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รายละเอียดวิชา 

!
วิชา  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4            รหัสวิชา  ว32102    จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-9            ภาคเรียนที่ 2 / 2557                      ครูผู้สอน ม.วรท, มิสมัสยา 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. โลกของเรา 

    1.1 โลกและศาสตร์เกี่ยวกับโลก

ว 6.1 ม.4-6/1  สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก

2. แผ่นเปลือกโลก 

    2.1 โครงสร้างของโลก 

    2.2 ทวีป 

    2.3 การเคลื่อนที่ของแผ่นมหาสมุทร 

    2.4 ทฤษฏีของแผ่นเปลือกโลก

ว 6.1 ม.4-6/1  สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก 

ม.4-6/2  ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง 

              ธรณีภาคของโลก

3. ภูเขาไฟ 

    3.1 การระเบิดของภูเขาไฟ 

    3.2 การประทุของภูเขาไฟ 

    3.3 ประเภทของภูเขาไฟ 

    3.4 ธรณีสัณฐานและความร้อน 

          ใต้พิภพ

ว 6.1 ม.4-6/3  ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา  

              รอยเลื่อน  รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

ม.4-6/4  สืบค้นและอธิบายความสําคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา 

               แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม

4. แผ่นดินไหว 

    4.1 ความเครียดในเปลือกโลก 

    4.2 ธรรมชาติของการเกิด  

          แผ่นดินไหว 

    4.3 การวัดและการทำนายการ 

          เกิดแผ่นดินไหว 

    4.4 การปฏิบัติเม่ือเกิด  

          แผ่นดินไหว

ว 6.1 ม.4-6/3  ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา  

              รอยเลื่อน  รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

ม.4-6/4  สืบค้นและอธิบายความสําคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา 

               แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม

5. หลักฐานเกี่ยวกับอดีตของโลก 

    5.1 ฟอสซิล 

    5.2 ชั้นของหิน 

    5.3 การหาอายุของหิน

ว 6.1 ม.4-6/5  สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการลําดับช้ันหิน จากการวางตัว 

                 ของช้ันหิน ซากดึกดําบรรพ์ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา 

                 เพ่ืออธิบายประวัติความเป็นมาของพ้ืนท่ี 

6. แร่ 

   6.1 แร่ 

   6.2 คุณสมบัติของแร่ 

   6.3 การเกิดแร่ 

   6.4 การทำเหมืองแร่

ว 6.1 ม.4-6/5  สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการลําดับช้ันหิน จากการวางตัว 

                 ของช้ันหิน ซากดึกดําบรรพ์ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา 

                 เพ่ืออธิบายประวัติความเป็นมาของพ้ืนท่ี 

วก 103/56



!
การวัดและประเมินผล 

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

7. หิน 

    7.1 ชนิดของหิน 

    7.2 หินอัคนี 

    7.3 หินทราย 

    7.4 หินแปร

ว 6.1 ม.4-6/5  สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการลําดับช้ันหิน จากการวางตัว 

                 ของช้ันหิน ซากดึกดําบรรพ์ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา 

                 เพ่ืออธิบายประวัติความเป็นมาของพ้ืนท่ี 

ม.4-6/6  สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทาง 

              ธรณีวิทยา

8. ดวงดาว  กาแลคซี  และจักรวาล ว 7.1 ม.4-6/1  สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ  

              กาแล็กซี และเอกภพ          

9. ระบบสุริยจักวาร 

  9.1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ 

         สุริยะ 

  9.2 ดาวเคราะห์ชั้นใน 

  9.3 ดาวเคราะห์ชั้นนอก 

  9.4 องค์ประกอบอื่น ๆ ในระบบสุริยะ

ว 7.1 ม.4-6/2  สืบค้นและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์

10. การสำรวจอวกาศ ว 7.2 ม.4-6/1  สืบค้นและอธิบายการส่งและคำนวณความเร็วในการโคจร 

              ของดาวเทียมรอบโลก 

ม.4-6/2  สืบค้นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่าง ๆ 

ม.4-6/3  สืบค้นและอธิบายการส่งและสํารวจอวกาศโดยใช้ยาน 

              อวกาศและสถานีอวกาศ

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1.  ตรวจผลงานการทดลอง 

2.  ตรวจชิ้นงานกลุ่ม 

3.  ตรวจชิ้นงานmapping 

4.  ตรวจแบบทดสอบ

1.  แบบการประเมินการทดลอง 

2.  แบบประเมินชิ้นงาน 

3.  แบบประเมินชิ้นงาน 

4.  แบบทดสอบ

5 

5 

5 

10

ว 6.1 ม.4-6/1-5 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 6.1 ม.4-6/1-5 

3. หลังกลางภาค 1.  ตรวจผลงานการทดลอง 

2.  ตรวจชิ้นงานกลุ่ม 

3.  ตรวจชิ้นงานmapping 

4.  ตรวจแบบทดสอบ

1.  แบบการประเมินการทดลอง 

2.  แบบประเมินชิ้นงาน 

3.  แบบประเมินชิ้นงาน 

4.  แบบทดสอบ

5 

5 

5 

10

ว 7.1 ม.4-6/1-2  

ว 7.2 ม.4-6/1-3 

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ว 7.1 ม.4-6/1-2  

ว 7.2 ม.4-6/1-3 
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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 สังเกต แบบสังเกต

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ 1. ตรวจจากชิ้นงานกลุ่ม 

2. ตรวจจากแบบการประเมิน

การทดลอง

แบบประเมิน

- สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน
1. ตรวจจากชิ้นงานmapping แบบประเมิน

- -

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

วก 103/56


