรรทัด
- น้า

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
ว 5.1 ม.2/1 ม.2/3
ความสว่างของแสงต่อ
5
- ภาพส่วนประกอบของตา
ว 8.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 สิ่งมีชีวิต
ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9
4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- Power Point

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ว 4.1 ม.2/1 ม.2/2
- แรงในชีวิตประจาวัน
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ว 5.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 - แสง
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
ว 8.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 - ความสว่างของแสงต่อ
- แบบทดสอบอัตนัย
ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 สิ่งมีชีวิต
จานวน 2 ข้อ
ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ว 6.1 ม.2/1
ม.2/4
ว 8.1 ม.2/1
ม.2/4
ม.2/7

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
ม.2/2 ม.2/3 ทรัพยากรธรรมชาติ
10
- การตรวจคาตอบใบงาน
ม.2/9 ม.2/10
การเกิดแหล่งน้าบนดิน
ม.2/2 ม.2/3
- การทดลองเรื่องการเกิด
ม.2/5 ม.2/6
ผลึกของแร่
ม.2/8 ม.2/9

โลกของเรา

15

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
- Power Point
- สารส้ม
- บีกเกอร์
- เส้นด้ายยาว
- น้ากลั่น
- การตรวจคาตอบจาก
- Note Book
ใบงานเรื่องโครงสร้างภายในโลก - Projector
- การทดลองเรื่องการ
- Power Point
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
- ชิ้นงานเรื่องแผนภาพแสดง
วัฏจักรของหิน

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ว 6.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 - ทรัพยากรธรรมชาติ
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 - โลกของเรา
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9
- แบบทดสอบอัตนัย
ม.2/10
จานวน 2 ข้อ
ว 8.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9

4.6 ชิ้นงานประดิษฐ์จากหลักการสะท้อนแสง (STEM)
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ว 5.1 ม.2/1 ม.2/3
ว 8.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9

วิธีการเก็บคะแนน
1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการออกแบบ
3. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน
4. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

1 ชิ้น

หมายเหตุ

5 คะแนน

กาหนดเวลา
ส่งงาน
10 ก.พ. 2561

