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1. ชื่อรายวิชา   วิทยาศาสตร์ 4                                                 รหัสวิชา   ว 22102 
    จ านวน    3    คาบ/สัปดาห์                 จ านวน    1.5   หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
    ภาคเรียนที่  1                  ปีการศึกษา  2558 
    ครูผู้สอน   นางกุลรณี   อารีมิตร,  นางศุภาวีร์  ศรีโท, นางสาวณัฐมน  ทองค า 
                 นางสาวนันท์นภัส  อรุณไพร  
                    
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ ปฏิกิริยาเคมีและผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การน าสารเคมีไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สมบัติและกระบวนการเกิดดิน  หิน  แร่  การน าดินหินแร่ไปใช้ประโยชน์ การ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  ส่วนประกอบของโลก  แหล่งน้ าบนพื้นโลกและน้ าใต้ดิน  การหาแรงลัพธ์  และ
แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุด้วยความเร็วคงท่ี โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การ
ส ารวจตรวจสอบ  การสืบค้น  ข้อมูลและการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจสามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหา เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
ประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรมและมีค่านิยมที่
เหมาะสม ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical  Thinking)  ประเด็นความรู้ต่างๆ (Knowledge Issues) 
องค์ความรู้  (Body  of Knowledge )และทฤษฎีความรู้ (Theory  of  Knowledge) เรียนรู้การเป็นพลโลก
ที่มีคุณภาพ  พัฒนาและรักษาระบบจัดการทรัพยากรโลกอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)  
สามารถเขียนและเรียบเรียงความคิด ข้อคิดเห็น  การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

3. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
1.  ว 3.2  ม.2/1 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงาน เมื่อสารเกิดปฏิกิริยา

เคมีรวมทั้งอธิบาย ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. ว 3.2  ม.2/2  ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่างๆ และน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ 
3.  ว 3.2  ม.2/3 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
4.  ว 3.2  ม.2/4 สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัยวิธีป้องกันและแก้ไข

อันตรายที่เกิดข้ึนจากการใช้สารเคมี 
5.ว 6.1 ม. 2/1 ส ารวจทดลองและอธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดินสมบัติของดินและกระบวนการ

เกิดดิน                                  
6. ว 6.1 ม.2/2  ส ารวจ วิเคราะห์ และอธิบาย การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน 
7. ว 6.1 ม.2/3  ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน 
8. ว 6.1 ม.2/4  ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพ่ือจ าแนกประเภทของหิน และ

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



9. ว 6.1 ม.2/5  ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
10. ว 6.1 ม.2/6  สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิดลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หิน

น้ ามัน       และการน าไปใช้ประโยชน์ 
11. ว 6.1 ม.2/7  ส ารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์

แหล่งน้ าในท้องถิ่น 
12. ว 6.1 ม.2/8  ทดลองเลียนแบบและอธิบายการเกิดแหล่งน้ าบนดินแหล่งน้ าใต้ดิน 
13. ว 6.1 ม.2/9  ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการผุผังอยู่กับที่ การกร่อนการพัดพา การ

ทับถม  การตกผลึก  และผลของกระบวนการดังกล่าว 
14. ว 6.1 ม.2/10 สืบค้นสร้างแบบจ าลองและอธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก 
15. ว. 4.1 ม.2/1 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระท าต่อ

วัตถ ุ
16. ว. 4.1 ม.2/2 อธิบายแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุท่ีหยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว 

  17. ว 8.1 ม 2/1  ตั้งถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่น่าสนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
 18. ว 8.1 ม 2/2  สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลายๆวิธี 
 19. ว 8.1 ม 2/3  เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
 20. ว 8.1 ม 2/4  รวบรวมข้อมูล จัดท ากระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 21. ว 8.1 ม 2/5  วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุน
หรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 
 22. ว 8.1 ม 2/6  สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ 
 23. ว 8.1 ม 2/7  สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องและน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงการหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 24. ว 8.1 ม 2/8  บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์
พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 
 25. ว 8.1 ม 2/9  จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และ
ผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. โครงสร้างรายวิชา 
 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ว 3.2 ม2/1 
ว 3.2 ม2/2 
ว 3.2 ม2/3 
ว 3.2 ม2/4 

-ระบบกับการ 
เปลี่ยนแปลง 
-พลังงานกับการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
-การใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

การเปลี่ยนแปลง
พลังงานและการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

10 20 

2 ว 6.1 ม2/1 
        ม2/2 
        ม2/3 
         ม2/4 
         ม2/5 
        ม2/6 
         ม2/7 
         ม2/8 
         ม2/9 

          ม2/10 
 

-ทฤษฏีก าเนิดของระบบ
สุริยะ 
-ส่วนประกอบของโลก 
-การเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก 
-ผลกระทบจาก การ
เปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก 
-ทรัพยากรหิน 
-ทรัพยากรแร่ 
-ทรัพยากรดิน 
-ทรัพยากร น้ า 
 

โลกของเรา 20 30 

3 ว 4.1 ม2/1 
        ม2/2 

-ความหมายของแรง 
-แรงลัพธ์ 

แรงและแรงลัพธ์ 10 20 

  
 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

         บรรยาย อภิปราย อธิบาย สืบค้นข้อมูลจากหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษ
ตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และท าแบบฝึกหัดปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทฤษฏีก าเนิดของระบบสุริยะส่วนประกอบของโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทรัพยากรหิน ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า  
ความหมายของแรง แรงลัพธ์ สาธิต และทดลองกิจกรรม 
-  ระบบกับการเปลี่ยนแปลง 
-  พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 



-  การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
-  การเคลื่อนที่ของแผ่นโลก 
-  การกัดแผ่นดินไหว 
-  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเนื่องจากกระแสน้ า 
-  การกร่อนจากปฎิกิริยาเคมี 
-  ความร้อนท าให้ก้อนหินเกิดการเปลี่ยนแปลง 
-  การกร่อนเนื่องจากกระแสลม 
-  การเกิดผลึกในภาวะที่แตกต่างกัน 
-  การเลือกใช้ประโยชน์จากหินอัคนีให้เหมาะสม 
-  การเลือกใช้ประโยชน์จากหินตะกอน 
-  การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อได้รับความร้อน 
-  การเลี้ยงผลึกสารส้ม      
-  ความพรุนของดินร่วนกับดินเหนียว 
-  ความเป็นกรด-เบสของดิน 
-  สมบัติดินชั้นบนกับดินชั้นล่าง 
-  การเกิดน้ าในดิน 
-  การเขียนเวกเตอร์ของแรงได้อย่างไร 
-  แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ 
-  แรงลัพธ์กับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
 ท าแบบทดสอบหลังเรียน และแบบทดสอบย่อย เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1การเปลี่ยนแปลง
พลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โลกของเรา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แรงและแรงลัพธ์   

 
6. การวัดและประเมินผล 
           คะแนนเต็ม       100    คะแนน 
                          อัตราสว่นคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 70 : 30  
 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
1 ก่อนกลางภาค -สอบย่อย 

-  เขียนแผนผังมโนทัศน์ 
-  การทดลอง 
-  ท าแบบฝึกหัดปฏิบัติการ   
   วิทยาศาสตร์ 
-  โครงงานบูรณาการ 

1-2 20  
 
 

10 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 1-2 20 



3 หลังกลางภาค -สอบย่อย  
-   เขียนแผนผังมโนทัศน์ 
-  การทดลอง 
-  ท าแบบฝึกหัดปฏิบัติการ       
   วิทยาศาสตร์   
- โครงงานบูรณาการ 

10 10 
 
 

10 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 1-3 30 
 
      6.2   ประเมินคุณลักษณะอ้นพึงประสงค์ 
               6.2.1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
               6.2.2   ซื่อสัตย์สุจริต 
               6.2.3   มีวินัย 
               6.2.4   ใฝ่เรียนรู้      
              6.2.5   อยู่อย่างพอเพียง 
               6.2.6   มุ่งมั่นในการท างาน 
               6.2.7   รักความเป็นไทย 
               6.2.8   มีจิตสาธารณะ 
 6.3  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน    
  6.3.1     สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ 
สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
  6.3.2     สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง 
  6.3.3     สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความและ
ความเป็นไปของเรื่องที่อ่าน 
  6.3.4     สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดได้จากการอ่าน 
  6.3.5     สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว 
โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 
 

  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60-79 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 



7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 -  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3   
 -  อุปกรณ์การทดลอง 
 -  แบบฝึกหัดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   
 
8. รายช่ือแบบเรียน 
 -  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3   
  
9. รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 
 -    คู่มือครูสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 -    หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  แรงและการเคลื่อนที่ 
  
10. แหลง่ข้อมูล  Website 
 -  www. MACeducation. Com 

-  www.wcsst.net 
- สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   http://www.ipst.ac.th /science 

 
  

 
 

http://www.wcsst.net/

