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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รำยวิชำ  พื้นฐำน                                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์                        
ภำคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2              จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต  เวลำ 60 ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ศึกษา วิเคราะห์ การแยกของผสม สารประกอบและธาตุ สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ 
ธาตุกึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี สารเคมี 
ปฏิกิริยาเคมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม กระบวนการเกิดดิน หน้าตัดข้างของดิน ปัจจัยในการเกิดดิน 
สมบัติบางประการของดิน การใช้และการปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิด ลักษณะ และ
สมบัติของดิน ชนิด แหล่งท่ีพบ และประโยชน์ของหิน วัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของ
แร่ ชนิด แหล่งท่ีพบ และประโยชน์ของแร่ กระบวนการเกิด แหล่งส ารวจในประเทศ และการน าไปใช้
ประโยชน์ของปิโตรเลียม ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ลักษณะและการเกิดแหล่งน  าผิวดิน น  าใต้ดิน การใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน  าในท้องถิ่น ธรณีพิบัติภัยจากน  า ลักษณะโครงสร้างโลก 
ความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก แรงท่ีกระท าต่อ
วัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง แรงลัพธ์และผลของแรง  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคุณค่าท่ี
เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัด   
  
  1. ส ารวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ (ว 3.1 ม.2/1) 
  2. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และ 
ธาตุกัมมันตรังสีและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.1 ม.2/2) 
  3. ทดลองและอธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกล่ัน และ  
โครมาโทกราฟี และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.1 ม.2/3) 
  4. ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี 
รวมทั งอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ว 3.2 ม.2/1) 
  5. ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่างๆและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ว 3.2 ม.2/2) 
  6. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  
(ว 3.2 ม.2/3) 



  7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไข 
อันตรายท่ีเกิดขึ นจากการใช้สารเคมี (ว 3.2 ม.2/4) 
   8. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุ  
(ว 4.1 ม.2/1) 
   9. อธิบายแรงลัพธ์ท่ีกระท าต่อวัตถุท่ีหยุดนิ่งหรือวตัถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตัว  
(ว 4.1 ม.2/2) 

10. ส ารวจ ทดลอง และอธิบายลักษณะของชั นหน้าตัดดิน สมบัติของดินและกระบวนการเกิดดิน 
(ว 6.1 ม.2/1) 
   11. ส ารวจ วิเคราะห์ และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน  
(ว 6.1 ม.2/2) 
   12. ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน  
(ว 6.1 ม.2/3) 
  13. ทดสอบ และสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพื่อจ าแนกประเภทของหินและ 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 6.1 ม.2/4) 
  14. ตรวจสอบและอธิบาย ลักษณะทางกายภาพของแร่ และการน าไปใช้ประโยชน์  
(ว 6.1 ม.2/5) 
  15. สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน  
หินน  ามัน และการน าไปใช้ประโยชน์ (ว 6.1 ม.2/6) 

16. ส ารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน  าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์แหล่งน  า
ในท้องถิ่น (ว 6.1 ม.2/7) 

17. ทดลองเลียนแบบ และอธิบายการเกิดแหล่งน  าบนดิน แหล่งน  าใต้ดิน (ว 6.1 ม.2/8) 
18. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน การพัดพา  

การทับถม การตกผลึกและผลของกระบวนการดังกล่าว (ว 6.1 ม.2/9) 
  19. สืบค้น สร้างแบบจ าลอง และอธิบายโครงสร้าง และองค์ประกอบของโลก  
(ว 6.1 ม.2/10) 
 
รวม  19 ตัวชี้วัด  
 

 
 
 
 
 
 



                      โครงสร้ำงเวลำเรียน               

รำยวิชำ  วิทยำศำสตร์ 3      รหัสวิชำ ว 22101     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2  
ภำคเรียนที่  1          เวลำเรียน 60 ชั่วโมง/ภำค     
เวลำเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดำห์            จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

1 กำรจ ำแนกสำร ส ารวจและอธิบาย 
องค์ประกอบ สมบัติของ
ธาตุและสารประกอบ 

(ว 3.1 ม.2/1) 

ธาตุเป็นสารบริสุทธิ์ที่
ประกอบด้วยอะตอม
ชนิดเดียวกันและไม่
สามารถแยกสลายเป็น
สารอื่นได้อีกโดยวิธีการ
ทางเคมี 

ใบกิจกรรม 1 1   

สารประกอบเป็น 
สารบริสุทธิ์ท่ี
ประกอบด้วยธาตุตั งแต่
สองธาตุขึ นไป รวมตัวกัน
ด้วยอัตราส่วนโดยมวล
คงท่ีและมีสมบัติแตกต่าง
จากสมบัติเดิมของธาตุท่ี
เป็นองค์ประกอบ 

ใบกิจกรรม 1 1 1  

  สืบค้นข้อมูลและ
เปรียบเทียบสมบัติ 

ของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ  
ธาตุกึ่งโลหะและ 

ธาตุกัมมันตรังสีและ 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

(ว 3.1 ม.2/2) 

ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติ
บางประการท่ีคล้ายกัน
และแตกต่างกัน 
จึงสามารถจ าแนก 
กลุ่มธาตุตามสมบัติของ
ธาตุเป็นธาตุโลหะ  
กึ่งโลหะ อโลหะ และ
ธาตุกัมมันตรังสี 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 2 1 1  

ในชีวิตประจ าวันมีวัสดุ 
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
ต่างๆท่ีผลิตมาจากธาตุ
และสารประกอบ  
จึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง 
เหมาะสม ปลอดภัย 
และยั่งยืน 

ใบกิจกรรม 1    

 



]]]]  

ล ำดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

 

 

ทดลองและอธิบาย
หลักการแยกสารด้วยวิธีการ
กรอง การตกผลึก การสกัด 

การกล่ัน และ โครมาโทกราฟี
และน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
(ว 3.1 ม.2/3) 

การกรอง การตกผลึก 
การสกัด การกล่ัน และ
โครมาโทกราฟี เป็น
วิธีการแยกสารที่มี
หลักการแตกต่างกัน 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

3  2  

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการท างาน  
อยู่อย่างพอเพียงและ 
มีจิตสาธารณะ  

  

  2 

2 ปฏิกิริยำเคมี ทดลองและอธิบายการ
เปล่ียนแปลงสมบัติ มวล 

และพลังงานเมื่อสาร
เกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั ง

อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
(ว 3.2 ม.2/1) 

เมื่อสารเกิดปฏิกิริยา
เคมีจะมีพลังงานเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็น
การดูดพลังงาน 
ความร้อนหรือคาย
พลังงานความร้อน 

ใบกิจกรรม 

แบบทดสอบ 
2 1 1 

 

อุณหภูมิ ความเข้มข้น 
ธรรมชาติของสารและ
ตัวเร่งปฏิกิริยามีผลต่อ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของสาร 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

3 1 2 

 

ทดลอง อธิบาย และ 
เขียนสมการเคมีของ

ปฏิกิริยาของสารต่างๆและ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

(ว 3.2 ม.2/2) 

สมการเคมใีช้เขียน
แสดงการเกิดปฏิกิริยา
เคมีของสาร ซึ่งมีทั ง
สารตั งต้นและ 
สารผลิตภัณฑ์ 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

3 1  

 

ปฏิกิริยาระหว่าง 
โลหะกับออกซิเจน 
โลหะกับน  า โลหะกับ
กรด กรดกับเบส และ 
กรดกับคาร์บอเนต 
เป็นปฏิกิริยาเคมีท่ีพบ
ท่ัวไป 
 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

3 1 2 

 



ล ำดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

  สืบค้นข้อมูลและ 
อภิปรายผลของสารเคมี 
ปฏิกิริยาเคมีต่อส่ิงมีชีวิต

และส่ิงแวดล้อม 
(ว 3.2 ม.2/3) 

การเลือกใช้วัสดุ 
และสารรอบตัว 
ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย โดยค านึงถึง
ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ น 

ผังมโนทัศน์ 1   

 

สารเคมีและปฏิกิริยา
เคมี มีทั งประโยชน์
และโทษต่อส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดล้อมทั ง
ทางตรงและทางอ้อม 

ผังมโนทัศน์ 1   

 

  สืบค้นข้อมูลและ 
อธิบายการใช้สารเคมี 
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
วิธีป้องกันและแก้ไข
อันตรายท่ีเกิดขึ น 
จากการใช้สารเคมี 

(ว 3.2 ม.2/4) 

การใช้สารเคมีต้องมี
ความระมัดระวัง
ป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายต่อตนเองและ 
ผู้อื่น โดยใช้ให้ถูกต้อง 
ปลอดภัย และคุ้มค่า 

ผังมโนทัศน์ 1   

 

ผู้ใช้สารเคมีควรรู้จัก 
สัญลักษณ์เตือนภัย 
บนฉลากและรู้วิธีการ
แก้ไขและการปฐม
พยาบาลเบื องต้น  
เมื่อได้รับอันตราย 
จากสารเคมี 

ผังมโนทัศน์ 1   

 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการท างาน  
อยู่อย่างพอเพียงและ 
มีจิตสาธารณะ  

    

2 

 

 

 

 
 

 



ล ำดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

3 ทรัพยำกรธรณี ส ารวจ ทดลอง และอธิบาย
ลักษณะของชั นหน้าตัดดิน 

สมบัติของดินและ
กระบวนการเกิดดิน 

(ว 6.1 ม.2/1) 
 

ส ารวจ วิเคราะห ์และ
อธิบายการใช้ประโยชน์และ
การปรับปรุงคุณภาพของดิน 

(ว 6.1 ม.2/2) 

ดินมีลักษณะและ
สมบัติแตกต่างกัน ตาม 
วัตถุต้นก าเนิดดิน 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิประเทศ 
พืชพรรณ ส่ิงมีชีวิต 
และระยะเวลาในการ
เกิดดิน 

ใบกิจกรรม 2 1 

  

หน้าตัดข้างของดินแต่
ละชั นและแต่ละพื นท่ีมี
ลักษณะ สมบัติ และ
องค์ประกอบแตกต่าง 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

2 1 1 

 

สอบกลำงภำค  3 20   

  ทดลองเลียนแบบ 
เพื่ออธิบายกระบวนการเกิด

และลักษณะองค์ประกอบของ
หิน (ว 6.1 ม.2/3) 

กระบวนการ
เปล่ียนแปลง 
ทางธรณีวิทยาทั งบน
และใต้ผิวโลก ท าให้
เกิดหินท่ีมีลักษณะ
องค์ประกอบแตกต่าง
กันทั งทางด้านกายภาพ
และทางเคมี 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

2 1 1 

 

  ทดสอบ และสังเกต
องค์ประกอบและสมบัติของ
หิน เพื่อจ าแนกประเภทของ

หินและน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ 
(ว 6.1 ม.2/4) 

หินแบ่งเป็น 
หินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร  
หินแต่ละประเภทมี
ความสัมพันธ์กันและ
น าไปใช้ประโยชน์ 
ในทางอุตสาหกรรม 
การก่อสร้างและอื่นๆ 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

2 1 1 

 

 

 

 

 



ล ำดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

  ตรวจสอบและอธิบาย 
ลักษณะทางกายภาพ 

ของแร่ และการน าไปใช้
ประโยชน์ (ว 6.1 ม.2/5) 

เมื่อสภาวะแวดล้อม
ธรรมชาติท่ีอยู่ภายใต้
อุณหภูมิและความดัน
ท่ีเหมาะสม ธาตุและ
สารประกอบจะ 
ตกผลึกเป็นแร่ท่ีมี
ลักษณะ และมีสมบัติ
ต่างกัน ซึ่งต้องใช้วิธี
ตรวจสอบแต่ละอย่าง
แตกต่างกันไป 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

2 1 1 

 

  

 

แร่ท่ีส ารวจพบใน
ประเทศไทยมี 
หลายชนิด แต่ละชนิด
ตรวจสอบทางกายภาพ
ได้จากรูปผลึก  
ความถ่วงจ าเพาะ 
ความแข็ง ความวาว 
แนวแตกเรียบ สีและสี
ผงของแร่และน าไปใช้
ประโยชน์ต่างกัน  

ใบกิจกรรม 2 1  

 

 

 

สืบค้นและอธิบาย
กระบวนการเกิด ลักษณะ
และสมบัติของปิโตรเลียม 

ถ่านหิน หินน  ามัน และการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

(ว 6.1 ม.2/6) 

ปิโตรเลียม ถ่านหิน 
หินน  ามัน เป็น 
เชื อเพลิงธรรมชาติท่ี
เกิดจากกระบวนการ 
เปล่ียนแปลงทาง
ธรณีวิทยา ซึ่งแต่ละ
ชนิดจะมีลักษณะ 
สมบัติ และวิธีการ
น าไปใช้ประโยชน์
แตกต่างกัน 

ผังมโนทัศน์ 
ใบกิจกรรม 

2 1 

  

 

 

ส ารวจและอธิบายลักษณะ
แหล่งน  าธรรมชาติ การใช้
ประโยชน์ และการอนุรักษ์

แหล่งน  าในท้องถิ่น 
(ว 6.1 ม.2/7) 

แหล่งน  าบนโลก 
มีทั งน  าจืด น  าเค็ม  
โดยแหล่งน  าจืดมีอยู่ 
ทั งบนดิน ใต้ดิน และ
ในบรรยากาศ 
 

ใบกิจกรรม 1 1 

  



ล ำดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

   

การใช้ประโยชน์ 
ของแหล่งน  าต้องมี 
การวางแผนการใช้ 
การอนุรักษ์  
การป้องกัน การแก้ไข 
และผลกระทบ 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

ผังมโนทัศน์ 2 1 

  

 

 

ทดลองเลียนแบบ และ
อธิบายการเกิดแหล่งน  าบน

ดิน แหล่งน  าใต้ดิน 
(ว 6.1 ม.2/8) 

แหล่งน  าบนดินมีหลาย
ลักษณะ ขึ นอยู่กับ
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะทางน  าและ
ความเร็วของกระแสน  า
ในแต่ละฤดูกาล 

ผังมโนทัศน์ 1 1 

  

สมบัติของน  าบาดาล
ขึ นอยู่กับชนิดของดิน 
แหล่งแร่ และหินท่ีเป็น
แหล่งกักเก็บน  าบาดาล
และชั นหินอุ้มน  า 

ใบกิจกรรม 

แบบทดสอบ 
2 1 

  

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการท างาน  
อยู่อย่างพอเพียงและ 
มีจิตสาธารณะ  

  

 

 

2 

4 โลกของเรำ สืบค้น สร้างแบบจ าลอง 
และอธิบายโครงสร้าง 

และองค์ประกอบของโลก 
(ว 6.1 ม.2/10) 

โครงสร้างของโลก
ประกอบด้วย 
ชั นเปลือกโลก  
ชั นเนื อโลก และ 
ชั นแก่นโลก โครงสร้าง
แต่ละชั นจะมีลักษณะ
และส่วนประกอบ
แตกต่างกัน 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

2 1 1 

 

 

 

 
 



ล ำดั
บ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

K P A 

  

ทดลองเลียนแบบและ
อธิบายกระบวนการผุพัง 

อยู่กับท่ี การกร่อน 
การพัดพา การทับถม 
การตกผลึกและผลของ
กระบวนการดังกล่าว 

(ว 6.1 ม.2/9) 

การผุพังอยู่กับท่ี  
การกร่อน การพัดพา  
การทับถม และการตก
ผลึกเป็นกระบวนการ
ส าคัญท่ีท าให้ผิวโลก
เกิดการเปล่ียนแปลง
เป็นภูมิลักษณะต่างๆ 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

3 1 2 

 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการท างาน  
อยู่อย่างพอเพียงและ 
มีจิตสาธารณะ  

    

2 

5 แรง 
ในชีวิตประจ ำวัน 

ทดลองและอธิบาย 
การหาแรงลัพธ์ของ 

แรงหลายแรงในระนาบ
เดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุ 

(ว 4.1 ม.2/1) 

แรงเป็นปริมาณ
เวกเตอร์เมื่อมีแรง
หลายแรงในระนาบ
เดียวกันกระท าต่อวัตถุ
เดียวกันสามารถหา 
แรงลัพธ์ได้โดยใช้
หลักการรวมเวกเตอร์ 

ใบกิจกรรม 

แบบทดสอบ 
 

3  2 

 

อธิบายแรงลัพธ์ท่ีกระท าต่อ
วัตถุท่ีหยุดนิ่งหรือวัตถุ
เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว 
คงตัว (ว 4.1 ม.2/2) 

เมื่อแรงลัพธ์มีค่าเป็น
ศูนย์กระท าต่อวัตถุท่ี
หยุดนิ่ง วัตถุนั นก็จะ
หยุดนิ่งตลอดไป แต่ถ้า
วัตถุเคล่ือนท่ีด้วย
ความเร็วคงตัวก็จะ
เคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว
คงตัวตลอดไป 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

 
3  2 

 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการท างาน  
อยู่อย่างพอเพียงและ 
มีจิตสาธารณะ  

    

2 

สอบปลำยภำค  3 30   

รวม  60 70 20 10 

 



อัตรำส่วนคะแนน 
คะแนนเก็บระหว่างภาค  :   คะแนนปลายภาค =   70   :   30 
K     :     P     :     A =   70   :    20   :   10 

รวม            100     คะแนน 
 
 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค =     25   คะแนน 

   สอบกลางภาค   =     20  คะแนน 
 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค =     10   คะแนน 

   สอบปลายภาค   =     30   คะแนน    
 ชิ นงาน /ภาระงาน  =     15   คะแนน 

 
รวม            100     คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2560  ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่2  จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต  เวลำ 60 ชั่วโมง 
 

สัปดำห ์
ที่ วัน/เดือน/ป ี

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยกำรเรียนรู้/ 
สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำร
ประเมินผล 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กำรจ ำแนกสำร 
1 15 – 19  

พ.ค. 60 
1 ธาตุเป็นสารบริสุทธิ์ที่

ประกอบด้วยอะตอม 
ชนิดเดียวกันและไม่สามารถ
แยกสลายเป็นสารอื่นได้อีก
โดยวิธีการทางเคมี 

 
การบรรยาย 

กระบวนการกลุ่ม 
 

 
หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์

ม.2 
 

เอกสาร
ประกอบ 
การเรียน 

 
ใบกิจกรรม 

 
ห้องสมุด 

 
แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 

 
 

ใบกิจกรรม 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-ร่วมกิจกรรม 
ในชั นเรียน 

1  15 – 19  
พ.ค. 60 

1 สารประกอบเป็น 
สารบริสุทธิ์ท่ีประกอบด้วย
ธาตุตั งแต่สองธาตุขึ นไป 
รวมตัวกันด้วยอัตราส่วน 
โดยมวลคงท่ีและมีสมบัติ
แตกต่างจากสมบัติเดิม 
ของธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบ 

การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 

ใบกิจกรรม 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-ร่วมกิจกรรม 
ในชั นเรียน 

1 – 2  15 – 26  
พ.ค. 60 

2 ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติบาง
ประการท่ีคล้ายกันและ
แตกต่างกันจึงสามารถ
จ าแนกกลุ่มธาตุตามสมบัติ
ของธาตุเป็นธาตุโลหะ  
กึ่งโลหะ อโลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสี 

การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

2 22 – 19  
พ.ค. 60 

1 ในชีวิตประจ าวันมีวัสดุ 
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ท่ีผลิตมาจากธาตุและ
สารประกอบ จึงควรเลือกใช้
ให้ถูกต้อง เหมาะสม
ปลอดภัย และยั่งยืน 

การศึกษาค้นคว้า 
กระบวนการกลุ่ม 

ใบกิจกรรม 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-ร่วมกิจกรรม 
ในชั นเรียน 

2 – 3  22 พ.ค. –  
2 ม.ิย. 60 

3 การกรอง การตกผลึก  
การสกัด การกล่ัน และ 
โครมาโทกราฟี เป็นวิธีการ
แยกสารที่มีหลักการ
แตกต่างกัน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 

การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
กระบวนการกลุ่ม
ทักษะปฏิบัติการ 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

 



สัปดำห ์
ที่ วัน/เดือน/ป ี

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยกำรเรียนรู้/ 
สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำร
ประเมินผล 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง ปฏิกิริยำเคมี 
3 – 4  29 พ.ค. –  

9 ม.ิย. 60 
2 เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมีจะ

มีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ซึ่งอาจเป็นการดูดพลังงาน 
ความร้อนหรือคายพลังงาน
ความร้อน 

การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 

หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์

ม.2  
 

เอกสาร
ประกอบ 
การเรียน 

 
ใบกิจกรรม 

 
ห้องสมุด 

 
แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

4 – 5  5 – 16  
มิ.ย. 60 

3 อุณหภูมิ ความเข้มข้น 
ธรรมชาติของสารและตัวเร่ง
ปฏิกิริยามีผลต่อการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร 

การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
กระบวนการกลุ่ม
ทักษะปฏิบัติการ 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

5 – 6  12 – 23  
มิ.ย. 60 

3 สมการเคมีใช้เขียนแสดง 
การเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
สาร ซึ่งมีทั งสารตั งต้นและ 
สารผลิตภัณฑ์ 

การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

6 – 7  19 – 30  
มิ.ย. 60 

3 ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับ
ออกซิเจน โลหะกับน  า 
โลหะกับกรด กรดกับเบส 
และกรดกับคาร์บอเนต 
เป็นปฏิกิริยาเคมีท่ีพบท่ัวไป 

การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 
กระบวนการกลุ่ม
ทักษะปฏิบัติการ 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

7 26 – 30  
มิ.ย. 60 

1 การเลือกใช้วัสดุและ 
สารรอบตัวในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย โดยค านึงถึง
ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ น 

การศึกษาค้นคว้า ผังมโนทัศน์ 

-ประเมิน 
ชิ นงาน 
-ร่วมกิจกรรม 
ในชั นเรียน 

7 26 – 30  
มิ.ย. 60 

1 สารเคมีและปฏิกิริยาเคมี  
มีทั งประโยชน์และโทษต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมทั ง
ทางตรงและทางอ้อม การศึกษาค้นคว้า ผังมโนทัศน์ 

-ประเมิน 
ชิ นงาน 
-ร่วมกิจกรรม
ในชั นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัปดำห์
ที่ วัน/เดือน/ป ี

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยกำรเรียนรู้/ 
สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำร
ประเมินผล 

8 3 – 7  
ก.ค. 60 

1 การใช้สารเคมีต้องมีความ
ระมัดระวงัป้องกนัไม่ให้เกิด
อันตรายต่อตนเองและ 
ผู้อื่น โดยใช้ให้ถูกต้อง 
ปลอดภัย และคุ้มค่า 

การศึกษาค้นคว้า 

 
หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์

ม.2  
 

เอกสาร
ประกอบ 
การเรียน 

 
ใบกิจกรรม 

 
ห้องสมุด 

 
แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 

 

ผังมโนทัศน์ 

-ประเมิน 
ชิ นงาน 
-ร่วมกิจกรรม 
ในชั นเรียน 

8 3 – 7  
ก.ค. 60 

1 ผู้ใช้สารเคมีควรรู้จัก 
สัญลักษณ์เตือนภัย 
บนฉลากและรู้วิธีการแก้ไข
และการปฐมพยาบาล
เบื องต้น เมื่อได้รับอันตราย 
จากสารเคมี การศึกษาค้นคว้า ผังมโนทัศน์ 

-ประเมิน 
ชิ นงาน 
-ร่วมกิจกรรม 
ในชั นเรียน 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ทรัพยำกรธรณี 
8 – 9  3 – 14  

ก.ค. 60 
2 ดินมีลักษณะและสมบัติ

แตกต่างกัน ตาม 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิ
ประเทศ พืชพรรณ ส่ิงมีชีวิต 
และระยะเวลาในการเกิดดิน 

การบรรยาย
การศึกษาค้นคว้า 

 
หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์

ม.2  
 

เอกสาร
ประกอบ 
การเรียน 

 
ใบกิจกรรม 

ใบกิจกรรม 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-ร่วมกิจกรรม 
ในชั นเรียน 

9 10 – 14  
ก.ค. 60 

2 หน้าตัดข้างของดินแต่ละชั น
และแต่ละพื นท่ีมีลักษณะ 
สมบัติ และองค์ประกอบ
แตกต่าง 

การบรรยาย 
กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะปฏิบัติการ 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

10 17 – 21  
ก.ค. 60 

สอบกลำงภำคเรียน 

11  24 – 28  
ก.ค. 60 

2 กระบวนการเปล่ียนแปลง 
ทางธรณีวิทยาทั งบนและใต้
ผิวโลก ท าให้เกิดหินท่ีมี
ลักษณะองค์ประกอบ
แตกต่างกันทั งทางด้าน
กายภาพและทางเคมี 

การบรรยาย 
กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะปฏิบัติการ 

 
 

ห้องสมุด 
 

แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 

 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

 



สัปดำห์
ที่ วัน/เดือน/ป ี

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยกำรเรียนรู้/ 
สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำร
ประเมินผล 

11 – 12  24 ก.ค. –  
4 ส.ค. 60 

2 หินแบ่งเป็นหินอัคนี  
หินตะกอน และหินแปร  
หินแต่ละประเภท 
มีความสัมพันธ์กันและ
น าไปใช้ประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรม การก่อสร้าง
และอื่นๆ 

การบรรยาย
การศึกษาค้นคว้า 
กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะปฏิบัติการ 

 
ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

12 31 ก.ค. –  
4 ส.ค. 60 

2 เมื่อสภาวะแวดล้อม
ธรรมชาติท่ีอยู่ภายใต้
อุณหภูมิและความดัน 
ท่ีเหมาะสม ธาตุและ
สารประกอบจะตกผลึกเป็น
แร่ท่ีมีลักษณะและมีสมบัติ
ต่างกัน ซึ่งต้องใช้วิธี
ตรวจสอบแต่ละอย่าง
แตกต่างกันไป 

การบรรยาย
การศึกษาค้นคว้า 

 
หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์

ม.2  
 

เอกสาร
ประกอบ 
การเรียน 

 
ใบกจิกรรม 

 
ห้องสมุด 

 
แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

13 7 – 11  
ส.ค. 60 

2 แร่ท่ีส ารวจพบใน 
ประเทศไทยมีหลายชนิด  
แต่ละชนิดตรวจสอบ 
ทางกายภาพได้จากรูปผลึก 
ความถ่วงจ าเพาะ ความแข็ง 
ความวาว แนวแตกเรียบ สี
และสีผงของแร่และน าไปใช้
ประโยชน์ต่างกัน  

การบรรยาย
การศึกษาค้นคว้า 

ใบกิจกรรม 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-ร่วมกิจกรรม 
ในชั นเรียน  

13 – 14  7 – 18  
ส.ค. 60 

2 ปิโตรเลียม ถ่านหิน  
หินน  ามัน เป็นเชื อเพลิง
ธรรมชาติท่ีเกิดจาก
กระบวนการเปล่ียนแปลง
ทางธรณีวิทยา ซึ่งแต่ละชนิด
จะมีลักษณะ สมบัติ และ
วิธีการน าไปใช้ประโยชน์
แตกต่างกัน 

การบรรยาย
การศึกษาค้นคว้า 
กระบวนการกลุ่ม 

ใบกิจกรรม
ผังมโนทัศน์ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-ประเมิน
ชิ นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัปดำห์
ที่ วัน/เดือน/ป ี

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยกำรเรียนรู้/ 
สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำร
ประเมินผล 

14 14 – 18  
ส.ค. 60 

1 แหล่งน  าบนโลกมีทั งน  าจืด 
น  าเค็ม โดยแหล่งน  าจืดมีอยู่ 
ทั งบนดิน ใต้ดิน และใน
บรรยากาศ 

การบรรยาย
การศึกษาค้นคว้า  

หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์

ม.2  
 

เอกสาร
ประกอบ 
การเรียน 

 
ใบกิจกรรม 

 
ห้องสมุด 

 
แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 

ใบกิจกรรม 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-ร่วมกิจกรรม 
ในชั นเรียน  

14 – 15  14 – 25 
ส.ค. 60 

2 การใช้ประโยชน์ของ 
แหล่งน  าต้องมี 
การวางแผนการใช้  
การอนุรักษ์ การป้องกัน 
การแก้ไข และผลกระทบ 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

กระบวนการกลุ่ม 
การศึกษาค้นคว้า ผังมโนทัศน์ 

-ประเมิน 
ชิ นงาน 
-ร่วมกิจกรรม 
ในชั นเรียน 

15 21 – 25 
ส.ค. 60 

1 แหล่งน  าบนดินมีหลาย
ลักษณะ ขึ นอยู่กับลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะทางน  า
และความเร็วของกระแสน  า
ในแต่ละฤดูกาล 

การบรรยาย 
กระบวนการกลุ่ม 
การศึกษาค้นคว้า 

ผังมโนทัศน์ 

-ประเมิน 
ชิ นงาน 
-ร่วมกิจกรรม 
ในชั นเรียน 

15 – 16  21 ส.ค. –  
1 ก.ย. 60 

2 สมบัติของน  าบาดาลขึ นอยู่
กับชนิดของดิน แหล่งแร่ 
และหินท่ีเป็นแหล่งกักเก็บ
น  าบาดาลและชั นหินอุ้มน  า 

การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง โลกของเรำ 
16 28 ส.ค. –  

1 ก.ย. 60 
2 โครงสร้างของโลก

ประกอบด้วยชั นเปลือกโลก  
ชั นเนื อโลกและชั นแก่นโลก 
โครงสร้างแต่ละชั นจะมี
ลักษณะและส่วนประกอบ
แตกต่างกัน 

การบรรยาย 
กระบวนการกลุ่ม 
การศึกษาค้นคว้า 

หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์

ม.2  
 

เอกสาร
ประกอบ 
การเรียน 

 
ใบกิจกรรม 

 
ห้องสมุด 

 
แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

17  4 – 8  
ก.ย. 60 

3 การผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน 
การพัดพา การทับถม และ
การตกผลึกเป็นกระบวนการ
ส าคัญท่ีท าให้ผิวโลกเกิดการ
เปล่ียนแปลงเป็นภูมิลักษณะ
ต่างๆ 

การบรรยาย 
กระบวนการกลุ่ม 
การศึกษาค้นคว้า 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 



สัปดำห์
ที่ วัน/เดือน/ป ี

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยกำรเรียนรู้/ 
สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำร
ประเมินผล 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง แรงในชีวิตประจ ำวัน 
18 11 – 15 

ก.ย. 60 
3 แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์เมื่อ

มีแรงหลายแรงในระนาบ
เดียวกันกระท าต่อวัตถุ
เดียวกันสามารถหา 
แรงลัพธ์ได้โดยใช้หลักการ
รวมเวกเตอร์ 

การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า
กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการปฏิบัติ 

 

 
หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์

ม.2  
 

เอกสาร
ประกอบ 
การเรียน 

 
ใบกิจกรรม 

 
ห้องสมุด 

แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

19   18 – 22 
ก.ย. 60 

3 เมื่อแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์
กระท าต่อวัตถุท่ีหยุดนิ่ง 
วัตถุนั นก็จะหยุดนิ่งตลอดไป 
แต่ถ้าวัตถุเคล่ือนท่ีด้วย
ความเร็วคงตัวก็จะเคล่ือนท่ี
ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไป 

การบรรยาย 
การศึกษาค้นคว้า
กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการปฏิบัติ 

 

ใบกิจกรรม 
แบบทดสอบ 

-ประเมิน 
ใบกิจกรรม 
-แบบทดสอบ 

20 25 – 29 
ก.ย. 60 

สอบปลำยภำคเรียน 1/ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



ข้อตกลงในกำรวัดและประเมินผล รำยวิชำ วิทยำศำสตร์ 3 รหัสวิชำ ว 22101 

1. รำยละเอียดในกำรวัด – ประเมินผล 
อัตราส่วน  คะแนนระหว่างภาค  :  คะแนนปลายภาค  =  70 : 30 
อัตราส่วน  คะแนน    K  :  P  :  A   = 60 : 30 : 10 

โดยมีรายละเอียดดังนี  

กำรประเมิน คะแนน วิธีวัด ชนิดของเคร่ืองมือวัด 
ตัวชี้วัด/ 

ผลกำรเรียนรู้ข้อที ่
เวลำที่ใช ้

(นำที/คร้ัง) 
ก่อนกลางภาค 25 ใช้แบบทดสอบ แบบทดสอบ 1 – 5 30 
กลางภาค 20 ใช้แบบทดสอบ แบบทดสอบ 1 – 5 90 
หลังกลางภาค 10 ใช้แบบทดสอบ แบบทดสอบ 6 – 19 30 
ปลายภาค 30 ใช้แบบทดสอบ แบบทดสอบ 6 – 19 90 

ชิ นงาน/ภาระงาน 15 
ประเมินใบกิจกรรม 

ประเมินชิ นงาน 
ใบกิจกรรม 
ผังมโนทัศน์ 

1 – 19 ตลอดภาค
เรียน 

รวม 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

2. ก ำหนดภำระงำน 
ในกำรเรียนรำยวิชำ วิทยำศำสตร์ 3 รหัสวิชำ ว 22101  
ได้ก ำหนดให้นักเรียนท ำกิจกรรม/ ปฏิบัติงำน(ชิ้นงำน)….20….ชิ้น ดังนี้ 

ท่ี ชื่องำน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลกำรเรียนรู้ข้อที่ 
ประเภทงำน ก ำหนดส่ง 

วัน/เดือน/ป ีกลุ่ม เด่ียว 

1 
ใบกิจกรรมท่ี 1  
เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 

ข้อท่ี 1   
15 – 19  
พ.ค. 60 

2 
ใบกิจกรรมท่ี 2  
เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ 

ข้อท่ี 2   
15 – 19 
พ.ค. 60 

3 
ใบกิจกรรมท่ี 3  
เรื่อง การแยกสาร 

ข้อท่ี 3   
22 พ.ค. – 
2 มิ.ย. 60 

4 
ใบกิจกรรมท่ี 4  
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีกับพลังงานความร้อน 

ข้อท่ี 4   
29 พ.ค. –  
9 มิ.ย. 60 

5 
ใบกิจกรรมท่ี 5  
เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อปฏิกิริยาเคมีของสาร 

ข้อท่ี 4   
5 – 9  

มิ.ย. 60 

6 
ใบกิจกรรมท่ี 6  
เรื่อง สมการเคมีกับปฏิกิริยาเคมีท่ัวไป 

ข้อท่ี 5   
12 – 16 
มิ.ย. 60 

7 
ผังมโนทัศน์ 
เรื่อง การเลือกใช้วัสดุและสารรอบตัว 
ในชีวิตประจ าวัน  

ข้อท่ี 6   
26 – 30  
มิ.ย. 60 

8 
ผังมโนทัศน์ 
เรื่อง ประโยชน์และโทษของสารเคมีและ
ปฏิกิริยาเคมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

ข้อท่ี 6, 7   
26 – 30  
มิ.ย. 60 



ท่ี ชื่องำน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลกำรเรียนรู้ข้อที่ 
ประเภทงำน ก ำหนดส่ง 

วัน/เดือน/ป ีกลุ่ม เด่ียว 

9 
ใบกิจกรรมท่ี 7 
เรื่อง สมบัติของดินและกระบวนการเกิดดิน 

ข้อท่ี 10   
3 – 7 

ก.ค. 60 

10 
ใบกิจกรรมท่ี 8  
เรื่อง การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพ
ของดิน 

ข้อท่ี 11   
10 – 14 
ก.ค. 60 

11 
ใบกิจกรรมท่ี 9 
เรื่อง กระบวนการเกิดและลักษณะ
องค์ประกอบของหิน 

ข้อท่ี 12   
24 – 28 
ก.ค. 60 

12 
ใบกิจกรรมท่ี 10  
เรื่อง สมบัติของหิน การจ าแนกประเภทของหิน 
และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ข้อท่ี 13   
24 ก.ค. – 
4 ส.ค. 60 

13 
ใบกิจกรรมท่ี 11 
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของแร่ 
และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ข้อท่ี 14   
31 ก.ค. – 
4 ส.ค. 60 

14 
ใบกิจกรรมท่ี 12 
เรื่อง ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน  ามัน  
และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ข้อท่ี 15   
7 – 11 
ส.ค. 60 

15 
ใบกิจกรรมท่ี 13  
เรื่อง การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน  า
ในท้องถิ่น 

ข้อท่ี 16   
14 – 18 
ส.ค. 60 

16 
ใบกิจกรรมท่ี 14  
เรื่อง การเกิดแหล่งน  าบนดินและแหล่งน  าใต้ดิน 

ข้อท่ี 17   
21 – 25 
ส.ค. 60 

17 
ใบกิจกรรมท่ี 15  
เรื่อง โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก 

ข้อท่ี 19   
28 ส.ค. – 
1 ก.ย. 60 

18 
ใบกิจกรรมท่ี 16  
เรื่อง กระบวนการท่ีท าให้ผิวโลกเกิดการ 
เปล่ียนแปลง 

ข้อท่ี 18   
4 – 8 

ก.ย. 60 

19 
ใบกิจกรรมท่ี 17  
เรื่อง แรงและการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง
ในระนาบเดียวกัน 

ข้อท่ี 8   
11 – 15 
ก.ย. 60 

20 
ใบกิจกรรมท่ี 18  
เรื่อง แรงลัพธ์ท่ีกระท าต่อวัตถุท่ีหยุดนิ่งหรือ
วัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตัว 

ข้อท่ี 9   
18 – 22 
ก.ย. 60 

หมำยเหตุ    หำกขำดส่งงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จะได้ 0 คะแนน ในชิ้นงำนนัน้ 



 
 

ลงช่ือ........................................ครูประจ าวิชา         ลงช่ือ......................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
    (นางสาวศศิ  ประทีป ณ ถลาง)                           (นางวิไลลักษณ์  ตังสุรัตน์) 
 
 
ลงช่ือ........................................รอง/ฝ่ายวิชาการ     ลงช่ือ.....................................ผู้อ านวยการ          
        (นางแก้วอุษา  ลีนานนท์)                                 (นายมนตรี  พรผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


