
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 
1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 4  รหัสวิชา ว22102 
   จำนวนชั่วโมง  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวพรพิมล  ตันธุวปฐม , นายหัสชัย  ทวีผล , นางสาววริษฐา  แหวนเพชร 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์  อธิบาย  ออกแบบการทดลอง  ทดลอง   ตระหนักถึงความสำคัญของงาน  กำลัง  
เครื่องกล  พลังงานศักย์  พลังงานจลน์ การถ่ายโอนพลังงาน  การแยกสารเนื้อผสมโดยการระเหยให้แห้ง  
การตกผลึก การกลั่น โครมาโทกราฟี การสกัดด้วยตัวทำละลาย  นำวิธีการแยกสารไปแก้ปัญหาโดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  โครงสร้างภายในโลกตาม
องค์ประกอบทางเคมี  กระบวนการผุพังอยู ่กับที ่ การกร่อน การสะสมของตะกอนที ่ทำให้ผิวโลกเกิด  
การเปลี่ยนแปลง  ลักษณะชั้นหน้าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน สมบัติของดินและการใช้ประโยชน์  ปัจจัยและ
กระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน  แนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง  ธรณี
ภัยพิบัติ  กระบวนการเกิด  สมบัติ ประโยชน์และผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  พลังงาน
ทดแทนและแนวทางการใช้ที่เหมาะสมในท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์  
อธิบาย ออกแบบการทดลอง ทดลอง ตระหนักถึงความสำคัญ การเขียนแผนภาพ  การใช้เทคโนโลยีใน 
การสืบค้นข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้
สามารถดำรงชีวิตในสังคม  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสตร์ กษัตริย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริต 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งม่ันในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตร   
 
 
 
 



 
 
3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 

ว 2.3  ม.2/1  วิเคราะห์สถานการณ์และคำนวณเกี่ยวกับ งานและกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
โดยใช้สมการ  W = Fs  และ 𝑃 = 𝑊

𝑡
 จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 ว 2.3  ม.2/2  วิเคราะห์หลักการทำงานของเครื่องกล อย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
   ว 2.3  ม.2/3  ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกลอย่างง่ายโดยบอกประโยชน์และ การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

ว 2.3  ม.2/4  ออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสม ในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์ 
และพลังงานศักย์โน้มถ่วง 

ว 2.3  ม.2/5  แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วง
และพลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ มีค่ำคงตัวจากข้อมูลที่รวบรวมได้  

ว 2.3  ม.2/6  วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน 

ว 2.1  ม.2/1  อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย 
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ  การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ว 2.1  ม.2/2  แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย 

ว 2.1  ม.2/3  นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิตประจำวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ว 3.2  ม.2/1  เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบ
จากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ จากข้อมูล ที่รวบรวมได้ 

ว 3.2  ม.2/2  แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์โดยนำเสนอแนวทาง 
การใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 

ว 3.2  ม.2/3  เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวม
ข้อมูลและนำเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทน ที่เหมาะสมในท้องถิ่น 

ว 3.2  ม.2/4  สร้างแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี จากข้อมูล ที่
รวบรวมได้ 

ว 3.2  ม.2/5  อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจำลอง รวมทั้งยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ว 3.2  ม.2/6  อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน จากแบบจำลอง รวมทั้ง 
ระบุปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน  

ว 3.2  ม.2/7  ตรวจวัดสมบัตบิางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและนำเสนอแนวทาง 
การใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน 

ว 3.2  ม.2/8  อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน จากแบบจำลอง   



 
ว 3.2  ม.2/9  สร้างแบบจำลองที่อธิบายการใช้น้ำ และนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนใน

ท้องถิ่นของตนเอง 
ว 3.2  ม.2/10 สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะ

ชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
รวม   19  ตัวชี้วัด 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 งานและกำลัง (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 ที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมาย
ให้นักเรียนศึกษาเรื่องงานและกำลังผ่าน Line,google classroom,google meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 เครื่องกลอย่างง่าย  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 เครื่องทุ่นแรงในชีวิตประจำวัน 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 กฎการอนุรักษ์พลังงาน  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 ทฤษฎีวิธีการแยกสาร (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค.2565 โดยมอบหมายให้

นักเรียนศึกษาเรื่องทฤษฎีวิธีการแยกสาร ผ่าน Line,google classroom,google 
meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 ปฏิบัติการแยกสาร (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 ธ.ค.2565 โดยมอบหมายใบงาน
เรื่องการแยกสาร ผ่าน Line,google classroom,google meet) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

การนำความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ประโยชน์ 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
โครงสร้างภายในโลก (สอนชดเชยวันหยุดวันที่ 30 ธ.ค.2565 โดยมอบหมายใบงาน
เรื่องโครงสร้างภายในโลก ผ่าน Line,google classroom,google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก  (สอนชดเชยวันหยุดวันที่ 2 ม.ค. 
2566 โดยการมอบหมายใบงานเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิว
โลก ผ่าน Line,google classroom,google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 ดิน ชั้นดินและชั้นหน้าตัดดิน   
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน (สอนชดเชยวันหยุดวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยการ

มอบหมายใบงานเรื่องแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน ผ่าน Line,google 
classroom,google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ภัยธรรมชาติจากน้ำท่วม แผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่ง  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 ภัยธรรมชาติจากหลุมยุบและแผ่นดินทรุด  
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 พลังงานทดแทน  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 25656 ประมวลผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว22102) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว22102) 
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 

ว 2.3 ม.2/1-6 งานและพลังงาน 20 - การตรวจคำตอบจาก
ใบงาน,ใบกิจกรรม 
- ชิ้นงานเรื่องเครื่องกล
อย่างง่าย  

- computer 
- iPad 
- Power Point 
- คาน รอก เพลา     
สกรู และลิ่ม 
 - คลิปวิดีโอ 

ว 2.1 ม.2/1-3 
 

การแยกสาร 5 - การตรวจคำตอบจาก
ใบงาน,ใบกิจกรรม 
- การทดลองเรื่อง 
การแยกสาร 

- computer 
- iPad 
- Power Point 
- คลิปวิดีโอ 
- อุกรณ์ในการทำการทดลอง
การแยกสาร คือ การระเหย
แห้ง การตกผลึก การกลั่น
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัว 
ทำละลาย 



 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (23, 26 - 29 ธ.ค. 2565)   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ว 2.3 ม.2/1-6 งานและพลังงาน 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ  

ว 2.1 ม.2/1-3 
 

การแยกสาร 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ว 3.2 ม.2/4-10 
 

โลกและการเปลี่ยนแปลง 15 - การตรวจคำตอบจากสมุด
แบบฝึกหัดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 10 ข้อ  
- การทดลองเรื่องการผุพัง
อยู่กับที่ 

- computer 
- iPad 
- Power Point 
- คลิปวิดีโอ 
- วัสดุและ
อุปกรณ์ในการ
ทดลองเรื่อง 
การผุพังอยู่กับที่ 

ว 3.2 ม.2/1-3 ทรัพยากรพลังงาน 10 - การตรวจคำตอบจากสมุด
แบบฝึกหัดและใบงาน 
- ผลงานการออกแบบการใช้
พลังงานในอนาคต (STEM) 

- computer 
- iPad 
- Power Point 
- คลิปวิดีโอ 

 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน  (วันที่ 27-28 ก.พ. 1- 3 มีนาคม 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ว 3.2 ม.2/4-10 โลกและการเปลี่ยนแปลง 30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ  

ว 3.2 ม.2/1-3 ทรัพยากรพลังงาน 

 
 



 
5.6  ผลงานการออกแบบการใช้พลังงานในอนาคต (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

 ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ว 3.2 ม.2/1-3 1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน 

 ชิ้นงาน   1 ชิ้น  
 

24 ก.พ.2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


