
!!!
รายละเอียดวิชา 

!
วิชา วิทยาศาสตร์  2                                               รหัสวิชา ว12101            จำนวน  2 คาบ / สัปดาห์ 2.0 ค่าน้ำหนัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                           ภาคเรียนที่ 2 / 2557                 ครูผู้สอน มิสประไพ   ลมพาพร !
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  ของเล่นของใช้แสนรัก    

     4.1  หลากหลายวัสดุ    

     4.2  การเลือกใช้วัสดุ

ว 3.1  !!!
ว 8.1

ป.2/1  ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่น 

           ของใช้ในชีวิตประจำวัน 

ป.2/2  เลือกใช้วัสดุและส่ิงของต่างๆได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย !
ป.2/1  ต้ังคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตาม 

           ความสนใจ 

ป.2/2  วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ 

           ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และของครู 

ป.2/3  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจ 

           ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล 

ป.2/4  จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบ และนำเสนอผล 

ป.2/5  ต้ังคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ 

ป.2/6  แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มและรวบรวมเป็นความรู้  

ป.2/7  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบอย่างตรง 

           ไปตรงมาโดยเขียนภาพแผนภาพ หรือคำอธิบาย 

ป.2/8  นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและผล 

           ของงาน

5.  สนุกกับแรงและพลังงาน  

     5.1  แม่เหล็กมหัศจรรย์ 

    5.2  แรงไฟฟ้าน่าพิศวง 

    5.3  พลังงานไฟฟ้าน่าศึกษา  

    5.4  แหล่งพลังงานของโลก

ว 4.1  !!
ว 5.1  !!
ว 7.1  

ว 8.1  !

ป.2/1 ทดลองและอธิบายแรงที่เกิดจากแม่เหล็ก 

ป.2/2 อธิบายการนำแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์ 

ป.2/3 ทดลองและอธิบายแรงไฟฟ้าที่เกิดจากการถูวัตถุบางชนิด 

ป.2/1 ทดลองและอธิบายได้ว่าไฟฟ้าเป็นพลังงาน 

ป.2/2 สำรวจและยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เปลี่ยนพลังงาน 

          ไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น 

ป.2/1 สืบค้นและอภิปรายความสำคัญของดวงอาทิตย์ 

ป.2/1  ต้ังคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตาม 

           ความสนใจ 

ป.2/2  วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ 

           ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และของครู 

ป.2/3  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจ 

           ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล 

ป.2/4  จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบ และนำเสนอผล 

ป.2/5  ต้ังคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ 

ป.2/6  แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มและรวบรวมเป็นความรู้
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!
การวัดและประเมินผล 

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน) 

5. (ต่อ) ว 8.1 ป.2/7  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบอย่างตรง 

           ไปตรงมาโดยเขียนภาพแผนภาพ หรือคำอธิบาย 

ป.2/8  นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและผล 

           ของงาน

6.  ดวงอาทิตย์ 

     6.1  ความสำคัญของดวงอาทิตย์ 

     6.2  ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

ว 7.1  

ว 8.1

ป.2/1 สืบค้นและอภิปรายความสำคัญของดวงอาทิตย์ 

ป.2/1  ต้ังคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตาม 

           ความสนใจ 

ป.2/2  วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ 

           ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และของครู 

ป.2/3  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจ 

           ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล 

ป.2/4  จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบ และนำเสนอผล 

ป.2/5  ต้ังคำถามใหม่จากผลการสำรวจตรวจสอบ 

ป.2/6  แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มและรวบรวมเป็นความรู้  

ป.2/7  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบอย่างตรง 

           ไปตรงมาโดยเขียนภาพแผนภาพ หรือคำอธิบาย 

ป.2/8  นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและผล 

           ของงาน

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. สอบย่อย 

2. ชิ้นงาน

1. แบบทดสอบ 

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

10 

5 

10

ว 3.1 ป.2/1-2 

ว 7.1 ป.2/1 

ว 8.1 ป.2/1-8

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 3.1 ป.2/1-2 

ว 7.1 ป.2/1

3. หลังกลางภาค 1. สอบย่อย 

2. ชิ้นงาน

1. แบบทดสอบ 

2. แบบสังเกตการปฏิบัติ 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

10 

5 

10

ว 4.1 ป.2/1-3 

ว 5.1 ป.2/1-2 

ว 7.1 ป.2/1

4. สอบปลายภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 4.1 ป.2/1-3 

ว 5.1 ป.2/1-2 

ว 7.1 ป.2/1
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!
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !
สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

การเรียน

แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

การเรียน

แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมินการ อ่าน คิด   

 วิเคราะห์และเขียน

- -

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 
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