วก.07

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
รหัสวิชา ว22104 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร 4
จำนวน 72 คาบ (60 ชั่วโมง) 1.5 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค: ปลายภาค = 70 : 30
ผูสอน 1. นายวรพงค อินทะจักร
หัวหนารายวิชา
2. นางกุลรณี อารีมิตร
3. นางสาวทัศนีย สินธุเกษมสุข
4. นางสาวสิริวลี มาเนียม
5. นางสาววิกานดา โยธี
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนวยที่ 5 : งานและพลังงาน
เรื่อง งาน กำลัง และเครื่องกลอยางงาย
1. งานและกำลัง
2. เครื่องกลอยางงาย
เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษพลังงาน
1. พลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลน
2. กฎการอนุรักษพลังงาน
หนวยที่ 6 : การแยกสาร
เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช
1. วิธีการแยกสาร
2. การนำความรูเรื่องการแยกสารไปใชประโยชน
การสอบกลางภาค

หนวยที่ 4: สารละลาย
หัวขอ องคประกอบของสารละลาย สภาพการ
ละลายไดและปจจัยที่มีผลตอสภาพการละลาย
ความเขมขนของสารละลายในสวนรอยละ

คะแนน*1
15
10

5

10
5
5
20
10
5

5

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จำนวนชิ้น
1. แบบทดสอบปรนัย
/แบบทดสอบอัตนัย
ผาน google form

กำหนดสงงาน

1

ภายในวันที่ 22 – 26 พ.ย. 64

1

ภายในวันที่ 6 - 10 ธ.ค. 64

1. การทดลองการ
สรางผลึกจากสารสม

1

ภายในวันที่ 13 - 17 ธ.ค. 64

2. แบบฝกหัดสงผาน
google classroom

1

ภายในวันที่ 20 - 30 ธ.ค. 64

แบบทดสอบปรนัย

1

24 - 30 ธ.ค. 2564

1. แบบทดสอบปรนัย
/แบบทดสอบอัตนัย
ผาน
google form

1

ภายในวันที่ 17- 21 ม.ค. 65

1

ภายในวันที่ 24 - 31 ม.ค.65

2. แบบฝกหัดสงผาน
google classroom

2. แบบฝกหัดสงผาน
google classroom

2

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

หนวยที่ 7 : โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง โครงสรางภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบน
ผิวโลก
1. โครงสรางภายในโลก
2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก
เรื่อง ดินและน้ำ
1. ดิน ชั้นดินและชั้นหนาตัดดิน
เรื่อง ภัยธรรมชาติบนผิวโลก
1. ภัยธรรมชาติจากน้ำทวม แผนดินถลม
และการกัดเซาะชายฝง
2. ภัยธรรมชาติจากหลุมยุบและแผนดินทรุด
หนวยที่ 8 : ทรัพยากรพลังงาน
เรื่อง แหลงพลังงาน
1. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ
2. พลังงานทดแทน

การสอบปลายภาค

คะแนน*1

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จำนวนชิ้น

กำหนดสงงาน

3
2*15

1. ใบกิจกรรม
โลกและการเปลี่ยนแปลง
ภัยธรรมชาติบนผิวโลก
(ใชเปนคะแนนปลายภาค
สวนอัตนัย)

1

ภายในวันที่ 21 - 25ก.พ. 65

3

2. แบบฝกหัดสงผาน
google classroom

1

ภายในวันที่ 7 - 11 ก.พ. 65

1. กิจกรรมแผนผัง
เมืองจำลองลดใช
พลังงาน

1

ภายในวันที่ 14 -25 ก.พ. 65

1

28 ก.พ. - 4 มี.ค. 65

12
10

2

2. แบบฝกหัดสงผาน
google classroom

30

แบบทดสอบอัตนัย *215
แบบทดสอบปรนัย 15

*1

หมายเหตุ สัดสวนการเก็บคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามบริบทและสถานการณปจจุบัน ครูผูสอนจะแจงใหนักเรียนทราบลวงหนา

*2หมายเหตุ ใบกิจกรรมเปนใบกิจกรรมโดยวิเคราะหจากตัวชี้วัดที่ตองรูจากหนวยการเรียนรูที่กำหนด

วก.07

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ว22105 ชื่อวิชา วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี2 จำนวน 48 คาบ(40 ชั่วโมง) 1.0 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผูสอน
1. นายชำนาญ
เปตามะนัง
หัวหนารายวิชา
2. นางสาววิมล
สายทองมี
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จำนวน

กำหนดสงงาน

หนวยที่ 1 : แนวคิดเชิงคำนวณ
1. แนวคิดเชิงคำนวณ
2. องคประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ

5
5

1. แบบฝกหัด 1.1

1 ชิ้น

1 – 5 พ.ย.64

หนวยที่ 2 : หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร
1. องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
2. หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร
3. ซอฟแวรประยุกต

10
5
5

1. แบบฝกหัด 2.1
2. แบบฝกหัด 2.2

1 ชิ้น
1 ชิ้น

8 – 26 พ.ย.64

หนวยที่ 3 : เทคโนโลยีการสื่อสาร
1. องคประกอบของการสื่อสาร
2. เครือขายคอมพิวเตอร
3. อินเทอรเน็ต
4. บริการบนอินเทอรเน็ต
5. คลาวดคอมพิวติง

10
5
5

1. แบบฝกหัด 3.1
2. แบบฝกหัด 3.2

1 ชิ้น
1 ชิ้น

29 พ.ย.–17 ธค. 64

วก.07
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนน

หนวยที่ 4 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ความรับผิดชอบ
1. แนวทางการปฏิบัตเิ มื่อพบเนือ้ หาที่ไมเหมาะสม
2. ผลกระทบการเผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะสม
3. แนวทางการพิจารณาเนื้อหากอนการเผยแพรขอมูล
4. การสรางและแสดงสิทธิ์ความเปนเจาของผลงาน
5. มารยาทในการติดตอสื่อสาร
สอบกลางภาค

5

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จำนวน

กำหนดสงงาน

5

1. แบบฝกหัด 4.1

1 งาน

20 – 23 ธค.64

20

แบบทดสอบปรนัย
ออนไลนแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก

1 ชิ้น

24 - 30 ธค.64

1. แบบฝกหัด 5.1

1 ชิ้น

3 – 21 มค.65

1. แบบฝกทักษะ 6.1
(ชิ้นงานใน
คอมพิวเตอร)
2. แบบฝกทักษะ 6.2
(ชิ้นงานใน
คอมพิวเตอร)
3. แบบฝกทักษะ 6.3
(ชิ้นงานใน
คอมพิวเตอร)
4. แบบฝกทักษะ 6.4
(ชิ้นงานใน
คอมพิวเตอร)
แบบทดสอบปรนัย
ออนไลนแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก

1 ชิ้น

24 มค.-25 กพ.65

หนวยที่ 5 : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Micro Bit
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Micro Bit
2. หลักการเขียน Flowchart
3. ขั้นตอนการแกปญหาดวย Micro Bit

10
10

หนวยที่ 6 : การแกปญหาดวย Micro Bit
1. การแกปญหาดวย Micro Bit กิจกรรมที่ 1

20
5

2. การแกปญหาดวย Micro Bit กิจกรรมที่ 2

5

3. การแกปญหาดวย Micro Bit กิจกรรมที่ 3

5

4. การแกปญหาดวย Micro Bit กิจกรรมที่ 4

5

สอบปลายภาค

20

1 ชิ้น

1 ชิ้น

1 ชิ้น

1 ชิ้น

28 กพ.–4 มีค.64

วก.07

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
รหัสวิชา ว 20228 ชื่อวิชา วิทยาศาสตรเขม 5 จำนวน 48 คาบ ( 40 ชั่วโมง 1.0 หนวยกิต)
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค: ปลายภาค = 70:30
ผูสอน นางอบพวรรณ รณชิตพานิชยกิจ หัวหนารายวิชา
หนวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป
หนวยที่ 1:พลังงานไฟฟา
• แหลงกำเนิดไฟฟา
• ความสัมพันธกระแสไฟฟา ความตางศักย
และความตานทาน ตามกฎของโอหม
• วงจรไฟฟา
• การคิดคาไฟฟา

คะแนน
15
(5)

(5)
(5)
(10)

หนวยที่ 1 : พลังงานไฟฟา
การสอบกลางภาค

หนวยที่ 2 : คลื่นกล
• ชนิดของคลื่นกล
• องคประกอบของคลื่นกล
• สมบัติของคลื่นกล
หนวยที่ 3 : คลื่นเสียง
• การเกิดเสียงและสมบัติของเสียง
• ปรากฏการณของเสียง

หนวยที่ 4 : แสงและทัศนูปกรณ
• ธรรมชาติของแสง
• สมบัติและปรากฏการณของแสง
• การเกิดภาพจากกระจกและเลนส
• ทัศนูปกรณ
หนวยที่ 2 , 3 และ 4
การสอบปลายภาค

20
(5)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จำนวนชิ้น

แบบฝกหัด

1

-ใบงานการคำนวณ
วงจรไฟฟา
บิลคาไฟในบาน

1

สอบเก็บคะแนน(ยอย)
ครั้งที่ 1(อัตนัย)
ขอสอบปรนัย
-แบบฝกหัด

1
1 ฉบับ

กำหนดสงงาน
ภายในวันที่
26/ธ.ค./64

กอนสอบกลางภาค
(สอบนอกเวลาเรียน)

1 ฉบับ
1

24-30/ธ.ค./64
ภายในวันที่
28/ม.ค./65

(10)

Infographic เรื่อง แสง

10

การสอบเก็บคะแนน
(ยอย)ครัง้ ที่ 2(อัตนัย)
ขอสอบปรนัย (30)

30

1

ภายในวันที่
25/ก.พ./65

1 ฉบับ
1 ฉบับ

สอบกอนปลายภาค
(สอบนอกเวลาเรียน)

28 ก.พ.-4 มี.ค./65

วก.07

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/14-15 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
รหัสวิชา ว20229
ชื่อวิชา วิทยาศาสตรเขม 6
จำนวน 48 คาบ (....40.....ชั่วโมง) 1.0 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผูสอน 1. นางสาวปฏิญญา กาลายศ
หัวหนารายวิชา
หนวยการเรียน/เนือ้ หาสาระโดยสังเขป คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กำหนดสงงาน

7

ลักษณะ/ประเภท
 แบบฝกหัด/ใบงาน
 งาน infographic

3

 แบบฝกหัด/ใบงาน

1

20

 แบบฝกหัด/ใบงาน
 งาน infographic
 สอบยอย

2

20
10

ขอสอบปรนัย
 แบบฝกหัด/ใบงาน
 งานสืบคนขอมูลและ
นำเสนอ

1 ฉบับ
2

หนวยที่ 6 : ความเขมขนของสารละลาย
 การคำนวณความเขมขนของ
สารละลาย
 การเตรียมสารละลาย

20

 แบบฝกหัด/ใบงาน
 งาน infographic
 Labเตรียมสารละลาย
 สอบยอย

1

ภายใน วัน/เดือน/ป
20 กุมภาพันธ 2565

การสอบปลายภาค

20

ขอสอบปรนัย

1 ฉบับ

28 กุมภาพันธ –
4 มีนาคม 2565

หนวยที่ 1 : มวลอะตอม
มวลอะตอมของธาตุ
มวลอะตอมสัมพัทธของธาตุ
มวลอะตอมเฉลี่ย
หนวยที่ 2 : มวลโมเลกุล
มวลโมเลกุลของสาร
หนวยที่ 3 : โมล
 จำนวนโมลกับมวลของสาร
 ปริมาตรตอโมลของแกส
 ความสัมพันธระหวางจำนวนโมล
อนุภาค มวล และปริมาตรของแกส
การสอบกลางภาค
หนวยที่ 4 : สารละลาย
ความหมาย องคประกอบ
ประเภทของสารละลาย
สภาพการละลายได

จำนวนชิ้น
2
ภายใน วัน/เดือน/ป
25 พฤศจิกายน 2564

ภายใน วัน/เดือน/ป
30 พฤศจิกายน 2564
ภายใน วัน/เดือน/ป
25 ธันวาคม 2564

24-30 ธันวาคม 2564
ภายใน วัน/เดือน/ป
30 มกราคม 2565

วก.07

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
รหัสวิชา ว 22201 ชื่อวิชา คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบ 2 จำนวน 48 คาบ (40 ชั่วโมง) 1.0 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผูสอน 1. นางปุณยนุช ปญญาดิลก
หัวหนารายวิชา
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนวยที่ 1 : เทคโนโลยีกบั ชีวิต
1.1 เทคโนโลยีกับชีวิต
1.2 สือ่ สังคมออนไลน

คะแนน
5 คะแนน
(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
(10 คะแนน)

หนวยที่ 2 : วัสดุ อุปกรณทางเทคโนโลยี 15 คะแนน
2.1 ความรูเกี่ยวกับวัสดุ
(10 คะแนน)
2.2 เครื่องกลและเครื่องมือในการสราง
ชิน้ งาน
2.3 เสียงและอุปกรณที่ทำใหเกิดเสียง

(10 คะแนน)
(15 คะแนน)

2.4 ไฟฟาและอุปกรณที่ทำใหเกิดแสง

(15 คะแนน)
(10 คะแนน)

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จำนวนชิ้น
รวม 2 ชิ้น
1.ปฏิบัติใบงานที่ 1
1 ชิ้น
แบบอัตนัย (งานเดี่ยว)
2. ปฏิบัติใบงานที่ 2
1 ชิ้น
แบบอัตนัย (งานเดี่ยว)
3. แบบทดสอบ จำนวน
1 ชิ้น
10 ขอ (ปรนัย 4 ตัวเลือก)
4. แบบประเมินคุณลักษณะ
3 ขอ
อันพึงประสงค **
รวม 4 ชิ้น
1.ปฏิบัติใบงานที่ 3 แบบ
1 ชิน้
อัตนัย (งานเดี่ยว)
2.ปฏิบัติใบงานที่ 4 แบบ
1 ชิ้น
อัตนัย (งานกลุม )
3.ปฏิบัติใบงานที่ 5 แบบ
1 ชิ้น
อัตนัย (งานกลุม )
4.ปฏิบตั ิใบงานที่ 6 แบบ
1 ชิ้น
อัตนัย (งานกลุม )
5. แบบทดสอบ จำนวน
3 ขอ
10 ขอ (ปรนัย 4 ตัวเลือก)
6. แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค **

กำหนดสงงาน
ภายใน 17 ธ.ค. 64
ภายใน 17 ธ.ค. 64
ภายใน 17 ธ.ค. 64
ประเมินโดยครู
ในแตละคาบ
ภายใน 17 ธ.ค. 64
ภายใน 17 ธ.ค. 64
ภายใน 17 ธ.ค. 64
ภายใน 17 ธ.ค. 64
ประเมินโดยครู
ในแตละคาบ

วก.07
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนน

หนวยที่ 3 : กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม
2.1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร

5 คะแนน

2.2 กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม

หนวยที่ 4 : การคิดเชิงออกแบบ
4.1 กระบวนการคิดเชิงออกแบบและ
โครงการในพระราชดำริ

สอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
หนวยที่ 5 : คอมพิวเตอรกราฟก
5.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไฟลรูปภาพ
และทำความรูจ ักโปรแกรม
5.2 การใชเครื่องมือพื้นฐานโปรแกรม
กราฟก
5.3 การสรางขอความและตกแตง
ภาพ

5.4 สรางสรรคภาพดวยเทคนิคตาง ๆ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จำนวนชิ้น
รวม 4 ชิ้น

กำหนดสงงาน

(10 คะแนน) 1.ปฏิบัติใบงานที่ 7 แบบ
1 ชิ้น
ภายใน 17 ธ.ค. 64
อัตนัย (งานเดี่ยว)
(10 คะแนน) 2.ปฏิบัติใบงานที่ 8 แบบ
1 ชิ้น
ภายใน 17 ธ.ค. 64
อัตนัย (งานกลุม )
(10 คะแนน) 3. แบบทดสอบ จำนวน
1 ชิ้น
ภายใน 17 ธ.ค. 64
10 ขอ (ปรนัย 4 ตัวเลือก)
4. แบบประเมินคุณลักษณะ
3 ขอ
ประเมินโดยครู
อันพึงประสงค **
ในแตละคาบ
5 คะแนน
รวม 3 ชิ้น
(10 คะแนน) 1.ปฏิบัติใบงานที่ 9 แบบ
1 ชิ้น
ภายใน 17 ธ.ค. 64
อัตนัย (งานเดี่ยว)
(10 คะแนน) 2. แบบทดสอบ จำนวน
1 ชิ้น
ภายใน 17 ธ.ค. 64
10 ขอ (ปรนัย 4 ตัวเลือก)
ประเมินโดยครู
3. แบบประเมินคุณลักษณะ
3 ขอ
ในแตละคาบ
อันพึงประสงค **
20 คะแนน
รวม 1 ชิน้
1. แบบทดสอบแบบปรนัย
1 ชิ้น ภายใน 24 – 30
4 ตัวเลือก และแบบอัตนัย
ธ.ค. 64
30 คะแนน
รวม 6 ชิ้น
(10 คะแนน) 1.ปฏิบัติใบงานที่ 11
1 ชิ้น
ภายใน 19 ก.พ. 65
แบบปฏิบัติ (งานเดี่ยว)
(10 คะแนน) 2 .ปฏิบัติใบงานที่ 12
1 ชิน้
ภายใน 19 ก.พ. 65
แบบปฏิบัติ (งานเดี่ยว)
(10 คะแนน) 3.ปฏิบัติใบงานที่ 13
1 ชิ้น
ภายใน 19 ก.พ. 65
แบบปฏิบัติ (งานเดี่ยว)
(10 คะแนน) 4. ปฏิบัติใบงานที่ 14
1 ชิ้น
ภายใน 19 ก.พ. 65
แบบปฏิบัติ (งานเดี่ยว)
1 ชิ้น
ภายใน 19 ก.พ. 65
(10 คะแนน) 5.ปฏิบัติใบงานที่ 15
แบบปฏิบัติ (งานเดี่ยว)
(10 คะแนน) 6. ปฏิบัติใบงานที่ 16
1 ชิ้น
ภายใน 19 ก.พ. 65

วก.07
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กำหนดสงงาน
ลักษณะ/ประเภท
จำนวนชิ้น
แบบปฏิบัติ (งานเดี่ยว)
7. แบบประเมินคุณลักษณะ
3 ขอ
ประเมินโดยครู
อันพึงประสงค **
ในแตละคาบ
สอบปลายภาค
20 คะแนน
รวม 1 ชิ้น ภายใน 28 ก.พ. –
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
1. แบบทดสอบแบบปรนัย
1 ชิ้น
4 มี.ค. 65
4 ตัวเลือก และแบบอัตนัย
หมายเหตุ : 1. กำหนดการสามารถเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม โดยใบงาน/กิจกรรม ครูผสู อนกำหนดให
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม และ สงในคาบเรียนแตละครั้ง
2. คะแนนเต็มแตละหนวยการเรียนรู ใชวิธีการคำนวณโดยเทียบบัญญัติไตรยางคจากคะแนนของใบ
งานทั้งหมด
** หมายถึง ครูผสู อนประเมินนักเรียน โดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมหนวยการเรียนรูที่ 1 8
แลววัดและประเมินผลการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรู
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนน

วก.07

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
รหัสวิชา ว 22202 ชื่อวิชา คอมพิวเตอรและการการออกแบบเทคโนโลยี 2
จำนวน 48 คาบ (40 ชั่วโมง) 1.0 หนวยกิต อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผูสอน 1. นางปุณยนุช ปญญาดิลก หัวหนารายวิชา
2. Mr.Jonathan Macunial Mauleon

หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนวยที่ 1 : เทคโนโลยีกบั ชีวิต
1.1 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
ของเทคโนโลยี

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จำนวนชิ้น
5 คะแนน
รวม 2 ชิ้น
(10 คะแนน) 1.ปฏิบัติใบงานที่ 1
1 ชิ้น
แบบอัตนัย (งานเดี่ยว)
(10 คะแนน) 2. ปฏิบัติใบงานที่ 2
1 ชิ้น
แบบอัตนัย (งานเดี่ยว)
(10 คะแนน) 3. แบบทดสอบ จำนวน
1 ชิ้น
10 ขอ (ปรนัย 4 ตัวเลือก)
4. แบบประเมินคุณลักษณะ
3 ขอ
อันพึงประสงค **
คะแนน

หนวยที่ 2 : วัสดุ อุปกรณทางเทคโนโลยี 15 คะแนน
รวม 4 ชิ้น
2.1 ความรูเกี่ยวกับวัสดุ
(10 คะแนน) 1.ปฏิบัติใบงานที่ 3 แบบ
1 ชิน้
อัตนัย (งานเดี่ยว)
2.2 เครื่องกลและเครื่องมือในการสราง (10 คะแนน) 2.ปฏิบัติใบงานที่ 4 แบบ
1 ชิ้น
ชิน้ งาน
อัตนัย (งานกลุม )
1 ชิ้น
2.3 เสียงและอุปกรณที่ทำใหเกิดเสียง (15 คะแนน) 3.ปฏิบัติใบงานที่ 5 แบบ
อัตนัย (งานกลุม )
2.4 ไฟฟาและอุปกรณที่ทำใหเกิดแสง (15 คะแนน) 4.ปฏิบัติใบงานที่ 6 แบบ
1 ชิ้น
อัตนัย (งานกลุม )
(10 คะแนน) 5. แบบทดสอบ จำนวน
3 ขอ
10 ขอ (ปรนัย 4 ตัวเลือก)
6. แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค **

กำหนดสงงาน
ภายใน 17 ธ.ค. 64
ภายใน 17 ธ.ค. 64
ภายใน 17 ธ.ค. 64
ประเมินโดยครู
ในแตละคาบ

ภายใน 17 ธ.ค. 64
ภายใน 17 ธ.ค. 64
ภายใน 17 ธ.ค. 64
ภายใน 17 ธ.ค. 64
ประเมินโดยครู
ในแตละคาบ

วก.07
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนน

หนวยที่ 3 : กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม
2.1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร

5 คะแนน

2.2 กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม

หนวยที่ 4 : การคิดเชิงออกแบบ
4.1 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
4.2 โครงการหลวง

สอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
หนวยที่ 5 : คอมพิวเตอรกราฟก
5.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไฟลรูปภาพ
และทำความรูจ ักโปรแกรม
5.2 การใชเครื่องมือพื้นฐานโปรแกรม
กราฟก
5.3 การสรางขอความและตกแตง
ภาพ

5.4 สรางสรรคภาพดวยเทคนิคตาง ๆ

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จำนวนชิ้น
รวม 4 ชิ้น

กำหนดสงงาน

(10 คะแนน) 1.ปฏิบัติใบงานที่ 7 แบบ
1 ชิ้น
ภายใน 17 ธ.ค. 64
อัตนัย (งานเดี่ยว)
(10 คะแนน) 2.ปฏิบัติใบงานที่ 8 แบบ
1 ชิ้น
ภายใน 17 ธ.ค. 64
(10 คะแนน) อัตนัย (งานกลุม )
1 ชิ้น
ภายใน 17 ธ.ค. 64
3. แบบทดสอบ จำนวน
10 ขอ (ปรนัย 4 ตัวเลือก)
4. แบบประเมินคุณลักษณะ 3 ขอ
ประเมินโดยครู
อันพึงประสงค **
ในแตละคาบ
5 คะแนน
รวม 3 ชิ้น
(10 คะแนน) 1.ปฏิบัติใบงานที่ 9 แบบ
1 ชิ้น
ภายใน 17 ธ.ค. 64
อัตนัย (งานเดี่ยว)
(10 คะแนน) 2. .ปฏิบัติใบงานที่ 10 แบบ
1 ชิ้น
ภายใน 17 ธ.ค. 64
อัตนัย (งานกลุม )
(10 คะแนน) 3. แบบทดสอบ จำนวน
1 ชิ้น
ภายใน 17 ธ.ค. 64
10 ขอ (ปรนัย 4 ตัวเลือก)
ประเมินโดยครู
4. แบบประเมินคุณลักษณะ
3 ขอ
ในแตละคาบ
อันพึงประสงค **
20 คะแนน 1. แบบทดสอบแบบปรนัย รวม 1 ชิน้ ภายใน 24 – 30
4 ตัวเลือก และแบบอัตนัย 1 ชิ้น ธ.ค. 64
30 คะแนน
รวม 6 ชิ้น
(10 คะแนน) 1.ปฏิบัติใบงานที่ 11
1 ชิ้น
ภายใน 21 ก.พ. 64
แบบปฏิบัติ (งานเดี่ยว)
(10 คะแนน) 2 .ปฏิบัติใบงานที่ 12
1 ชิน้
ภายใน 21 ก.พ. 64
แบบปฏิบัติ (งานเดี่ยว)
(10 คะแนน) 3.ปฏิบัติใบงานที่ 13
1 ชิ้น
ภายใน 21 ก.พ. 64
แบบปฏิบัติ (งานเดี่ยว)
(10 คะแนน) 4. ปฏิบัติใบงานที่ 14
1 ชิ้น
ภายใน 21 ก.พ. 64
แบบปฏิบัติ (งานเดี่ยว)
1 ชิ้น
ภายใน 21 ก.พ. 64
(10 คะแนน) 5.ปฏิบัติใบงานที่ 15
แบบปฏิบัติ (งานเดี่ยว)

วก.07
ชิ้นงาน/ภาระงาน
กำหนดสงงาน
ลักษณะ/ประเภท
จำนวนชิ้น
(10 คะแนน) 6. ปฏิบัติใบงานที่ 16
1 ชิ้น
ภายใน 21 ก.พ. 64
แบบปฏิบัติ (งานเดี่ยว)
3 ขอ
ประเมินโดยครู
7. แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค **
ในแตละคาบ
สอบปลายภาค
20 คะแนน 1. แบบทดสอบแบบปรนัย รวม 1 ชิ้น ภายใน 28 ก..พ. –
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
4 ตัวเลือก และแบบอัตนัย 1 ชิ้น
4 มี.ค. 65
หมายเหตุ : 1. กำหนดการสามารถเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม โดยใบงาน/กิจกรรม ครูผสู อนกำหนดให
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม และ สงในคาบเรียนแตละครั้ง
2. คะแนนเต็มแตละหนวยการเรียนรู ใชวิธีการคำนวณโดยเทียบบัญญัติไตรยางคจากคะแนนของใบ
งานทั้งหมด
** หมายถึง ครูผสู อนประเมินนักเรียน โดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมหนวยการเรียนรูที่ 1- 5
แลววัดและประเมินผลการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรู
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป

คะแนน

วก.07

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
รหัสวิชา ว22209
ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม
จำนวน 48 คาบ (40 ชั่วโมง) 1.0 หนวยกิต
อัตราสวนการประเมิน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80: 20
ผูสอน 1. น.ส.วิกานดา โยธี หัวหนารายวิชา
2. น.ส.อารีรัตน สุริโย
3. น.ส.ลลิตา
คำแกว
5. น.ส.สุภาวดี สอาดดิษฐ
4. น.ส.จีรานันท อินทรโพธิ์
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หนวยที่ 1: งานและพลังงาน
 งาน

คะแนน
30
(15)

 กำลัง

(15)

การสอบกลางภาค
หนวยที่ 2: พลังงานและกฎการอนุรักษพลังงาน
 พลังงานจลน

20
15
(5)

 พลังงานศักย

(5)

 กฎการอนุรักษพลังงาน

(5)

หนวยที่ 3: เครื่องกลอยางงาย
 คาน รอก พื้นเอียง

15
(10)

 ลิ่ม สกรู ลอและเพลา

(5)
การสอบปลายภาค

20

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท จำนวนชิ้น
 ใบงาน/แบบฝกหัด

1
1

 ใบงาน/การ

นำเสนอ(งานกลุม)
ขอสอบปรนัย

1 ฉบับ

 ใบงาน/การ

1

นำเสนอ(งานกลุม)
 Mind Mapping/
ใบงาน(งานเดียว)

1

 Mind Mapping/
ใบงาน(งานเดียว)

1

กำหนดสงงาน
 ภายในวันที่ 25-29

พ.ย. 2564
 ภายในวันที่ 16-20
ธ.ค. 2564
24-30 ธ.ค. 2564
 ภายในวันที่ 10- 14
ม.ค. 2565
 ภายในวันที่ 17- 21
ม.ค. 2565
 ภายในวันที่ 24- 28
ม.ค. 2565

 Mind Mapping/

 ภายในวันที่ 5-14

ใบงาน(งานเดียว)
 ใบงาน/การ
นำเสนอ(งานกลุม)
ขอสอบอัตนัย (6)
ขอสอบปรนัย (14)

ก.พ. 2565
 ภายในวันที่ 12-18
ก.พ. 2565
28 ก.พ.-4 มี.ค. 65

2 ฉบับ

วก.07

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/14 และ 2/15

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 รหัสวิชา I 20202 รายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ
จำนวน 48 คาบ (40 ชั่วโมง) 1.0 หนวยกิต อัตราสวนการประเมินระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20
ผูสอน ผูสอน นายชัยพร มิตรพิทักษ หัวหนารายวิชา
นางกุลณี อารียมิตร
นายจิรพงษ สรอยนอย
หนวยการเรียน/เนื้อหาสาระโดยสังเขป คะแนน
หนวยการเรียนรูที่ 1 รายงานผล
ดำเนินการทดลอง
หนวยการเรียนรูที่ 2 รายงานโครงงาน
วิทยาศาสตร

20
30

หนวยการเรียนรูที่ 3 การจัดแสดง
โครงงานวิทยาศาสตร

30

การสอบปลายภาค

20

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท
จำนวนชิ้น
- รายงานผลดำเนินการทดลอง
1
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร
เชิงวิชาการ ภาษาไทยความ
ยาวขั้นต่ำ 2,500 คำ
- นำเสนอขอคนพบ ขอสรุป
จากประเด็นที่เลือกในรูปแบบ
เดี่ยว (Oral individual
presentation) หรือกลุม
(Oral panel presentation)
โดยใชสื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย
สอบปรนัย (15)
สอบอัตนัย (5)

1
1
1

2 ฉบับ

กำหนดสงงาน
ภายในวันที่
30 ธันวาคม 2564
ภายในวันที่
31 มกราคม 2565
ภายในวันที่
18 กุมภาพันธ
2565

ภายในวันที่
25 กุมภาพันธ
2565

