
รายละเอียดวิชา

วิชา  วิทยาศาสตร์ 4, ,                        รหัสวิชา ว22102 , ,  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                           ภาคเรียนที่ 2 / 2557     ครูผู้สอน มิสหทัยรัตน์, มิสดวงใจ, ม.เอกณัฐ

, , , , , , , , ,

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  แรงและแรงลัพธ์

     1.1  ความหมายของแรง

     1.2  แรงลัพธ์

ว 4.1

ว 8.1

ม.2/1 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงใน

          ระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ

ม.2/2 อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่

          ด้วยความเร็วคงตัว

ม.2/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

ม.2/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับ

          ข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความ

          ผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

ม.2/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบค้นคว้า

          เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และ

          ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเม่ือมีข้อมูลและ

          ประจักษ์พยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม

2.  แสงกับการมองเห็น

     2.1 ธรรมชาติของแสง

     2.2 การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์

     2.3 ทัศนูปกรณ์

     2.4 แสงกับการมองเห็น

ว 5.1

ว 8.1

ม.2/1 ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง

          และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ม.2/2 อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ

ม.2/3 ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ

          และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ม.2/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับ

          ข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความ

          ผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

ม.2/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบค้นคว้า

          เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และ

          ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเม่ือมีข้อมูลและ

          ประจักษ์พยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3.  โลกของเรา

     3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของ

           โลก

     3.2 ทรัพยากรดิน

     3.3 ทรัพยากรหิน

     3.4 ทรัพยากรแร่

     3.5 ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน

     3.5 ทรัพยากรน้ำ

ว 6.1

ว 8.1

ม.2/1 สำรวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดินสมบัติ

          ของดิน และกระบวนการเกิดดิน

ม.2/2 สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุง

          คุณภาพของดิน

ม.2/3 ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิด และลักษณะ

          องค์ประกอบของหิน

ม.2/4 ทดลอง และสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพื่อ

          จำแนกประเภทของหินและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ม.2/5 ตรวจสอบและอธิบาย ลักษณะทางกายภาพของแร่ และ

          การนำไปใช้ประโยชน์

ม.2/6 สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของ

          ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน และการนำไปใช้ประโยชน์

ม.2/7 สำรวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ำธรรมชาติ การใช้

          ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ม.2/8 ทดลองเลียนแบบ และอธิบายการเกิดแหล่งน้ำบนดิน แหล่ง

          น้ำใต้ดิน

ม.2/9 ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ 

          การกร่อนการพัดพา การทับถม การตกผลึกและผลของ 

          กระบวนการดังกล่าว

ม.2/10 สืบค้น สร้างแบบจำลองและอธิบายโครงสร้างและองค์

            ประกอบของโลก

ม.2/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

ม.2/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับ

          ข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความ

          ผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

ม.2/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจ ตรวจสอบค้นคว้า

          เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และ

          ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเม่ือมีข้อมูลและ

          ประจักษ์พยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ผลงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินผลงาน

25 ว 4.1 ม.2/1-2

ว 8.1 ม.2/4-5, 8

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 5.1 ม.2/1-3

ว 8.1 ม.2/5, 8
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

3. หลังกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ผลงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินผลงาน

25 ว 6.1 ม.2/1-2

ว 8.1 ม.2/4-5, 8

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 6.1 ม.2/1-10

ว 8.1 ม2./4-5, 8

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

1. ผลงาน แบบประเมินการอ่าน คิด 

วิเคราะห์และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย,์ ,                                               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
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