
 
   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย                          

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว21102 
   จ านวนชั่วโมง 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์    ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายพิเชษฐ์  อยู่ยงค์, นางสาวปาริชาติ  บุญเสวก, นางสาวรุ่งรวี  ทัดแช้ม 

 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอนความ
ร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งชั้นบรรยากาศ ผล
ของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ 
ความชื้นอากาศ ลม เมฆ และฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห ์การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เจตคติ  คุณลักษณะเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีทักษะการใช้ชีวิตเพ่ือสามารถด ารงชีวิตในสังคม รักความเป็นไทย  
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน และมีจิต
สาธารณะ   
 
3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 
 ว 2.2  ม.1/7  สร้างแบบจ าลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก 

ว 2.3  ม.1/1  วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และค านวณปริมาณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ โดยใช้สมการ Q = mcΔt และ Q = mL 
 ว 2.3  ม.1/2  ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร 
   ว 2.3  ม.1/3  สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการขยายตัว หรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือ
สูญเสียความร้อน 
 ว 2.3  ม.1/4  ตระหนักถึงประโยชน์ของความรูข้องการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน โดย
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการน าความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 ว 2.3  ม.1/5  วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อน และค านวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอน
ระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ 



 
 ว 2.3  ม.1/6  สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการน าความร้อน การพาความร้อน 
การแผ่รังสีความร้อน 
 ว 2.3  ม.1/7  ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน 
 ว 3.2  ม.1/1  สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์ของ
บรรยากาศแต่ละชั้น 
 ว 3.2  ม.1/2  อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูลที ่
รวบรวมได้ 
   ว 3.2  ม.1/3  เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผลที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 
 ว 3.2  ม.1/4  อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ว 3.2  ม.1/5  ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและ   
การใช้ประโยชน์จากค าพยากรณ์อากาศ 
 ว 3.2  ม.1/6  อธิบายสถานการณ์ และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ว 3.2  ม.1/7  ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

รวม   15  ตัวชี้วัด 
 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1–4 พ.ย. 2565 การจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค 
2 7–11 พ.ย. 2565 แบบจ าลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ 
3 14-18 พ.ย. 2565 ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร 
4 21-25 พ.ย. 2565 ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร 
5 28พ.ย.-2 ธ.ค.2565 ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
6 5-9 ธ.ค. 2565 ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร (สอนชดเชยในวันที่ 5 ธ.ค. 

2565 โดยการมอบหมายใบงาน ใบความรู้ หรือสอนผ่านระบบออนไลน์) 

7 12-16 ธ.ค. 2565 
 
 

สมดุลความร้อน (สอนชดเชยในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 โดยการมอบหมาย
ใบงาน ใบความรู้ หรือสอนผ่านระบบออนไลน์) 

8 19-22 ธ.ค. 2565 สมดุลความร้อน 
9 23–29 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สอนชดเชยในวันที่ 

30 ธ.ค. 2565 โดยการมอบหมายใบงาน ใบความรู้ หรือสอนผ่านระบบ
ออนไลน์) 

10 2-6 ม.ค. 2566 บรรยากาศของเรา (สอนชดเชยในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยการมอบหมาย
ใบงาน ใบความรู้ หรือสอนผ่านระบบออนไลน์) 

11 9-13  ม.ค. 2566 อุณหภูมิอากาศ 



 
12 16-20  ม.ค. 2566 ความกดอากาศและลม (สอนชดเชยในวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยการ

มอบหมายใบงาน ใบความรู้ หรือสอนผ่านระบบออนไลน์) 
13 23-27  ม.ค. 2566 ความชื้น 
14 30ม.ค.-3ก.พ.2566 เมฆและฝน 
15 6-10  ก.พ. 2566 การพยากรณ์อากาศ 
16 13-17  ก.พ. 2566 พายุ  
17 20-24  ก.พ. 2566 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
18 27ก.พ.-3มี.ค.2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6-10  มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์2 (สอนชดเชยในวันที่ 6 ม.ีค. 

2565 โดยการมอบหมายใบงาน ใบความรู้ หรือสอนผ่านระบบออนไลน์) 
20 13-17  มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์2 

 
 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ว2.3   ม.1/1  
ม.1/2    
ม.1/3 
ม.1/4 

พลังงานความร้อน 15 - การตรวจค าตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 15 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีท า จ านวน  1 ข้อ 
- รายงานการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์  

- Power Point 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ว2.3   ม.1/5 
ม.1/6 
ม.1/7 

 

การถ่ายโอนความร้อน 10 - การตรวจค าตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 
- รายงานการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์  
- ชิ้นงาน  5  คะแนน 
(STEM) 

- Power Point 
- Hi Teach 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 
 
 

 
 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (วันที ่23 – 29  ธันวาคม  2565)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ว2.3   ม.1/1 ม.1/2  
 ม.1/3   ม.1/4 

พลังงานความร้อน 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีท า จ านวน  3 ข้อ  

ว2.3   ม.1/5   ม.1/6 
ม.1/7 

การถ่ายโอนความร้อน 



 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ว2.2  ม.1/1 
ว3.2  ม.1/1 
        ม.1/2 

บรรยากาศ1 10 - การตรวจค าตอบจากสมุด
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ  
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีท า จ านวน  1 ข้อ 
- รายงานการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 

- Power Point 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 

 

ว3.2  ม.1/3 
         ม.1/4 
         ม.1/5 

บรรยากาศ2 5 - การตรวจค าตอบจากสมุด
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 15 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย   แบบ
เติมค าตอบ จ านวน 5 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีท า จ านวน  2 ข้อ 

- Power Point 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 
 

ว3.2  ม.1/6 
        ม.1/7 
 

การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 

10 - การตรวจค าตอบจากสมุด
และใบงาน 
- ชิ้นงาน  5  คะแนน 
(STEM) 

- Power Point 
- ใบงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน  (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ว2.2  ม.1/1   
ว3.2  ม.1/1    
        ม.1/2 

บรรยากาศ1 30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ      
4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีท า จ านวน  5 ข้อ  ว3.2  ม.1/3    

        ม.1/4 
        ม.1/5 

บรรยากาศ2 

ว3.2  ม.1/6 
        ม.1/7 

การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 

 
 

5.6  ชิ้นงานว่ิงสู้ฟัด  (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
ก าหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ว2.3    ม.1/1 
 ม.1/2  
 ม.1/3 
          ม.1/4 
          ม.1/5 
 ม.1/6  
 ม.1/7 
ว2.2    ม.1/1 
ว3.2    ม.1/1 
          ม.1/2 
          ม.1/3 
          ม.1/4 
          ม.1/5 
 ม.1/6  
 ม.1/7 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน 

            
ชิ้นงาน 

              
1 ชิ้น 

 
10  คะแนน  
(ก่อนกลางภาค 
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค 
5 คะแนน) 

                 
24 ก.พ. 2566 

 


