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โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา.......ว22102......................รายวิชา..........วิทยาศาสตร์ 4.....................  สาระ พืน้ฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......2......  จ านวน ...1.5.......หน่วยกิต  เวลาเรียน...60....คาบ/ภาคเรียน 
ครูผู้สอน..นางสาวขนิษฐา..โตทวี,นางสาววนิดา ล าพล ,น.ส.ณฐกมล นิธิวัฒน์โรจนกุล, 

นายเทียนชัย ทองวล 
ภาคเรียนที่...2.. ปีการศึกษา ...2565.. 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้  

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการแยกสารผสม การระเหยแห้ง การตกผลึก การกล่ัน โครมาโทกราฟีแบบ

กระดาษ การสกัดด้วยตัวท าละลาย  การน าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ศึกษาเกี่ยวกับงาน
และพลังงาน งาน ก าลัง เครื่องกลอย่างง่าย พลังงาน ประเภทของพลังงานกล กฎการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษา
เกี่ยวกับโลกและการเปล่ียนแปลง เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ ถ่านหิน หินน้ ามัน ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน 
โครงสร้างของโลก การเปล่ียนแปลงของโลก ทรัพยากรดิน กระบวนการเกิดดิน หน้าตัดข้างของดิน ปัจจัยใน
การเกิดดิน สมบัติของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน แหล่งน้ า น้ าบนดิน น้ าใต้ดิน การใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า ภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ า 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม   
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
ว 2.1 ม.2/1  อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกล่ันอย่างง่าย โครมาโทกราฟี

แบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวท าละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ว 2.1 ม.2/2  แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกล่ันอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ   

การสกัดด้วยตัวท าละลาย 
ว 2.1 ม.2/3  น าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
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ว 2.3 ม.2/1  วิเคราะห์สถานการณ์และค านวณเกี่ยวกับงานและก าลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ 

                   โดยใช้สมการ FsW   และ  จาก 
t
W

P  จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

ว 2.3 ม.2/2  วิเคราะห์หลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
ว 2.3 ม.2/3  ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย โดยบอกประโยชน์และการประยุกต์
  ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ว 2.3 ม.2/4 ออกแบบและทดลองด้วยวิธีทีเ่หมาะสมในการอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อพลังงานจลน์และ 
  พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
ว 2.3 ม.2/5 แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลัง
  พลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัวจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
ว 2.3 ม.2/6  วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปล่ียนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์

พลังงาน 
ว 3.2 ม.2/1 เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการ 
                     ใช้เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
ว 3.2 ม.2/2 แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ โดยน าเสนอแนวทางการใช้ 
   เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 
ว 3.2 ม.2/3  เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูล 
   และน าเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมในท้องถิ่น 
ว 3.2 ม.2/4 สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมีจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
ว 3.2 ม.2/5  อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจ าลอง 

รวมทั้งยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวที่ท าให้ผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง 
ว 3.2 ม.2/6  อธิบายลักษณะของช้ันหน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน จากแบบจ าลองรวมท้ังระบุปัจจัย

ท่ีท าให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน 
ว 3.2 ม.2/7  ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมและน าเสนอแนวทางการใช้

ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน 
ว 3.2 ม.2/8  อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดินจากแบบจ าลอง 
ว 3.1 ม.2/9 สร้างแบบจ าลองการใช้น้ า และน าเสนอแนวทางการใช้น้ าอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง 
ว 3.2 ม.2/10  สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะ ชายฝ่ัง 
  ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
รวม 19 ตัวชี้วัด 
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ก าหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 -แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-แนะน าตัว 
หน่วยที่ 1 เร่ือง งานและ
พลังงาน 
-งานและก าลัง 

ว 2.3 ม.2/1 3 -ใบกิจกรรมท่ี 1.1 งาน
และก าลัง 
 

1 

2 หน่วยที่ 1 เร่ือง งานและ
พลังงาน 
-เครื่องกลอย่างง่าย (พื้น
เอียง และคาน) 

ว 2.3 ม.2/2 
ว 2.3 ม.2/3 

3 -ใบกิจกรรมท่ี 1.2 
เครื่องกลท างาน
อย่างไร ตอน พื้นเอียง
และคาน 

1 

3 หน่วยที่ 1 เร่ือง งานและ
พลังงาน 
-เครื่องกลอย่างง่าย (รอก
และล้อและเพลา) 

ว 2.3 ม.2/2 
ว 2.3 ม.2/3 

3 -ใบกิจกรรมท่ี 1.2 
เครื่องกลท างาน
อย่างไร ตอน รอกและ
ล้อและเพลา 
 

1 

4 หน่วยที่ 1 เร่ือง งานและ
พลังงาน 
-เครื่องกลอย่างง่าย (สกรู 
ล่ิม) 

ว 2.3 ม.2/2 
ว 2.3 ม.2/3 

3 -ใบกิจกรรมท่ี 1.2 
เครื่องกลท างาน
อย่างไร ตอน สกรูและ
ล่ิม 

1 

5 หน่วยที่ 1 เร่ือง งานและ
พลังงาน 
-พลังงานจลน์และพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วง 

ว 2.3 ม.2/4 3 -ใบกิจกรรมท่ี 1.3
พลังงานจลน์และ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง 

1 

6 หน่วยที่ 1 เร่ือง งานและ
พลังงาน 
-กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
-แบบทดสอบเก็บคะแนน
หน่วยที่ 1 เร่ือง งานและ
พลังงาน 

ว 2.3 ม.2/6 3 -ใบกิจกรรมท่ี 1.4 กฎ
การอนุรักษ์พลังงาน 
-แบบทดสอบเก็บ
คะแนนหน่วยที่ 1 เรื่อง 
งานและพลังงาน 

11 

7 หน่วยที่ 2 เร่ือง การแยก
สาร การแยกสารผสมโดย
การระเหยแห้ง การตกผลึก 
 

ว 2.1 ม.2/1  
ว 2.1 ม.2/2  
ว 2.1 ม.2/3  
 

3 -ใบกิจกรรมท่ี 2.1 การ
แยกสารโดยการระเหย
แห้งและการตกผลึก 

1 

8 -การแยกสารโดยการกล่ัน
อย่างง่าย โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษ 
 

ว 2.1 ม.2/1  
ว 2.1 ม.2/2  
ว 2.1 ม.2/3  
 

3 -ใบกิจกรรมท่ี 2.2 การ
แยกสารโดยวิธีโคร
มาโทกราฟีแบบ
กระดาษ 
 

2 
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9 -การแยกสารโดยการสกัด
ด้วยตัวท าละลาย 
-ท าแบบทดสอบเก็บคะแนน 
เรื่อง การแยกสาร 

ว 2.1 ม.2/1  
ว 2.1 ม.2/2  
ว 2.1 ม.2/3  
 

3 -ใบกิจกรรมท่ี 2.3 การ
แยกสารโดยการสกัด
ด้วยตังท าละลาย 
-แบบทดสอบ เรื่อง 
การแยกสาร 

6 

10 สอบกลางภาคเรียน - 3 แบบทดสอบกลางภาค 20 
 

11 หน่วยที่ 3 เร่ือง โลกและ
การเปล่ียนแปลง 
-โครงสร้างภายในโลก 

ว 3.2 ม.2/4 3 -ใบกิจกรรมท่ี 3.1 
โครงสร้างภายในโลก 

1 

12 -กระบวนการเปล่ียนแปลง
ทางธรณี  วิทยาบนผิวโลก 

ว 3.2 ม.2/5 3 -ใบกิจกรรมท่ี 3.2 
เรื่อง กระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางธรณี  
วิทยาบนผิวโลก 

1 

13 ดินและน้ า 
-ช้ันดินและช้ันหน้าตัดดิน 

ว 3.2 ม.2/6  
ว 3.2 ม.2/7  

3 -ใบกิจกรรมท่ี 3.3 
เรื่อง ดินและน้ า 

1 

14 ดินและน้ า 
-แหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ า
ใต้ดิน 

ว 3.2 ม.2/8  
ว 3.1 ม.2/9 

3 -ใบกิจกรรมท่ี 3.3 
เรื่อง ดินและน้ า 

1 

15 ภัยธรรมชาติบนผิวโลก 
-ภัยธรรมชาติจากน้ าท่วม 
แผ่นดินถล่ม และการกัด
เซาะชายฝ่ัง 

ว 3.2 ม.2/10 3 -ใบกิจกรรมท่ี 3.5 
เรื่อง ภัยธรรมชาติบน
ผิวโลก 

1 

16 ภัยธรรมชาติบนผิวโลก 
-ภัยธรรมชาติจากหลุมยุบ 

ว 3.2 ม.2/10  -ใบกิจกรรมท่ี 3.5 
เรื่อง ภัยธรรมชาติบน
ผิวโลก 

1 

17 หน่วยที่ 4 เรื่อง ทรัพยากร
พลังงาน 
-เช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 

ว 3.2 ม.2/1 

ว 3.2 ม.2/2 

ว 3.2 ม.2/3  
 

3 สืบค้นข้อมูล น าเสนอ
งานสืบค้น เรื่อง 
ทรัพยากรพลังงาน 

4 

18 ทรัพยากรพลังงาน 
-พลังงานทดแทน 

ว 3.2 ม.2/1 

ว 3.2 ม.2/2 

ว 3.2 ม.2/3  
 

3 สืบค้นข้อมูล น าเสนอ
งานสืบค้น เรื่อง 
ทรัพยากรพลังงาน 

- 

19 -น าเสนอช้ินงาน 
-แบบทดสอบเก็บคะแนน 
เรื่องทรัพยากรพลังงาน และ 
โลกและการเปล่ียนแปลง 

- 3 น าเสนอช้ินงาน 
แบบทดสอบ 

15 

20 สอบปลายภาคเรียน - 3 แบบทดสอบปลาย
ภาค 

30 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  
1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า       
4. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  
  1.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (ระบุ)  -  คะแนน 
  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)  10  คะแนน 
  1.3 การสอบ (ระบุ)   15  คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (ระบุ)  10  คะแนน 
  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)  10  คะแนน 
  3.3 การสอบ (ระบุ)   5  คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. ห้องสมุดโรงเรียน   
2. เว็บไซด์ต่าง ๆ  

 
 
 


