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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
3 ชั่วโมง/สั ปดาห์
1.5 หน่ วยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ ธาตุ สารประกอบ ประโยชน์ของธาตุ และสารประกอบ การกรอง การตกผลึก การ
กลัน่ แบบธรรมดา การกลัน่ แยกลาดับส่ วน การสกัดโดยการกลัน่ ด้วยไอน้ า การสกัดด้วยตัวทาละลาย การ
แยกโดยวิธีโครมาโทรกราฟี การแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย ระบบกับการเปลี่ยนแปลง พลังงานกับการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ธรรมชาติของแสง การเกิดภาพจากกระจกและ
เลนส์ ทัศนูปกรณ์ แสงกับการมองเห็น ส่ วนประกอบของโลก ทรัพยากรหิ น ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรดิน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื บค้นข้อมูล การสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ
ความคิด มีความสามารถสื่ อสารในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ การตัดสิ นใจ การนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ตัวชี้วดั
ว 3.1 ม.2/1 สารวจ และอธิบายองค์ประกอบสมบัติของธาตุ และสารประกอบ
ว 3.1 ม.2/2 สื บค้นข้อมูลและเปรี ยบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ ึงโลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสี และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ว 3.2 ม. 2/1 ทดลองและอธิ บายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้ง
อธิ บายปั จจัยที่มีผลต่อการเกิด ปฏิกิริยาเคมี
ว 3.2 ม. 2/2 ทดลอง อธิ บายและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 3.2 ม. 2/3 สื บค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
ว 3.2 ม. 2/4 สื บค้นข้อมูลและอธิ บายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่
เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี
ว 5.1 ม. 2/1ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสงและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 6.1 ม.2/1 สารวจ ทดลองและอธิ บายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน
ว 6.1 ม.2/2 สารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุ งคุณภาพของดิน
ว 6.1 ม.2/3 ทดลองเลียนแบบ เพื่ออธิ บายกระบวนการเกิด และลักษณะองค์ประกอบของหิ น
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ว 6.1 ม.2/4 ทดสอบ และสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพื่อจาแนกประเภทของหิน และนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์
ว 6.1 ม.2/5 ตรวจสอบและอธิ บาย ลักษณะทางกายภาพของแร่ และการนาไปใช้ประโยชน์
ว 6.1 ม.2/6 สื บค้นและอธิ บายกระบวนการเกิดลักษณะและสมบัติของปิ โตรเลียม ถ่านหิ น หิ นน้ ามัน และการ
นาไปใช้ประโยชน์
ว 6.1 ม.2/7 สารวจและอธิ บายลักษณะแหล่งน้ าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ า
ในท้องถิ่น
ว 6.1 ม.2/8 ทดลองเลียนแบบ และอธิ บาย การเกิดแหล่งน้ าบนดิน แหล่งน้ าใต้ดิน
ว 6.1 ม.2/9 ทดลองเลียนแบบและอธิ บายกระบวนการผุพงั อยูก่ บั ที่ การกร่ อน การพัดพา การทับถม
การตกผลึกและผลของ กระบวนการดังกล่าว
ว 6.1 ม.2/10 สื บค้น สร้างแบบจาลอง และ อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก
ว 8.1 ม. 1-3/3 เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย โดยใช้วสั ดุและเครื่ องมือที่เหมาะสม
ว 8.1 ม. 1-3/4 รวบรวมข้อมูลจัดกระทาข้อมูลเชิงปริ มาณและคุณภาพ
ว 8.1 ม. 1-3/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุ ป ทังที่สนับสนุนหรื อ
ขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสารวจตรวจสอบ
ว 8.1 ม. 1-3/8 บันทึกและอธิ บายผลการสังเกตการสารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ
ให้ความรู ้ต่าง ๆ ให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู ้ที่คน้ พบ เมื่อมีขอ้ มูลและ
ประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรื อโต้แย้งจากเดิม
ว 8.1 ม. 1-3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรื ออธิ บายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของ
โครงงานหรื อชิ้นงานให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
รวมทั้งหมด

22 ตัวชี้วดั
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โครงสร้ างรายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2

เวลารวม 60 ชั่วโมง

หน่ วยที่

ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้

ตัวชี้วดั /ผลการเรียนรู้

1

ธาตุ และสารประกอบ

ว 3.1 ม.2/1-2

2

การแยกสาร

ว 3.1 ม.2/3
ว 8.1 ม.1-3/3,4, 5, 8

3

การเปลี่ยนแปลง
พลังงาน และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี

ว 3.2 ม. 2/1-4
ว 8.1 ม.1-3/4, 5, 8, 9

จานวน 1.5 หน่ วยกิต

สาระสาคัญ/ความคิด
รวบยอด
 ธาตุ
 สารประกอบ
 ประโยชน์ของธาตุ และ
สารประกอบ
 การกรอง
 การตกผลึก
 การกลัน่ แบบธรรมดา
 การกลัน่ แยกลาดับส่ วน
 การสกัดโดยการกลัน่
ด้วยไอน้ า
 การสกัดด้วยตัวทา
ละลาย
 การแยกโดยวิธีโครมา
โทรกราฟี
 การแยกสารโดยวิธีการ
อย่างง่าย
 ระบบกับการ
เปลี่ยนแปลง
 พลังงานกับการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
 การใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10
12

11

14

12

14
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โครงสร้ างรายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2
หน่ วยที่
4

5

ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้
แสงกับการมองเห็น

โลกของเรา

เวลารวม 60 ชั่วโมง
ตัวชี้วดั /ผลการเรียนรู้
ว 5.1 ม. 2/1
ว 8.1 ม.1-3/5, 8

ว 6.1 ม. 2/1-10
ว 8.1 ม.1-3/4, 5, 8

จานวน 1.5 หน่ วยกิต

สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
 ธรรมชาติของแสง
 การเกิดภาพจากกระจก
และเลนส์
 ทัศนูปกรณ์แสงกับการ
มองเห็น
 ส่ วนประกอบของโลก
 ทรัพยากรหิน
 ทรัพยากรแร่
 ทรัพยากรดิน

รวมหน่ วยการเรียน
คะแนนประเมินผลกลางภาค
คะแนนประเมินผลปลายภาค
รวมคะแนนประเมินผล

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

12

15

15

15

60

70
10
20
100
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