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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

วิสัยทัศนโรงเรียนศรีราชา  
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

พันธกิจ 
 1.สงเสริมการนำเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2.สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูอยางหลากหลายดวยตนเองสูมาตรฐานสากล 

3.สงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเปน

พลโลก 

4.สงเสริมและพัฒนาใหครู จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท่ีเอ้ือตอการสรางองคความรูของผูเรียนและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณครูบนวิถีความเปนไทย 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาดวยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยรวม 

6.พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา 

7.เสริมสรางความสัมพันธทุกภาคสวนในการสรางภาคีเครือขาย ความรวมมือท้ังภายในและภายนอก 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชา พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรบัปรุงพุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   มุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะจำเปนพ้ืนฐาน  5 ประการท่ีนักเรียนพึงมี ซ่ึง

กำหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช   2551  สมรรถนะเหลานี้ไดหลอมรวมอยูในมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ท้ัง  8 กลุม สมรรถนะสำคัญของผูเรียนท้ัง   5  ประการไดแก 

1. ความสามารถในการสื ่อสาร เปนความสามารถของนักเรียนในการถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ 

ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง

และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือประนีประนอม การเลือกที่จะรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความ

ถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห การคิกสังเคราะห การคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดอยางสรางสรรค การคิดเชิงคุณธรรมและการคิดอยางเปนระบบเพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย

คำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

5. ความสามารถในการใชทักษะกระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต เปนความสามารถของนักเรียนในดาน

การนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน  การทำงานและการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการและหาทางออกที่เหมาะสมดานความขัดแยงและความแตกตางระหวางบุคคล 

การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม การสืบเสาะหาความรู และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ี

ไมพึงประสงคซ่ึงจะสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
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6. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถของนักเรียนในการเลือกใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ ท้ังดาน

วัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน การแกปญหา และการอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีราชาพุทธศักราช   2562   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช   2551     มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงปะสงคเพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  

 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย เปนคุณลักษณะในฐานะพลเมืองไทย ตองรูคุณคา หวงแหน และเทิดทูนสถาบันสูงสุดของ

ชาติ 

 2. ซื่อสัตย สุจริต เปนคุณลักษณะที่ผูเรียนมีจิตสำนึกคานิยม และมีคุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันกับผูอ่ืนใน

สังคมอยางมีความสุข 

3. มีวินัย เปนคุณลักษณะของผูเรียนเรียนดานการ ประพฤติปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของสังคม อยางมีความ

รับผิดชอบ และความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

4. ใฝเรียนรู เปนคุณลักษณะของนักเรียนดานความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูอยากรูอยากเรียน รักการ

อานการเขียน การฟง รูจักตั้งคำถามเพ่ือหาเหตุผลท้ังดวยตนเอง และรวมกับ ผูอ่ืนดวยความขยัน หม่ันเพียร และอดทน และ

เปดรับความคิด ใหม ๆ 

5. อยูอยางพอเพียง เปนคุณลักษณะ ของนักเรียนในการดำรงชีวิตอยางมีความพอประมาณใช สิ ่งของอยาง

ประหยัด พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยูบนหลักเหตุผล และมีภูมิคุมกันท่ีดี 

 6. มุงม่ันในการทำงาน เปนคุณลักษณะของผูเรียนท่ีมีจิตสำนึกในการใชบริหารงานและทรัพยากรอยางคุมคาและ

ยั่งยืน ในการทำงานตามความคิดสรางสรรค มีทักษะและมุงม่ันตอความสำเร็จของงาน 

 7. รักความเปนไทย เปนคุณลักษณะของผูเรียนที่รูจักหวงแหน อนุรักษพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ประพฤติตาม

วัฒนธรรมไทยใหคงอยูคูไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ เปนคุณลักษณะที่ผูเรียนไดทำประโยชนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะ

อาสาสมัครเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ ความเสียสละ มีจิตมุงทำประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคม 

มาตรฐานการเรียนรู 
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกำหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  

 1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร 

3. วิทยาศาสตร  

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ศิลปะ 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

8. ภาษาตางประเทศ 
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ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกำหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรู  ปฏิบัติได  มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคเม่ือจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการ

เรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมท้ังเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึง 

การทดสอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่ง

สำคัญท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรูกำหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมท้ังคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับชั้น  ซ่ึงสะทอนถึงมาตรฐานการ

เรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม  นำไปใช ในการกำหนดเนื้อหา  จัดทำหนวยการเรยีนรู จัดการเรียนการ

สอน และเปนเกณฑสำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเรียน   

1. ตัวชี้วัดชั้นป   เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษาภาคบังคับ  (ประถมศึกษาปท่ี 1 – 

มัธยมศึกษาปท่ี 3)             

2. ตัวชี้วัดชวงชั้น  เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปท่ี 4- 6)  

หลักสูตรไดมีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพ่ือความเขาใจและใหสื่อสารตรงกัน ดังนี้ 

ว 1.1 ป. 1/2 

ป.1/2        ตวัชี้วัดชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ขอท่ี 2 

1.1            สาระท่ี 1  มาตรฐานขอท่ี 1      
ว                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ต 2.2 ม.4-6/ 3 

ม.4-6/3      ตัวชีว้ัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขอท่ี 3 

2.3            สาระท่ี 2  มาตรฐานขอท่ี 2 

ต                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
สาระการเรียนรู 
  

สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ซ่ึง

กำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจำเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรูจำนวน 60 มาตรฐาน ดังนี้ 

 

ภาษาไทย 

สาระท่ี 1 การอาน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือน ไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดำเนินชีวิตและมี  

                      นสิัยรักการอาน 

สาระท่ี 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ   

                     เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

องค์ความรู้ ทักษะสําคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

วิทยาศาสตร์   :   การนาํความรู้ 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ไปใชใ้นการศึกษา คน้ควา้หาความรู้ 

และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิด

อยา่งเป็นเหตเุป็นผล  คิดวิเคราะห์  

คิดสร้างสรรค ์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    

การอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลก

อยา่งสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  

ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา   

การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม ความรักชาติ และภูมิใจใน

ความเป็นไทย 

 

ศิลปะ : ความรู้และทกัษะใน

การคิดริเร่ิม  จินตนาการ 

สร้างสรรคง์านศิลปะ  

สุนทรียภาพและการเห็น

คุณค่าทางศิลปะ 

 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทกัษะ 

และวฒันธรรมการใชภ้าษา   

เพ่ือ การส่ือสาร   ความช่ืนชม    

การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย     และ

ภูมิใจในภาษาประจาํชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้

ทกัษะ  เจตคติ และวฒันธรรม 

การใชภ้าษาต่างประเทศในการ

ส่ือสาร  การแสวงหาความรู้ 

และการประกอบอาชีพ 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   :        

ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ 

ในการทาํงาน  การจดัการ                   

การดาํรงชีวิต  การประกอบอาชีพ  

และการใชเ้ทคโนโลยี 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู้ 

ทกัษะและเจตคติในการสร้างเสริม

สุขภาพพลานามยัของตนเองและผูอ่ื้น  

การป้องกนัและปฏิบติัต่อ 

ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อสุขภาพอยา่ง 

ถูกวิธีและทกัษะในการดาํเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การนาํความรู้

ทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปใชใ้น                   

การแกปั้ญหา การดาํเนินชีวิต  

และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล            

มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและ

สร้างสรรค ์
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สาระท่ี 3 การฟง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิดความรูสึกในโอกาสตางๆ  

                     อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 

สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา       

                     ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ 

                     นำมาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 

คณิตศาสตร 

สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลท่ี     

                     เกิดข้ึนจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 1.3 ใชนิพจน สมการ อสมการ และเมทริกซ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาท่ีกำหนดให 

สาระท่ี2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตองการวัดและนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตและ              

                     ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.3 เขาใจเรขาคณิตวิเคราะห และนำไปใช 

มาตรฐาน ค 2.4 เขาใจเวกเตอร การดำเนินการของเวกเตอร และนำไปใช 

สาระท่ี3 สถิติและความนาจะเปน 

มาตรฐาน ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 

มาตรฐาน ค 3.2 เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนำไปใช 

สาระท่ี4 แคลลูลัส 

 มาตรฐาน ค 4.1 เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศการถายทอดพลังงาน การเปลีย่นแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ

ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 
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มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล

ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆของสัตวและมนุษยท่ีทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสราง

และหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธกัน รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนำความรูไป

ใชประโยชน 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสราง

และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบ

ตางๆ ของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสาร

และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแลกซ่ีดาวฤกษและ

ระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอสิ่งมีชีวิต และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และบน

ผวิโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใช

ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค

ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยอียางเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิตสังคม และ

สิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอน 

และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทำงานและการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน 

นับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน

นับถือ 
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สาระท่ี2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด เนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงามและธำรงรักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน ศรัทธา และธำรงรักษาไวซ่ึงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

จำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และความจำเปนของการ

รวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความ

เปนไทย 

 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกันและกันใชแผนท่ี

และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนควา วิเคราะห และสรุปขอมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิ

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควิถีการดำเนิน

ชีวิต มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

สาระท่ี 3 การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1 เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา 

มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจำอยางสม่ำเสมอ มีวินัย 

เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท่ี 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 
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มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง

เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุการใชยาสารเสพติด และ

ความรุนแรง 

 

ศิลปะ 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 

มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา

งานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลปท่ีเปน

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 2 ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรีถายทอด

ความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกต ใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีท่ีเปนมรดก

ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

สาระท่ี 3 นาฏศิลป 

มาตรฐาน ศ 3.1 เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป 

ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา ของนาฏศิลปท่ีเปน

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

การงานอาชีพ 

สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ

กระบวนการแกปญหา ทักษะการท างานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน 

มีจิตสำนึก ในการใชพลังงาน ทรพัยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

 

 

 

สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการ ตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค  เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม  สิ่งแวดลอม  และมี

สวนรวม ในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน  
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สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

มาตรฐาน ง 3.1  เขาใจ  เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู  การ

สื่อสาร  การแกปญหา การทำงาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม 

สาระท่ี 4 การอาชีพ 

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มี

คุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 

ภาษาตางประเทศ 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น

อยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนำไปใชไดอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและ

วัฒนธรรมไทย และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับสังคมโลก 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ัง

รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของ

การท าประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองไดและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 

ลักษณะ ดังนี้ 
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1. กิจกรรมแนะแนว 

    เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 

กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสมนอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและ

เขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน 

    เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทำงานรวมกัน การ

รูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท โดยจัดให

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก 

การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงานเนนการทำงานรวมกันเปนกลุม ตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

    2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 

    2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 

เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรม

สรางสรรคสังคม 
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คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
                                 1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  

 2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

 3.  มีวินยั 

                                 4.  ใฝ่เรียนรู้ 

 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 6.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

                      7.  รักความเป็นไทย 

                                      8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

จุดหมาย 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติัตนตาม

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

                  2.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลยีและมี

ทกัษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 

             4.  มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

                  5.  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม                  

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชนแ์ละสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข   

  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว 
2.กิจกรรมนกัเรียน 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

วิสัยทัศน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความ

สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นตอ่

การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคน

สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                             

                     1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์    3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                

     4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา     6.  ศิลปะ                                        

                    7. การงานอาชีพ       8. ภาษาต่างประเทศ 

 

ความสัมพนัธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ระดับการศึกษา 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3) เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียน

ไดสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิด

สรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปน

พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ     

 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เนนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะเฉพาะ

ดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละคนท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใช

วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง สามารถนำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนำ และผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ   

 

การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนข้ันต่ำสำหรับกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมไดตามความพรอมและจุดเนน  โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตาม

บริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน ดังนี้   

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 1.ปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับบริบท จุดเนนของ

สถานศึกษา และศักยภาพของผูเรียน โดยจัดเวลาเรียนพ้ืนฐานสำหรับสาระประวิติศาสตร 40 ชั่วโมงตอป หรือ 1 หนวยกิต 

ตอป ท้ังนี้ ตองมีเวลาเรียนพ้ืนฐานรวมจำนวน 880 ชั่วโมงตอป หรือ 22 หนวยกิตตอป และผูเรียนตองมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีกำหนด และสอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร 

 2. จัดเวลาเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับจุดเนนและความพรอม

ของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร 

 3. จัดเวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 120 ชั่วโมงตอป 

 4. จัดเวลาเรียนรวมท้ังหมด ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ท้ังนี้ ควรคำนึงถึงศักยภาพและ

พัฒนาการตามชวงวัยของผูเรียนและเกณฑการจบหลักสูตร 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.ปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับบริบท จุดเนนของสถานศึกษา 

และศักยภาพของผูเรียน โดยจัดเวลาเรียนพ้ืนฐานสำหรับสาระประวิติศาสตรรวม 3 ป จำนวน 80 ชั่วโมงตอป หรือ 2 หนวย

กิต ท้ังนี้ ตองมีเวลาเรียนพ้ืนฐาน 3 ป จำนวน 1,640 ชั่วโมง หรือ 41 หนวยกิต และผูเรียนตองมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดท่ีกำหนด และสอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร 

 2. จัดเวลาเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับจุดเนนและความพรอม

ของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร 
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 3. จัดเวลาเรียนสำหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จำนวน 120 ชั่วโมงตอป 

 4. จัดเวลาเรียนรวมท้ังหมด ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ท้ังนี้ ควรคำนึงถึงศักยภาพและ

พัฒนาการตามชวงวัยของผูเรียนและเกณฑการจบหลักสูตร 

 

โครงสรางเวลาเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู/

กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุมสาระการเรียนรู     

ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

คณิตศาสตร 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

วิทยาศาสตร 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร 

ภูมิศาสตร 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3นก.) 

 

320 (8 นก.) 

 

80 (2 นก.) 

 

240 (6นก.) 

 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

ภาษาตางประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1640 (41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (IS) 120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมท่ี 

สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 

ตามความพรอมและจุดเนน 

ปละไมนอยกวา 200 ชั่วโมง ไมนอยกวา  1,600 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ปละไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง รวม 3 ปไมนอยกวา 3,600 ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 ว21101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว21102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว21103  วิทยาการคำนวณ 1    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ว21104  การออกแบบเทคโนโลยี 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 ว22101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว22102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว21105  วิทยาการคำนวณ 2    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ว21106  การออกแบบเทคโนโลยี 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 ว23101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว23102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว21107  วิทยาการคำนวณ 3    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ว21108  การออกแบบเทคโนโลยี 3   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 ว20231 วิทยาศาสตรสุขภาพ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว20221 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 1   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ว20232  โครงงานวิทยาศาสตรกับชีวิตประจำวัน  จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว20222  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 2   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว20291  ไมโครคอนโทรเลอรพ้ืนฐาน 1   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว20292  ไมโครคอนโทรเลอรพ้ืนฐาน 2   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ว20233  ชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว20223  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 3   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว20293  ไมโครคอนโทรเลอรประยุกต   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว20294  โครงงานไมโครคอนโทรเลอร   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว 21101         รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 1     เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง   จำนวน 1.5 หนวยกิต 

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

 

 ศึกษา วิเคราะห การเรียนรูวิทยาศาสตร สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจำแนกและองคประกอบของ   สารบริสุทธิ์ 

เซลล การลำเลียงสารเขาออกเซลล การสืบพันธุและขยายพันธุพืชดอก การสังเคราะหดวยแสง การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร 

และอาหารของพืช  

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย  

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา 

การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม  

 

ตัวช้ีวัด  

ว 1.2  ม.1/1-18 

ว 2.1 ม.1/1-10 

 

รวมท้ังหมด 28 ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธบิายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว 21102     รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                  

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1   เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต 

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

 

            ศึกษา วิเคราะห ความรอนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถายโอนความรอน ลมฟาอากาศรอบตัวมนุษยและ

การเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศ  

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย  

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา 

การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม  

 

ตัวช้ีวัด  

ว 2.2 ม.1/1 

ว 2.3 ม.1/1-7 

ว 3.2  ม.1/1-7 

 

รวมท้ังหมด 15 ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว 22101     รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1   เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต 

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

          ศึกษา วิเคราะห ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย  ระบบหายใจของมนุษย  ระบบขับถายของมนุษย  ระบบประสาท

ของมนุษย  ระบบสืบพันธุของมนุษย  การคุมกำเนิด  องคประกอบของสารละลาย สภาพละลายไดของสารดัและปจจัยท่ีมี

ผลตอสภาพละลายได  ความเขมขนของสารละลาย  ตำแหนงของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด  ความเร็วและอัตราเร็ว แรง

เสียดทาน  แรงและแรงดันนของของเหลว  แรงพยุง  โมเมนตของแรง   แรงและและสนามของแรง   

โดยใชการสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและอภิปราย   

เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูมีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำ

ความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม คุณธรรม  และคานิยมท่ีเหมาะสม  

 

 ตัวช้ีวัด 

 

ว 1.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11  ม.2/12          

         ม.2/13   ม.2/14   ม.2/15   ม.2/16   ม.2/17 

ว.2.1  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6 

ว 2.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  ม.2/10  ม.2/11  ม.2/12            

         ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15 

 

รวมตัวช้ีวัด 35 ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว 22102     รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 2       เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต 

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

 

ศึกษา  วิเคราะห วิธีการแยกสาร งานและกำลัง  เครื่องกลอยางงาย พลังงานกล กฎการอนุรักษพลังงาน ลักษณะ

ของชั้นหนาตัดดิน  กระบวนการเกิดดิน ปจจัยท่ีทำใหเกิดมีลักษณะและสมบัติแตกตางกัน การตรวจวัดสมบัติบางประการ

ของดินและการใชประโยชนดิน กระบวนการเกิดแหลงน้ำผิวดินและแหลงน้ำใตดิน การใชน้ำอยางยั่งยืนในทองถ่ิน 

กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ สมบัติของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ การใชประโยชนจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ

และผลกระทบจากการใชเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ  พลังงานทดแทน กระวนการผุผังอยูกับท่ี การกรอน และการสะสมตัว

ของตะกอน กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม หลุมยุบ แผนดินทรุด  โครงสรางภายใน

โลกตามองคประกอบทางเคมี  

โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 การสืบคนขอมูลและการอภิปราย  

เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ สามารถสื่อสาร สิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำ

ความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

 ตัวช้ีวัด 

ว 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   

ว 2.3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5 ม.2/6 

ว 3.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10  

 

รวมตัวช้ีวัด 19 ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว 23101     รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 1       เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต 

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

 

             ศึกษาอธิบายปฏิสัมพันธขององคประกอบของระบบนเิวศท่ีไดจากการสำรวจ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิตรูปแบบตางๆในแหลงท่ีอยูเดียวกันท่ีไดจากการสำรวจ สรางแบบจำลองในการอธิบายการถายทอดพลังงานในสายใย

อาหาร ความสัมพันธของผูผลติ ผูบริโภค และผูยอยสลายสารอินทรียในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซอาหาร  

อธิบายความสัมพันธระหวางยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมโดยใชแบบจำลอง การถายทอดลกัษณะทางพันธุกรรมจากการผสม

แอลลีลเดนและแอลลีลดอย การเกิดจีโนไทปและฟโนไทปของรุนลูก ความแตกตางของการแบงเซลลแบบไมโอซิสและไมโท

ซิส การเกิดโรคทางพันธุกรรม และประโยชนและผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพใน

ระบบนิเวศตางๆ ระบุสมบัติทางกายภาพและการใชประโยชนวัสดุประเภทพอลิเมอร การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎทรงมวล ปฏิกิ

กิริยาดูดความรอน คายความรอน ปฏิกิริยาของกรดเบส ประโยชนและโทษปฏิกิริยาเคมีวิธีแกปญหาในชีวิตประจำวัน 

 โดยสรางแบบจำลองการถายทอดพลังงานในสายใยอาหาร สืบคนขอมูลเก่ียวกับประโยชนและโทษของการดัดแปร

พันธุกรรมท่ีอาจมีผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การใชอุปกรณตางๆจากวัสดุประเภทพอลิเมอร  

เซรามิกส และวัสดุผสม และสามารถสื่อสารกับผูอ่ืน เลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุและผลท่ีถูกตอง ตลอดจนการ

เลือกใชวิธีการสื่อสาร การคิดวิเคราะหอยางสรางสรรค การแกปญหาและตัดสินใจอยางท่ีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ความสามารถในการนำกระบวนการตางๆไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงความสามารถในการ

เลือกใชเทคโนโลยีตางๆเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 

 เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของเทคโนโลยีศาสตรอ่ืน ระบุปญหาหรือความตองการ ออกแบบวิธีการแกปญหา วาง

แผนการดำเนินการแกปญหา ทดสอบประเมินผล วิเคราะหหาแนวทางปรับปรุงแกไข นำเสนอผลการแกปญหา ใชทักษะ

เก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหาและพัฒนางาน แอปพลิชันท่ีมีการบูรณากับวิชา

อ่ืน รวบรวมขอมูล ประเมินผลนำเสนอขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต  และใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

 

ตัวช้ีวัด  

ว 1.1 ม.3/1-6 ว 1.3 ม.3/1-11 ว 2.1 ม.3/1-8  

ว 4.1 ม.3/1-5 ว 4.2 ม.3/2-4 

 

รวมตัวช้ีวัด  32 ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว 23102     รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                        

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 2          เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต 

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

 

ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา และตัวตานทาน เขียนแผนภาพวงจรไฟฟาแบบ

อนุกรมและขนาน ตอวงจรไฟฟาอยางงาย ใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอร  การคำนวณพลังงานไฟฟา คำนวณคากระแสไฟฟา

และใชเครื่องใชไฟฟาอยางปลอดภัย การเกิดคลื่นและสวนประกอบของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัม กฎการ

สะทอนแสง การเกิดภาพจากกระจก การหักเหแสงผานตัวกลางตางๆ ผลของความสวางท่ีมีผลตอดวงตา การวัดคาความ

สวางโดยใชอุปกรณวัดความสวางของแสง การเกิดภาพจากเลนส ปรากฏการณเก่ียวกับแสง ทัศนอุปกรณและเลนสตา การ

มองเห็นสี การผสมแสงสีและสารสี การเกิดเสียง การโคจรของดาวเคราะห การเกิดฤดู ขางข้ึนขางแรม น้ำข้ึนน้ำลง 

เทคโนโลยอีวกาศ  

 โดยเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตางศักย แผนภาพวงจรไฟฟา การใชโวลตมิเตอร

วัดปริมาณทางไฟฟา สรางแบบจำลองการเกิดคลื่น การทดลองและใชอุปกรณท่ีเหมาะสมในการอธิบายกฏการสะทอนของง

แสง สามารถเขียนแผนภาพแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา ภาพจากเลนสบาง เลนสตา ใชอุปกรณท่ีวัดความสวางของแสง 

สรางแบบจำลองการเกิดฤดูกาล ขางข้ึนขางแรม น้ำข้ึน้ำลง รวมถึงการสืบคนขอมูลทางเทคโนโลยีอวกาศ    และสามารถ

สื่อสารกับผูอ่ืน เลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุและผลท่ีถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร การคิด

วิเคราะหอยางสรางสรรค การแกปญหาและตัดสินใจอยางท่ีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ความสามารถใน

การนำกระบวนการตางๆไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีตางๆเพ่ือพัฒนา

ตนเองและสังคม 

 เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของเทคโนโลยีศาสตรอ่ืน ระบุปญหาหรือความตองการ ออกแบบวิธีการแกปญหา วง

แผนการดำเนินการแกปญหา ทดสอบประเมินผล วิเคราะหหาแนวทางปรับปรุงแกไข นำเสนอผลการแกปญหา ใชทักษะ

เก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหาและพัฒนางาน แอปพลิชันท่ีมีการบุรณากับวิชา

อ่ืน รวบรวมขอมูล ประเมินผลนำเสนอขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล  และใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางปลอดภัยและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 2.3 ม.3/1-21 ว 3.1 ม.3/1-4 

ว 4.1 ม.3/1-5 ว 4.2 ม.3/2-4 

 

รวมตัวช้ีวัด  34 ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  ว 21103     รายวิชา วิทยาการคำนวณ 1                   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1                                                         จำนวน   0.5  หนวยกิต     เวลา   20   ช่ัวโมง 

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

มีความรูเก่ียวกับภัยคุกคามจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการปองกัน เขาใจแนวคิดเชิงนามธรรมและการ

คัดเลือกคุณลักษณะท่ีจำเปนตอการแกปญหา ข้ันตอนการรวบรวมขอมูลและสรางทางเลือกในการตัดสินใจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

แกปญหาอยางเปนข้ันตอนนำแนวคิดเชิงนามธรรมและข้ันตอนการแกปญหาไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม

หรือการแกปญหาในชีวิต 

ตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยเกิดประโยชนตอการเรียนรูและไมสรางความเสียหายแก

ผูอ่ืน  

 

ตัวช้ีวัด ว.4.2 วิทยาการคำนวณ 1 

1. นักเรียนมีแนวคิดเชิงนามธรรมสามารถคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจำเปนตอการแกปญหา 

2. นักเรียนนำแนวคิดเชิงนามธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาอยางเปนข้ันตอนได  

3. นักเรียนสามารถเลือกใชรูปแบบวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมได  

4. นักเรียนสามารถสรางแบบฟอรมออนไลนได 

5. นักเรียนสามารถประมวลผลขอมูลเพ่ือนำไปใชในการแกปญหาได  

6. นักเรียนตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและไมสรางความเสียหายแกผูอ่ืน  

รวมท้ังหมด   6   ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  ว 21104   รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี 1             กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1                                                        จำนวน   0.5  หนวยกิต    เวลา   20   ช่ัวโมง 

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

 

ศึกษาอธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การ

ทำงานของระบบทางเทคโนโลยี  

ประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะหเปรียบเทียบและเลือกขอมูลท่ีจำเปนเพ่ือออกแบบวิธีการ

แกปญหาในชีวิตประจำวันดานการเกษตร และอาหาร และสรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใชกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม  

รวมท้ังเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย  

 

ตัวช้ีวัด ว.4.1 การออกแบบเทคโนโลยี 

  1.  นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได 

2.  นักเรียนสามารถระบุปญหาหรือความตองการในชีวิตประจำวันรวบรวมวิเคราะหขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของ

กับปญหาและตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหาท่ีเหมาะสมได 

3.  นักเรียนออกแบบวิธีการแกปญหานำเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจวางแผนและดำเนินการแกปญหา 

4.  นกัเรียนทดสอบประเมินผลและระบุขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนพรอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและนำเสนอผล

การแกปญหาได 

5. นักเรียนสามารถใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุอุปกรณเพ่ือแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 

 

รวมท้ังหมด   5   ตัวช้ีวัด    
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว22105   รายวิชา วิทยาการคำนวณ 2           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                                                หนวยการเรียน 0.5 หนวย   เวลา 20  ช่ัวโมง 

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

 

  ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ  การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชตรรกะและฟงกชัน  

องคประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเม่ือพบเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ วิธีการสรางและกำหนดสิทธิความเปนเจาของผลงาน  

  นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรมหรือการแกปญหาในชีวิตจริง สรางและกำหนดสิทธิการใช

ขอมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพรขอมูล 

 

ตัวช้ีวัด  ว 4.2 เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) 

 1.  ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหา หรือการทำงานท่ีพบในชีวิตจริง 

  2.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใชตรรกะและฟงกชันในการแกปญหา 

  3.  อภิปรายองคประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือประยุกตใชงาน

หรือแกปญหาเบื้องตน  

  4.  ใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางปลอดภัยมีความรับผิดชอบ สรางและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพรผลงาน 

 

รวมท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว22106     รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี 2     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                                         หนวยการเรียน 0.5 หนวย    เวลา 20 ช่ัวโมง 

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

 

 ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี การ

ทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห เปรียบเทียบและเลือกขอมูลท่ีจำเปน

เพ่ือออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิตประจำวันในดานการเกษตรและ อาหาร และสรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ

ปลอดภัย 

 

 ตัวช้ีวัด ว 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) 

           1.  คาดการแนวโนมเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลง  

ตัดสินใจใชเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

           2.  ระบุปญหาหรือความตองการในชุมชนหรือทองถ่ิน สรุปกรอบของปญหา รวบรวม วิเคราะหขอมูล 

           3.  ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินเง่ือนไขและทรัพยาการทีมีอยู นำเสนอ แนว

ทางการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจ วางแผนข้ันตอนการทำงานและดำเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน 

          4.  ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน ภายใตกรอบเง่ือนไขพรอมท้ังหาแนวทางการ

ปรับปรุงแกไขและนำเสนอผลการแกปญหา 

          5.  ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ กลไก ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน

ไดอยางถูกตองเหมาะสม และปลอดภัย  

 

รวมท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  ว23107    วิชาวิทยาการคำนวณ 3                      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3                             จำนวน 0.5 หนวยกิต    เวลา 20 ช่ัวโมง 

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

 

ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชั่น 

ขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลขอมูล การสรางทางเลือกและประเมินผล ซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตท่ี

ใชในการจัดการขอมูล การประเมินการความนาเชื่อถือของขอมูล การสืบคนหาแหลงตนตอของขอมูล เหตุผลวิวัติ ผลกระทบ

จากขาวสารท่ีผิดพลาด การรูเทาทันสื่อ กฎหมายท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร การใชลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบธรรม  

รวบรวมขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สรางทางเลือก และนำเสนอการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชั่นท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค ใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ อยางรูเทาทัน และมีความรับผิดชอบตอสังคม  

 

ตัวช้ีวัด ว 4.2 วิทยาการคำนวณ 

1.  พัฒนาแอปพลิเคชั่นท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค  

2.  รวบรวมขอมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือ

บริการบนอินเทอรเน็ตท่ีหลากหลาย  

3.  ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการใหขาวสารท่ีผิด เพ่ือการใชงานอยางรูเทา

ทัน  

4.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏบิัติตามกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

ใชลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบธรรม  

 

รวมท้ังหมด   4  ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา  ว23108   วิชาการออกแบบเทคโนโลยี 3               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3                         จำนวน 0.5 หนวยกิต   เวลา 20 ช่ัวโมง 

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

 

ศึกษา อธิบายและทำความเขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี  ระบบทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การทำงานของระบบทางความสัมพันธระหวาง

เทคโนโลยีกับศาสตรอ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร วิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือเลือกใชเทคโนโลยี

โดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม ประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากรเพ่ือออกแบบและสราง

ผลงานสำหรับแกปญหาในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใช

วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือไดอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย รวมท้ังคำนึงถึงทรัพยสินทางปญญา 

 

ตัวช้ีวัด ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี 

1.  วิเคราะหสาเหตุ หรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีและความสัมพันธของเทคโนโลยีกับ

ศาสตรอ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร เพ่ือเปนแนวทางการแกปญหาหรือพัฒนางาน 

2.  ระบุปญหาหรือความตองการของชุมชนหรือทองถ่ิน เพ่ือพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของ ปญหา รวบรวม 

วิเคราะหขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา โดยคำนึงถึงความถูกตองดานทรัพยสินทางปญญา  

3. ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจำเปนภายใตเง่ือนไขและ

ทรัพยากรท่ีมีอยู นำเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจดวยเทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย วางแผนข้ันตอนการทำงาน

และดำเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน 

4.  ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห และใหเหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนภายใตกรอบเง่ือนไข พรอมท้ัง

หาแนวทางการปรับปรุงแกไข และนำเสนอผลการแกปญหา 

5.  ใชความรู และทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหถูกตองกับลักษณะของ

งาน และปลอดภัยเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน 

 

รวมท้ังหมด  5  ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

    รหัสวิชา ว 20231     รายวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 1 - 2         เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต 

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

 

ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ สืบคนและอธิบายถึงความสำคัญของวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับ

สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรกับเศรษฐกิจ อธิบายโครงสรางของรางกายท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและความงาม ผิวหนัง, ผมและเล็บ

,ปากและฟนความงามในแตละวัย การดูแล รักษาความงามตามธรรมชาติ อาหารเพื่อสุขภาพ ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิต 

ความหมายและประเภทของสมุนไพรไทย อธิบายเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑที่ดีตอคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีเกี่ยวกับความ

งามประเภทตางๆเพิ่มคุณคาผลิตภัณฑเกี่ยวกับความงามและสุขภาพดวยภูมิปญญาไทยสรางสรรคผลงานทางวิทยาศาสตร

เพ่ือนำไปประยุกตใชประโยชนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพตอไป 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล

และการอภิปราย 

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู  มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรูไปใชใน

ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. ศึกษา สืบคน และอภิปราย ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับชีวิตมนุษยในยุค

ปจจุบัน 

2. อธิบายสวนตางๆ ของรางกายที ่เกี ่ยวของกับการมีสุขภาพที่ดี และแนวทางในการดูแลอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

3. สืบคนขอมูล สำรวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑที่ดีตอคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีเกี่ยวกับ

ความงามประเภทตางๆ  

4. สืบคนขอมูลและสำรวจตรวจสอบ สมุนไพรไทยและภูมิปญญาไทยท่ีเก่ียวกับความงาม   

5. พัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ และนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม 

คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

  รหัสวิชา ว 20232 รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรกับชีวิตประจำวัน   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 1 - 2                         เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต 

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

 

        ศึกษา วิเคราะห ทำกิจกรรม สรางแรงบันดาลใจ ที่ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู 

ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 

จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร ลักษณะสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตรประเภท

ตางๆ การเริ่มตนทำโครงงานวิทยาศาสตร ดวยการตั้งคำถามและการสืบคนขอมูล  การวางแผนและการออกแบบโครงงาน

วิทยาศาสตร  การเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร   การทำโครงงานวิทยาศาสตร  การเขียนรายงาน  และการ

นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร    

 

ผลการเรียนรู 

 

1. กำหนดปญหาและตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลองในสิ่งทีตองการศึกษาได    

2. อธิบายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตรได 

3. สืบคนขอมูล    วิเคราะห   และอธิบายข้ันตอนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตรได 

4. อธิบาย  และ วิเคราะหรูปแบบการเขียนเคาโครงงานวิทยาศาสตร 

5. สำรวจ   ตรวจสอบ   อธิบายตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรท่ีถูกตองแบบเต็มรูปได 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธบิายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว20233 รายวิชา ชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี    3         ภาคเรียนท่ี 1 - 2         เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต 

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

 

                ศึกษา สืบคน อธิบาย  เซลล เปนหนวยเล็กท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต ไดแก เซลล สิ่งมีชีวิต   เซลล เดียว เซลล พืช 

เซลลสัตวซ่ึงจะมีรูปราง โครงสรางและองค ประกอบของเซลล แตกตางกัน โดยเฉพาะเซลล พืชและ เซลลสัตวมีระบบการ

ทำงาน การรักษาดุลยภาพ การแบงเซลล การถายทอดลักษณะตาง ๆ ทางพันธุกรรม และการวิวัฒนาการทำใหเกิดความ 

หลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู ของสิ่งมีชีวิต และการใช เทคโนโลยีทางชีวภาพจะมีผลดีตอ มนุษย และสิ่งแวดลอม  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการ สืบเสาะหาความรู  

เพ่ือใหเกิดทักษะกระบวนการ  ความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ี เรียนรูและนำความรูไปใชใน

ชีวิตประจำวัน  ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน  เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยาง ยั่งยืน   มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม  มี

จริยธรรม  และคานิยม 

 

ผลการเรียนรู 
 

1. อธิบายลักษณะรูปราง สวนประกอบของเซลล ระบบการทำงานของเซลล 

2. อธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล ของสิ่งมีชีวิต 

3. อธิบายและการแบงเซลล ของสิ่งมีชีวิต 

4. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีเก่ียวกับการถายทอดทางพันธุกรรมการแปรผันทางพันธุกรรม การผาเหลา ทาง

พันธุกรรม และสืบคนเทคโนโลยีการตัดตอยีน 

5. อธิบายความสำคัญความหลากหลายทางชีวภาพ และจำแนกการจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต 

6.  สืบคน  และอธิบายความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว 20221     วิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม1   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 1 - 2         เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต 

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

 

เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิดพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมและสวนประกอบของโปรแกรม การสรางพ้ืนหลังและตัว

ละคร การใสเสียง การเขียนผังความคิด การเขียนสตอรี่บอรด การสรางนิทาน อธิบายการกระจายสารและรับสาร รวมท้ัง

ศึกษาบทบาทจากสคริปต สรางเสนตรง มุม และทิศทาง ทำงานแบบวนซ้ำ สรางเกมแบบสรางสรรคและสามารถโตตอบได 

          โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือสรรคสรางผลงาน กระบวนการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค   เพ่ือออกแบบ

กระบวนการกลุมใหเกิดองคความรู ความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางความคิด  กระบวนการสอนแบบบูรณา

การเพ่ือนำความรูทางวิชาการดานตางๆ   

          เพ่ือมุงเนนใหเกิดพัฒนาการกระบวนการคิดเชิงตรรกะ รวมกับความคิดสรางสรรคสามารถตอยอดสูการพัฒนา

โปรแกรม ตลอดจนสามารถนำความรูไปประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม ซ่ือสัตย  สุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยู

อยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ผลการเรียนรู  

 1. อธิบายข้ันตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร 

2. ใชคำสั่งพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม 

3. กำหนดและใชงานตัวแปร 

4. ใชโครงสรางแบบลำดับ เง่ือนไข และวนซ้ำ 

5. สรางชิ้นงานจากจินตนาการอยางสรางสรรค 

6. พัฒนาเกมสรางสรรคตามความตองการ 

 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว20222   รายวิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 2   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 - 2          จำนวน 1.0 หนวยกิต เวลา 40 ช่ัวโมง  

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

 

เขาใจสวนประกอบของระบบเทคโนโลยี หลักการเบื้องตนของการแกปญหา พิจารณาปญหา 

วางแผนในการแกปญหา ดำเนินการแกปญหา  ตรวจสอบและปรับปรุง แลวจึงถายทอดความคิดเพ่ือแกปญหาการสราง

สิ่งของเครื่องใชหรือชิ้นงานตามความสนใจ  

เรียนรูการใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล การเก็บรักษาขอมูล การนำเสนอขอมูลโดยเลือกใชซอฟตแวรประยุกต

และสรางชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานท่ีทำในชีวิตประจำวัน การสำรวจตัวเอง เพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ โดยใช

กระบวนการสืบคนขอมูล การสังเกต การฟง การพูด การอาน การเขียน การสำรวจ การอธิบาย การแกปญหา และการ

เลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการทำงานอยางเหมาะสม 

มีทักษะการแสวงหาความรู การวางแผนจัดการและทำงานรวมกันอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ มี

ความคิดสรางสรรค มีทักษะการทำงาน มีความสามารถในการแกปญหา มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบในการทำงาน การ

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและมารยาทท่ีดีในการทำงาน 

มีจิตสำนึกและเห็นคุณคาของพลังงาน ทรัพยากรสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยสีารสนเทศ ออกแบบและสรางภาพชิ้นงานดวย

คอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง มีประสบการณและเปนแนวทาง ในการประกอบอาชีพ  นำความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

        1.  ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหา หรือการทำงานท่ีพบในชีวิตจริง  

        2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใชตรรกะ และฟงกชันในการแกปญหา  

 

รวม  2   ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว 20223  รายวิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 3    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                            

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 1 - 2                      จำนวน 1 หนวยกิต         เวลา  40  ช่ัวโมง 

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

 

 ศึกษาโครงสรางการเขียนโปรแกรมภาษา HTML  การจัดและตกแตงขอความ การสรางตาราง การเชื่อมโยงหนา 

(Link) การสรางฟอรม การสรางเฟรมและการแทรกมัลติมีเดีย การใชบริการเสริมตาง ๆ การขอใชพ้ืนท่ีเพ่ือนำภาษา HTML 

ข้ึนบนอินเตอรเน็ตอยางมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม   

 ปฏิบัติการใชคำสั่งการเขียนโปรแกรมภาษา HTML การใชคำสั่งการจัดการขอความ การตกแตงขอความ การสราง

ตาราง การเชื่อมโยงหนา (Link)  การสรางฟอรม การสรางเฟรม การแทรกมัลติเมีเดีย การนำโปรแกรมภาษา HTML ข้ึนบน

อินเตอรเน็ตเผื่อเผยแพรผลงาน 

 เขาใจและเห็นคุณคาของการเขียนโปรแกรมภาษา HTML เปนเการเขียนโปรแกรมอยางสรางสรรค มีความ

รับผิดชอบ ใฝเรียนรู ประยุกตใชเทคโนโลยีอยางมีจิตสำนึก 

 

ผลการเรียนรู 

1. โครงสรางคำสั่งของภาษา HTML สามารถรวบรวมขอมูล วัตถุประสงคในการเขียนโปรแกรม 

2. การใชคำสั่งตาง ๆ ในการจัดการขอความ การตกแตงขอความ ขอมูลท่ีจะทำ ตองมี 

ความนาเชื่อถือ  สามารถวิเคราะหขอมูลและผลกระทบจากการใหขาวสารท่ีผิด เพ่ือการใชงานอยางรูเทาทัน 

3. การสราง Form และการเชื่อมโยงขอมูล (Link)  การเชื่อมโยงขอมูลดานนอกตองมีความรับผิดชอบตอสังคม  

ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบธรรม 

4. การสรางเฟรม และการนำเว็บเพจข้ึนบนอินเตอรเน็ต เพ่ือทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหและใหเหตุผล พรอม

ท้ังหาแนวทาการปรับปรุงแกไข และนำเสนอผลการแกปญหา 

 

รวม   4     ผลการเรียนรู    
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว20291  รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอรพ้ืนฐาน 1   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 1 - 2                            จำนวน 1.0 หนวยกิต     เวลา 20 ช่ัวโมง  

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

 

ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางของบอรด KidBright กระบวนการทำงาน ลักษณะสัญญาณ หนาท่ีตางๆ ของอุปกรณ 

มอเตอร เซ็นเซอรและคุณลักษณะตาง ๆ ของบอรด KidBright โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการควบคุม มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการสรางงาน 

วิธีการวิเคราะหแกปญหาโปรแกรม คอมพิวเตอร เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ทักษะการทำงาน โดยใชบอรด 

Kidbright หรือไมโครคอนโทรลเลอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรหลักการโปรแกรมเบื้องตน  ฝกเขียนลำดับการทำงานของ

บอรด KidBright  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

เห็นคุณคาของการใชเทคโนโลยี  ใชเทคโนโลยีอยางมีความรับผิดชอบ มีแนวทางในการปฏิบัติ การใชและการ

กำหนดสิทธิการใชขอมูล 

 

ผลการเรียนรู 

        1.  ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวสัดุอุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน

ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย  

        2.  ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหา หรือการท างานท่ีพบในชีวิตจริง  

        3.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใชตรรกะ และฟงกชันในการแกปญหา  

 

รวม  3  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว20292  รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอรพ้ืนฐาน 2   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                    ภาคเรียนท่ี 1 - 2           จำนวน 1.0 หนวยกิต     เวลา 20 ช่ัวโมง  

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

 

ศึกษาเก่ียวกับการสรางชิ้นงานดวยบอรด KidBright การรับ-สงขอมูลกับอุปกรณเชื่อมตอภายนอก ชุดคำสั่งการ

เขียนโปรแกรม และการประยุกตใชงานของบอรด KidBright 

วิธีการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก ชุดคำสั่งการเขียนโปรแกรม เพ่ือใหเกิดการประยุกตใชงานของบอรด KidBright 

ไดมีผลลัพธอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดประสงค มีความรูความเขาใจ ทักษะการทำงาน โดยใชบอรด Kidbright รวมกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือควบคุมการทำงานของบอรด KidBright  มีความคิดริเริ่มอยางสรางสรรค 

เห็นคุณคาของการใชเทคโนโลยี  ใชเทคโนโลยีอยางมีความรับผิดชอบ มีแนวทางในการปฏิบัติ การใชและการ

กำหนดสิทธิการใชขอมูล 

 

ผลการเรียนรู 

       1.  ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน

ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย 

       2.  ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหา หรือการท างานท่ีพบในชีวิตจริง  

       3.  ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใชตรรกะ และฟงกชันในการแกปญหา  

       4.  อภิปรายองคประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือประยุกตใชงาน 

หรือแกปญหาเบื้องตน  

       3.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สรางและแสดงสิทธิในการเผยแพรผลงาน  

 

รวม 5  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว 20293  วิชา ไมโครคอนโทรลเลอรประยุกต       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3               ภาคเรียนท่ี 1 - 2                  จำนวน  1.0  หนวยกิต       เวลา 40 ช่ัวโมง 

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

เพ่ือศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)  ดวยบอรดสมองกลฝงตัว (Embedded 

Board) เปนอุปกรณควบคุมขนาดจิ๋วท่ีประกอบดวย  ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) จอแสดงผล นาิกา

เรียลไทม ลำโพง และเซนเซอร  กระบวนการทำงาน การรับ-สงขอมูลกับอุปกรณเชื่อมตอภายนอก ชุดคำสั่ง และการ

ประยุกตใชงานบอรดสมองกลดวยไมโครคอนโทรลเลอร  

          โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือสรรคสรางผลงาน กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิงระบบ และการคิด

เชิงวิเคราะห เพ่ือออกแบบผลงาน ผานกระบวนการกลุมเพ่ือใหเกิดองคความรู ความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติเพ่ือ

เสริมสรางความคิด  กระบวนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือนำความรูทางวิชาการดานตางๆ   

          เพ่ือมุงเนนใหเกิดพัฒนาการกระบวนการคิดเชิงตรรกะ รวมกับความคิดสรางสรรคสามารถตอยอดสูการพัฒนา

เทคโนโลยีดวยตนเอง ตลอดจนสามารถนำความรูไปประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม ซ่ือสัตย  สุจริต  มีวินัย  ใฝ

เรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการเขียนโปรแกรมได 

2. อธิบายข้ันตอนการแกปญหา วางแผนการแกปญหาโดยการเขียนผังงาน 

3. บอกโครงสราง หลักการทำงานบอรดสมองกลฝงตัว และการใชชุดคำสั่งได 

4. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม และประยุกตบอรดสมองกลฝงตัวกับงานอ่ืนได 

5. สามารถพัฒนาบอรดสมองกลฝงตัวอยางสรางสรรคได  

 

รวม  5  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว 20294  วิชา โครงงานไมโครคอนโทรลเลอร    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 1-2   จำนวน  1.0  หนวยกิต     เวลา 40 ช่ัวโมง 

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

 

เพ่ือศึกษาพัฒนาการของคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือสรางงานใน

รูปแบบตางๆ  หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร  ลักษณะของการทำงานโครงงาน  จากปญหาหรือเรื่องท่ีสนใจจะศึกษา  

วิเคราะหรูปแบบกระบวนการดำเนินงานโครงงาน แนวทางการประยุกตคอมพิวเตอรกับโครงงาน 

          โดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือสรรคสรางผลงาน ใชความรู กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิงระบบ 

การคิดเชิงวิเคราะห  จินตนาการ  ทักษะ เหตุผล  เพ่ือออกแบบผลงาน ผานกระบวนการกลุมเพ่ือใหเกิดองคความรู ความ

เขาใจ กระบวนการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางความคิด  กระบวนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือนำความรูทางวิชาการดานตางๆ   

          เพ่ือมุงเนนใหเกิดพัฒนาการกระบวนการคิดเชิงตรรกะ รวมกับความคิดสรางสรรคสามารถตอยอดสูการพัฒนา

เทคโนโลยีดวยตนเอง ตลอดจนสามารถนำความรูไปประยุกตใชงานไดอยางมีจิตสำนึก มีคุณธรรม ซ่ือสัตย  สุจริต  มีวินัย  ใฝ

เรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ผลการเรียนรู 

1. บอกความหมายและคุณคาของการทำโครงงานคอมพิวเตอร และจำแนกประเภทของโครงงานได 

2. มีความรูความเขาใจในข้ันตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร 

3. จัดทำและนำเสนอขอเสนอโครงงานได 

4. อธิบายวิธีทำโครงงานอยางเปนระบบและวิธีทำโครงงานใหประสบความสำเร็จอยางมีคุณภาพได 

5. ทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอรได 

6. นำเสนอโครงงานและประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอรได 

 

รวม  6  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ว31131 วิทยาศาสตรชีวภาพ    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว31133 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว31134 การออกแบบเทคโนโลย ี    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว31135 วิทยาการคำนวณ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 ว32132 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 - 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ว30241 ชีววิทยา 1     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30242 ชีววิทยา 2     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30221 เคมี 1      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30222 เคมี 2      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30201 ฟสิกส 1      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30202 ฟสิกส 2      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30271 ไมโครคอนโทรลเลอร    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว30272 ไมโครคอนโทรลเลอร    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว30291 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 ว30243 ชีววิทยา 3     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30244 ชีววิทยา 4     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30223 เคมี 3      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30224 เคมี 4      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30203 ฟสิกส 3      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30204 ฟสิกส 4      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30207 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต  
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ว30273 พ้ืนฐานภาษาไพทรอน 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30274 พ้ืนฐานภาษาไพทรอน 2    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30292 ปญญาประดิษฐ 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30293 ปญญาประดิษฐ 2    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30294 การใชโปรแกรมจัดการสำนักงาน   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30295 การพัฒนาเว็บไซต    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30285 ระเบียบวิธีวิจัย     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30286 โครงงานวิทยาศาสตร    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 ว30245 ชีววิทยา 5     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30246 ชีววิทยา 6     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30247 ชีววิทยา PAT2     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว30225 เคมี 5      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30226 เคมี 6      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30227 เคมี PAT2     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30228 เคมี PAT3     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30205 ฟสิกส 5      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30206 ฟสิกส 6      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30208 ฟสิกส PAT2     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30209 ฟสิกส PAT3     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30275 การออกแบบฐานขอมูล    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30276 การออกแบบผลิตภัณฑ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30296 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30297 กราฟฟคดีไซด     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว31131  รายวิชา วิทยาศาสตรชีวภาพ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 1-2               จำนวน 1.5 หนวยกิต      เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

การศึกษา สังเกต บอก ระบุ อธิบาย อภิปราย ยกตัวอยาง เปรียบเทียบ ออกแบบการทดลอง วิเคราะหสังเคราะห 

ประเมินผล และนำเสนอแนวทางการแกปญหา เก่ียวกับ โครงสรางและสมบัติของเยื่อหุมเซลลท่ีสัมพันธกับการลำเลียงสาร

และเปรียบเทียบการลำเลียงสารผานเยื่อหุมเซลลแบบตาง ๆ การควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทำงานของ

ไต การควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำงานของไตและปอด การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายใน

รางกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกลามเนื้อโครงราง การตอบสนองของรางกายแบบไมจำเพาะและแบบจำเพาะ

ตอสิ่งแปลกปลอมของรางกาย โรคหรืออาการท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน ภาวะภูมิคุมกันบกพรองท่ีมีสาเหตุ

มาจากการติดเชื้อ HIV ชนิดของสารอาหารท่ีพืชสังเคราะหได การใชประโยชนจากสารตางๆ ท่ีพืชบางชนิดสรางข้ึน ปจจัย

ภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีมนุษยสังเคราะหข้ึนและนำมาประยุกตใช

ทางดานการเกษตรของพืช  การตอบสนองตอสิ่งเราของพืชในรูปแบบตางๆท่ีมีผลตอการดำรงชีวิต ความสัมพันธระหวางยนี 

การสังเคราะหโปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม หลักการถายทอดลักษณะท่ีถูกควบคุมดวยยีนท่ีอยูบนโครโมโซมเพศ

และมัลติเปลแอลลีล ผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทดในดีเอ็นเอตอ    การแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต การนำ

มิวเทชันไปใชประโยชน ผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอท่ีมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซ่ึงเปน 

ผลมาจากวิวัฒนาการ  ความสัมพันธของสภาพทางภูมิศาสตรบนโลก กับความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี

ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบในระบบนิเวศท้ังทางกายภาพและทางชีวภาพมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ขนาดของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู สืบคนขอมูล การทดสอบ การทดลอง เขียน

แผนผัง การนำเสนอขอมูล การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณคา และคานิยม 

 

ตัวช้ีวัด 

 ว 1.1 ม.4/1-4 

 ว 1.2 ม.4/1-12 

 ว 1.3 ม.4/1-6 

 ว 4.1 ม.4/1-3 

รวมตัวช้ีวัด 25 ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว31133  รายวิชา วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 1-2                         จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

ศึกษา วิเคราะห อภิปราย อธิบาย คาดการณ ระบุ เปรียบเทียบ จำแนก ยกตัวอยางการกำเนิด การเปลี่ยนแปลงพลังงาน 

สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในชวงเวลาตางๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

จากความสัมพันธระหวางความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี รวมทั้งขอมูลการคนพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ โครงสรางและ

องคประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือก ตำแหนงของระบบสุริยะพรอมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางชางเผือกของคนบนโลก 

กระบวนการเกิดดาวฤกษโดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษกอนเกิดจนเปนดาวฤกษ ปจจัยท่ีสงผล

ตอความสองสวางของดาวฤกษ ความสัมพันธระหวางความสองสวางกับโชติมาตรของดาวฤกษ ความสัมพันธระหวาง สี อุณหภูมิ

ผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ ลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธกับมวลตั้งตน การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ การเกิด

ระบบสุริยะและการแบงเขตบริวารของดวงอาทิตยและลักษณะของดาวเคราะหท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิต โครงสรางของดวงอาทิตย การ

เกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ ปรากฏการณหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีตอโลกรวมทั้งประเทศไทย   

การสำรวจอวกาศโดยใชกลองโทรทรรศนในชวงความยาวคลื่นตางๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ การนำความรูทางดาน

เทคโนโลยีอวกาศมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต การแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลกพรอมยกตัวอยางขอมูลท่ี

สนับสนุน หลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการเคลื่อนท่ีของแผนธรณี แนวรอยตอของแผนธรณี    ท่ีสัมพันธกับการเคลื่อนท่ีของ

แผนธรณี พรอมยกตัวอยางหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีพบ สาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด การเกิด ขนาด ความรุนแรง ผลจาก

แผนดินไหว การเกิดและผลจากสึนามิ รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงภัย การเฝาระวังและการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากภูเขาไฟระเบิด 

แผนดินไหว สึนามิ ปจจัยสำคัญท่ีมีผลตอการไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกันในแตละบริเวณของโลก  การหมุนเวียน

ของอากาศท่ีเปนผลมาจากความแตกตางของความกดอากาศ ทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศท่ีเปนผลมาจากการหมุนรอบตัวเอง

ของโลก การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีตอภูมิอากาศ ปจจัยที่ทำใหเกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหนาใน

มหาสมุทร รูปแบบ        การหมุนเวียนของน้ำผิวหนาในมหาสมุทร ผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหนาในมหาสมุทรท่ี

มีตอลักษณะภูมิอากาศ ลมฟาอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิง่แวดลอม ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก แนวปฏิบัติเพ่ือ

ลดกิจกรรมของมนุษยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก แปลความหมายสัญลักษณลมฟาอากาศทีส่ำคัญจากแผนที่อากาศ 

นำขอมูลสารสนเทศตาง ๆ มาวางแผนการดำเนินชวีิตใหสอดคลองกับสภาพลมฟาอากาศ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ การวิเคราะห การสังเกต 

การสืบคนขอมูล การอภิปราย การคำนวณ การออกแบบและการนำเสนอ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและ

แบงปนขอมูลอยางปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคมและวัฒนธรรม 

การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรูไปใช ใน

ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด   

ว 3.1   ม.6/1 - 10 

ว 3.2   ม.6/1 – 14                                                                       

 รวมตัวช้ีวัด   50  ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว 31134 รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

            ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1                             จำนวน 0.5 หนวยกิต     เวลา  20  ช่ัวโมง 

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

 อธิบายการทำงานระบบเทคโนโลยี การสื่อสารบนเครือขาย สวนประกอบการทำงานระบบทางเทคโนโลยี และ

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี องคประกอบกระบวนการวิเคราะหปญหา 

กระบวนการแกปญหาเปนข้ันตอนวิธีท่ีชัดเจน คำสั่งในการรับคา การแสดงผลทางจอภาพ ตัวแปรและชนิดขอมูล            

ตัวดำเนินการ มีความรูความเขาใจกระบวนการวิเคราะหปญหา และกำหนดรายละเอียดของปญหา คำสั่งพ้ืนฐานในการเขียน

โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ประยุกตใชความรู จากการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร เพ่ือแกปญหา หรือ

พัฒนางาน บอกซอฟตแวรชวยในการออกแบบและนำเสนอท่ีมีความเหมาะสมกับงาน 

 ศึกษา วิเคราะหการทำงานระบบเทคโนโลยี การสื่อสารบนเครือขาย สวนประกอบระบบทางเทคโนโลยี และ

ทรัพยากรทางเทคโนโลยี สาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี กระบวนการวิเคราะห

ปญหา และกำหนดรายละเอียดของปญหา ภาษาคอมพิวเตอรในการเขียนโปรแกรมคำสั่งในการรับคา การแสดงผลทาง

จอภาพ ตัวแปรและชนิดขอมูล ตัวดำเนินการ วิเคราะหปญหา และกำหนดรายละเอียดของปญหา ออกแบบการแกปญหา

เปนข้ันตอนวิธีท่ีชัดเจน คนควาเทคนิค หรือวิธีการวิเคราะหปญหานำไปสูแนวทางการแกปญหา ใชซอฟตแวรชวยในการ

ออกแบบและนำเสนอ ท่ีเหมาะสมกับงาน ฝกทักษะการแกปญหาดวยการเขียนโปรแกรม ประยุกตใชความรู การเขียน

โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนางาน นำเสนอผลการแกปญหา พรอมอธิบาย 

 ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี กระบวนการวิเคราะหปญหา และ

กำหนดรายละเอียดของปญหา วิเคราะห และออกแบบการแกปญหาเปนข้ันตอนวิธีท่ีชัดเจน เห็นความคุณคาระบบ

เทคโนโลยี การสื่อสารบนเครือขาย การเขียนโปรแกรมในการแกปญหา ประยกุตใชความรู การเขียนโปรแกรมในการ

แกปญหา สนใจเรียนรูเทคนิค หรือวิธีการวิเคราะหปญหา เพ่ือออกแบบแนวทางการแกปญหา การเขียนโปรแกรมในการ

แกปญหา และซอฟตแวรชวยในการออกแบบและนำเสนอ 

  

ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม. 4/1, ว 4.1 ม. 4/2, ว 4.1 ม. 4/3, ว 4.1 ม. 4/4, ว 4.1 ม. 5/1   
รวมตัวช้ีวัด   5   ตัวช้ีวัด  
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว 31135 รายวิชา วิทยาการคำนวณ    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4      ภาคเรียนท่ี 2                   จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา  40  ช่ัวโมง 

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

 มีความรูความเขาใจหลักการแนวคิดเชิงคำนวณ คำสั่งควบคุมแบบเลือกทำ แบบทำซ้ำ ตัวแปรชุด การเขียน

โปรแกรมในการแกปญหาอยางสรางสรรค การออกแบบ โครงงานทางดานเทคโนโลยี อธิบายดำเนินการเปรียบเทียบ และ

นิพจน ไดตามความเหมาะสม เขาใจหลักการใชเทคโนโลยีในการนำเสนอขอมูลอยางปลอดภัย และมีจริยธรรม 

 เขียนโปรแกรมโดยใชคำสั่งควบคุมแบบเลือกทำ แบบทำซ้ำ ใชตัวดำเนินการเปรียบเทียบ และนิพจนเพ่ือใชงานได 

ใชตัวแปรชุด ประยุกตใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาอยางสรางสรรค และแกปญหาอยางสรางสรรควิเคราะหปญหา

และออกแบบ โครงงานทางดานเทคโนโลย ีสรางนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวัน  ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการนำเสนอและแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย และมีจริยธรรม 

 สนใจการเขียนโปรแกรมโดยใชคำสั่งควบคุมแบบเลือกทำ แบบทำซ้ำ การใชตัวดำเนินการเปรียบเทียบ นิพจน และ

ตัวแปรชุด เห็นคุณคาเขียนโปรแกรมประยุกตใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาอยางสรางสรรค ตระหนักถึงความสำคัญ

ของวิเคราะหปญหาและออกแบบ โครงงานทางดานเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยี สรางงานอยางมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ 

มีจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

ตัวช้ีวัด ว 4.2 ม. 4/1, ว 4.2 ม. 5/1, ว 4.2 ม. 6/1  
รวมตัวช้ีวัด   3   ตัวช้ีวัด 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว31132  รายวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ เคมี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5 ภาคเรียนท่ี 1-2                จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

ศึกษาวิเคราะห สำรวจตรวจสอบ อธิบาย สืบคนขอมูล อภิปราย สังเกต นำเสนอ เปรียบเทียบ ระบุ และทดลอง 

ธาตุและสารประกอบท่ีอยูในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออน จากสูตรเคมี แบบจำลองอะตอมของโบรกับแบบจำลองอะตอม

ของกลุมหมอก จำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม ไอออนท่ีเกิดจากอะตอมเดียว สัญลักษณนิวเคลยีรของ

ธาตุ การเปนไอโซโทป หมูและคาบของธาตุ ระบุวาธาตุเปนโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ กลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือกลุมธาตุแท

รนซิชันจากตารางธาตุ สมบัติการนำไฟฟา ประโยชนและอันตรายท่ีเกิดจากกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟและกลุมธาตุแทรนซิชัน 

พันธะโคเวเลนต จำนวนคูอิเล็กตรอนระหวางอะตอมคูรวมพันธะจากสูตรโครงสราง สภาพข้ัวของสาร พันธะไฮโดรเจน จุด

เดือดของสารโคเวเลนตกับแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลตามสภาพข้ัวหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน เขียนสูตรเคมีของไอออนและ

สารประกอบไอออนิก สารละลายอิเล็กโทรไลต นอนอิเล็กโทรไลต สารประกอบอินทรียประเภทไฮโดรคารบอน สมบัติทาง

กายภาพระหวางพอลิเมอรและมอนอเมอรของพอลิเมอร สมบัติความเปนกรด - เบสจากโครงสรางของสารประกอบอินทรีย 

สมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิดตางๆ ของสาร ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับสมบัติเทอรมอพลาสติก เทอรมอเซต

ของพอลิเมอร การนำพอลิเมอรไปใชประโยชน   การใชผลติภัณฑพอลิเมอรท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม สูตรเคมีของสาร

ตั้งตนผลิตภัณฑ แปลความหมายของสัญลักษณในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี ผลของความเขมขน พ้ืนท่ีผิว อุณหภูมิและ

ตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ สารกัมมันตรังสี คำนวณครึ่งชีวิตและ

ปริมาณของสารกัมมันตรังสี ประโยชนของสารกัมมันตรังสี การปองกันอันตรายท่ีเกิดจากกัมมันตภาพรังสี ขอมูลความเร็วกับ

เวลาของการเคลื่อนท่ีของวัตถุ ความเรงของวัตถุ การหาแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายท่ีอยูในระนาบเดียวกันท่ีกระทำตอวัตถุ 

ความสัมพันธระหวางความเรงของวัตถุกับแรงลัพธท่ีกระทำตอวัตถุและมวลของวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวางวัตถุ

คูหนึ่งๆ ผลของความเรงท่ีมีตอการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุ แรงโนมถวงท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุตางๆ รอบโลก 

การเกิดสนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กท่ีกระทำตออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาท่ีเคลื่อนท่ีในสนามแมเหล็ก และแรงแมเหล็กท่ีกระทำ

ตอลวดตัวนำท่ีมีกระแสไฟฟาผานในสนามแมเหล็ก และหลักการทำงานของมอเตอร การเกิดอีเอ็มเอฟและการนำความรูไป

ใชประโยชน แรงเขมและแรงออน พลังงานนิวเคลียรฟชชันและฟวชัน ความสัมพันธระหวางมวลกับพลังงานท่ีปลดปลอย

ออกมาจากฟชชันและฟวชัน การเปลี่ยนแปลงพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟาและเทคโนโลยีท่ีนำมาแกปญหาหรือ

ตอบสนองความตองการทางดานพลังงานโดยเนนดานประสิทธิภาพและความคุมคาดานคาใชจาย การสะทอน การหักเห การ

เลี้ยวเบนและการรวมคลื่น ความถ่ีธรรมชาติ การสั่นพองและผลท่ีเกิดข้ึนจากการสั่นพอง การสะทอน การหักเห การ

เลี้ยวเบนและการรวมคลื่นของคลื่นเสียง ความสัมพันธระหวางความเขมเสียงกับระดับเสียงและผลของความถ่ีกับระดับเสียง

ท่ีมีตอการไดยินเสียง การเกิดเสียงสะทอนกลับบีต ดอปเพลอรและการสั่นพองของเสียง การนำความรูเก่ียวกับเสียงไปใช

ประโยชนในชีวิตประจำวัน        การมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี การทำงานของแผนกรองแสงสี 

การผสมแสงสี     

 

 



111 
 

                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

การผสมสารสีและการนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน คลื่นแมเหล็กไฟฟา สวนประกอบคลื่นแมเหล็กไฟฟาและหลักการ

ทำงานของอุปกรณบางชนิดท่ีอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงผานสารสนเทศและ

การสื่อสารดวยสัญญาณแอนาล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการนำเสนอในการสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการ 

สื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษาชีวิต สำรวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูล และการอภิปราย  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู   ไป

ใชในชีวติประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 2.1 ม.5/1-25 

 ว 2.2 ม.5/1-10 

 ว 2.3 ม.5/1-12 

 ว 4.1 ม.4/1-3 

รวมตัวช้ีวัด   50  ตัวช้ีวัด  
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30241  รายวิชา ชีววิทยา 1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 1                จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

ศึกษา อธิบาย อภิปราย สรุป บอกวิธีการเตรียมตัวอยางสิ่งมีชีวิต สมบัติท่ีสำคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธของ

การจัดระบบในสิ่งมีชีวิตท่ีใหสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยูได วิธีการทางวิทยาศาสตรในการคนหาคำตอบเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต ความรู

แขนงตาง ๆ ของชีววิทยา ชีวจริยธรรมและจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง สมบัติและความสำคัญของของน้ำและแรธาตุตาง 

ๆ  ท่ีมีความสำคัญตอรางกายสิ่งมีชีวิต โครงสรางและความสำคัญตอสิ่งมีชีวิตของสารชีวโมเลกุล ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน 

ลิพิด กรดนิวคลีอิก  ปฏิกิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต การทำงานของเอนไซมในการเรงปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและปจจัยท่ีมี

ผลตอการทำงานของเอนไซม การเตรียมตัวอยางสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนใชแสงและวาดภาพท่ีปรากฏ 

พรอมท้ังบอกวิธีการใชและดูแลรักษากลองจุลทรรศนใชแสงท่ีถูกตอง  โครงสรางและหนาท่ีของสวนท่ีหอหุมเซลลของเซลล

พืชและเซลลสัตว  ชนิดและหนาท่ีของออรแกเนลล  โครงสรางและหนาท่ีของนิวเคลียส การแพร   ออสโมซิส การแพรแบบฟา

ซิลิเทตและแอกทีฟทรานสปอรต การลำเลียงสารโมเลกุลใหญออกจากเซลลดวยกระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลำเลียง

สารโมเลกุลใหญเขาสูเซลลดวยกระบวนการเอนโดไซโทซิส   

การแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศน ข้ันตอนการหายใจระดับเซลลในภาวะท่ี

มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะท่ีมีออกซิเจนไมเพียงพอ     

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสังเกต กระบวนการสืบคนขอมูล  การทดลอง กระบวนการกลุม การ

นำเสนอผลงาน การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนำความรูไปใชในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแล

สิ่งมีชีวิต  คิดวิเคราะห ตัดสินใจ เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายและสรุปสมบัติท่ีสำคัญของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตท่ีทำใหสิ่งมีชีวิต

ดำรงชีวิตอยูได 

2. อภิปรายและบอกความสำคัญของการระบุปญหา ความสัมพันธระหวางปญหา สมมติฐานและวิธีการตรวจสอบ

สมมติฐาน รวมท้ังออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบคนขอมูล อธิบายเก่ียวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและยกตัวอยางธาตุชนิด

ตาง ๆ ท่ีมีความสำคัญตอรางกายสิ่งมีชีวิต 

4. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของคารโบไฮเดรต ระบุกลุมของคารโบไฮเดรต รวมท้ังความสำคัญของ

คารโบไฮเดรตท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต 

5. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของโปรตีนและความสำคัญของโปรตีนท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต 

6. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของลิพิดและความสำคัญของลิพิดท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต 

7. อธิบายโครงสรางของกรดนิวคลีอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลีอิก และความสำคัญของกรดนิวคลีอิกท่ีมีตอ

สิ่งมีชีวิต 

8. สบืคนขอมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
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9. อธิบายการทำงานของเอนไซมในการเรงปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปจจัยท่ีมีผลตอ      การทำงานของ

เอนไซม 

10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอยางสิ่งมีชีวิต เพ่ือศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนใชแสง วัดขนาดโดยประมาณ และวาด

ภาพท่ีปรากฏภายใตกลอง บอกวิธีการใชและดูแลรักษากลองจุลทรรศน ใชแสงท่ีถูกตอง 

11. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของสวนท่ีหอหุมเซลลของเซลลพืชและเซลลสัตว 

12. สบืคนขอมูล อธิบายและระบุชนิดและหนาท่ีของออรแกเนลล 

13. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของนิวเคลียส 

14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร ออสโมซิส การแพรแบบฟาซิลิเทตและแอกทีฟทรานสปอรต 

15. สืบคนขอมูล อธิบายและเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญออกจากเซลลดวยกระบวนการเอกโซไซโท

ซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญเขาสูเซลลดวยกระบวนการ   เอนโดไซโทซิส 

16. สังเกตการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศน  

พรอมท้ังอธิบายและเปรียบเทียบการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส 

17. อธิบาย เปรียบเทียบและสรปุข้ันตอนการหายใจระดับเซลลในภาวะท่ีมีออกซิเจนเพียงพอ และภาวะท่ีมี

ออกซิเจนไมเพียงพอ 

รวม 17 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30242 รายวิชา ชีววิทยา 2   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 2                         จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง  

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

 ศึกษา สืบคนขอมูล อธิบาย สรุป คำนวณ วิเคราะห เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง ระบุ เชื่อมโยง        การทดลองของ

เมนเดล กฎแหงการแยกและการรวมกลุมกันอยางอิสระ โอกาสการเกิดฟโนไทปและจีโนไทป การถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม ท่ีเปนสวนขยายของเมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันตอเนื่องและไมตอเนื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม

ท่ีถูกควบคุมดวยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ สมบัตแิละหนาท่ีของสารพันธุกรรม โครงสรางและองคประกอบ

ทางเคมีของ DNA และการจำลอง DNA กระบวนการสังเคราะหโปรตีน และหนาท่ีของ DNA และRNA แตละชนิดใน

กระบวนการสงัเคราะห โปรตีน สารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน การเกิดมิวเทชัน สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม การประยุกตใช

เทคโนโลยีทาง DNA หลักฐานท่ีสนับสนุนและขอมูลท่ีใชอธิบายการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการ

ของ ฌอง ลามารก และทฤษฎีเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของ ชาลส ดารวิน ภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก  

กระบวนการเกิดสปชีสใหมของสิ่งมีชีวิต 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต  

การใชเทคโนโลย ี

 เพ่ือใหเกิดความตั้งใจ มีความกระตือรือรน เห็นความสำคัญ และใหความรวมมือ  มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม 

คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูล อธิบายและสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล 

2. อธิบายและสรุปกฎแหงการแยกและกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ และนำกฎของเมนเดล นี้ไป 

   อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใชในการคำนวณโอกาสในการเกิด ฟโนไทปและ  

   จีโนไทปแบบตาง ๆ ของรุน F1 และ F2 

3. สืบคนขอมูล วิเคราะห อธิบาย และสรุปเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีเปนสวน 

  ขยายของ พันธุศาสตรเมนเดล 

4. สืบคนขอมูล วิเคราะห และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผัน ไมตอเนื่องและ 

   ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมี การแปรผันตอเนื่อง 

5. อธิบายการถายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอยางลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดวยยีน 

   บนออโตโซมและยนีบนโครโมโซมเพศ 

6. สืบคนขอมูล อธิบายสมบัติและหนาท่ีของสารพันธุกรรม โครงสรางและองคประกอบ ทางเคมี 

  ของ DNA และสรุปการจำลอง DNA 

7. อธิบายและระบุข้ันตอนในกระบวนการสังเคราะหโปรตีนและหนาท่ีของ DNA และ RNA แตละ 

  ชนิดในกระบวนการสังเคราะห โปรตีน 

8. สรปุความสัมพันธระหวางสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตนี ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยง 

   กับความรูเรื่องพันธุศาสตรเมนเดล 
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9. สืบคนขอมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน  

   รวมท้ังยกตัวอยางโรคและกลุมอาการท่ีเปนผลของการเกิดมิวเทชัน 

10. อธิบายหลักการสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใชดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท 

11. สืบคนขอมูลยกตัว อยาง และอภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกตใชท้ังในดานสิ่งแวดลอม  

     นิติวิทยาศาสตรการแพทยการเกษตรและอุตสาหกรรม และขอควรคำนึงถึงดานชีวจริยธรรม 

12. สืบคนขอมูลและอธิบายเก่ียวกับหลักฐานท่ีสนับสนุนและขอมูลท่ีใชอธิบายการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามารก และทฤษฎีเก่ียวกับ  

     ววิัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส ดารวิน 

14. ระบุสาระสำคัญและอธิบายเง่ือนไขของภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก ปจจัยท่ีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

     ความถ่ีของแอลลีล ในประชากร พรอมท้ังคำนวณหาความถ่ีของแอลลีลและจีโนไทปของประชากรโดยใชหลัก 

     ของฮารดี-ไวนเบิรก 

15. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปชีสใหมของสิ่งมีชีวิต 

รวม  15  ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  

รายวิชา เคมี  1         รหัสวิชา ว30221          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

                  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1                 จำนวน 1.5 หนวยกิต     เวลา 60  ช่ัวโมง 

................................................................................................................................................................ 

 ศึกษา  สังเกต  ระบุ  วิเคราะห อธิบาย คำนวณและนำเสนอ  แบบจำลองอะตอมของ     ดอลตัน แบบจำลอง

อะตอมของ  ทอมสัน แบบจำลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด สัญลักษณนิวเคลียร และไอโซโทป การศึกษาสเปกตรัม  การ

เปลงแสงของอะตอมแกส  การจัดเรียงอิเล็กตรอน  ในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอย การจัดอิเล็กตรอนใน

อะตอม วิวัฒนาการของการสรางตารางธาตุ สมบัติของธาตุตามหมูและ ตามคาบ ขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลังงานไอออไน

เซซัน  อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  จุดหลอมเหลวและจุดเดือด เลขออกซิเดชัน ธาตุแทรนสิชัน  

สารประกอบของธาตุแทรนสิชัน  ธาตุกัมมันตรังสี  การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี  ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี  สมบัติ

บางประการของธาตุแตละชนิด ตระหนักถึงผลกระทบท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  พันธะเคมี  พันธะไอออนิก  การเกิด

พันธะ ไอออนิก โครงสรางของสารประกอบไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก  พลังงานกับการเกิด

สารประกอบไอออนิก สมบัติสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก  พันธะโคเวเลนต  การเกิดพันธะโคเว

เลนต ชนิดของพันธะโคเวเลนต  โมเลกุลท่ีไมเปนไปตามกฎออกเตต การเขียนสูตรและเรียกชื่อ                      สารโคเว

เลนต ความยาวพันธะ และพลังงานพันธะ แนวคิดเก่ียวกับเรโซแนนซ  รูปรางโมเลกุล  สภาพข้ัวของโมเลกุลโคเวเลนต  แรง

ยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต  สารโครงผลึกรางตาขาย พันธะโลหะ สมบัติของโลหะ  

 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบคนขอมูล  การคิด  เปรียบเทียบ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู อภิปราย  การ

แกปญหา  การใชทักษะชีวิต  กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ  และทดลอง   

การใชเทคโนโลยี 

          เพ่ือใหเกิดจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร 

 มีความสามารถในการตัดสินใจ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชสารเคมี   
 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูลสมมติฐาน การทดลอง  หรือผลการทดลองท่ีเปนประจักษพยานในการเสนอแบบจำลองอะตอมของ

นักวิทยาศาสตรและอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 

2. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ  และระบุจำนวนโปรตอน  นิวตรอน  และอิเล็กตรอนของอะตอมจากสัญลักษณ

นิวเคลียร  รวมท้ังบอกความหมายของไอโซโทป 

3. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอย       เม่ือทราบเลขอะตอมของ

ธาตุ 

4. ระบุหมู  คาบ  ความเปนโลหะ  อโลหะ  และก่ึงโลหะ  ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ  และธาตุแทรนสิชันในตารางธาตุ 

5. วิเคราะหและบอกแนวโนมสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมูและตามคาบ 

6. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนสิชันและเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

7. อธิบายสมบัติและคำนวณครึ่งชีวิตของธาตุไอโซโทปกัมมันตรังสี 

8. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนำธาตุมาใชประโยชน  รวมท้ังผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ         สิ่งแวดลอม 

9. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก  โดยใชแผนภาพ  หรือสัญลักษณแบบจุดของลิวอิส 
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10. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 

11. คำนวณพลังงานท่ีเก่ียวของกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอรนฮาเบอร 

12. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 

13. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏกิิริยาของสารประกอบไอออนิก 

14. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนตแบบพันธะเดี่ยว  พันธะคู  และพันธะสาม  ดวยโครงสรางลิวอิส 

15. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต 

16. วิเคราะหและเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต  รวมท้ังคำนวณพลังงานท่ีเก่ียวของ

กับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนตจากพลังงานพันธะ 

17. คาดคะเนรูปรางโมเลกุลโคเวเลนตโดยใชทฤษฎีการผลักระหวางคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ  และระบุสภาพข้ัวของ

โมเลกุลโคเวเลนต 

18. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต  และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว      จุดเดือด  และการ

ละลายน้ำของสารโคเวเลนต 

19. สืบคนขอมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขายชนิดตางๆ 

20. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 

21. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก  สารโคเวเลนต  และโลหะ  สบืคนขอมูลและการนำเสนอ

ตัวอยางการใชประโยชนของสารประกอบไอออนิก  สารโคเวเลนต  และโลหะไดอยางเหมาะสม 

 

รวม  21  ผลการเรียนรู 
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คำอธบิายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รายวิชา เคมี  2              รหัสวิชา ว30222               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2                           จำนวน 1.5 หนวยกิต        เวลา 60  ช่ัวโมง 

          ................................................................................................................................................................. 

ศึกษา  สังเกต  ระบุ  วิเคราะห อธิบาย คำนวณและนำเสนอ ขอปฏิบัติเบื้องตนในการทำปฏิกิริยาเคมี  เลือกและใช

อุปกรณหรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ  วัดปริมาณตาง ๆ ระบุหนวยวัดปริมาณตาง ๆ ของสาร  เปลี่ยนหนวยวัดเปน

ระบบเอส มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล จำนวนโมลกับมวลของสาร ปริมาตรตอโมลของแกสท่ี STP ความสัมพันธระหวาง

จำนวนโมเลกุล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก็สท่ี STP อัตราสวนโดยมวลของธาตุ  สูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร  

ความเขมขนของสารละลาย การเตรียมสารละลาย สมบัติบางประการของสารละลาย  สมการเคมี  การคำนวณปริมาณสาร

ในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับมวลของสาร ความเขมขนของสารละลายและปริมาตรของแกส การคำนวณปริมาณของสารใน

ปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน  ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี  การคำนวณผลไดรอยละ

ของผลิตภัณฑ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบคนขอมูล  การคิด  เปรียบเทียบ  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู   การแกปญหา  

การใชทักษะชีวิต  กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ  การทำปฏิบัติการ  และการใชเทคโนโลย ี

          เพ่ือใหเกิดจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คณุธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร   

มีความสามารถในการตัดสินใจ  และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการ 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. บอกและอธิบายขอปฏิบัติเบื้องตน  และปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี  เพ่ือใหมีความ

ปลอดภัยท้ังตอตนเอง  ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม  และเสนอแนวทางแกไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

2. เลือกและใชอุปกรณหรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ  และวัดปริมาณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

3. นำเสนอแผนการทดลอง  ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 

4. ระบุหนวยวัดปริมาณตาง ๆ ของสาร  และเปลี่ยนหนวยวัดใหเปนหนวยในระบบเอสไอดวยการใชแฟกเตอรเปลี่ยน

หนวย 

5. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุและคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ  มวลโมเลกุล  และมวลสูตร 

6. อธิบายและคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธของโมล  จำนวนอนุภาค  มวล  และปริมาตรของแกสท่ี  

STP 

7. คำนวณอัตราสวนโดยมวลของธาตุองคประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสวนคงท่ี 

8. คำนวณสูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร 

9. คำนวณความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ 

10. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนในหนวยโมลาริตี  และปริมาตรสารละลายตามท่ีกำหนด 

11. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์  รวมท้ังคำนวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของ

สารละลาย 
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12. แปลความหมายสัญลักษณในสมการเคมี  เขียน  และดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาบางชนิด 

13. คำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับมวลสาร 

14. คำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับความเขมขนของสารละลาย 

15. คำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับปริมาตรของแกส 

16. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน 

17. ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 

18. คำนวณผลไดรอยละของผลิตภัณฑในปฏิกิริยาเคมี 

รวม 18 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30201  รายวิชา ฟสิกส 1      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

เพ่ือศึกษาวิเคราะห   ระบบหนวยระหวางชาติ  การวัดและการรายงานผลการวัด  ปริมาณ สเกลาร  และปริมาณ

เวกเตอร  ความเร็วสัมพัทธ  การเคลื่อนท่ีดวยความเรงคงตัวใน  1  มิติ  กฎการเคลี่อนท่ีของ    นิวตัน  กฎแรงดึงดูดระหวาง

มวล  รวมท้ังการประยุกตใชกฎการเคลื่อนท่ี 

โดยใช กระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล  และ การ

อภิปราย  

 เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู

ไปใชในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายของฟสิกส  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีละอธิบายความสัมพันธระหวางกันได 

2. ยกตัวอยางปริมาณทางฟสิกสและหนวยมาตรฐานนานาชาติ (หนวยในระบบ SI)ของปริมาณนั้นๆ  

3. ระบุหนวยฐานและหนวยอนุพันธของระบบเอสไอ พรอมท้ังอธิบายความหมายของตัวนำหนาหนวย เพ่ือทำให

เปนหนวยท่ีโตข้ึนหรือเล็กลง 

4. ตระหนักถึงธรรมชาติของการวัดในการทดลองท่ีมีความคลาด เคลื่อนท่ีเปนไปไดมากบางนอยบางเปนของ

ธรรมดา  ข้ึนกับเครื่องมือท่ีใชวัด  วิธีการวัด  และความตั้งใจและฝมือของผูวัด 

5. ประมาณคาความคลาดเคลื่อนท่ีอาจเปนไปไดอยางเหมาะสมในการทดลอง 

6. อธิบายความหมายของเลขนัยสำคัญไดและสามารถใชไดอยางเหมาะสมในการทดลอง 

7. ทำการทดลองงาย ๆ โดยแสดงขอมูลท่ีกะทัดรัด ชัดเจนและ แสดงการวิเคราะหดวยคณิตศาสตร    รวมถึงการใช

กราฟเสนตรงเพ่ือประกอบการสรุปผลไดอยางรัดกุม 

8. สืบคนขอมูลและอธิบายการบอกตำแหนงของวัตถุในแนวตรงและแกนอางอิง  การบอกตำแหนของวัตถุในระนาบ

และแกนอางอิง 

9. สืบคนขอมูลและอธิบายความหมายของระยะทางและการกระจัดของอนุภาคหรือวัตถุ  เขียน     สัญลักษณ และ

รูปแทน การกระจัดของอนุภาคหรือวัตถุ 

10. สืบคนขอมูลและอธิบายการหาเวกเตอรลัพธในหนึ่งมิติ 

11. สืบคนขอมูล  อธิบายการหาอัตราเร็ว  ความเร็ว  ความเร็วสัมพัทธของอนุภาคหรือวัตถุและทดลองเพ่ือหา

อัตราเร็วของวัตถุโดยใชเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 

12. สบืคนขอมูล  อธิบายการหาความเรงของอนุภาคหรือวัตถุ ทดลองเพ่ือหาความเรงของวัตถุท่ีตกแบบเสรีและ 

เขียนกราฟของความเร็วกับเวลาของวัตถุ 

13. สืบคนขอมูลและหาความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ ท่ี เก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีในแนวตรงดวยความเรงคง

ตัว 
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14. สืบคนขอมูล  อธิบายการเคลื่อนท่ีในสองมิติ  สามมิติ  เวกเตอร ตำแหนงและความเร็วในสองมิติ     ความเรง 

ในสองมิติ  ความเร็วสัมพัทธ  และกรอบอางอิงเฉ่ือย 

15. สืบคนขอมูลและอธิบายเก่ียวกับมวล แรง แรงพ้ืนฐาน แรงลัพธ น้ำหนัก  สภาพเสมือนไรน้ำหนัก   แรงกริยา   

แรงปฏิกิริยา  แรงคูปฏิกิริยา  ศูนยกลางมวล  ศูนยถวง 

16. สำรวจตรวจสอบและจัดกิจกรรมเพ่ือรับรูผลของแรงท่ีมีตอผูจัดกิจกรรม 

17. สำรวจตรวจสอบและจัดกิจกรรมเพ่ือหาความสัมพันธระหวางแรงท่ีกระทำตอวัตถุกับสภาพ    การเคลื่อนท่ีของ

วัตถุนั้น 

18. สำรวจตรวจสอบและจดักิจกรรมการหาแรงลัพธเม่ือมีแรงมากกวาหนึ่งแรงมากรระทำตอวัตถุ 

19. สืบคนขอมูลและหาแรงลัพธของแรงสองแรงโดยการสรางรูป และการคำนวณ 

20. ทำกิจกรรมแสดงการเคลื่อนท่ีของวัตถุบนพ้ืนผิวท่ีแรงเสียดทานนอยและสามารถสรุปกฎกเคลื่อนท่ีขอท่ี 1 ของ

นิวตันได 

21. ทำกิจกรรมเก่ียวกับผลของการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนทีของวัตถุท่ีมีตอความรูสึกของผูดำเนิน     กิจกรรม 

22. ทำการทดลองเพ่ือหาความสัมพันธระหวางแรงกับความเรงของวัตถุเม่ือมวลของวัตถุมีคาคงตัวและระหวางมวล

กับความเรงเม่ือ แรงท่ีกระทำตอวัตถุมีคาคงตัวและสรุปกฎการเคลื่อนท่ีขอท่ี  2  ของนิวตัน 

23. ทำการทดลองหาความสัมพันธระหวางทิศทางของความเรงของวัตถุกับทิศทางของแรงท่ีกระทำตอวัตถุนั้น 

24. ทำกิจกรรมและสรุปการเคลื่อนท่ีขอท่ี  3  ของนิวตัน 

25. วิเคราะหและอธิบายเก่ียวกับแรงดึงดูดของโลกท่ีกระทำตอวัตถุและน้ำหนักของวัตถุนั้น 

26. สืบคนขอมูลและอธิบายถึงกฎแรงดึงดูดระหวางมวลของ นิวตัน 

27. สืบคนขอมูลและทำกิจกรรมเพ่ือหาความสัมพันธระหวาง ขนาดของความเรง  g  และระยะหาง ระหวางจุด

ศูนยกลางของโลก 

28. สืบคนขอมูลและทำกิจกรรมเก่ียวกับสภาพเสมือนไรน้ำหนัก 

29. สืบคนขอมูลและทำกิจกรรมเก่ียวกับศูนยกลางมวล  ศูนยถวง 

30. นำกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  

 

รวม 30 ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30202  รายวิชา ฟสิกส 2  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 2         จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

 เพ่ือศึกษา  วิเคราะห สมดุล  โมเมนตัม  แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม การดลและแรงดล การชนหรือการระเบิด 

กฎการอนุรักษโมเมนตัม  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  ความเรงเชิงมุม ทอรกกับการเคลื่อนท่ีแบบหมุน โมเมนตความเฉ่ือย 

พลังงานจลนของการหมุน  โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม       การทำงานในการหมุน การแกวงของ

วัตถุ  งานและพลังงานการเคลื่อนท่ีในแนวโคง 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูลและการ

อภิปราย 

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรูไป

ใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. บอกไดวาโมเมนตัมซ่ึงเปนปริมาณเวกเตอรข้ึนอยูกับมวลและความเร็วภายใตแรงซ่ึงเปนไป  ตามกฎขอท่ี 3 ของ

นิวตัน 

2. สรุปเก่ียวกับการชนของวัตถุ  และการระเบิด ( การดีดตัวแยกออกจากกัน) ของวัตถุในแนว ตรงไดวา โมเมนตัม

ของระบบจะคงตัวเม่ือไมมีแรงลัพธกระทำตอระบบ  และนำความรูไปคำนวณ หาปริมาณตาง ๆ ท่ี เก่ียวของได 

3. สรุปเก่ียวกับการชนของวัตถุใน  2  มิติ  ไดวา  โมเมนตัมของระบบคงตัว  เม่ือมีแรงลัพธ  กระทำตอระบบและ

นำความรูไปคำนวณหาปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของได 

4. คำนวณหาปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีมีการชนหรือดีดกันโดยใชกฎ อนุรักษโมเมนตัม 

           5. อธิบายเก่ียวกับกฎอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม และความสัมพันธระหวางทอรก  มวลของวัตถุ  รัศมีของการหมุน  

และความเร็วเชิงมุม  และความสัมพันธระหวางทอรก  โมเมนตความเฉ่ือยและความเร็ว  เชิงมุมพรอมท้ัง  คำนวณหาปริมาณ

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของได และอธิบายพลงังานจลนของการหมุนได 

6. อธิบายความหมายของ  งาน และกฎการอนุรักษพลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ        โมเมนตัม การ

เคลื่อนท่ีแนวโคง รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน   

7. อธิบาย วิเคราะห และคำนวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล และทดลองการ

เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล 

8.  ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงสูศูนยกลาง รัศมีของการเคลื่อนท่ี อัตราเร็วเชิงเสนอัตราเร็ว  เชิงมุม 

และมวล ของวัตถุในการเคลื่อนท่ีแบบวงกลมในระนาบระดับ รวมท้ัง คำนวณปริมาณตาง ๆ ท่ี เก่ียวของ และประยุกตใช

ความรูการเคลื่อนท่ีแบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

9. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงายของ วัตถุติดปลายสปริงและลูกตุมอยางงาย รวมท้ัง

คำนวณปริมาณ ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

10. อธิบายกฎความโนมถวงสากลและผลของสนามโนมถวงท่ี ทำใหวัตถุมีน้ำหนัก รวมท้ังคำนวณปริมาณตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

   11. นำความรูเรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทลและแบบวงกลมไปประยุกตใช ในชีวิตประจำวันได 

 

รวม  11  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม   

รหัสวิชา ว30271    รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร 1       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 1                          จำนวน  1.0  หนวยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง 

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

          ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร กระบวนการทำงาน ลักษณะสัญญาณ การรับ-สงขอมูลกับอุปกรณ

เชื่อมตอภายนอก การใชชุดคำสั่ง การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของบอรดไมโครคอนโทรลเลอรและอุปกรณตอพวง 

การเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ และการประยุกตใชงานคุณสมบัติของบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน เพ่ือพัฒนาผูเรียน

ใหมีความรู ความสามารถ และมีทักษะทางดานการใชเทคโนโลยี มีความรูทางดานอุตสาหกรรมใหม สามารถสรางนวัตกรรม

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี EECพรอม

สงเสริมใหผูเรียนมีความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เสริมสรางคุณธรรม ลักษณะนิสัย เจตคติและความมุงม่ันในการ

ทำงาน มีวินัย มีความซ่ือสัตย เพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ ใฝเรียนรูเห็นคุณคาภาคภูมิใจในความเปนทองถ่ิน มี

ความรักในความเปนไทย ดำรงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข มีความคิดอยูอยางพอเพียง เรียนรูการใชเทคโนโลยีอยาง

เหมาะสม มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการดำเนินชีวิตและครอบครัว มีจิตสาธารณะตอมวลชล 

และสังคม 

 

ผลการเรียนรู  

1. อธิบายถึงความเปนมา โครงสรางพ้ืนฐาน และหลักการทำงานของบอรด micro:bit ได 

2. มีความรูความเขาใจภาษาDigital ท่ีใชในการเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของบอรด micro:bit 

3. ผูเรียนสามารถทดลองเขียนโคดคำสั่ง ทดสอบการทำงานบนบอรดจำลอง และอัพโหลดลงบอรดจริงเพ่ือใช 

    โคดคำสั่งควบคุมการทำงานของของบอรด micro:bitได 

4. สามารถเขียน โคดคำสั่งการการทำงานดวยวิธีการท่ีหลากหลากรูจักใชอุปกรณเคลื่อนท่ี ระบบปฏิบัติการ 

    ตางๆในการทำงาน 

5. สามารถอธิบายเก่ียวกับ ลักษณะ และหนาท่ีการทำงานของปุมการทำงานบนบอรด micro:bit และเลือกใช 

    ปุมการทำงานไดอยางเหมาะสม 

6.  รูและเขาใจความหมาย สามารถอธิบายหลักการทำงานของเซ็นเซอรตรวจจับความเรง และสามารถเขียน 

    คำสั่งเพ่ือทดสอบการทำงานตลอดจนนำคุณสมบัติของเซ็นเซอรนนี้มาประยุกตใชในกิจกรรมตางๆไดจริง 

7. ผูเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับมุม roll และมุม Pitch มีทักษะในการหาคาโดยการใชเซ็นเซอรตรวจจับ 

    ความเรงในการวัดระดับ แลวแสดงผลดวยหลอด LEDได 

8. สามารถเขียนคำสั่งเพ่ือใชงาน Magnetometer บน micro:bit วัดความเขมขนของสนามแมเหล็กได 

9. ผูเรียนมีความรูเรื่องหลักการทำงานของเซ็นเซอร สามารถเขียนชุดคำสั่งเพ่ือใชวัดคาอุณหภูมิ 

   คาความเขมขนของแสงและนำมาแสดงผลได 

10. ผูเรียนมีความรูเรื่องตัวแปรชนิดอะเรย และการแทนคาขอมูล มีทักษะความสามารถในการเขียนชุดคำสั่ง 

     โดยกำหนดตัวแปรและแทนคาขอมูลได 

รวม 10 ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30272    รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร 2         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 2                            จำนวน  1.0  หนวยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง 

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

          ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร กระบวนการทำงาน ลักษณะสัญญาณ การรับ-สงขอมูลกับอุปกรณ

เชื่อมตอภายนอก การใชชุดคำสั่ง การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของบอรดไมโครคอนโทรลเลอรและเพ่ิมความ

คุณสมบัติในการทำงานดวยกันติดตั้งอุปกรณตอพวง ประยุกตใชแนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานท่ีมีนำคุณสมบัติ

ของบอรดไมโครคอนโทรลเลอร มาบูรณาการรวมกับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรู ความสามารถ และมีทักษะทางดานการใชเทคโนโลยี  สามารถสรางนวัตกรรมใหม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงสอดคลอง

กับการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี EECพรอมสงเสริมใหผูเรียนมีความรักในชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย เสริมสรางคุณธรรม ลักษณะนิสัย เจตคติและความมุงม่ันในการทำงาน มีวินัย มีความซ่ือสัตย เพ่ือ

เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ ใฝเรียนรูเห็นคุณคาภาคภูมิใจในความเปนทองถ่ิน มีความรักในความเปนไทย ดำรงชีวิตอยู

ในสังคมอยางมีความสุข มีความคิดอยูอยางพอเพียง เรียนรูการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการดำเนินชีวิตและครอบครัว 

 

ผลการเรียนรู  

1. ผูเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมแสดงผลดวยเสียงของบอรด micro:bit ได 

2. ผูเรียนเขาใจหลักการทำงานของเซ็นเซอรตางๆบนบอรด micro:bit และสามารถเขียนชุดคำสั่ง 

    ใหเลนเปนเกมสได 

3. ผูเรียนสามารถติดตั้งไดรเวอรและโปรแกรมเพ่ือเชื่อมตอบอรด micro:bitใหทำงานรวมกับคอมพิวเตอรได 

4. สามารถเขียน โคดคำสั่งการการทำงานใหบอรด micro:bit เชื่อมตอกับ Excel เพ่ือทำการรับสงขอมูลได 

5. สามารถอธิบายเก่ียวกับ ลักษณะ และหนาท่ีการทำงานของคลื่นวิทยุกับบอรด micro:bitได  

    และใชคลื่นวิทยุกในการสงคาขอมูลไรสายไดดี 

๖.  รูและเขาใจความหมาย สามารถอธิบายหลักการทำงานของApplication ท่ีเชื่อมตอกับ micro:bit 

     เขียนคำสั่งเพ่ือควบคุมการทำงานผาน Applicationได 

7. ผูเรียนสามารถเชื่อมตอ micro:bit เขากับอุปกรณตอพวงชนิดตางๆเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทำงาน 

    ใหหลากหลาย และนำมาประยุกตใชไดกับกิจกรรมตางๆ 

8. สามารถเขียนคำสั่งเพ่ือใชงาน micro:bit รวมกับมอเตอรรถ และควบคุมการทำงานของมอเตอร 

    ดวยJoy stickได 

9.  ผูเรียนมีความรูเรื่องหลักการทำงานอัลตราโซนิกและและการแสดงผลทางหนาจอLCD และแบบOLED 

10. ผูเรียนมีความรูเรื่องแพ็กเกจท่ีจำเปนสำหรับการเขียนโปรแกรมเชงิจินตภาพ และมีทักษะในการUpdate 

     Firmware ของ micro:bit 

 

รวม 10 ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

    รหัสวิชา ว 30291 รายวิชา เทคโนโลยีเพ่ิมเติม    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1                     จำนวน 0.5 หนวยกิต  เวลา  20  ช่ัวโมง 

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

 อธิบายข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร ความหมายสัญลักษณท่ีใชในการออกแบบโปรแกรม ตัวแปรและคาคงท่ีท่ีใช

ในการเขียนโปรแกรม ความหมายของขอมูลและชนิดของขอมูลท่ีใชในการเขียนโปรแกรม ตัวดำเนินการท่ีใชในการเขียน

โปรแกรม มีความรูความเขาใจการใชคำสั่งแสดงผลบนหนาจอภาพ คำสั่งรับขอมูลจากแปนพิมพ บอกความหมายของนิพจน 

 ศึกษา วิเคราะหการใชสัญลักษณเขียนผังงานท่ีใชในการออกแบบโปรแกรม พัฒนาซอฟตแวรอยางเปนข้ันตอน

เขียนโปรแกรมโดยใชคำสั่งแสดงผลบนหนาจอภาพ คำสั่งรับขอมูลจากแปนพิมพ ใชชนิดขอมูล ตัวแปร และคาคงท่ีไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม ใชนิพจน และตัวดำเนินการตางๆ ไดตามความเหมาะสม 

 เห็นคุณคาสัญลักษณท่ีใชในการออกแบบโปรแกรม ตระหนักถึงความสำคัญของข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร การ

เลือกใชชนิดขอมูล ตัวแปร และคาคงท่ีไดถูกตอง การใชนิพจน และตัวดำเนินการตางๆ สนใจการเขียนโปรแกรมแสดงผลบน

หนาจอภาพและรับขอมูลจากแปนพิมพ 

ผลการเรียนรู 

 1. อธิบายข้ันตอนการพัฒนาซอฟตแวร 

 2. อธิบายความหมายสัญลักษณและสามารถเขียนผังงานท่ีใชในการออกแบบโปรแกรมได 

 3. เขียนโปรแกรมโดยใชคำสั่งแสดงผลบนหนาจอภาพได 

 4. เขียนโปรแกรมโดยใชคำสั่งรับขอมูลจากแปนพิมพได 

 5. บอกความหมายของขอมูลและชนิดของขอมูลท่ีใชในการเขียนโปรแกรมได 

 6. อธิบายและเปรียบเทียบตัวแปรและคาคงท่ีท่ีใชในการเขียนโปรแกรมได 

 7. บอกความหมายของนิพจนและสามารถเขียนนิพจนเพ่ือใชงานได 

 8. อธิบายตัวดำเนินการท่ีใชในการเขียนโปรแกรมและสามารถใชตัวดำเนินการตางๆ ไดตามความเหมาะสม 

 

รวม   8   ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30243  รายวิชา ชีววิทยา 3    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5      ภาคเรียนท่ี 1             จำนวน 1.5 หนวยกิต    เวลา  60  ช่ัวโมง  

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

ศึกษา สังเกต สืบคน บอก สรุป อภิปราย อธิบาย เปรียบเทียบและยกตัวอยางชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช 

โครงสรางภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช ใบเลี้ยงคูจากการตัดตามขวาง โครงสรางภายในของลำตนพืชใบเลี้ยง

เดี่ยวและลำตนพืชใบเลี้ยงคูจากการตัดตามขวาง โครงสรางภายในของใบพืช จากการตัดตามขวาง การแลกเปลี่ยนแกสและ

การคายน้ำของพืช กลไกการลำเลียงน้ำ และธาตุอาหารของพืช ความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยางธาตุอาหารท่ี

สำคัญท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช กลไกการลำเลียงอาหารในพืช การทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเก่ียวกับ

กระบวนการสงัเคราะหดวยแสง ข้ันตอนกระบวนการ สังเคราะหดวยแสงของพืช C3 กลไกการตรึงคารบอนไดออกไซด ใน

พืช C3 พืช C4 และ พืช CAM ปจจัยความเขมของแสง ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด และอุณหภูมิท่ีมีผลตอการ

สังเคราะหดวยแสงของพืช วัฏจักรชีวิตแบบสลบัของพืชดอก กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียของพืชดอก 

และการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสรางของเมล็ดและผล การใชประโยชนจาก

โครงสรางตางๆของเมล็ด และผล ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด แนวทางในการแกสภาพ

พักตัวของเมล็ด บทบาทและหนาท่ีของออกซิน  ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน     เอทิลีน และกรดแอบไซซิก การนำไปใช

ประโยชนทางการเกษตร และสิ่งเราภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการเขียน การทดลอง การสื่อสาร การแกปญหา    การ

ใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลย ี

เพ่ือเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความรับผิดชอบ มีความสามารถในการชี้แนวทาง ใชประโยชน  

และนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายเก่ียวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 

2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสราง ภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช ใบเลี้ยงคูจากการตัดตาม

ขวาง 

3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสราง ภายในของลำตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำตนพืชใบเลี้ยงคูจากการตัด

ตามขวาง 

4. สังเกต และอธิบายโครงสรางภายในของใบพืช จากการตัดตามขวาง 

5. สืบคนขอมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยน แกสและการคายน้ำของพืช 

6. สืบคนขอมูล และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำ และธาตุอาหารของพืช  

7. สืบคนขอมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยางธาตุอาหารท่ีสำคัญท่ีมีผลตอ การเจริญเติบโต

ของพืช 

8. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช 

9. สืบคนขอมูล และสรุปการศึกษาท่ีไดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเก่ียวกับกระบวนการสังเคราะห

ดวยแสง 
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10. อธิบายข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ สังเคราะหดวยแสงของพืช C3 

11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคารบอนไดออกไซด ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 

12. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรปุปจจัยความเขม ของแสง ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด และอุณหภูมิท่ีมี

ผลตอการสังเคราะหดวยแสง ของพืช 

13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 

14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสราง เซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการปฏิสนธิ

ของพืชดอก 

15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัวอยาง   การใชประโยชน

จากโครงสรางตางๆของเมล็ด และผล 

16. ทดลอง และอธิบายเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมี ผลตอการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอกแนวทาง

ในการแกสภาพพักตัว ของเมล็ด 

17. สืบคนขอมูล อธิบายบทบาทและหนาท่ีของ ออกซิน   ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และ  กรดแอบไซซิก 

และอภิปรายเก่ียวกับการนำไปใชประโยชนทางการเกษตร  

18. สืบคนขอมูล ทดลอง และอภิปรายเก่ียวกับสิ่งเราภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

 

รวม   18   ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30244  รายวิชา ชีววิทยา 4    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2         จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

ศึกษา อธิบาย อภปิราย เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง โครงสรางและกระบวนการยอยอาหารของสัตวท่ีไมมีทางเดิน

อาหาร สัตวท่ีมีทางเดินอาหารไมสมบูรณและสัตวท่ีมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 

โครงสราง หนาท่ีและกระบวนการยอยอาหารและดูดซึมสารอาหารภายในระบบยอยอาหารของมนุษย  โครงสรางท่ีทำหนาท่ี

แลกเปลี่ยนแกสของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง ปลา กบและนก  โครงสรางของปอดในสัตวเลี้ยงลูกดวย

น้ำนม  โครงสรางท่ีใชในการแลกเปลี่ยนแกสและกระบวนการแลกเปลี่ยนแกสของมนุษย การทำงานของปอดและการวัด

ปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย ระบบหมุนเวยีนเลือดแบบเปดและแบบปด ทิศทางการไหลของเลือดและ

การเคลื่อนท่ีของ     เซลลเม็ดเลือดในหางปลาและความสัมพันธระหวางขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของ

เลือด  โครงสรางและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย  โครงสรางหัวใจของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม     ทิศ

ทางการไหลของเลือดผานหัวใจของมนุษยและการหมุนเวียนเลือดของมนุษย เซลลเม็ดเลือดแดง        เซลลเม็ดเลือดขาว  

เพลตเลตและพลาสมา หมูเลือดและหลักการใหและรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh สวนประกอบและหนาท่ีของ

น้ำเหลือง รวมท้ังโครงสรางและหนาท่ีของหลอดน้ำเหลืองและตอมน้ำเหลือง กลไกการตอตานหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม

แบบไมจำเพาะและแบบจำเพาะ การสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรับมา ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันท่ีทำใหเกิด

เอดส ภูมิแพ การสรางภูมิตานทานตอเนื้อเยื่อตนเอง โครงสรางและหนาท่ีในการกำจัดของเสียออกจากรางกายของฟองน้ำ 

ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลงและสัตวมีกระดูกสันหลัง  โครงสรางและหนาท่ีของไตและโครงสรางท่ีใชลำเลียง

ปสสาวะออกจากรางกาย กลไกการทำงานของหนวยไตในการกำจัดของเสียออกจากรางกาย ความผิดปกติของไตอัน

เนื่องมาจากโรคตาง ๆ 

 โดยใช กระบวนการทางวิทยาศาสตร การสังเกต การทดลอง  กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการกลุม การ

นำเสนอผลงาน การสื่อสาร กระบวนการคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต  การใชเทคโนโลย ี

 เพ่ือใหเกิดจิตวิทยาศาสตร การตัดสินใจ เห็นคุณคาของวิทยาศาสตรตอการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสรางและกระบวนการยอยอาหารของสัตวท่ีไมมีทางเดินอาหาร สัตว

ท่ีมีทางเดินอาหารแบบไมสมบูรณ และสัตวท่ีมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ 

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 

3. อธิบายเก่ียวกับโครงสราง หนาท่ีและกระบวนการยอยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบยอย

อาหารของมนุษย 

4. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสรางท่ีทำหนาท่ีแลกเปลี่ยนแกสของฟองน้ำ ไฮดรา  

พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง ปลา กบและนก 

5. สังเกต และอธิบายโครงสรางของปอดในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม 

6. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางท่ีใชในการแลกเปลี่ยนแกส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแกสของมนุษย 
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7. อธิบายการทำงานของปอดและทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจจออกของมนุษย 

8. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด 

9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนท่ีของเซลลเม็ดเลือดในหางปลาและสรุป

ความสัมพันธระหวางขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 

10. อธิบายโครงสรางและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย 

11. สังเกต และอธิบายโครงสรางหัวใจของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือดผานหัวใจของมนุษย 

และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย 

12. สืบคนขอมูล ระบุความแตกตางของเซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว เพลตเลตและพลาสมา 

13. อธิบายหมูเลือดและหลักการใหและรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 

14. อธิบายและสรุปเก่ียวกับสวนประกอบและหนาท่ีของน้ำเหลือง รวมท้ังโครงสรางและหนาท่ีของหลอดน้ำเหลือง

และตอมน้ำเหลือง 

15. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบกลไกการตอตานหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมจำเพาะและแบบ

จำเพาะ 

16. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบการสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรับมา 

17. สืบคนขอมูลและอธิบายเก่ียวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันท่ีทำใหเกิดเอดส ภูมิแพ การสราง   ภูมิ

ตานทานตอเนื้อเยื่อตนเอง 

18. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบโครงสรางและหนาท่ีในการกำจัดของเสียออกจากรางกายของฟองน้ำ 

ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลงและสัตวมีกระดูกสันหลัง 

19. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของไต และโครงสรางท่ีใชลำเลียงปสสาวะออกจากรางกาย 

20. อธิบายกลไกการทำงานของหนวยไตในการกำจัดของเสียออกจากรางกายและเขียนแผนผังสรุปข้ันตอนการ

กำจัดของเสียออกจากรางกายโดยหนวยไต 

21. สืบคนขอมูล อธิบายและยกตัวอยางเก่ียวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตาง ๆ 

รวม  21  ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30223  รายวิชา เคมี 3    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 1     จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา  60  ช่ัวโมง  

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

การศึกษาวิเคราะห สำรวจตรวจสอบ อธิบาย สืบคนขอมูล อภิปราย สังเกต นำเสนอ เปรียบเทียบ ระบุ คาดคะเน 

ยกตัวอยาง คำนวณ ทดสอบ และ ทดลองความสัมพันธของปริมาตรความดัน อุณหภูมิของแกสตามกฎของบอยล กฎของ

ชารล กฎของเกย-ลูสแซก กฎรวมแกส กฎของอาโวกาโดร กฎแก็สอุดมคติ    กฎความดันยอยของดอลตัน การแพรของแกส 

ประยุกตใชความรูเก่ียวกับสมบัติและกฎตางๆ ของแกสในการแกปญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม อัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี กราฟการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงท่ีทำการวัดในปฏิกิริยาและท่ีไมไดวัดในปฏิกิริยา ทิศทางการชนกันของอนุภาค

และพลังงานท่ีสงผลตออัตรา  การเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเขมขนพ้ืนท่ีผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิและตัวเรงปฏิกิริยาท่ี

มีตออัตรา    การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาท่ีผันกลับไดและภาวะ

สมดุล การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา อัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ คาคงท่ี

สมดุลของปฏิกิริยาความเขมขนของสารท่ีภาวะสมดุล ความเขมขนของปฏิกิริยาหลายข้ันตอน ปจจัยท่ีมีผลตอภาวะสมดุล 

คาคงท่ีสมดุลของระบบ การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงเม่ือภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ 

สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม  

โดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา มีความสามารถใน

การสำรวจตรวจสอบ การคิด การสืบคนขอมูล การอภิปราย การสื่อสาร การใชทักษะชีวิต  การใชเทคโนโลยีและ

กระบวนการกลุม  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ   นำความรูไปใช

ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู   

1. อธิบายความสัมพันธและคำนวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแกสท่ีภาวะตางๆ ตามกฎของบอยล  กฎของ

ชารล กฎของเกย-ลูสแซก 

2. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแกสท่ีภาวะตางๆ ตามกฎรวมแกส 

3. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล หรือมวลของแกส จากความสัมพันธตามกฎของ 

อาโวกาโดร และกฎแกสอุดมคติ 

4. คำนวณความดันยอยหรือจำนวนโมลของแกสในแกสผสม โดยใชกฎความดันยอยของดอลตัน 

5. อธิบายการแพรของแกสโดยใชทฤษฎีจลนของแกส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพรของแกส  

โดยใช กฎการแพรผานของเกรแฮม 

6. สืบคนขอมูล นำเสนอตัวอยาง และอธิบายการประยุกตใชความรูเก่ียวกับสมบัติและกฎตางๆ ของแกสในการอธิบาย

ปรากฏการณหรือแกปญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม 

7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงของสารท่ีทำการวัดในปฏิกิริยา 

8. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารท่ีไมไดวัดในปฏิกิริยา 

9. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานท่ีสงผลตออัตราการเกิด 
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ปฏิกิริยาเคมี 

10. ทดลองและอธิบายผลของความเขมขน พ้ืนท่ีผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีตออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 

11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงความเขมขน พ้ืนท่ีผิวของสารตั้งตน อุณหภูมิและตัวเรง

ปฏิกิริยา 

12. ยกตัวอยางและอธิบายปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม 

13. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับไดและภาวะสมดุล 

14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา และอัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ 

เม่ือเริ่มปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยูในภาวะสมดุล 

15. คำนวณคาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 

16. คำนวณความเขมขนของสารท่ีภาวะสมดุล 

17. คำนวณคาคงท่ีสมดุล หรือความเขมขนของปฏิกิริยาหลายข้ันตอน 

18. ระบุปจจัยท่ีมีผลตอภาวะสมดุลและคาคงท่ีสมดุลของระบบ รวมท้ังคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเม่ือภาวะ

สมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ 

19. ยกตัวอยางและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณในธรรมชาติและกระบวนการใน

อุตสาหกรรม 

 

รวม 19 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30224  รายวิชา เคมี 4     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ภาคเรียนท่ี 2      จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

เพ่ือระบุ อธิบาย คำนวณ เปรียบเทียบ นำเสนอ วิเคราะห  ทฤษฎีกรด-เบส คูกรด-เบส การแตกตัวของกรดและเบส 

การแตกตัวเปนไอออนของน้ำ ปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร การใช

ประโยชนและการแกปญหาโดยใชความรู เกี ่ยวกับกรด-เบส เลขออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดอกซ การดุลสมการรีดอกซ 

เซลลไฟฟาเคมี ศักยไฟฟาของเซลล เซลลกัลวานิก เซลลอิเล็กโทรไลติก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี ่ยวของกับ

เซลลไฟฟาเคมี  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การเขียนสมการเคมี การเขียนปฏิกิริยา การทดลอง การสืบคนขอมูล  การดุล

สมการ  การคิด การสื่อสาร การแกปญหา การใชเทคโนโลยี การใชทักษะชีวิต 

เพื่อใหเกิดการตั้งใจฟง ความกระตือรือรน การแสดงความสนใจ ความเอาใจใส ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ 

การรวมกิจกรรม การปฏิบัติตนเปนประจำสม่ำเสมอ การเห็นความสำคัญ การใหความรวมมือ ความอดทน  อดกลั้น การ

ปฏิบัติงานตรงเวลา นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. ระบุและอธิบายวาสารเปนกรดหรือเบสโดยใชทฤษฎีกรด-เบสของอารเรเนียส  เบรินสเตด-ลาวรีและลิวอิส 

2. ระบุคูกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 

3. คำนวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 

4. คำนวณคาpHความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซดไอออนของสารละลายกรดและเบส 

5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทินและระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 

6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซีสของเกลือและระบุความเปนกรด-เบสของสารละลายเกลือ 

7. ทดลองและอธิบายหลักการไทเทรตและเลือกใชอินดิเคเตอรท่ีเหมาะสมสำหรับการไทเทรตกรด-เบส 

8. คำนวณปริมาณสารหรือความเขมขนของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 

9. อธิบายสมบัติ  องคประกอบ  และประโยชนของสารละลายบัฟเฟอร 

10. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางการใชประโยชนและการแกปญหาโดยใชความรูเก่ียวกับกรด-เบส 

11. คำนวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยาท่ีเปนปฏิกิริยารีดอกซ 

12. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซและตัวออกซิไดส  รวมท้ังเขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน

และครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ 

13. ทดลองและเปรียบเทียบความสามารถในการเปนตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดส  และเขียนแสดงปฏิกิริยารีดอกซ 

14. ดุลสมการรีดอกซดวยการใชเลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 

15. ระบุองคประกอบของเซลลเคมีไฟฟาและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาท่ีแอโนดและแคโทด  ปฏิกิริยารวมและ

แผนภาพเซลล 

16. คำนวณคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลลและระบุประเภทของเซลลเคมีไฟฟา ข้ัวไฟฟาและ    ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึน 

17. อธิบายหลักการทำงานและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติยภูมิ 
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     18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟาและอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟาท่ีใชในการชุบ 

          โลหะ การแยกสารเคมีดวยกระแสไฟฟา  การทำโลหะใหบริสุทธิ์และการปองกันการกัดกรอนของ   

          โลหะ 

     19. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับเซลลเคมีไฟฟาใน 

          ชวีิตประจำวัน 

 

รวม 19  ผลการเรียนรู  
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

  รหัสวิชา ว30203  รายวิชา ฟสิกส 3    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1         จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

เพ่ือศึกษา  วิเคราะห  ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย  ปริมาณท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีแบบ   ฮาร

มอนิกอยางงาย ความถ่ีธรรมชาติและการสั่นพอง  ธรรมชาติของคลื่น การถายโอนพลังงานของคลื่นกล  คลื่นผิวน้ำ       การ

ซอนทับของคลื่น สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง  การแทรกสอด การเลี้ยวเบนของแสง ผานสลิตเดี่ยว สลิตคู เกรตติง       การ

เคลื่อนท่ีและอัตราเร็วของแสง  การสะทอนของแสง  การหักเหของแสง  ภาพจากเลนสบางและกระจกเงาทรงกลม 

ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับแสง ทัศนอุปกรณ  ความสวาง  การถนอมสายตา  ตาและการมองเห็นสี   และสี 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล 

และการอภิปราย     

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ   

นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู     

1. อธิบายลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย 

2. อธิบายการกระจัด ความเร็ว ความเรงของวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย และคำนวณปริมาณตางๆท่ี

เก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย 

3. ทดลองการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงายของรถทดลองติดปลายสปริงและการแกวงของลูกตุมอยางงาย 

4. คำนวณปริมาณท่ีเก่ียวของกับคาบการสั่นของมวลติดปลายสปริงและการแกวงของลูกตุม 

5. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพอง 

6. อธิบายการเคลื่อนท่ีแบบคลื่นและการเกิดคลื่นกล 

7. อธิบายสมบัติของคลื่น ไดแก การสะทอน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นรวมท้ังคำนวณ

ปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

8. อธิบายปรากฏการณคลื่น ชนิดของคลื่น สวนประกอบของคลื่น การแผของหนาคลื่น ดวยหลักการของฮอยเกนส

และการรวมกัน ของคลื่นตามหลักการซอนทับ พรอมท้ังคำนวณ อัตราเร็ว ความถ่ีและความยาวคลื่น 

9. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่ง รวมท้ังคำนวณปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

10. ทดลอง และอธิบาย การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู และเกรตติง การเลี้ยวเบน และ การแทรกสอดของแสงผานส

ลิตเดี่ยว รวมท้ังคำนวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ 

11. ทดลอง และอธิบายการสะทอนของแสงท่ีผิววัตถุ ตามกฎการสะทอน เขียนรังสีของแสงและคำนวณตำแหนง และ

ขนาดภาพของวัตถุเม่ือแสงตกกระทบกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลม รวมท้ังอธิบายการนำความรู เรื่องการสะทอน

ของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลม ไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

 

 

12. ทดลอง และอธิบาย ความสัมพันธระหวางดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมท้ังอธิบาย 
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ความสัมพันธระหวางความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤต และการสะทอนกลับหมดของแสง และคำนวณปริมาณ

ตางๆท่ีเก่ียวของ  

13. ทดลอง และเขียนรังสีของแสง เพ่ือแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนสบาง หาตำแหนงขนาดชนิดของภาพและ 

ความสัมพันธระหวางระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัส รวมท้ังคำนวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของและอธิบายการนำ

ความรูเรื่องการหักเหของแสงผานเลนสบางไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

14. อธิบายปรากฏการณธรรมชาติท่ีเก่ียวกับแสง เชน รุง การทรงกลด มิราจ และการเห็นทองฟาเปนสีตางๆในชวงเวลา

ตางกัน การมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสีรวมท้ังอธิบายสาเหตุของการบอดสี  

รวม  14  ผลการเรียนรู    
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30204  รายวิชา ฟสิกส 4    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2             จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

เพ่ือศึกษา  วิเคราะห สมบัติของคลื่นเสียง การสั่นพองธรรมชาติของเสียง  อัตราเร็วของเสียง   การเคลื่อนท่ีของ

คลื่นเสียง ความเขมเสียงและการไดยิน เสียงดนตรี  บีตสและคลื่นนิ่งของเสียง    ปรากฏการณดอปเพลอรและคลื่นกระแทก  

การประยุกตความรูเรื่องเสียง  การเกิดไฟฟาสถิต  กฎการอนุรักษประจุ แรงไฟฟา กฎของคูลอมบ  สนามไฟฟา  ศักยไฟฟา  

ความจุไฟฟา กระแสไฟฟา และกฎของโอหม  อิทธิพลของอุณหภูมิตอตัวตานทาน  การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง 

พลังงานไฟฟา และกำลังไฟฟา การเปลี่ยนแปลงพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา  เครื่องมือวัดทางไฟฟา   

           โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล  และการ

อภิปราย     

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ 

นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู     

1. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนท่ีของเสียงความสัมพันธระหวางคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่น 

ความดัน ความสัมพันธระหวาง อัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีข้ึนกับอุณหภูมิ ในหนวยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่น

เสียง ไดแก การสะทอน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมท้ังคำนวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ 

2. อธิบายความเขมเสียง ระดับเสียง องคประกอบของการไดยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียงรวมท้ังคำนวณปริมาณ

ตางๆท่ีเก่ียวของ 

3. ทดลอง และอธิบาย การเกิดการสั่นพองของอากาศในทอปลายเปดหนึ่งดาน รวมท้ังสังเกตและอธิบายการเกิดบีตส  

คลื่นนิ่ง ปรากฏการณดอปเพลอร คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของและนำความรูเรื่องเสียงไปใช

ในชีวิตประจำวัน 

4. ทดลอง และอธิบายการทำวัตถุท่ีเปนกลางทางไฟฟาใหมีประจุไฟฟา โดยการขัดสีกัน และ การเหนี่ยวนำไฟฟาสถิต 

5. อธิบาย และคำนวณแรงไฟฟาตามกฎของคูลอมบ 

6. อธิบาย และคำนวณสนามไฟฟาและแรงไฟฟาท่ีกระทำกับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาท่ีอยูในสนามไฟฟารวมท้ังหา

สนามไฟฟาลัพธเนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร 

7. อธิบาย และคำนวณพลังงานศักยไฟฟาศักยไฟฟา และความตางศักยระหวางสองตำแหนงใดๆ 

8. อธิบายสวนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธระหวางประจุไฟฟา ความตางศักย และความจุของตัวเก็บประจุ 

และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมท้ังคำนวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ 

9. อธิบายการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระ และกระแสไฟฟาในลวดตัวนำ ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาในลวดตัวนำ 

กับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนนของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ และพ้ืนท่ีหนาตัดของลวดตัวนำ 

และคำนวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ  
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10. ทดลอง และอธิบายกฎของโอหม อธิบายความสัมพันธระหวางความตานทาน กับความยาวพ้ืนท่ีหนาตัด และสภาพ

ตานทานของตัวนำโลหะท่ีอุณหภูมิคงตัว และคำนวณปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังอธิบายและคำนวณ  ความ

ตานทานสมมูล เม่ือนำตัวตานทานมาตอกันแบบอนุกรม และแบบขนาน  

11. อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟาและความตางศักยระหวางข้ัว 

12. อธิบายและคำนวณ พลังงานไฟฟาและกำลังไฟฟาในวงจร 

13. ทดลอง วิเคราะห และคำนวณ การตอแบตเตอรี่แบบอนุกรม และแบบขนาน หาปริมาณทางไฟฟาในวงจรไฟฟา

กระแสตรงอยางาย 

  

รวม  13  ผลการเรียนรู   
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30207  รายวิชา วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 1-2                 จำนวน 1.5 หนวยกิต   เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

  ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับ  ปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ี  การเคลื่อนท่ีในแนวตรง 1 มิติ การ

เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล  การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม  การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงายธรรมชาติของแรง แรงโนมถวง แรง

ไฟฟา แรงแมเหล็ก แรงนวิเคลียร    ธรรมชาติและสมบุติของคลื่นกล ชนิดของคลื่น สวนประกอบของคลื่น  ธรรมชาติของคลื่น

เสียง สมบัติและปรากฏการณของเสียง มลพิษของเสียง สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ประโยชนและอันตรายจากคลื่น

แมเหล็กไฟฟา  โครงสรางอะตอม ปฏิกิริยานิวเคลียร ประโยชนและโทษจากพลังงานนิวเคลียรตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  

การคนพบกัมมันตภาพรังสี ชนิดและสมบัติของรังสี ประโยชนและโทษของกัมมันภาพรังสี      

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบคนขอมูล  การคิด  กระบวนการออกแบบการวิจัย  สื่อสารสิ่ง

ท่ีเรียนรู  อภิปราย  การแกปญหา  การใชทักษะชีวิต  กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ  และทดลอง  การใชเทคโนโลย ี

  เพ่ือเกิดความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการ เจตคติ และเห็นคุณคาของวิทยาศาสตร  

สามารถใชจิตวิทยาศาสตรในการเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล  การทดลอง การหาหลักฐานประจักษพยานในการ

อภิปรายลงขอสรุป  มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ สามารถนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได

อยางเหมาะสมดวยจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายและทดลองความสัมพันธระหวางการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเรงของการเคลื่อนท่ีในแนวตรง 

2. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนท่ีแบบโพเจกไทล แบบวงกลม และแบบฮารมอนิกอยางงาย 

3. อภิปรายผลการสืบคนและประโยชนเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล แบบวงกลม และแบบฮารมอนิกอยา

งาย 

4. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุในสนามโนมถวง และนำความรูไปใช

ประโยชน 

5. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเคลื่อนท่ีของอนุภาคในสนามไฟฟา และความรูไปใช

ประโยชน 

6. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการเคลื่อนท่ีของอนุภาคในสนามแมเหล็ก และนำความรูไปใช

ประโยชน 

7. วิเคราะหและอธิบายแรงนิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวางอนุภาคนิวเคลียส 

8. ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และอธิบายความสัมพันธระหวางอัตราเร็ว ความถ่ีและความยาวคลื่น 

9. อธิบายการเกิดคลื่นเสียง บีตสของเสียง ความเขมเสียง ระดับความเขมเสียง การไดยินเสียง คุณภาพเสียง และ  

นำความรูไปใชประโยชน 

10. อภิปรายผลการสืบคนขอมูลเก่ียวกับมลพิษทางเสียงท่ีมีตอสุขภาพของมนุษย และการเสนอวิธีปองกัน 

11. อธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา และนำเสนอผลการสืบคนขอมูลเก่ียวกับประโยชนและ

การปองกันอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
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12. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน ฟวชัน และความสัมพันธระหวางมวลกับพลังงาน 

13. สืบคนขอมูลเก่ียวกับพลังงานท่ีไดจากปฏิกิริยานิวเคลียรและผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

14. อภิปรายผลการสืบคนขอมูลเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียรและนำไปใชประโยชน 

15. อธิบายชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี 

16. อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอกวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดลอม การใชประโยชน ผลกระทบตอ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 

รวม 16 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30273  รายวิชา พ้ืนฐานภาษาไพทรอน1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1              จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 

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

ศึกษาหลักการโปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมภาษา และการพัฒนาการเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหา 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเขียนการเขียนโปรแกรม นำเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม 

เพ่ือใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเรียนรูดวยตนเอง คิดแกปญหา และรวมมือกันพัฒนาโปรแกรมหรือ

งานตามหลักการออกแบบโปรแกรมอยางมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ มีทักษะในการนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม

กับลักษณะงาน 

ผลการเรียนรู 

1. วิเคราะหและกำหนดแผนในการพัฒนาโปรแกรม 

2. เขาใจในโครงสราง หลักไวยากรณ และคำสั่งของภาษา 

3. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือแกไขปญหาตามท่ีตองการไดอยางมีผลสัมฤทธิ์รับผิดชอบ 

4. เขียนโปรแกรมภาษาข้ันพ้ืนฐาน 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

  รหัสวิชา ว30274  รายวิชา พ้ืนฐานภาษาไพทรอน 2     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

         ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 

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

ศึกษาหลักภาษาไพธอนเบื้องตน ตัวแปรภาษา การประมวลผลขอมูล โครงสรางทางเลือกโครงสรางการทำช้ำ ขอมูล

ลิสต ขอมูลตาราง ขอมูลแบบ ขอมูลแบบพจนานุกรมโครงสรางแบบหนวยยอย การรับเขา สงออก การตรวจสอบความ

ผิดพลาด การเขียนเชิงวัตถุการฝกปฏิบัติเขียนโปรแกรม 

ผลการเรียนรู 

1. สรางโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาไพทรอน 

2. ประยุกตใชชุดคําสั่งเพ่ือควบคุมการปอนคา Input การแสดงOutput 

3. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมเพ่ือแกไขปญหาตามท่ีตองการไดอยางมีผลสัมฤทธิ์รับผิดชอบ 

4. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษา Pythonและนำไปประยุกตใชในวิชาชีพตอไป 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30292  รายวิชา ปญญาประดิษฐ 1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1            จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 

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

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐในเรื่องของขอบเขตที่มาและเทคนิค การแทนความรอบรู โครงสราง

ความจา กลไกการหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบนาจะเปน เทคนิคการคนหา การวางแผนการเรียนรูของเครื ่อง การ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร และระบบผูเชี่ยวชาญ 

ผลการเรียนรู 

1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหา 

2. สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร 

3. ประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกปญหา 

4. มีความรูในแนวกวางเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเก่ียวของ 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเตมิ 

รหัสวิชา ว30293  รายวิชา ปญญาประดิษฐ 2      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2             จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 

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

ศึกษาและแนะนาเครื่องมือทางฮารดแวรและการใชงานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอรมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

ระบบตัวเลขและการจัดการขอมูลตลอดจนการใชงานขาพอรตอินพุตและเอาตพุตของไมโครคอนโทรเลอรมีทักษะในการใช

ไมโครคอนโทรเลอรขับสัญณาณเสียง ขับ LED ตัวเลข และตัวอักษร ขับมอเตอรแบบตางๆ เพ่ือพัฒนาทักษะในการเขียนและ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร และควบคุมการขับเคลื่อนหุนยนตเดินตามแสง และควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจน 

เดินตามเสนไปยังจุดตางๆในชองท่ีกำหนดได 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายเครื่องมือทางฮารดแวรและการใชงานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอรได 

2. มีความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบตัวเลขและการจัดการขอมูล 

3. มีทักษะการใชงานไมโครคอนโทรเลอร 

4. มีทักษะในการเขียนและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือควบคุมการขับเคลื่อนหุนยนต 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30294  รายวิชา การใชโปรแกรมจัดการสำนักงาน        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5     ภาคเรียนท่ี 1                              จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา  40  ช่ัวโมง 

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

              ศึกษาหลักการของตารางทำงาน  การคำนวณบนตารางทำงาน  รูปแบบของงานท่ีอยูบนตารางทำงาน   

การปอนขอมูล  การแกไขขอมูล การเก็บขอมูลลงแฟมขอมูล การเรียกขอมูลจากแฟมขอมูลมาดำเนินการ  การจัดรูปแบบ

ชิ้นงาน  การพิมพ  การสรางกราฟ  ฟงกชันการคำนวณ และฟงกชันการทำงานตาง ๆ   ศึกษาการใชโปรแกรมพิมพและการ

จัดการเอกสารในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับงานราชการ        

              ปฏิบัติการสรางงานบนตารางทำงาน  ปอนขอมูล  แกไขขอมูล เก็บขอมูลลงแฟมขอมูล เรียกขอมูลจาก

แฟมขอมูลมาดำเนินการ  จัดรูปแบบชิ้นงาน สรางกราฟ  ใชฟงกชันการคำนวณ และฟงกชันการทำงานตาง ๆ ประยุกต

ตารางทำงานในงานตาง ๆ การใชโปรแกรมการพิมพและการจัดการเอกสารในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับงาน

ราชการท่ีถูกหลักการใชงาน 

           เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับการใชโปรแกรมตารางทำงาน และโปรแกรมการจัดการเก่ียวกับการ

พิมพเอกสาร และสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานได โดยใชทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห ปรับปรุงประเมินผล 

เก่ียวกับงาน จนนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได เปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตองานท่ี

ทำ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเปนพ้ืนฐาน  ไดแก  ความขยัน  ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดออม มุงม่ัน และ

อดทน ใชพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธ ี

ผลการเรียนรู 

5. หลักการทำงานบนตารางการทำงาน การจัดการเก่ียวกับเอกสาร สามารถรวบรวมขอมูล วัตถุประสงคในการใช

โปรแกรม 

6. การใชคำสั่งตาง ๆ ท่ีใชในการคำนวณ การจัดการเอกสารท่ีถูกตองตามรูปแบบ ขอมูลท่ีจะทำ ตองมี 

ความนาเชื่อถือ  สามารถวิเคราะหขอมูลและผลกระทบจากการใหขาวสารท่ีผิด เพ่ือการใชงานอยางรูเทาทัน 

7. การใชฟงกชั่น การสรางแผนภูมิ การเชื่อมโยงขอมูลดานนอกตองมีความรับผิดชอบตอสังคม  ปฏิบัติตาม

กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบธรรม 

8. การประยุกตใชตารางการทำงาน การจัดการเอกสาร เพ่ือทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหและใหเหตุผล พรอมท้ัง

หาแนวทาการปรับปรุงแกไข และนำเสนอผลการแกปญหา 

 

รวม   4     ผลการเรียนรู    
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30295    รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2                   จำนวน 1.0 หนวยกิต     เวลา 40 ช่ัวโมง  

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

  ศึกษา ความรูเบื้องตนในภาษา HTML การเขียนโปรแกรมดวย PHP คำสั่ง และรูปแบบคำสั่งตางๆ ฟงกชันของ PHP 

การรับขอมูลจากผู ใช การใชคำสั่ง SQL การเขียน PHP เพื่อติดตอฐานขอมูล MY SQL การเขียน เว็บดวย โปรแกรม 

Dreamweaver โดยใชภาษา Html และ PHP ประยุกตใชงานรวมกับฐานขอมูล เพ่ือสงคา เก็บรวบรวม คำนวณและสรุปผล 

และเรียกใชขอมูลในฐานขอมูล รักษาความปลอดภัยของขอมูล ประยุกตฐานขอมูลในงานตางๆ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ 

มีทักษะในการจัดการแฟมขอมูล และฐานขอมูลเบื้องตน สามารถเขียนโปรแกรมบนเว็บไซตและเชื่อมตอฐานขอมูลเบื้องตน

ได ในการศึกษาและการทำงานผูเรียนจะตองไดรับการฝกฝนตามกระบวนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนทำงานบนพื้นฐานของ

ความรู ความเขาใจใน ความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของ Web Application และฐานขอมูล ฝกฝนใหผูเรียนคิด

ออกแบบวิธีการ และขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ จัดการเทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝงนิสัยรักทำงานและปฏิบัติไดดวย

ตนเอง  

 

ผลการเรียนรู  

1. เขาใจพ้ืนฐานและหลักการทำงานของเว็บแอปพลิเคชั่น  

2. มีความรูความเขาใจใน คุณลักษณะ และการทำงานของภาษา HTML ภาษาสคริปต PHP  

3. รูและเขาใจหลักการทำงาน วางแผนลำดับข้ันการทำงานได 

4. มีทักษะการใชกลุมคำสั่งแบบมีเง่ือนไขและกลุมคำสั่งแบบวนรอบ 

5. เขาใจหลักการทำงาน และคำสั่งในฐานขอมูล MySQL 

6.  มีทักษะในการใชงานคำสั่ง PHP เขียนคำสั่งจัดการเก่ียวกับไฟลและขอมูลได 

 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30285  รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 1    จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

ศึกษา  วิเคราะห  บอก  อธิบาย  นำเสนอ  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน วิเคราะหประเภทและขอบเขตการวิจัยทาง

การศึกษา  การสรางเครื่องมือ  สถิติพ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะหขอมูล  ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล  เขียนรายงานการวิจัย   

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบคนขอมูล  การคิด  กระบวนการออกแบบการวิจัย      สื่อสารสิ่งท่ี

เรียนรู  อภิปราย  การแกปญหา  การใชทักษะชีวิต  กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ  และทดลอง  การใชเทคโนโลยี 

          เพ่ือใหเกิดจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย  มีความสามารถใน    การตัดสินใจ 

เห็นคุณคาของงานวิจัย 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายข้ันตอนของระเบียบวิธีวิจัย 

2. สืบคนขอมูล  และวิเคราะหงานวิจัยทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

3. เขียนและนำเสนอเคาโครงงานวิจัยของตนเองในสาขาท่ีสนใจ 

รวม 3 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30286  รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2               จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

ศึกษา  วิเคราะห  ยกตัวอยาง  เขียนรายงานและนำเสนอ  ความหมายและประเภทของโครงงาน

วิทยาศาสตร  ข้ันตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร  ระบุปญหาระบุปญหาและหัวเรื่องในการทำโครงงานวิทยาศาสตร   

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบคนขอมูล  การคิด  กระบวนการออกแบบ  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  

อภิปราย  การแกปญหา  การใชทักษะชีวิต  กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ  ทดลอง  การใชเทคโนโลยี 

          เพ่ือใหเกิดจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรมีความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณคาของโครงงานวิทยาศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูลเก่ียวกับความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตรและทำกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ท่ี

เก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตรประเภทตางๆ 

2. สืบคนขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร 

3. ดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตรตามแผนปฏิบัติงาน 

4. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร 

5. เสนอผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตรในโรงเรียนหรือชุมชน 

รวม 5 ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 30245 รายวิชา ชีววิทยา 5   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรยีนท่ี 1         จำนวน 1.5 หนวยกิต   เวลา 60 ช่ัวโมง 

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

ศึกษา สืบคน บอก อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางโครงสราง และหนาท่ีของระบบประสาทของ 

ไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน กุง หอย แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง โครงสรางและหนาท่ีของเซลลประสาท การ

เปลี่ยนแปลงของศักยไฟฟาท่ีเยื่อหุมเซลลของเซลลประสาท และกลไกการถายทอดกระแสประสาท โครงสรางของระบบ

ประสาทสวนกลางและระบบประสาทรอบนอก โครงสรางและหนาท่ีของ สวนตางๆ ในสมองสวนหนา สมองสวนกลาง สมอง

สวนหลัง และไขสันหลัง การทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสรางและหนาท่ีของ ตา หู 

จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย โรคตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ แนวทางในการ ดูแลปองกัน และรักษา การหาตำแหนงของจุดบอด 

โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง โครงสราง และหนาท่ีของอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีของแมงกะพรุน 

หมึก ดาวทะเล ไสเดือนดิน แมลง ปลา และนก โครงสรางและหนาท่ีของกระดูกและกลามเนื้อท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนไหว

และการเคลื่อนท่ีของมนุษย การทำงานของขอตอชนิดตาง ๆ และการทำงานของกลามเนื้อโครงรางท่ีเก่ียวของกับการ

เคลื่อนไหวและการเคลื่อนท่ีของมนุษย หนาท่ีของฮอรโมนจากตอมไรทอและเนื้อเยื่อท่ีสรางฮอรโมน การสืบพันธุแบบไม

อาศัยเพศและการสืบพันธุแบบอาศัยเพศในสัตว โครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและระบบสืบพันธุ

เพศหญิง กระบวนการสรางสเปรม กระบวนการสรางเซลลไขและการปฏิสนธิในมนุษย การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ และ

ระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก และมนุษย พฤติกรรมท่ีเปนมาแตกำเนิด และพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูของสัตว 

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับ วิวัฒนาการของระบบประสาท และการสื่อสารระหวางสัตวท่ีทำใหสัตวแสดงพฤติกรรม 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการเขียน การสื่อสาร การแกปญหา  

การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และความรับผิดชอบประจำวัน 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสราง และหนาท่ีของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน 

กุง หอย แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง  

2. อธิบายเก่ียวกับโครงสรางและหนาท่ีของเซลลประสาท  

3. อธิบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของศักยไฟฟา ท่ีเยื่อหุมเซลลของเซลลประสาท และกลไกการถายทอดกระแส

ประสาท 

4. อธิบาย และสรปุเก่ียวกับโครงสรางของระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทรอบนอก  

5. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของสวนตาง ๆ ในสมองสวนหนา สมองสวนกลาง สมองสวนหลัง และ

ไขสันหลัง  

6. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางการทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัต

โนวัต ิ

7. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของ ตา หู จมูก ลิน้ และผิวหนังของมนุษย ยกตัวอยางโรคตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ และบอกแนวทางในการ ดูแลปองกัน และรักษา  
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8. สังเกต และอธิบายการหาตำแหนงของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 

9. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสราง และหนาท่ีของอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีของ

แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไสเดือนดิน แมลง ปลา และนก 

10. สืบคนขอมูล และอธิบายโครงสรางและหนาท่ีของกระดูกและกลามเนื้อท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนไหวและการ

เคลื่อนท่ีของมนุษย  

11. สังเกต และอธิบายการทำงานของขอตอชนิดตาง ๆ และการทำงานของกลามเนื้อโครงรางท่ีเก่ียวของกับการ

เคลื่อนไหวและการเคลื่อนท่ีของมนุษย 

12. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหนาท่ีของฮอรโมนจากตอมไรทอและเนื้อเยื่อท่ีสรางฮอรโมน 

13. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยาง การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและการสืบพันธุแบบอาศัยเพศในสัตว 

14. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและระบบสืบพันธุเพศหญิง  

15. อธิบายกระบวนการสรางสเปรม กระบวนการสรางเซลลไขและการปฏิสนธใินมนุษย 

16. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ และระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก และมนุษย 

17. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางพฤติกรรมท่ีเปนมาแตกำเนิด และพฤติกรรมท่ีเกิดจากการ

เรียนรูของสัตว  

18. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยาง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท  

19. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยาง การสื่อสารระหวางสัตวท่ีทำใหสัตวแสดงพฤติกรรม 

รวม   19   ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30246  รายวิชา ชีววิทยา 6    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2           จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

ศึกษา สืบคน อธิบาย อภิปราย วิเคราะห เปรียบเทียบ และยกตัวอยางความสำคัญของความ 

หลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวางความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปชีส และความ

หลากหลายของระบบนิเวศ การเกิดเซลลเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว ลักษณะสำคัญ

สิ่งมีชีวิตกลุมแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุมโพรทิสต สิ่งมีชีวิตกลุมพืช สิ่งมีชีวิตกลุมฟงไจ และสิ่งมีชีวิตกลุมสัตว การจำแนก

สิ่งมีชีวิต จากหมวดหมูใหญจนถึงหมวดหมูยอย และวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตรในลำดับข้ันสปชีส สรางไดโคโทมัสคียในการ

ระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอยางท่ีกำหนดออกเปนหมวดหมู กระบวนการถายทอดพลังงานในระบบนเิวศ การเกิดไบโอแมกนิฟเคชัน 

และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟเคชัน วัฏจกัรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส ลักษณะ

ของไบโอมท่ีกระจายอยูตามเขตภูมิศาสตรตาง ๆ บนโลก การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิ และการเปลี่ยนแปลงแทนท่ี

แบบทุติยภูมิ ลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด การเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพ่ิมของ

ประชากรแบบลอจิสติก ปจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร ปญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ ปญหา

มลพิษทางอากาศ ปญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน ปญหาการทำลายปาไม ปญหาสัตวปามีจำนวนลดลง และผลกระทบท่ีมีตอ

มนุษยและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเสนอแนวทางการแกไขปญหา 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา  

การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ ความกระตือรือรน และความรับผิดชอบประจำวัน 

 

ผลการเรียนรู 

1. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวางความหลากหลายทาง

พันธุกรรม ความหลากหลายของสปชีส และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

 2. อธิบายการเกิดเซลลเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว 

 3. อธิบายลักษณะสำคัญ และยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตกลุมแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุมโพรทิสต สิ่งมีชีวิตกลุมพืช สิ่งมีชีวิต

กลุมฟงไจ และสิ่งมีชีวิตกลุมสัตว 

 4. อธิบาย และยกตัวอยางการจำแนกสิ่งมีชีวิต จากหมวดหมูใหญจนถึงหมวดหมูยอย และวิธีการเขียนชื่อ

วิทยาศาสตรในลำดับข้ันสปชีส 

 5. สรางไดโคโทมัสคียในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอยางท่ีกำหนดออกเปนหมวดหมู 

 6. วิเคราะห อธิบาย และยกตัวอยางกระบวนการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

 7. อธิบาย ยกตัวอยางการเกิดไบโอแมกนิฟเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟเคชัน 

 8. สืบคนขอมูล และเขียนแผนภาพ เพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 

 9. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง และอธิบายลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยูตามเขตภูมิศาสตรตาง ๆ บนโลก 
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 10. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิ และ การเปลี่ยนแปลง

แทนท่ีแบบทุติยภูมิ 

 11. สืบคนขอมูล อธิบาย ยกตัวอยาง และสรุปเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด 

 12. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพ่ิมของ

ประชากรแบบลอจิสติก 

 13. อธิบาย และยกตัวอยางปจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร 

 14. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำและการแกไขปญหา 

 15. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเสนอ

แนวทางการแกไขปญหา 

 16. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม รวมท้ัง

เสนอแนวทางการแกไขปญหา 

 17. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหา ผลกระทบท่ีเกิดจากการทำลายปาไม รวมท้ังเสนอแนวทางในการปองกัน

การทำลายปาไมและการอนุรักษปาไม 

 18. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหา ผลกระทบท่ีทำใหสัตวปามีจำนวนลดลง และแนวทางในการอนุรักษสัตวปา 

รวม   18   ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว 30247 รายวิชา ชีววิทยา PAT2  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรยีนท่ี 1                    จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง    

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

ศึกษา สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ โครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ในสัตวและคน ไดแกระบบยอย

อาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบภูมิคุมกัน ระบบสืบพันธุ  การเคลื่อนท่ี สาร

พันธุกรรม การแบงเซลล การถายทอดทางพันธุกรรม ความผิดปกติท่ีเก่ียวของกับพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม โครงสราง

และหนาท่ีสวนประกอบภายในและภายนอกของพืช กระบวนการ  ตาง ๆ ท่ีพบในพืช การสืบพันธุของพืช ประโยชนของพืช 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการเขียน การสื่อสาร การแกปญหา  

การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 

เพ่ือเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ และความรับผิดชอบประจำวัน 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสราง และหนาท่ีของกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวและคน 

2. สืบคนขอมูลและอธิบาย การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

3. สืบคนขอมูล อธบิาย และเปรียบเทียบโครงสราง และหนาท่ีของกายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช 

4. สืบคนขอมูลและอธิบาย ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รวม   4   ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30225  รายวิชา เคมี 5   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6     ภาคเรียนท่ี 1    จำนวน 1.5 หนวยกิต     เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

เพ่ือนำเสนอ วิเคราะห ระบุ เรียกชื่อ วิเคราะห เปรียบเทียบ อธิบาย ทดสอบ นำเสนอ พันธะของคารบอน การ

เขียนสูตรโครงสรางลิวอิส  สูตรโครงสรางแบบยอ  และสูตรโครงสรางแบบเสนของสารประกอบอินทรีย หมูฟงกชัน 

สารประกอบไฮโดรคารบอน ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร  ประเภทของพลาสติกและ

ผลิตภํณฑยาง  การปรับเปลี่ยนโครงสรางและการสังเคราะหพอลิเมอร ผลกระทบจากการใชและการกำจัดผลิตภัณฑพอลิ

เมอรและแนวทางแกไข 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สืบคนขอมูล เขียนสูตรโครงสราง เขียนไอโซเมอร เขียนผลิตภัณฑ เขียน

สมการเคมี สืบคนขอมูล การแกปญหา การคิด การสื่อสาร การใชทักษะชีวิต การใชเทคโนโลยี  

เพ่ือใหเกิดการตั้งใจฟง ความกระตือรือรน ความเอาใจใส ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ การใหความรวมมือ การ

มีทัศนคติ การแสดงความสนใจ การรวมกิจกรรม นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  

และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางสารประกอบอินทรียท่ีมีพันธะเดี่ยว  พันธะคูหรือพันธะสามท่ีพบใน 

ชีวิตประจำวัน 

2. เขียนสูตรโครงสรางลิวอิส  สูตรโครงสรางแบบยอ  และสูตรโครงสรางแบบเสนของสารประกอบอินทรีย 

3. วิเคราะหโครงสรางและระบุประเภทของสารประกอบอินทรียจากหมูฟงกชัน 

4. เขียนสูตรโครงสรางและเรียกชื่อสารประกอบอินทรียประเภทตางๆท่ีมีหมูฟงกชันไมเกิน  1  หมู ตามระบบ IUPAC 

5. เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบอินทรียประเภทตางๆ 

6. วิเคราะหและเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรียท่ีมีหมูฟงกชัน  ขนาดโมเลกุล  หรือ

โครงสรางตางกัน 

7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอนและเขียนผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาการเผาไหม  ปฏิกิริยากับโบรมีน  

หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต 

8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน  ปฏิกิริยาการสังเคราะหเอไมด  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส

และปฏิกิริยาสะปอนฟเคชัน 

9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส  และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน 

10. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางการนำสารประกอบอินทรียไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม 

11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรจากโครงสรางของมอนอเมอรหรือพอลิเมอร 

12. วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร  รวมท้ังการนำไปใชประโยชน 

 

 

13. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภํณฑยาง  รวมท้ังการนำไปใชประโยชน 



155 
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14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสรางและการสังเคราะหพอลิเมอรท่ีมีตอสมบัติของพอลิเมอร 

15. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางผลกระทบจากการใชและการกำจัดผลิตภัณฑพอลิเมอรและ  แนวทางแกไข 

 

รวม 15 ผลการเรียนรู    
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30226  รายวิชา เคมี 6       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

       ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี 2       จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

ศึกษา  วิเคราะห  เขียน  และนำเสนอ  แนวทางการแกปญหาจากสถานการณ ในชีวิตประจำวัน  การประกอบ

อาชีพหรืออุตสาหกรรม  บูรณาการความรูทางเคมีรวมกับสาขาวิชาอ่ืนหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  นำเสนอ

ผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเขารวมการสัมมนา  การประชุมวิชาการในประเด็นสำคัญทางเคมี 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบคนขอมูล  การคิด  กระบวนการออกแบบ  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  

อภิปราย  การแกปญหา  การใชทักษะชีวิต  กระบวนการสำรวจ ตรวจสอบ  ทดลอง  การใชเทคโนโลย ี

          เพ่ือใหเกิดจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร 

 มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณคาของผลงานและสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 

 

ผลการเรียนรู 

1. กำหนดปญหาและนำเสนอแนวทางการแกปญหาโดยใชความรูทางเคมีจากสถานการณท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจำวัน  การประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรม 

2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมีรวมกับสาขาวิชาอ่ืน  รวมท้ังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  โดยเนนการคิดวิเคราะห  การแกปญหาและความคิดสรางสรรค  เพ่ือ

แกปญหาในสถานการณหรือประเด็นท่ีสนใจ 

3. นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานท่ีไดจากการแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นท่ีสนใจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการเขารวมการสัมมนาการเขารวมประชุมวิชาการ  หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐในงาน

นิทรรศการ 

รวม 4 ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รายวิชา เคมีPAT2     รหัสวิชา ว30227     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1            จำนวน  1.0 หนวยกิต  เวลา  40  ช่ัวโมง   

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

เพ่ือวิเคราะห  เขียน ระบุ อธิบาย คำนวณ เปรียบเทียบ นำเสนอ ตารางธาตุ โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ 

พันธะเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของแข็ง ของเหลว แกส สมดุลเคมี กรดเบส ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี ธาตุและสารประกอบอ

นินทรียในอุตสาหกรรม ซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑปโตรเลียม สารชีวโมเลกุล เคมีอินทรีย 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การเขียนสมการเคมี การเขียนปฏิกิริยา การทดลอง การสืบคนขอมูล  การดุล

สมการ  การคิด การสื่อสาร การแกปญหา การใชเทคโนโลยี การใชทักษะชีวิต 

เพื่อใหเกิดการตั้งใจฟง ความกระตือรือรน การแสดงความสนใจ ความเอาใจใส ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ 

การรวมกิจกรรม การปฏิบัติตนเปนประจำสม่ำเสมอ การเห็นความสำคัญ การใหความรวมมือ ความอดทน  อดกลั้น การ

ปฏิบัติงานตรงเวลา นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

1. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบตารางธาตุระบุชนิดของผลึก 

2. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบโครงสรางอะตอม 

3. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบปริมาณสารสมัพันธ   

4. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบพันธะเคมี 

5. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

6. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบของแข็ง ของเหลว แกส 

7. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบสมดุลเคมี 

8. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบกรดเบส 

9. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบปฏิกิริยาไฟฟาเคมี 

10. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบธาตุและสารประกอบอนินทรียในอุตสาหกรรม 

11. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑปโตรเลียม 

12. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบสารชีวโมเลกุล 

13. วิเคราะหหาคำตอบแนวขอสอบเคมีอินทรีย 

รวม   13   ผลการเรียนรู  
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30228 รายวิชา เคมี PAT 3     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2                  จำนวน 1.0 หนวยกิต        จำนวน 40 ช่ัวโมง 

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

ศึกษาวิเคราะหสำรวจตรวจสอบ อธิบาย สืบคนขอมูล อภิปราย สังเกต นำเสนอ เปรียบเทียบ ระบุ เขียน   และ

ทดลอง การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาและทดลองเก่ียวกับชนิดของ

พันธะเคมีจากการนำไฟฟาของสารบางชนิด ศึกษาการเกิดพันธะและสมบัติบางประการของสารโคเวเลนต  สารประกอบไอ

ออนิกและโลหะ การเรียกชื่อและโครงสรางสารประกอบโคเวเลนต สมบัติบางประการของสารโคเวเลนต การเกิดพันธะไอออ

นิก โครงสรางของสารประกอบไอออนิก การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก สมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก 

พันธะโลหะ มวลรอยละจากสูตร อัตราสวนจำนวนโมลของสารตั้งตนท่ีทำปฏิกิริยาพอดีกัน สมบัติของระบบปดและระบบเปด 

ปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเปนไปตามกฎทรงมวลกฎสัดสวนคงท่ี ปริมาตรของแกสในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย-ลูสแซก

และกฎของอาโวกาโดร ความสัมพันธระหวางปริมาณของสารในสมการเคมี สมดุลเคมีในปฏิกิริยา ความสัมพันธระหวาง

ความเขมขนของสารตาง ๆ ณ ภาวะสมดุล คาคงที่สมดุลกับสมการเคมี ผลของความเขมขน ความดัน อุณหภูมิตอภาวะ

สมดุลและคาคงที ่สมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอและการนำหลักของเลอชาเตอลิเอไปใชในกระบวนการอุตสาหกรรม

กระบวนการตางๆ ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม การแตกตัวเปนไอออนของน้ำ คาคงท่ีการแตกตัวของน้ำ pH ของสารละลาย 

สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแสดลอม การไทเทรตสารละลายกรด-เบส หลักการเลือกใชอินดิเค

เตอรสำหรับไทเทรตกรด-เบส 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการนำเสนอในการสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการ 

สื่อสาร การคิด การเขียน การแกปญหา การใชทักษะชีวิต การสรุป การคำนวณ ดุลสมการ สำรวจตรวจสอบ          การ

สืบคนขอมูล และการอภิปราย  

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู   ไป

ใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู  

1. เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในออรบิทัลเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ รวมทั้งสามารถระบุเลขหมู เลขคาบและ

กลุมของธาตุในตารางธาตุ 

2. อธิบายแนวคิดของนักวิทยาศาสตรในยุคตางๆ เกี่ยวกับการจัดแบงธาตุเปนหมวดหมูจนไดเปนตารางธาตุ พรอม

ท้ังระบุปญหาของการจัดหมวดหมูธาตุ 

3. สรุปแนวโนมสมบัติตาง ๆ ของธาตุตามหมูและคาบ ในเรื่องเก่ียวกับขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลังงาน     ไอออ

ไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลวและจุดเดือด  

4. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนตและระบุชนิดของพันธะโคเวเลนตในโมเลกุล 

5. อธิบายการเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต 

6. เปรียบเทียบสมบัติท่ีแตกตางกันของสารโคเวเลนต ประเภทโมเลกุลไมมีข้ัว โมเลกุลมีข้ัวและ 

โครงผลึกรางตาขาย 
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7. อธิบายการเขียนสตูรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 

8. อธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก และสมบัติบางประการของสารประกอบไอออ

นิก 

9. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและใชความรูเรื่องพันธะโลหะอธิบายสมบัติของโลหะ 

10. อธิบายและคำนวณหามวลเปนรอยละของธาตุ องคประกอบจากสูตรท่ีกำหนดให 

11. อธิบายคำนวณหาอัตราสวนโดยมวลของธาตุท่ีรวมตัวกันเปนสารประกอบตามกฎสัดสวนคงท่ี 

12. อธิบายและสรุปขอความของกฎเกย–ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร รวมท้ังสามารถใชกฎท้ังสองคำนวณหาปริมาตร

ของแกสท่ีเก่ียวของในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแกส 

13. อธิบายและคำนวณหาจำนวนโมลมวลของสารปริมาตรของแกสท่ี STP หรือจำนวนอนุภาคของสารจากสมการ

เคมี 

14. อธิบายและเขียนความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารตั้งตนกับผลิตภัณฑ ณ ภาวะสมดุล 

15. อธิบายและคำนวณคาคงท่ีสมดุลและความเขมขนของสารตาง ๆ ณ ภาวะสมดุล 

16. ระบุปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุลของระบบ พรอมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบ

ถูกรบกวน 

17. อธิบายการปรับตัวของระบบเพื่อเขาสูภาวะสมดุลโดยใชหลักของเลอชาเตอลิเอ รวมทั้งการเลือกภาวะท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหไดผลิตภัณฑสูงในอุตสาหกรรม 

18. อธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรือเบสละลายในน้ำ พรอมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ทำใหสารละลายแสดง

สมบัติเปนกรดหรือเบส 

19. ระบุโมเลกุลหรือไอออนท่ีเปนคูกรด–เบสในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด–เบส เบรินสเตด–ลาวรี 

20. อธิบายความสำคัญของ pH หรือความเปนกรด – เบสของสารละลายในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

21. อธิบายวิธีการไทเทรต การเลือกใชอินดิเคเตอรที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด – เบส ตลอดจนคำนวณหาความ

เขมขนของสารละลายจากการไทเทรต 

 

รวม 21 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30205              รายวิชา ฟสิกส 5    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี 1                 จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

 ศึกษาสังเกต  สืบคน  อธิบาย  คำนวณและทดลอง แมเหล็กไฟฟาสนามแมเหล็ก  ฟลักซแมเหล็ก  สนามแมเหลก็ท่ี

เกิดจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนำเสนตรงและโซลินอยด  แรงแมเหล็กที่กระทำติออนุภาคที ่มีประจุไฟฟาเคลื่อนที ่ใน

สนามแมเหล็ก  แรงแมเหล็กที่กระทำตอเสนลวดที่มีกระแสไฟฟาผานและวางในสนามแมเหล็ก รัศมีความโคงของการ

เคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแมเหล็ก  แรงระหวางเสนลวดตัวนำคูขนานที่มีกระแสไฟฟาผานหลักการทำงาน

ของแกลแวนอมิเตอรและมอเตอรไฟฟากระแสตรง  การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ  กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย ไฟฟา

กระแสสลับความตางศักยอารเอ็มเอส  กระแสไฟฟาอารเอ็มเอส  หลักการทำงานและประโยชนของเครื่องกำเนิดไฟฟา

กระแสสลับ 3 เฟส  การแปลงอีเอ็มเอฟของหมอแปลง  คลื ่นแมเหล็กไฟฟา การเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่น

แมเหล็กไฟฟาแสงไมโพลาไรส แสงโพลาไรสเชิงเสนและแผนโพลารอยดการนำคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความถี่ตางๆ  

ไปประยุกตใช     การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงผานสารสนเทศ  การเปรียบเทียบการสื่อสารดวยสัญญาณ

แอนาลอกกับสัญญาณดิจิทัล 

 โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รูจักใชวิธีการสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูลมาอภิปรายและทดลอง

ดวยวิธีท่ีหลากหลายในการแกปญหา ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม ใชภาษาและสัญลักษณใน

การสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรไปใชในการเรียนรูสิ่งตางๆและใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

 เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีวินัย มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย มีความมุงม่ัน  

สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  ในการทำงานและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร  คุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได 

 

ผลการเรียนรู 

 1.  สังเกตและอธิบายเสนสนาม แมเหล็ก  อธิบายและคำนวณฟลักซแมเหล็กในบริเวณท่ีกำหนด รวมท้ังสังเกต และ

อธิบายสนามแมเหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนำเสนตรงและโซเลนอยด 

2.  อธิบายและคำนวณแรงแมเหล็กที่กระทำตออนุภาคที่มีประจุไฟฟาเคลื่อนที่ในสนามแมเหล็ก  แรงแมเหล็กท่ี 

กระทำตอเสนลวดท่ีมีกระแสไฟฟาผานและวางในสนามแมเหล็ก รัศมีความโคงของการเคลื่อนท่ีเม่ือประจุเคลื่อนท่ีตั้งฉากกับ

สนามแมเหล็ก   รวมท้ังอธิบายแรงระหวางเสนลวดตัวนำคูขนานท่ีมีกระแสไฟฟาผาน 

 3.  อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอรและมอเตอรไฟฟากระแสตรง  รวมท้ังคำนวณ ปริมาณตางๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 4.  สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ  กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดยและคำนวณปริมาณตางๆ  ท่ี

เก่ียวของรวมท้ังนำความรูเรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของเครื่องใชไฟฟา 

 5.  อธิบายและคำนวณความตางศักยอารเอ็มเอสและกระแสไฟฟาอารเอ็มเอส 
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 6.  อธิบายหลักการทำงานและประโยชนของเครื่องกำเนิดไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส  การแปลงอีเอ็มเอฟของหมอ

แปลงและคำนวณปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 7.  อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแมเหล็กไฟฟา   แสงไมโพลาไรส  แสงโพลาไรสเชิงเสนและแผนโพลา

รอยด  รวมท้ังอธิบายการนำคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความถ่ีตางๆ ไปประยุกตใชและหลักการ     

ทำงานของอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

 8.  สืบคนและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงผานสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสาร

ดวยสัญญาณแอนาลอกกับสัญญาณดิจิทัล 

รวม 8 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30206  รายวิชา ฟสิกส 6    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 2                 จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60  ช่ัวโมง 

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

 ศึกษา  สังเกต  สืบคน  อธิบาย  คำนวณและทดลอง  ความรอนท่ีทำใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความรอนท่ีทำใหสสาร

เปลี่ยนสถานะ  ความรอนท่ีเกิดจากการถายโอน  กฎการอนุรักษพลังงาน        สภาพยืดหยุนและลักษณะการยืดและ

หดตัวของวัสดุท่ีเปนแทง  ความเคนตามยาวความเครียดตามยาวและมอดูลัสของยัง  ความดันเกจ  ความดันสัมบูรณ  ความ

ดันบรรยากาศ  หลักการทำงานของแมนอมิเตอร  บารอมิเตอร  เครื่องอัดไฮดรอลิกแรงพยุงจากของไหลความตึงผิว  แรง

หนืด  สมบัติของของไหลอุดมคติ  สมการความตอเนื่อง  สมการแบรนูลลี  กฎของแกสอุดมคติแบบจำลองของแกสอุดมคติ  

ทฤษฎีจลนของแกส  และอัตราเร็วอารเอ็มเอสของโมเลกุลของแก็สงานที่ทำโดยแก็สในภาชนะปดโดยความดันคงตัว  

ความสัมพันธ   ระหวางความรอน  พลังงานภายในระบบและงาน  สมมติฐานของพลังค  ทฤษฎีอะตอมของโบร การเกิดเสน

สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก  พลังงานโฟตอนพลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอน  ฟงกชันงาน

ของโลหะทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค ความยาวคลื่นเดอบรอยล  กัมมันตภาพรังสีและความแตกตางของรังสีแอลฟา บีตา

และแกมมานิวเคลียสกัมมันตรังสี  จำนวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที ่เหลือจากการสลายและครึ ่งชีวิตแรงนิวเคลียร  

เสถียรภาพของนิวเคลียส  พลังงานยึดเหนี่ยว  ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชันและฟวชัน  ประโยชนของพลังงานนิวเคลียรและรังสี  

การคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาค  แบบจำลองมาตรฐาน   

 โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  รูจักใชวิธีการสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูลมาอภิปรายและทดลอง

ดวยวิธีท่ีหลากหลายในการแกปญหา  ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณ

ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการนำเสนอ   ไดอยางถูกตองและชัดเจน  สามารถเชื่อมโยงความรู  หลักการ  

กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช  ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

 เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย    มีความมุงม่ัน  

สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  ในการทำงานและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน       มีจิตวิทยาศาสตร  คุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได   

 

ผลการเรียนรู 

 1.  อธิบายและคำนวณความรอนท่ีทำใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ  ความรอนท่ีทำใหสสารเปลี่ยนสถานะและ ความรอน

ท่ีเกิดจากการถายโอนตามกฎการอนุรักษพลังงาน 

 2.  อธิบายสภาพยืดหยุนและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เปนแทง  เมื่อถูกกระทำดวยแรงคาตางๆ รวมท้ัง 

ทดลอง  อธิบายและคำนวณความเคนตามยาวความเครียดตามยาว  และมอดูลัสของยัง  และนำความรูเรื่อง สภาพยืดหยุน

ไปใชในชีวิตประจำวัน 

 3.  อธิบายและคำนวณ  ความดันเกจ  ความดันสัมบูรณและความดันบรรยากาศ  รวมท้ังอธิบายหลักการทำงานของ

แมนอมิเตอร  บารอมิเตอร  และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

 

 4.  ทดลอง  อธิบาย  และคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
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 5.  ทดลอง  อธิบาย  และคำนวณความตึงผิวของของเหลว  รวมท้ังสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว 

 6.  อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ  สมการความตอเนื่องและสมการแบรนูลลี  รวมทั้งคำนวณปริมาณตางๆ ท่ี

เก่ียวของและนำความรูเก่ียวกับสมการความตอเนื่องและสมการแบรนูลลี ไปอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณตางๆ 

 7.  อธิบายกฎของแกสอุดมคติและคำนวณปริมาณตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 

 8.  อธิบายแบบจำลองของแกสอุดมคติ  ทฤษฎีจลนของแกส  และอัตราเร็วอารเอ็มเอสของโมเลกุลของแก็สรวมท้ัง

คำนวณปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 9.  อธิบายและคำนวณงานที่ทำโดยแก็สในภาชนะปดโดยความดันคงตัว  และอธิบายความสัมพันธ   ระหวางความ

รอน  พลังงานภายในระบบและงานรวมท้ังคำนวณปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ  และนำความรูเรื่อง    

พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทำงานของเครือ่งใชในชีวิตประจำวัน 

10. อธิบายสมมติฐานของพลังค  ทฤษฎีอะตอมของโบร และการเกิดเสนสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน  รวมท้ัง 

คำนวณปริมาณตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 

 11. อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงานโฟตอน  พลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอนและฟงกชัน

งานของโลหะ 

 12. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมท้ังอธิบายและคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล 

 13. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกตางของรังสีแอลฟา  บีตา  และแกมมา 

 14. อธิบายและคำนวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี  รวมท้ังทดลอง อธิบายและคำนวณจำนวนนิวเคลียส

กัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต 

 15. อธิบายแรงนิวเคลียร   เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว  รวมทั้งคำนวณปริมาณตางๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 16. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชันและฟวชัน  รวมท้ังคำนวณพลังงานนิวเคลียร 

รวม  16  ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ว 30208      รายวิชา  ฟสิกส PAT 2      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรยีนท่ี 2          จำนวน  1.0  หนวยกิต     เวลา  40  ช่ัวโมง 

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

 ศึกษา  สืบคน  วิเคราะหและคำนวณ  ในสาระตอไปนี้ 

 กลศาสตร  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ  แรง  กฎการเคลื่อนที่  สมดุลกล   การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล  

การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  งาน  กำลัง พลังงานกล  กฎการอนุรักษพลังงานกล  โมเมนตัม  การดล     

 คล่ืน  แสง  เสียง  การเคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิกอยางงาย  การสั่นพอง  ความสัมพันธระหวางอัตราเร็ว  ความถ่ี  และ

ความยาวคลื่น  หลักการของฮอยเกนส  สมบัติของคลื่น  การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู             การเลี้ยวเบนของแสง

ผานสลิตเดี่ยวและเกรตติง  การสะทอนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพจากเลนสและกระจกเงาทรงกลม  การเคลื่อนท่ี

และอัตราเร็วของเสียง  ความเขมเสียง  คลื่นนิ่ง  การสั่นพองของอากาศในทอ  บีต  ปรากฏการณดอปเพลอร   

 ไฟฟา  แมเหล็ก  กฎของคูลอมบ  สนามไฟฟา  ศักยไฟฟา  ตัวเก็บประจุ  สภาพตานทานไฟฟา                 

กฎของโอหม  การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง  พลังงานในวงจรไฟฟากระแสตรง  แรงแมเหล็กไฟฟาที่กระทำตอประจุ

ไฟฟาและกระแสไฟฟาในเสนลวด  กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย  ไฟฟากระแสสลับ         

 พลังงานความรอน  ของแข็ง  ของไหล  แกส  ความรอนจำเพาะของสาร  ความรอนแฝงจำเพาะของสาร  

พลังงานความรอน  มอดุลัสของยัง  ความดันของของเหลว  กฎของพาสคัล  แรงพยุง       สมการแบรนูลลี  กฎของแกส

อุดมคติ  ทฤษฎีจลนของแกส  พลังงานภายในระบบ      

 ฟสิกสอะตอม  ฟสิกสนิวเคลียร  สมมติฐานของพลังค  ทฤษฎีอะตอมของโบว  ความยาวคลื่น   ของรังสีเอกซ  การ

เกิดเสนสเปกตรัม  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก  ความยาวคลื่นเดอบรอยล  กัมมันตภาพรังสี  ครึ่งชีวิตของธาตุ  แรง

นิวเคลียร  พลังงานยึดเหนี่ยว  สมการปฏิกิริยานิวเคลียร     

 โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  รูจักใชวิธีการสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนการวิเคราะหขอมูลและคำนวณ

โจทยปญหาดวยวิธีที่หลากหลาย  ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณใน

การสื่อสาร  การสื่อความหมายและการนำเสนอ     ไดอยางถูกตองและชัดเจน  สามารถเชื ่อมโยงความรู   หลักการ  

กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช   ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

 เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซ่ือสัตย     มีความมุงม่ัน  

สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  ในการทำงานและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร  คุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได           

 

ผลการเรียนรู 

 1.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ  แรง    กฎการเคลื่อนท่ี  

สมดุลกล  การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล  การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  

  2.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  งาน  กำลัง  พลังงานกล  กฎการอนุรักษพลังงานกล   

 โมเมนตัม  การดล   
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 3.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเคลื ่อนที ่แบบฮารโมนิกอยางงาย    การสั ่นพอง  

ความสัมพันธระหวางอัตราเร็ว  ความถ่ี  และความยาวคลื่น  หลักการของฮอยเกนส      สมบัติของคลื่น  การแทรกสอดของ

แสงผานสลิตคู  การเลี้ยวเบนของแสงผานสลิตเดี่ยวและเกรตติง    

 4.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การสะทอนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพจากเลนสและ

กระจกเงาทรงกลม 

 5.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของเสียง   ความเขมเสียง  คลื่นนิ่ง  

การสั่นพองของอากาศในทอ  บีต  ปรากฏการณดอปเพลอร   

 6.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  กฎของคูลอมบ  สนามไฟฟา  ศักยไฟฟา   ตัวเก็บประจุ   

 7.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  สภาพตานทานไฟฟา  กฎของโอหม   การวิเคราะหวงจรไฟฟา

กระแสตรง  พลังงานในวงจรไฟฟากระแสตรง 

 8.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  แรงแมเหล็กไฟฟาที่กระทำตอประจุไฟฟาและกระแสไฟฟาใน

เสนลวด  กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย  ไฟฟากระแสสลับ 

 9.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  ความรอนจำเพาะของสาร  ความรอนแฝงจำเพาะของสาร  

พลังงานความรอน 

 10. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  มอดุลัสของยัง  ความดันของของเหลว   กฎของพาสคัล   

แรงพยุง  สมการแบรนูลลี   

 11. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  กฎของแกสอุดมคติ  ทฤษฎีจลนของแกส  พลังงานภายใน

ระบบ   

 12. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  สมมติฐานของพลังค  ทฤษฎีอะตอมของโบว  ความยาวคลื่น

ของรังสีเอกซ  การเกิดเสนสเปกตรัม  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก  ความยาวคลื่นเดอบรอยล  กัมมันตภาพรังสี  ครึ่งชีวิต

ของธาตุ  แรงนิวเคลียร  พลังงานยึดเหนี่ยว  สมการปฏิกิริยานิวเคลียร     
 

รวม  12  ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ว 30209     รายวิชา  ฟสิกส PAT 3     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 1       จำนวน  1.0  หนวยกิต    เวลา  40  ช่ัวโมง 

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

 ศึกษา  สืบคน  วิเคราะหและคำนวณ  ในสาระตอไปนี้ 

 กลศาสตร  การเคลื่อนท่ีในหนึ่งมิติและสองมิติ  แรง  กฎการเคลื่อนท่ี  สมดุลกล                                       การ

เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล  การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  งาน  กำลัง  พลังงานกล  กฎการอนุรักษพลังงาน

กล  โมเมนตัม  การดล     

 คล่ืน  แสง  เสียง  การเคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิกอยางงาย  การสั่นพอง  ความสัมพันธระหวาง  อัตราเร็ว  ความถ่ี  และ

ความยาวคลื่น  สมบัติของคลื่น  การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู  การเลี้ยวเบน   ของแสงผานสลิตเดี่ยวและเกรตติง  การ

สะทอนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพจากเลนสและกระจกเงาทรงกลม  การเคลื่อนท่ีและอัตราเร็วของเสียง  ความเขม

เสียง  คลื่นนิ่ง  การสั่นพองของอากาศในทอ   ปรากฏการณดอปเพลอร   

 ไฟฟา  แมเหล็ก  กฎของคูลอมบ  สนามไฟฟา  ศักยไฟฟา  ตัวเก็บประจุ  สภาพตานทานไฟฟา กฎของโอหม     การ

วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง  พลังงานในวงจรไฟฟากระแสตรง  แรงแมเหล็กไฟฟาท่ีกระทำตอประจุไฟฟาและ

กระแสไฟฟาในเสนลวด  กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย  ไฟฟากระแสสลับ   ฟสิกสอะตอม  ฟสิกสนิวเคลียร         

 พลังงานความรอน  ของแข็ง  ของไหล  แกส  พลังงานความรอน  สมบัติของของแข็ง มอดุลัสของยัง  ความดัน

ของของเหลว  กฎของพาสคัล  แรงพยุง  สมการแบรนูลลี  กฎของแกสอุดมคติ  ทฤษฎีจลนของแกส  พลังงานภายในระบบ      

 การคิดแบบวิศวกร  มิติสัมพันธ  คณิตศาสตรและสถิติประยุกตเชิงวิศวกรรม  การคิดวิเคราะหเชิงวิศวกรรม     การ

เขียนแบบเชิงวิศวกรรม  มิติสัมพันธ            

 โดยจัดการเรียนรูจากการฝกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  รูจักใชวิธีการสืบเสาะหาความรู  การสำรวจตรวจสอบ  การสบืคนการวิเคราะหขอมูลและคำนวณ

โจทยปญหาดวยวิธีท่ีหลากหลาย  ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม  ใชภาษาและสัญลักษณใน

การสื่อสาร  การสื่อความหมายและการนำเสนอ ไดอยางถูกตองและชัดเจน  สามารถเชื่อมโยงความรู  หลักการ  กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรไปใช  ในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  และใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 

 เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซ่ือสัตย  มีความมุงม่ัน  

สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  ในการทำงานและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  คุณธรรม

จริยธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได           

ผลการเรียนรู 

 1.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ  แรง   กฎการเคลื่อนท่ี  

สมดุลกล  การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล  การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  

  2.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  งาน  กำลัง  พลังงานกล  กฎการอนุรักษพลังงานกล  โมเมนตัม  

การดล   

 3.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิกอยางงาย  การสั่นพอง  

ความสัมพันธระหวางอัตราเร็ว  ความถ่ี  และความยาวคลื่น  สมบัติของคลื่น  การแทรกสอด ของแสงผานสลิตคู            

การเลี้ยวเบนของแสงผานสลิตเดี่ยวและเกรตติง    
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 4.   ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การสะทอนและการหักเหของแสง  การเกิดภาพจากเลนสและ

กระจกเงาทรงกลม 

 5.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเคลื่อนท่ีและอัตราเร็วของเสียง   ความเขมเสียง  คลื่นนิ่ง  

การสั่นพองของอากาศในทอ  ปรากฏการณดอปเพลอร   

 6.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  กฎของคูลอมบ  สนามไฟฟา  ศักยไฟฟา  ตัวเก็บประจุ   

 7.  ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  สภาพตานทานไฟฟา  กฎของโอหม การวิเคราะหวงจรไฟฟา

กระแสตรง  พลังงานในวงจรไฟฟากระแสตรง 

 8.   ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  แรงแมเหล็กไฟฟาท่ีกระทำตอประจุไฟฟาและกระแสไฟฟาใน

เสนลวด  กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย  ไฟฟากระแสสลับ 

 9.   ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  สมมติฐานของพลังค  ทฤษฎีอะตอมของโบว  ความยาวคลื่น

ของรังสีเอกซ  การเกิดเสนสเปกตรัม  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก  ความยาวคลื่นเดอบรอยล  กัมมันตภาพรังสี  ครึ่งชีวิต

ของธาตุ  แรงนิวเคลียร  พลังงานยึดเหนี่ยว  สมการปฏิกิริยานิวเคลียร     

 10. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  ความรอนจำเพาะของสาร  ความรอนแฝงจำเพาะของสาร  

พลังงานความรอน 

 11. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  สมบัติของของแข็ง  มอดุลัสของยัง    ความดันของของเหลว  

กฎของพาสคัล  แรงพยุง  สมการแบรนูลลี   

 12. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  กฎของแกสอุดมคติ  ทฤษฎีจลนของแกส  พลังงานภายใน

ระบบ   

 13. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  คณิตศาสตรและสถิติประยุกตเชิงวิศวกรรม  การคิดวิเคราะห

เชิงวิศวกรรม   

 14. ศึกษา  วิเคราะหขอมูลและคำนวณโจทยปญหา  การเขียนแบบเชิงวิศวกรรม  มิติสัมพันธ 

 

รวม  14  ผลการเรียนรู     
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ว 30275  รายวิชา การออกแบบฐานขอมูล          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  1                            จำนวน   1.0  หนวยกิต  เวลา   40   ช่ัวโมง 

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

ศึกษา  วิเคราะห  อภิปรายเก่ียวกับการจัดการขอมูล การเลือกใชโปรแกรมฐานขอมูลท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 

การจัดเก็บขอมูลดวยตารางขอมูล การปอนและแกไขตารางขอมูล การคนหาขอมูล การสรางความสัมพันธระหวาง

แฟมขอมูล การสรางแบบฟอรมในการกรอกขอมูล การสราง รายงาน การเขียนโปรแกรมฐานขอมูลเบื้องตน 

โดยใชทักษะทางกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหการจัดการ

ขอมูล และนำโครงงานมาใชในการนำเสนอและการแกปญหาอยางมีข้ันตอน   

 เพ่ือสามารถนำไปพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยนำข้ันตอนหลักการใชเทคโนโลยีชวยในการตัดสินใจ อยาง

มีระบบ   

 

ผลการเรียนรู 

1.นักเรียนอธิบายความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการฐานขอมูลได 

2.นักเรียนสามารถการออกแบบฐานขอมูลได 

3.นักเรียนรวบรวมขอมูล และใชความรู การจัดการฐานขอมูลมาใชในชีวิตจริงอยางสรางสรรค 

4.นักเรียนประยุกตใชความรูการจัดการฐานขอมูลในการทำโครงงานเพ่ือแกปญหา หรือพัฒนางานได 

 

รวม   4    ผลการเรียนรู    
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา  ว 30276  รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

       ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  2                           จำนวน   1.0  หนวยกิต  เวลา   40   ช่ัวโมง 

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

ศึกษา  วิเคราะห  อภิปรายเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ   และโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ       

เพ่ือฝกทักษะการเรียกใชงานโปรแกรม  กลุมแถบเครื่องมือตางๆ และสวนประกอบภายในโปรแกรม  การใชงานเบื้องตนของ

โปรแกรม เพ่ือออกแบบและสรางชิ้นงาน  แกไขและตกแตงชิ้นงาน  ดวยจินตนาการอยางสรางสรรค 

  โดยใชทักษะทางกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหการ

ออกแบบผลิตภัณฑ และนำโครงงานมาใชในการนำเสนอและการแกปญหาอยางมีข้ันตอน   

 เพ่ือสามารถนำไปพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยนำข้ันตอนหลักการใชเทคโนโลยีชวยในการตัดสินใจ อยาง

มีระบบ  

ผลการเรียนรู 

1.นักเรียนอธิบายความรูเบื้องตนเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑได 

2.นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑได 

3.นักเรียนรวบรวมขอมูล และใชความรู  การออกแบบผลิตภัณฑมาใชในชีวิตจริงอยางสรางสรรค 

4.นักเรียนประยุกตใชความรูการออกแบบผลิตภัณฑ ในการทำโครงงานเพ่ือแกปญหา หรือพัฒนางานได 

 

รวม   4    ผลการเรียนรู    
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30296  รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1                   จำนวน 1.0 หนวยกิต    เวลา 40 ช่ัวโมง 

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

ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับการทำงานของเครื่อง

คอมพิวเตอร ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอรกับเลขฐาน หลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร พีชคณิตเชิงเสน 

และทฤษฎีเมตริกซ 

เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะการใชชีวิต ทักษะในการใชเทคโนโลยี 

และประสบการณในการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใช มีทักษะในการทำงานรวมกับผูอ่ืน สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการ

ทำงาน      

เห็นคุณคาในการใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร     รักและ

ภาคภูมิใจในถ่ินของตนเอง รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงาน รัก

ความเปนไทยและ มีจิตสาธารณะ 

 

ผลการเรียนรู 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับการทำงาน

ของเครื่องคอมพิวเตอร 

2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบจำนวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเสน และทฤษฎีเมตริกซ 

3. มีทักษะในการคำนวณทางคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีในการใชคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ว30297  รายวิชา กราฟฟคดีไซน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2              จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง 

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

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับภาพกราฟก หลักการของภาพกราฟกแบบ Vector และ Bitmap 

ประเภทและคุณลักษณะของแฟมภาพกราฟก การสรางและตกแตงภาพกราฟก การจัดการแฟมภาพกราฟก ความแตกตาง

ของภาพกราฟกแบบ 2 มิติ การใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกแบบ Vector และ Bitmap 

 

ผลการเรียนรู 

1. อธิบายเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานคอมพิวเตอรกราฟก 

2. ออกแบบภาพกราฟกตามหลักองคประกอบศิลป 

3. สรางภาพกราฟกและจัดการแฟมภาพดวยโปรแกรมกราฟก 

4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบงปนขอมูล 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 ว21101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว21102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว21103  วิทยาการคำนวณ 1    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ว21104  การออกแบบเทคโนโลยี 1   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 ว22101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว22102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว21105  วิทยาการคำนวณ 2    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ว21106  การออกแบบเทคโนโลยี 2   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 ว23101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว23102 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว21107  วิทยาการคำนวณ 3    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

ว21108  การออกแบบเทคโนโลยี 3   จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 ว20231 วิทยาศาสตรสุขภาพ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว20221 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 1   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ว20232  โครงงานวิทยาศาสตรกับชีวิตประจำวัน  จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว20222  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 2   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว20291  ไมโครคอนโทรเลอรพ้ืนฐาน 1   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว20292  ไมโครคอนโทรเลอรพ้ืนฐาน 2   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ว20233  ชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว20223  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 3   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว20293  ไมโครคอนโทรเลอรประยุกต   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว20294  โครงงานไมโครคอนโทรเลอร   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว 21101 รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                  จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา 60 ช่ัวโมง 

 

ลำดับ

ที่ 

หนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู ขอที่ 

สาระสำคัญ เวลา

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1 สารบริสุทธิ ์ ว 2.1  (ม 1/1)   

ว 2.1  (ม 1/2)   

ว 2.1  (ม 1/3)   

ว 2.1  (ม 1/4)   

ว 2.1  (ม 1/5)   

ว 2.1  (ม 1/6)   

ว 2.1  (ม 1/7)   

ว 2.1  (ม 1/8)   

ว 2.1  (ม 1/9)   

ว 2.1  (ม 1/10)   

- สมบัติของสารบริสุทธิ ์

- การจำแนกและองคประกอบของ

สารบริสุทธิ ์

 

 

20 15 

2 หนวยพื้นฐานของ

สิ่งมีชีวิต 

ว 1.2  (ม 1/1)   

ว 1.2  (ม 1/2)   

ว 1.2  (ม 1/3)   

ว 1.2  (ม 1/4)   

ว 1.2  (ม 1/5)   

ว 1.2  (ม 1/6)   

ว 1.2  (ม 1/7)   

ว 1.2  (ม 1/8)   

ว 1.2  (ม 1/9)   

- เซลล 

- การลำเลียงสารเขาออกเซลล 

20 20 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

3 การดำรงชีวิต 

ของพืช 

ว 1.2  (ม 1/10)   

ว 1.2  (ม 1/11)   

ว 1.2  (ม 1/12)   

ว 1.2  (ม 1/13)   

ว 1.2  (ม 1/14)   

ว 1.2  (ม 1/15)   

ว 1.2  (ม 1/16)   

ว 1.2  (ม 1/17)   

ว 1.2  (ม 1/18)   

- การสืบพันธุและการขยายพันธุพืช

ดอก 

- การสังเคราะหดวยแสง 

- การลำเลียงน้ำ อาหาร และธาตุ

อาหารของพืช 

 

 

20 35 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว 21102       รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2                   จำนวน 1.5 หนวยกิต  เวลา  60 ช่ัวโมง 

 

ท่ี หนวยการเรียนรู มาตรฐาน 

การเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

4 พลังงานความ

รอน 

ว 2.3  (ม 1/1) 

ว 2.3  (ม 1/2) 

ว 2.3  (ม 1/3) 

ว 2.3  (ม 1/4) 

ว 2.3  (ม 1/5) 

ว 2.3  (ม 1/6) 

ว 2.3  (ม 1/7) 

- ความรอนกับการเปลี่ยนแปลง

ของสสาร 

- การถายโอนความรอน 

30 35 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

5 กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง 

ลมฟาอากาศ 

ว 2.2  (ม 1/1) 

ว 3.2  (ม 1/1) 

ว 3.2  (ม 1/2) 

ว 3.2  (ม 1/3) 

ว 3.2  (ม 1/4) 

ว 3.2  (ม 1/5) 

ว 3.2  (ม 1/6) 

ว 3.2  (ม 1/7) 

- ลมฟาอากาศรอบตัว 

- มนุษยและการเปลีย่นแปลงลม

ฟาอากาศ 

 

30 35 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา  ว22101       รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2      ภาคเรียนท่ี  1            จำนวน 1.5 หนวยกิต      เวลา 60 ช่ัวโมง 

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 สารละลาย ว.2.1  

 ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6 

 

องคประกอบของสารละลายและปจจัย  

ท่ีมีผลตอสภาพละลายได 

- องคประกอบของสารละลาย 

- สภาพละลายไดและปจจัยท่ีมีผลตอ  

  สภาพละลายได 

 ความเขมขนของสารละลาย 

15 15 

2 รางกายมนุษย 

 

 

ว1.2  

ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3   

ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6  

ม.2/7 ม.2/8  ม.2/9   

ม.2/10 ม.2/11  ม.2/12   

ม.2/13  ม.2/14 ม.2/15   

ม.2/16  ม.2/17 

ระบบอวัยวะในรางกายของเรา 

- ระบบหมุนเวียนเลือด 

- ระบบหายใจ 

- ระบบขับถาย 

- ระบบประสาท 

- ระบบสืบพันธุ 

 

15 20 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

3 การเคล่ือนท่ี 

และแรง 

 

ว 2.2   

ม.2/14  ม.2/15 

 

 

การเคล่ือนท่ี 

- ตำแหนงของวัตถุ ระยะทาง และการ 

  กระจัด 

- อัตราเร็ว และความเร็ว 

 

12 15 

4 การเคล่ือนท่ี 

และแรง 

 

ว 2.2   

ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  

ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6  

ม.2/7  ม.2/8  ม.2/9  

ม.2/10  ม.2/11 ม.2/12      

แรงในชีวิตประจำวัน 

- แรงลัพธ 

- แรงเสียดทาน 

- แรงและความดันของของเหลว 

- แรงพยุงของของเหลว 

- โมเมนตของแรง 

- แรงและสนามของแรง 

18 

 

 

 

 

 

20 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา  ว22102          รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2      ภาคเรียนท่ี  2              จำนวน 1.5 หนวยกิต     เวลา 60 ช่ัวโมง 
 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 งานและพลังงาน ว 2.3  

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  

 ม.2/4  ม.2/5 ม.2/6 

 

งาน กำลัง และเครื่องกลอยางงาย 

- งานและกำลัง 

- เครื่องกลอยางงาย 

พลังงานกลและกฏการอนุรักษพลังงาน 

- พลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลน 

- กฏการอนุรักษพลังงาน 

 

18 20 

2 การแยกสาร 

 

 

ว 2.1  

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   

 

การแยกสารและการนำไปใช 

- วิธีการแยกสาร 

- การนำความรูเรื่องการแยกสารไปใช 

  ประโยชน 

12 15 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

3 โลกและการ

เปล่ียนแปลง 

 

ว 3.2   

ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 

ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 

ม.2/10 

 

โครงสรางภายในโลกและการ

เปล่ียนแปลงบนผิวโลก 

- โครงสรางภายในโลก 

- กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา 

ดินและน้ำ 

- ดินชั้นดินและชั้นหนาตัดดิน 

- แหลงน้ำผิวดินและแหลงน้ำใตดิน 

ภัยธรรมชาติบนผิวโลก 

- ภัยธรรมชาติจากน้ำทวม 

- ภัยธรรมชาติจากหลุมยุบและแผนดิน 

  ทรุด 

21 20 

4 ทรัพยากรพลังงาน ว 3.2  

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3   

แหลงพลังงาน 

- เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ 

- พลังงานทดแทน 

 

9 15 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว23101   รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 1       จำนวน 1.5 หนวยกิต   เวลา 60 ช่ัวโมง 

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1. ระบบนิเวศ 

 

 

ว 1.1 

ม.3/1-ม.3/6 

ว 4.1 ม.3/1-4 

ระบบนิเวศ 

ความสัมพันธในระบบนิเวศ 

การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

การสะสมสารพิษของสิ่งมีชีวิตในโซ

อาหาร 

15 15 

2.  การถายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม 

ว 1.3 ม.3/1-3/11 

ว 4.2 ม.3/1-ม.3/4 

ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม 

ลักษณะทางพันธุกรรม 

การแบงเซลล 

ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม 

เทคโนโลยีชีวภาพดานพันธุกรรม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

15 20 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

3. พอลิเมอร ว 2.1 ม.3/1-2 

ว 4.2 ม.3/2,4 

พอลิเมอร 

 เซรามิกส  

วัสดุผสม 

10 10 

4.  ปฏิกิริยาเคมี ว 2.1 ม.3/3-8 การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

กฎทรงมวล 

ปฏิกิริยาดูดความรอน  

คายความรอน 

ปฏิกิริยากรดเบส 

ประโยชนและโทษของปฏิกิริยาเคมี 

20 25 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

     รหัสวิชา ว23102  รายวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

          ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 2          จำนวน 1.5 หนวยกิต   เวลา 60 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1. ไฟฟา ว 2.3 ม.3/1-9 

ว 4.1 ม.3/1-5 

 

กระแสไฟฟา ความตางศักย และ

ความตานทาน 

อิเล็กทรอนิกสอยางงาย 

คำนวณพลังงานไฟฟา 

การเลือกใชเครื่องใชไฟฟา 

15 20 

2.  คลื่น ว 2.3 ม.3/10-12 

 

สวนประกอบของคลื่น 

คลื่นแมเหล็กไฟฟา และสเปกตรัม

คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

ประโยชนและโทษจากคลื่น

แมเหล็กไฟฟา 

15 15 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

3. แสง ว 2.3 ม.3/13-21 การเคลื่อนท่ีของแสง กฎการ

สะทอนแสง  

และการหักเห  

ปรากฏการณท่ีเก่ียวกับแสง 

เลนส ทัศนอุปกรณ และเลนสตา 

ความสวางของแสง 

20 20 

4.  ดวงดาว และอวกาศ ว 3.1 ม.3/1-4 

ว 3.2 ม.3/2-4 

 

ดาวเคราะห 

การเกิดฤดู 

ขางข้ึนขางแรม น้ำข้ึนน้ำลง 

เทคโนโลยีอวกาศ 

10 15 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา   ว 21103  รายวิชา   วิทยาการคำนวณ 1               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1      ภาคเรียนท่ี  1                               จำนวน  0.5  หนวยกิต     เวลา  20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน มาตรฐาน/ 

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ตระหนักรู ตระหนักคิด 

 

ว4.2 ม.1/4 การรูเทาทันภัยคุกคาม

จากการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ปองกัน 

2 10 

2 แนวคิดเชิงนามธรรม 

 

ว4.2 ม.1/1 แนวคิดเชิงนามธรรมและ

การคัดเลือกคุณลักษณะท่ี

จำเปนตอการแกปญหา 

3 10 

3 การแกปญหา ว4.2 ม.1/2 การแกปญหาอยางเปน

ข้ันตอน 

4 15 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

4 การรวบรวมขอมูล  ว4.2 ม.1/3 การวางแผนและเลือก

รูปแบบวิธีการรวบรวม

ขอมูลท่ีเหมาะสมเพ่ือใหได

ขอมูลท่ีตรงกับความ

ตองการ 

4 15 

5 การสรางแบบฟอรม

ออนไลน 

ว4.2 ม.1/3, ว4.2 ม.1/4 การใชซอฟตแวรหรือ

บริการบนอินเทอรเน็ตใน

การรวบรวมขอมูล 

4 15 

6 การตรวจสอบและ

ประมวลผลขอมูล 

 

ว4.2 ม.1/3, ว4.2 ม.1/4 การตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูลและการ

นำขอมูลมาประมวลผล 

3 5 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา   ว 21104     รายวิชา   การออกแบบเทคโนโลยี 1        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1        ภาคเรียนท่ี  2                                 จำนวน  0.5  หนวยกิต     เวลา  20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน มาตรฐาน/ 

 ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 เทคโนโลยีรอบตัว 

 

ว4.1 ม.1/1 

 

1. ความหมายและ

ประโยชนของ

เทคโนโลยี 

2. ปจจัยท่ีสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

3. ระบบทางเทคโนโลยี 

6 20 

2 วัสดุและอุปกรณนารู ว4.1 ม.1/5 , 

ว4.1 ม.1/2 

 

1. สมบัติของวัสดุและ

เครื่องมือชาง 

2. การเลือกใชวัสดุและ

เครื่องมือชางในการ

สรางชิ้นงาน 

3. กลไก 

หรือวงจรไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

4 15 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

3 การแกปญหาตาม

กระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม 

ว4.1 ม.1/3,  

ว4.1 ม.1/4 

 

1. ข้ันตอนการทำงาน

ตามกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

2. การประยุกตใช

ความรูในการแกปญหา

หรือพัฒนางานตาม

กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม 

10 35 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว22105  ช่ือวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2      ภาคเรียนท่ี  1                                 จำนวน 0.5 หนวยกิต    เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง  

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/ 

 ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

1 แนวคิดเชิงคำนวณกับ

การ แกปญหา 

ว4.2 ม.2/1 แนวคิดเชิงคำนวณสามารถนำมาใชใน

การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อ 

แกปญหาหรือการทำงานที่พบในชวีิต

จริงได 

4 10 

2 ระบบคอมพิวเตอร  ว 4.2 ม.2/3 ระบบคอมพิวเตอรมีองคประกอบ

หลายสวน ซึ่งองคประกอบแตละ 

สวนจะตองมีการทำงานรวมกันอยาง

เปนข้ันตอน ซึ่งจะนำมา ประยกุตใช

งาน และแกปญหาเบื้องตนได 

เทคโนโลยีการสื่อสารถูกนำมาใชชวย

ใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ มากข้ึน 

4 15 

คะแนนกลางภาค  15 

3 การออกแบบข้ันตอน

การทำงานและการ

เขียนโปรแกรม 

เบื้องตน 

ว 4.2 ม.2/2 การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มี

การใชตรรกะและฟงกชนั การ 

ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแกปญหา 

อาจใชแนวคิดเชิงคำนวณในการ 

ออกแบบการแกปญหาอยางเปน

ข้ันตอน เพื่อใหการแกปญหามี 

ประสิทธิภาพ โดยซอฟตแวรที่ใชใน

การเขียนโปรแกรม เชน python 

10 25 

4 การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ อยาง

ปลอดภัย 

ว 4.2 ม.2/4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองใช

อยางปลอดภัยโดยเลือกแนวทาง 

ปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม 

ใชอยางมีความรับผิดชอบ โดย 

ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร

ขอมูลตองมีการสรางและแสดง สิทธิ

ความเปนเจาของผลงาน และการ

กำหนดสิทธิการใชขอมูล 

 

2 5 

คะแนนปลายภาค  15 

รวมคะแนน 20  100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว22106 ช่ือวิชา เทคโนโลยี(การออกแบบเทคโนโลยี)     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2             ภาคเรียนท่ี   2                       จำนวน 0.5 หนวยกิต   เวลาเรียน  20 ช่ัวโมง  

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐาน/ 

 ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 

1 เทคโนโลยีกับชีวิต ว4.2 ม.2/1 ศึกษาปจจัยตาง ๆ รวมทัง้สาเหตุตาง ๆ 

ที่สงผลใหเทคโนโลยี เกิดการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวอยางเชน 

ความกาวหนาของ ศาสตรตาง ๆ การ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน ซึ่ง

ปจจัยเหลานี้อาจเปน แคสาเหตุหรือ

ปจจัยหนึ่งทีส่งผลโดยตรงตอเทคโนโลยี

ใน ชีวิตประจำวนัใหมีความกาวหนาหรือ

พัฒนาตอไป 

2 10 

2 วัสดุ อุปกรณทาง

เทคโนโลย ี

ว 4.2 ม.2/5 วัสดุที่เราสามารถพบเห็นอยูทั่วไป เชน 

ไม เหล็กกลา พลาสติก แกว ยาง 

กระดาษ ซึ่งแตละประเภทมีสมบัติที่ 

แตกตางกัน โดยการเลือกใชวัสดุเพื่อให

เหมาะสมกับการใชงานนั้น จำเปนตอง

ศึกษา หรือพิจารณาจากคุณสมบัติของ

วัสดุนัน้ ๆ ใหตรงกับงานที่ออกแบบ หรือ

การนำวัสดุตาง ๆ ที่มีความสามารถ ใน

แตละดาน เพื่อมาพัฒนาใหเกิดเปน

ผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับ การใชงานมาก

ที่สุด การสรางชิน้งานอาจตองอาศัย

ความรูที่เก่ียวของกับชิ้นงาน อ่ืนอีก เชน 

กลไกการควบคุม ไฟฟา และ

อิเล็กทรอนิกส การสรางชิ้นงาน

จำเปนตองใชอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 

ตาง ๆ จึงตองศึกษาทำความเขาใจ และ

เลือกใชอุปกรณใหถูกวิธ ีเพื่อที่จะไดใช

อุปกรณ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชตาง ๆ ได

อยาง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

6 15 

คะแนนกลางภาค  15 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

3 กระบวนการ

ออกแบบเชิง 

วิศวกรรม 

ว 4.2 ม.2/2 

ว 4.2 ม.2/3

ว 4.2 ม.2/4 

วิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรมี

ความสัมพันธกันท้ัง ทางตรงและ

ทางออม สวนหนึ่งเปนเพราะ

วิศวกรรมศาสตรอาจ มีรากฐานความรู

ของวิทยาศาสตร เชน การนำหลักการ 

ทฤษฎ ีหรือกฎตาง ๆ ท่ี

นักวิทยาศาสตรสรางหรือคิดคนข้ึนมา

ประยุกต แกไข เพ่ือเปนแนวทางหรือ

เปนกระบวนการเพ่ือนำมาสูนวัตกรรม 

หรือชิ้นงานท่ีจะประดิษฐข้ึน โดยท่ัวไป

กระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม

เพ่ือใหไดชิ้นงานหรือผลงานมีอยู 2 

แบบ คือ การ ออกแบบทางวิศวกรรม

โดยใชวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

และการออกแบบทางวิศวกรรมโดยใช

ประสบการณ 

6 20 

4 การคิดเชิงออกแบบ ว 4.2 ม.2/2 

ว 4.2 ม.2/3

ว 4.2 ม.2/4 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลงาน หรือนวัตกรรม 

จะมีข้ันตอนท่ีตองสรางตนแบบ 

(prototype) เพ่ือน าไปสูข้ันตอน

ทดสอบและปรบัปรุงแกไขตอไป โดย 

กระบวนการออกแบบท่ีสารมารถมี

กระบวนการคิดเปน 2 สวน คือ การ

คิดเชิงออกแบบ (design thinking) 

และการคิดเชิง วิศวกรรม 

(engineering thinking) ควบคูไป

ดวยกัน ซ่ึงจะ สงผลใหตนแบบท่ี

ตองการสรางข้ึนมานั้นมีขอผิดพลาด 

(error) นอยท่ีสุด 

6 10 

คะแนนปลายภาค  15 

รวมคะแนน 20 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว23107    วิชาวิทยาการคำนวณ 3                        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี  1                          จำนวน 0.5 หนวยกิต    เวลา 20 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

มาตรฐาน/ 

 ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 โครงสรางพ้ืน

แอปพลิเคชั่น 

ว4.2 ม.3/1 1. ประเภทของแอฟพลิ

เคชั่น 

2. ภาษาและเครื่องมือเขียน

แอฟพลิเคชั่น 

3. หลักการเขียนแอฟพลิ

เคชั่น 

8 15 

2 แอฟพลิเคชั่นและ

อินเทอรเน็ต 

 

 

ว 4.2 ม.3/2 1. รูปแบบคำสั่งการทำงาน

ของแอฟพลิเคชั่น 

2. คำสั่งแสดงผลลัพธ 

3.การใหบริการแอฟพลิ

เคชั่นกับอินเทอรเน็ต 

10 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 การใชงานแอฟพลิเคชั่น 

 

 

ว 4.2 ม.3/2 1. ความนาเชื่อถือของ

ขอมูล 

2. วิเคราะหการใชงานของ

แอฟพลิเคชั่น 

 

 

8 15 

4 ความปลอดภัยของการใช

ขอมูลและกฏหมาย

ลิขสิทธิ์ 

 

ว 4.2 ม.3/4 1.การใชขอมูลการอยาง

ปลอดภัย 

2.กฏหมายลิขสิทธิ์ 

 

8 15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 

 

 



186 
 

                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว23108    วิชาการออกแบบเทคโนโลยี 3                  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี  2                      จำนวน 0.5 หนวยกิต          เวลา 20 ช่ัวโมง      

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 ความสัมพันธของ

เทคโนโลยีกับศาสตรอ่ืน 

ว4.1 ม.3/1 1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2. ความสัมพันธของเทคโนโลยี

กับศาสตรอ่ืน 

 

3 10 

2 เทคโนโลยีสูการพัฒนา

อาชีพในทองถ่ิน 

 

ว4.1 ม.3/2 1. วิเคราะหปญหาและศึกษา

ความตองการสรางงานและ

อาชีพ เพ่ือนำไปสูแนวทางการ

แกปญหา 

 

 

3 10 

3 

 

นำเสนอขอมูลเพ่ือการ

ตัดสินใจ 

 

ว4.1 ม.3/3 1. วิเคราะหขอมูลเพ่ือการ

ตัดสินใจ 

2. ออกแบบและนำเสนอ

ขอมูลอยางเปนข้ันตอน 

 

 

3 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 ศึกษาและวางแนว

ทางการแกปญหา 

ว4.1 ม.3/4 1.เครื่องมือการแกปญหา 

2.นำเสนอและกระบวนการ

แกปญหา 

3 10 

5 พัฒนาเครื่องมือแกปญหา

และใชในชีวิตประจำวัน

สนองตอความตองการ

ของอาชีพในทองถ่ิน 

ว4.1 ม.3/5 1.อุปกรณและเครื่องมือใน

การสรางชิ้นงานหรือพัฒนา

อาชีพ 

6 20 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 



187 
 

                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว20231    รายวิชา วิทยาศาสตรกับสุขภาพ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1,2               จำนวน 1.0 หนวยกิต    เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรู ขอ

ท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1. วิทยาศาสตรสำคัญกับ

ชีวิตยุคนี้อยางไร 

2 วิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรกับสิ่งแวดลอม  

วิทยาศาสตรกับเศรษฐกิจ  

 

6 10 

2. หนวยพ้ืนฐานของรางกาย

มนุษย 

2  ลักษณะโครงสราง 

- ผิวหนัง  

- ผม 

 - เล็บ  

- ปากและฟน 

10 25 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

3. วิทยาศาสตรกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  

 

2,3,6 - อาหารเพ่ือสุขภาพ 

- ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพ

ชีวิต 

8 10 

4. วิทยาศาสตรกับความงาม

และสุขภาพ 

3,5 - อธิบายเก่ียวกับสมุนไพรและ

ภูมิปญญาไทย 

6 10 

5. นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ 1,4 สรางสรรคผลงานทาง

วิทยาศาสตรเพ่ือนำไปใช

ประโยชนในชวีิต 

10 15 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว20232   รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรกับชีวิตประจำวัน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 2   ภาคเรียนท่ี  1,2                          จำนวน  1.0 หนวยกิต เวลา  40  ช่ัวโมง 

 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อหนวยการเรียน ผลการเรียนรูขอที่  สาระสำคัญ เวลา  

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1 ทักษะพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร 

1. กำหนดปญหาและ

ตั้งสมมติฐานออกแบบการ

ทดลองในสิ่งทีตองการศึกษา

ได 

-  กระบวนการทำงานของนักวทิยาศาสตรมี 

5 กระบวนการเร่ิมตนที่ การตั้งปญหา 

ตั้งสมมติฐาน 

- ออกแบบการทดลอง นำเสนอขอมูลและ

จัดกระทำกับขอมูล ตีความหมายขอมูลและ

ลงขอสรุป 

4 10 

2 เร่ิมตนกับโครงงาน

วิทยาศาสตร 

   -มารูจักโครงงาน

วิทยาศาสตรกัน

เถอะ 

2.   อธบิายความหมายและ

ประเภทของโครงงานวทิยาศาสตร

ได 

- โครงงานวิทยาศาสตร เปนการศึกษาเร่ือง

ใดเร่ืองหนึ่ง เพื่อตอบปญหาที่สงสัย ซึ่ง

ปญหาที่จะศึกษานัน้ ตองเกิดจากความ

สนใจของผูทำโครงงาน มีกระบวนการ

ศึกษาคนควา เพื่อหาคำตอบอยางมีระบบ 

ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร ตลอดจนมีการ

เผยแพรผลงานของตนเอง ใหผูอ่ืนเขาใจ 

ทั้งนี้โดยมีอาจารยทางวทิยาศาสตร หรือ

ผูเชี่ยวชาญในเนื้อหา และเทคนคิวิธีของ

เร่ืองนั้น ๆ เปนทีป่รึกษาคอยใหความ

ชวยเหลือ 

6 10 

คะแนนกลางภาค  15  คะแนน 

3 การวางแผนและ

ออกแบบโครงงาน

วิทยาศาสตร 

   -ข้ันตอนการทำ

โครงงาน 

3.   สืบคน

ขอมูล    วิเคราะห   และอธบิาย

ข้ันตอนการจัดทำโครงงาน

วิทยาศาสตรได 

       ข้ันตอนการจดัทำโครงงานเร่ิมจากการตัง้ชื่อ

โครงงาน   การเขียนที่มาและความสำคัญของ

โครงงาน  การตั้งสมมติฐาน    การกำหนด

จุดประสงค   วธิีดำเนนิการทำโครงงาน    

การเขียนบทคัดยอ  และการเขียน

กิตติกรรมประกาศ 

12 20 

4 การเขียนเคาโครง

ของโครงงาน

วิทยาศาสตร 

   -เคาโครงงาน

วิทยาศาสตร 

 

4.   อธบิาย  และ วิเคราะห

รูปแบบการเขียนเคาโครงงาน

วิทยาศาสตร 

- อธบิายตลอดจนเขียนรูปแบบการเขียน

โครงงาน  ทั้ง  5  บท 

  

  

 

6 10 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียน 

ผลการเรียนรูขอท่ี สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

5 โครงงาน

วิทยาศาสตร

สำเร็จรูป 

5.   สำรวจ   ตรวจสอบ   อธิบาย

ตัวอยางโครงงานวิทยาศาสตรท่ี

ถูกตองแบบเต็มรูปได 

   จัดทำโครงงานท้ังท่ีเปนรูปเลมและผลการ

ทดลองพรอมการนำเสนอโครงงาน 

  

12 20 

คะแนนปลายภาค  15  คะแนน 

รวม 40 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว20233       รายวิชา ชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3   ภาคเรียนท่ี  1,2                             จำนวน  1.0 หนวยกิต      เวลา  40  ช่ัวโมง 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนวยการเรียน ผลการ

เรียนรูขอท่ี 

เวลา

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 เซลลพืชเซลลสัตว 1-3 6 10 

2 พันธุกรรม 4 14 20 

 คะแนนสอบกลางภาค  10 

3 ความหลากหลายทางชีวภาพ 5 6 10 

4 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม 

6 14 30 

 รวมเวลาเรียน  40  

 คะแนนสอบปลายภาค  20 

 รวมคะแนน  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว 20221  วิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม1          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 1-2                จำนวน  1.0  หนวยกิต   เวลา 40  ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 การสรางภาพเคลื่อนไหว

ประกอบเสียงดนตรี 

1,2 - สำรวจโปรแกรม 

- พ้ืนหลังและตัวละคร 

- สนุกกับเสียง 

10 

 

15 

2 การสรางนิทาน 2,3,5 - เริ่มรางสรางนิทาน 

- กระจายสารอยาง

สรางสรรค 

- รวมใจกันเลานิทาน 

10 20 

คะแนนสอบกลางภาค 10 

3 มหัศจรรยงานศิลป 4,5 - เสนตรงหลงทาง 

- ภาพสวยดวยมือเรา 

8 15 

4 เกมสรางสรรค 2,3,4,6 - มาสรางเกมกันเถอะ 

- สัมผัสสนกุ 

- การควบคุมการโตตอบ

ผานเมาสและการจับ

เวลา 

- การพัฒนาเกม

สรางสรรค 

12 20 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว20222    รายวิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 2        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2      ภาคเรียนท่ี 1-2                               จำนวน 1.0 หนวยกิต    เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู  ขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 มาสรางเกมกันเถอะ ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

2.1 องคประกอบของเกมและ

เกมประเภทตางๆ  

2.2 การใชงานกลุมบล็อก 

Variables  

2.3 การใชบล็อก timer และ 

reset timer  

2.4 การใชบล็อก random 

4 10 

2 การควบคุม การโตตอบผาน

เมาสและคียบอรด 

ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

การควบคุม การเคลื่อนท่ี การ

หมุน การยิงของตัวละคร และ

การโตตอบระหวางผูเลนเกม

และเกมผาน อุปกรณเมาส

และคียบอรด 

8 10 

3 การพัฒนาเกมสรางสรรค ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

2.1 การออกแบบเกมและ

วางแผนพัฒนาเกมสรางสรรค 

2.2 การเขียนสคริปตเพ่ือ

ควบคุมตัวละคร ฉากและ

เหตุการณ  

2.3 การพัฒนาเกมใหเปนไป

ตามวิธีการเลน กติกา เกณฑ

การใหคะแนน  

2.4 การตรวจสอบปรับปรุง

ผลงานและนำเสนอผลงาน 

8 15 

สอบกลางภาค 15 
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ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู  ขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

4     รูจัก IPST LINK ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

โปรแกรม Scratch สามารถ

เชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก

ไดโดยทำงานรวมกับแผงวงจร 

IPST LINK เพ่ืออานคาการวัด

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย แลว

นำมากำหนดพฤติกรรมใหกับ

โปรแกรม โดยใชชุดบล็อก

คำสั่ง และ ท่ีอยูในกลุม 

PicoBoard  

4 10 

5 ประยุกตใชงานตัวตรวจจับ ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

ตัวตรวจจับ (Sensor) เปน

อุปกรณทีใชรับขอมูลจาก

ภายนอกแลวสงใหโปรแกรม

ประมวลผล เพ่ือทำงาน ตัว

ตรวจจับจึงสามารถนำมา

ประยุกตใชรับคาแทนการ

ปอนขอมูลผานเมาสและ

แปนพิมพ  

6 10 

6 สรางชิ้นงาน STEM ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

ชุดแผงวงจร IPST LINK เปน

ชุดอุปกรณท่ีใชประกอบกับ

การเขียนโปรมแกรม Scratch 

ซ่ึงสามารถนำไปสรางชิ้นงาน

ท่ีบูรณาการกับสาระวิชา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรม และ คณิตศาสตร

ได  

10 15 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว 20223 รายวิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 3      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       ภาคเรียนท่ี 1-2                        จำนวน 1.0 หนวยกิต   เวลา  40  ช่ัวโมง 

ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 โครงสรางการเขียน

โปรแกรมภาษา HTML 

การรวบรวมขอมูล 

 

- โครงสรางของภาษา HTML 4 10 

2 การจัดการขอความ  

การตกแตง 

ประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล 

-  การใชคำสั่งตาง ๆ ในการ

จัดการขอความ 

16 25 

คะแนนกลางภาค 15 

3 การแบงเฟรม และการ

เชื่อมโยง 

ทดสอบ 

ประเมินผล 

วิเคราะห แนว

ทางแกไขปญหา 

- การใชคำสั่งในการแบงเฟรม 

- การใชคำสั่งในการเชื่อมโยง 

10 10 

4 การสรางเฟรม  

นำการเขียนโปรแกรมดวย

ภาษา HTMLข้ึนบน

อินเตอรเน็ต 

ใชเทคโนโลย ี

อยางปลอดภัย 

มีความรับผิดชอบ 

- การใชคำสั่งในการแบงเฟรม 

- การขอพ้ืนท่ีเพ่ือนำข้ึนบน

อินเตอรเน็ต 

10 20 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา ว20291  รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอรพ้ืนฐาน1         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1                                 จำนวน 1.0 หนวยกิต    เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู  ขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 คิดคำนวณชวนสนุก ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

การคิดเชิงคำนวณ 

(Computational Thinking) 

เปนทักษะการคิดรูปแบบหนึ่ง

ท่ีใชกระบวนการคิดวิเคราะห

หลากหลายลักษณะเพ่ือ

แกปญหา (Problem-

Solving) อยางมีเหตุผลและมี

ข้ันตอน การแกปญหาไดอยาง

มีประสิทธิภาพนั้นยังจำเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยคำถาม

ท่ีมีทิศทาง มีวัตถุประสงคท่ีขัด

เจนและมีชองทางในการหา

คำตอบ/คำอธิบายภายใต

บริบทของแตละปญหานั้นๆ 

8 15 

2 ทองไปในโลก KidBright ว 4.1 ม.2/5 

ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

KidBright เปนบอรดสมองกล

ฝงตัว(Embedded Board) 

สามารถใชเปนอุปกรณควบคุม

ขนาดจิ๋วท่ีประกอบดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร 

(Microcontroller) 

จอแสดงผล นาิกาเรียลไทม 

ลำโพง และเซนเซอรแบบงาย 

โดยบอรด KidBright จะ

ทำงานตามคำสั่งท่ีผูใชสรางข้ึน

ผานโปรแกรมสรางชุดคำสั่ง

แบบบล็อก (Block Based 

Programming) 

12 20 

คะแนนสอบกลางภาค 15 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู  ขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

3 การสรางภาพเคลื่อนไหว

ดวย KidBright 

ว 4.1 ม.2/5 

ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

ภาพในระบบดิจิทัลเกิดจาก

การนำจุดภาพมาเรียงตอกัน 

โดยท่ัวไปจุดภาพเล็กๆ จะถูก

นำมาเรียงตอกันในลักษณะ 

เมทริกซ 

ภาพเคลื่อนไหวเกิดจากการนำ

ภาพดิจิทัลมากกวาหนึ่งภาพ

มาแสงตอกัน โดยแตละภาพ

จะถูกแสดงเปนระยะเวลาหนึ่ง

กอนท่ีจะเปลี่ยนภาพไป 

8 15 

4 สนุกคณิตกับ KidBright ว 4.1 ม.2/5 

ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

คณิตศาสตรเปนสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของกับการคำนวณเปน

หลัก เชน การบวก การลบ 

การคูณ การหาร เปนตน 

การเขียนโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอรเพ่ือทำการ

คำนวณทางคณิตศาสตร 

จะตองมีความรูและความ

เขาใจเก่ียวกับการใชงานตัว

แปร จะทำใหผูเรียนสามารถ

สรางตัวแปร กำหนดคาใหตัว

แปรได 

12 20 

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา ว20292  รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอรพ้ืนฐาน2         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2      ภาคเรียนท่ี  2                               จำนวน 1.0 หนวยกิต    เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู  ขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 คิดอะไรไดอยางนั้น

(เซนเซอรและการใชงาน) 

ว 4.1 ม.2/5 

ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

เซนเซอร คือ อุปกรณทีทำ

หนาท่ีตรวจวัดปริมาณทาง

กายภาพตางๆ และแปลงเปน

สัญญาณทางไฟฟาเพ่ือใช

ตรวจสอบเง่ือนไขสำหรับการ

สั่งงานสวนควบคุมแบบ

อัตโนมัติ ตรวจวัดขอมูลตางๆ 

สำหรับการเก็บบันทึกขอมูล 

8 15 

2 ตะลุยโลกดนตรี(บล็อกตัว

โนต) 

ว 4.1 ม.2/5 

ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

กลุมบล็อกมิวสิค มีหลาย

บล็อกใหเลือกใช เปนกลุม

บล็อกท่ีทำใหลำโพงของบอรด 

KidBright สงเสียงตัวโนต 

12 20 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

3 เลนกับเวลา(บล็อกในแถบ

เวลา) 

ว 4.1 ม.2/5 

ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

ในบอรด KidBright ไดติดตั้ง

อุปกรณท่ีเรียกวา นาิกา

เรียลไทม ซ่ึงเปนระบบควบคุม

อัตโนมัติท่ีมีการทำงานตาม

ชวงเวลาท่ีกำหนด 

8 15 

4 สรางสรรคงานดวย

KidBright 

ว 4.1 ม.2/5 

ว 4.2 ม.2/1 

ว 4.2 ม.2/2 

ว 4.2 ม.2/3 

ว 4.2 ม.2/4 

คณิตศาสตรเปนสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของกับการคำนวณเปน

หลัก เชน การบวก การลบ 

การคูณ การหาร เปนตน 

การเขียนโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอรเพ่ือทำการ

คำนวณทางคณิตศาสตร 

จะตองมีความรูและความ

เขาใจเก่ียวกับการใชงานตัว

แปร จะทำใหผูเรียนสามารถ 

 

12 20 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ 

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู  ขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   สรางตัวแปร กำหนดคาใหตัว

แปรได 

  

คะแนนสอบปลายภาค 15 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว 20293  วิชา ไมโครคอนโทรลเลอรประยุกต                 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3           ภาคเรียนท่ี  2                              จำนวน  1.0  หนวยกิต  เวลา 40 ช่ัวโมง  
 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ความสำคัญของ Coding 1-2 - Coding สำคัญอยางไร 

- ประโยชนการเรียน

Coding  

- Coding กับการแกปญหา 

10 

 

15 

2 การทำงานบอรดสมอง

กลฝงตัว 

3 - การสรางชุดคำสั่งแบบ

บล็อก 

- สวนประกอบของบอรด 

และสมองกลฝงตัวคืออะไร 

- การทำงานของบอรด 

- ข้ันตอนการใชงาน 

- คำสั่งควบคุมการทำงาน 

10 20 

คะแนนสอบกลางภาค 10 

3 Coding ควบคุมบอรด

สมองกลฝงตัว 

4 - การเขียน Code เบื้องตน 

- การเชื่อมตอเซนเซอร

ภายนอก 

- การเขียน Code ใหบอรด

ทำงานหลายหนาท่ี 

- การใชงานบอรดแบบ IoT 

8 15 

4 ตอยอดบอรดสมองกลฝง

ตัว 

5 - การพัฒนาบอรดสมองกล 12 20 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว 20294  วิชา โครงงานไมโครคอนโทรลเลอร               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   ภาคเรียนท่ี  2                                 จำนวน  1.0  หนวยกิต     เวลา 40 ช่ัวโมง 
 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

ผลการ

เรียนรูขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 รูจักโครงงาน

คอมพิวเตอร 

1 - ความหมายและคุณคาของ

โครงงาน 

- ประเภทของโครงงาน  

- ตัวอยางชื่อโครงงาน 

6 

 

10 

2 ข้ันตอนการพัฒนา

โครงงาน 

2 - วิธีดำเนินการทำโครงงาน 

- ตัวอยางหัวขอโครงงาน 

4 10 

3 การจัดทำและนำเสนอ

ขอเสนอโครงงาน 

3 - เคาโครงขอเสนอโครงงาน 

- ตัวอยางการเขียน 

ขอเสนอโครงงาน 

10 15 

คะแนนสอบกลางภาค 10 

4 แนวทางการทำโครงงาน 4 - การวางแผนการดำเนิน

โครงงานใหสำเร็จ 

- แนวทางการจัดระบบการ

ทำโครงงาน 

12 15 

5 รูปแบบรายงานโครงงาน 

 

5 - การพัฒนาบอรดสมองกล 

- การเขียนบทคัดยอ

โครงงาน 

4 10 

6 การนำเสนอและ

ประเมินผลโครงงาน 

6 - การนำเสนอโครงงาน 

- การประเมินผลโครงงาน 

4 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ว31131 วิทยาศาสตรชีวภาพ    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว31133 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว31134 การออกแบบเทคโนโลย ี    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว31135 วิทยาการคำนวณ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 ว32132 วิทยาศาสตรกายภาพเคมี    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 - 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 ว30241 ชีววิทยา 1     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30242 ชีววิทยา 2     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30221 เคมี 1      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30222 เคมี 2      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30201 ฟสิกส 1      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30202 ฟสิกส 2      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30271 ไมโครคอนโทรลเลอร    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว30272 ไมโครคอนโทรลเลอร    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว30291 เทคโนโลยีเพ่ิมเติม    จำนวน  20  ชั่วโมง  0.5  หนวยกิต 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 ว30243 ชีววิทยา 3     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30244 ชีววิทยา 4     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30223 เคมี 3      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30224 เคมี 4      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30203 ฟสิกส 3      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30204 ฟสิกส 4      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30207 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส   จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต  
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ว30273 พ้ืนฐานภาษาไพทรอน 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30274 พ้ืนฐานภาษาไพทรอน 2    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30292 ปญญาประดิษฐ 1    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30293 ปญญาประดิษฐ 2    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30294 การใชโปรแกรมจัดการสำนักงาน   จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30295 การพัฒนาเวบ็ไซต    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต  

ว30285 ระเบียบวิธีวิจัย     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30286 โครงงานวิทยาศาสตร    จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 ว30245 ชีววิทยา 5     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30246 ชีววิทยา 6     จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30247 ชีววิทยา PAT2     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 ว30225 เคมี 5      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30226 เคมี 6      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30227 เคมี PAT2     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30228 เคมี PAT3     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30205 ฟสิกส 5      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

 ว30206 ฟสิกส 6      จำนวน  60  ชั่วโมง  1.5  หนวยกิต 

ว30208 ฟสิกส PAT2     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30209 ฟสิกส PAT3     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30275 การออกแบบฐานขอมูล    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30276 การออกแบบผลิตภัณฑ    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30296 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร    จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

ว30297 กราฟฟคดีไซด     จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา  ว31131    รายวิชา  วิทยาศาสตรชีวภาพ       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4   ภาคเรียนท่ี 1-2     จำนวน  1. 5  หนวยกิต  เวลา 60  ช่ัวโมง 

 

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียน ตัวชี้วัดขอท่ี สาระสำคัญ 

เวลา  

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 การลำเลียงสารและ  

การรักษาดุลยภาพ 

ของรางกายมนุษย 

 

ว 1.2 ม.4/1-7 

ว 4.1 ม.4/1 

 

- การลำเลียงสารเขาและ 

ออกจากเซลล 

- การรักษาดุลยภาพของน้ำและ  สาร 

ในรางกาย  

- การรักษาดุลยภาพของกรด-เบส ของ

เลือด  

- การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิ ใน

รางกาย  

- ระบบภูมิคุมกัน 

18 20 

2 การดำรงชีวิตของพืช 

 

 

ว 1.2 ม.4/8-12 

ว 4.1 ม.4/1 

- สารอินทรียในพืช 

- ปจจัยบางประการท่ีมีผลตอ    การ

เจริญเติบโตของพืช  

- การตอบสนองของพืชตอสิ่งเรา 

12 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 พันธุกรรมและ

วิวัฒนาการ 

 

 

ว 1.3 ม.4/1-6 

ว 4.1 ม.4/3 

ว 4.1 ม.4/2 

- การถายทอดลักษณะ 

ทางพันธุกรรม  

- ยีนกับการควบคุมลักษณะ 

ทางพันธุกรรม   

- การเปลี่ยนแปลงทางพันธกุรรม  

- เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ  

- วิวัฒนาการและความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต 

18 20 

4 ชีวิตในสิ่งแวดลอม 

 

 

ว 1.1 ม.4/1-4 

ว 4.1 ม.4/3 

- ระบบนิเวศ  

- มนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

12 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว31133    รายวิชา วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4      ภาคเรียนท่ี 1-2       จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา 60 ช่ัวโมง   

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด  

ขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1 เอกภพวิทยา 1, 2, 25 - ทฤษฎีกำเนิดเอกภพ 6 5 

- หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 

2 กาแล็กซี 3, 25 - โครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซี 3 5 

- กาแลก็ซีทางชางเผือก 

3 ดาวฤกษ 4, 5, 6  

7, 25  

- กำเนิดดาวฤกษ 9 10 

- ความสองสวางและโชติมาตรของ 

  ดาวฤกษ 

- สี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของ            ดาว

ฤกษ 

- วิวัฒนาการของดาวฤกษ 

4 ระบบสุรยิะ 8, 9, 25 - กำเนิดระบบสุริยะ 6 5 

- เชตของบริวารดวงอาทิตย 

- ดวงอาทิตย 

5 เทคโนโลยีอวกาศ 10, 25  - กลองโทรทรรศน 6 5 

- ดาวเทียม 

- ยานอวกาศ 

- สถานีอวกาศ 

คะแนนกลางภาค 20 

6 โครงสรางโลก 11, 25 - ขอมูลในการศึกษาและการแบงชั้นโครงสรางโลก 4 5 

- การแบงชั้นโครงสรางโลก 

7 การแปรสัณฐานของ

แผนธรณี 

12, 13, 

25 

- แนวคิดทฤษฎีทวีปเลื่อนและหลักฐาน สนับสนุน 9 10 

- แนวคิดทฤษฎีการแผขยายพ้ืนมหาสมุทรและ

หลักฐานสนับสนุน 

- การแปรสัณฐานของแผนธรณี 

8 ธรณีพิบัติภัย 14, 15, 

16 25 

- ภูเขาไฟระเบิด 3 5 

- แผนดินไหว 

- สึนามิ 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด 

ขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

9 

 

การหมุนเวียนระบบลม

ของโลกและ 

การหมุนเวียนระบบน้ำใน

มหาสมุทร 

17 – 22,   

25 

 

- ปจจัยการเกิดลม 7 5 

- แบบจำลองการหมุนเวียน ระบบลมของ

โลก 

- การหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร 

- ปรากฎการณเอลนีโญ ลานีญา 

10 

 

แผนท่ีอากาศ 23, 24, 

25 

- ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศของโลก 

7 5 

- การตรวจอากาศ 

- ความหมายของสัญลักษณลมฟาอากาศ 

- การพยากรณอากาศ 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนนท้ังหมด 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

 รหัสวิชา ว 31134 รายวิชา การออกแบบเทคโนโลยี   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หนวยกิต         

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด ขอท่ี  สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 ระบบทางเทคโนโลยี 

 

ว 4.1 ม. 4/1 

 

   ระบบเทคโนโลยี ประกอบไปดวย ตัว

ปอน(Input) กระบวนการ(Process) 

และผลผลิต(Output) ท่ีสัมพันธกัน

นอกจากนี้ ระบบทางเทคโนโลยีอาจมี

ขอมูลยอนกลับ(feedback) เพ่ือใช

ปรับปรุงการทำงานไดตามวัตถุประสงค 

โดยเทคโนโลยีมี การเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโดยมี

สาเหตุหรือปจจัยมาจากหลายดาน 

2 10 

2 วิเคราะหและออกแบบ

การแกปญหาดวย

ภาษาคอมพิวเตอร 

 ว 4.1 ม. 4/2, 

ว 4.1 ม. 4/3 

   การวิเคราะหปญหาหรือสถานการณ

ปญหาโดยอาจใชเทคนิค วิธีการ

วิเคราะหท่ีหลากหลายชวยใหเขาใจ 

เง่ือนไขและกรอบของปญหาไดชัดเจน 

ตลอดจนการดำเนินการสืบคน รวบรวม

ขอมูลความรูจากศาสตรตางๆ เพ่ือ

นำไปสูการออกแบบ แนวทางการ

แกปญหา 

      การวิเคราะห เปรียบเทียบ และ

ตัดสินใจเลือกใชกระบวนการแกปญหา

และออกแบบแนวทางการแกปญหาท่ี

เหมาะสมไดหลากหลายวิธิี เชน การ

เขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน   

มีการกำหนดข้ันตอนการดำเนินการ

แกปญหาท่ีชัดเจน 

   ซอฟตแวรชวยในการออกแบบและ

นำเสนอ  

มีหลากหลายชนิดจึงตองเลือกใชให

เหมาะกับงาน 

8 20 

คะแนนสอบกลางภาค 20 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด ขอท่ี  สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

3 เขียนโปรแกรม

แกปญหาดวย

ภาษาคอมพิวเตอร 

ว 4.1 ม. 4/4   วิเคราะหและแกปญหา ตาม กรอบ

เง่ือนไขของปญหานั้นๆ โดยการเขียน

โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร คำสั่ง

ในการรับคา การแสดงผลทางจอภาพ 

ตัวแปรและชนิดขอมูล ตัวดำเนินการ

ตางๆ  

   นำเสนอผลการแกปญหา พรอมท้ัง

แนวทางการพัฒนาตอยอด  

6 20 

4 ประยุกตใชความรูและ

ทักษะในการแกปญหา 

ว 4.1 ม. 5/1   ประยุกตใชความรูและทักษะจาก

ศาสตรตางๆ เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนา

งาน โดยการเขียนโปรแกรมดวย

ภาษาคอมพิวเตอร 

4 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนนท้ังหมด 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

  รหัสวิชา ว 31135 รายวิชา วิทยาการคำนวณ     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2                 เวลา 20 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต        

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด ขอท่ี  สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 เขียนโปรแกรมคำสั่ง

ควบคุมแบบเลือกทำ 

ว 4.2 ม. 4/1 

 

นำแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกตใช 

ในการแกปญหา ท่ีมีการบูรณาการ

กับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค และ

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยใชการ

เขียนโปรแกรมดวย

ภาษาคอมพิวเตอรดวยคำสั่งควบคุม

แบบเลือกทำ แบบทำซ้ำ ตัวแปรชุด 

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ และ

นิพจน เพ่ือนำไปใชเปนแนวคิดใน

การพัฒนาโครงงานทางดาน

เทคโนโลย ี

10 10 

2 เขียนโปรแกรมคำสั่ง

ควบคุมแบบทำซ้ำ 

ว 4.2 ม. 4/1 

 

นำแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกตใช 

ในการแกปญหา ท่ีมีการบูรณาการ

กับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค และ

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยใชการ

เขียนโปรแกรมดวย

ภาษาคอมพิวเตอรดวยคำสั่งควบคุม

แบบเลือกทำ แบบทำซ้ำ ตัวแปรชุด 

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ และ

นิพจน เพ่ือนำไปใชเปนแนวคิดใน

การพัฒนาโครงงานทางดาน

เทคโนโลย ี

6 10 

3 ตัวแปรชุด(Array) ว 4.2 ม. 4/1 

 

นำแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกตใช 

ในการแกปญหา ท่ีมีการบูรณาการ

กับวชิาอ่ืนอยางสรางสรรค และ

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยใชการ

เขียนโปรแกรมดวย

ภาษาคอมพิวเตอรดวยคำสั่งควบคุม

4 10 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด ขอท่ี  สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

แบบเลือกทำ แบบทำซ้ำ ตัวแปรชุด 

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ และ

นิพจน เพ่ือนำไปใชเปนแนวคิดใน

การพัฒนาโครงงานทางดาน

เทคโนโลยี 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 ออกแบบโครงงานดาน

เทคโนโลย ี

ว 4.2 ม. 5/1   นำความรูดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และทักษะการเขียนโปรแกรม มาใช

แกปญหาอยางสรางสรรค 

14 20 

5 เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การนำเสนอ 

ว 4.2 ม. 6/1   ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

นำเสนอ และแบงปนขอมูลอยาง

ปลอดภัย มีจริยธรรมในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ นำนวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีดานตางๆ มา

ประยุกตใชกับชีวิตประจำวัน 

6 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว32132    รายวิชา วิทยาศาสตรกายภาพเคมี   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5       ภาคเรียนท่ี 1    จำนวน 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต     

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

 

1 ธาตุและสารประกอบ 1-14 - ธาตุและสารประกอบ 

- แบบจำลองอะตอม 

- สัญลักษณนวิเคลียร  

- ธาตุที่มีสมบัติเปนโลหะ อโลหะและ ก่ึงโลหะ 

- ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิชัน 

- พันธะโคเวเลนต 

- พันธะไฮโดรเจน 

- สารประกอบไอออนิก 

- สารอิเล็กโทรไลต นอนอิเล็กโทรไลต 

- สารประกอบอินทรียประเภทไฮโดรคารบอน 

11 11 

2 พอลิเมอร 15-19 - พอลิเมอร 

- มอนอเมอรของพอลเิมอร 

- โครงสรางของพอลิเมอร 

- ผลิตภัณฑของพอลิเมอร 

5 5 

3 ปฏิกิริยาเคมี 20-22 - ปฏิกิริยาเคมี 

- สมการเคมี 

- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

- ปจจัยที่มีผลตออัตราการ 

  เกิดปฏิกิริยาเคมี 

5 

 

5 

4 ปฏิกิริยารีดอกซ 23 - ปฏิกิริยารีดอกซ 

- การถายโอนอิเล็กตรอนของสาร 

4 

 

4 

5 สารกัมมันตรังส ี 24-25 - สารกัมมันตรังส ี

- รังสีแอลฟา บีตา แกมมา 

5 

 

5 

 

คะแนนกลางภาค 20 

6 การเคลื่อนที่และแรง  26-30 - ความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ   

- ความเรงของวัตถุ   

- การเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร   

-การหาแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายที่  

  อยูในระนาบเดียวกันที่กระทำตอวัตถุ 

- กฎของนิวตัน 

8 8 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

 

 

 

 

 

  - ผลของความเรงที่มีตอการเคลื่อนที่ 

- การเคลื่อนที่แนวตรง      

- การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

- การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

- การเคลื่อนที่แบบสัน่ 

  

7 สนามของแรง  31-35 - แรงโนมถวง   

- สนามไฟฟา 

- สนามแมเหล็ก 

- หลักการทำงานของมอเตอร 

- การเกิดอีเอ็มเอฟ 

- แรงเขมและแรงออนของอนุภาคนิวเคลียส   

8 8 

8 พลังงานนวิเคลียร 36-37 

  

- พลังงานนวิเคลียร 

- ความสัมพันธระหวางมวลกับพลังงาน 

- การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปน  

  พลังงานไฟฟา   

- เทคโนโลยดีานพลังงาน   

5 5 

9 คลื่น 38-47 - สมบัติของคลื่น 

- ความถ่ีธรรมชาติ   

- คลื่นเสียง   

- ความเขมเสียงกับระดับเสียง   

- การไดยินเสียง   

- การเกิดเสียงสะทอนกลบั   

- บีต 

- ดอปเพลอร 

- การสั่นพองของเสียง 

- การมองเห็นสีของวัตถุ 

- การทำงานของแผนกรองแสง 

- คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

- การสงผานสารสนเทศ 

- เปรียบเทียบการสื่อสารดวยสญัญาณ  

  แอนาล็อกกับสัญญาณดิจิทลั 

9 9 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

คะแนนรวม 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30241     รายวิชา  ชีววิทยา 1        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน  1.5 หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู 

ผลการ

เรียนรูขอ

ท่ี 

สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 1 - สมบัติท่ีสำคัญของสิ่งมีชีวิต 2 2 

2 การศึกษาชีววิทยา 2 - การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร 

- กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

9 8 

3 สารท่ีเปน

องคประกอบของ

สิ่งมีชีวิต 

3 - 7 - อะตอม ธาตุและสารประกอบ 

- น้ำ 

- สารประกอบคารบอนในสิ่งมีชีวิต 

9 8 

4 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล

ของสิ่งมีชีวิต 

8 - 9 - ปฏิกิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต 3 4 

5 กลองจุลทรรศน 10 - สวนประกอบ วิธีการใชและการดูแล

รักษากลองท่ีถูกตอง 

- วิธีการเตรียมตัวอยางสิ่งมีชีวิตเพ่ือ

ศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน 

7 8 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

6 เซลล 11 - 13 - โครงสรางและหนาท่ีของสวนท่ีหอหุม

เซลล ออรแกเนลลและนิวเคลียสของ

เซลลพืชและเซลลสัตว 

8 8 

7 การลำเลียงสารเขา

และออกจากเซลล 

14 - 15 - การแพร ออสโมซิส 

- กระบวนการเอกโซไซโทซิสและเอนโด

ไซโทซิส 

6 8 

8 การแบงเซลล 16 - แบบไมโทซิสและไมโอซิส 6 6 

9 การหายใจระดับเซลล 17 - ภาวะท่ีมี O2 เพียงพอ 

- ภาวะท่ีมี O2 ไมเพียงพอ 

10 8 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนนท้ังหมด 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30242 รายวิชา ชีววิทยา 2   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 2       เวลา  60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู 

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 โครโมโซมและสาร

พันธุกรรม 

 

 

6-8 -โครโมโซม 

-สารพันธุกรรม 

-สมบัติของสารพันธุกรรม 

-มิวเทชั่น 

15 15 

2 การถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม 

 

 

1-5 -การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล 

-ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปนสวน

ขยายของเมนเดล 

-ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 

15 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 

 

9-11 -พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน 

-การหาขนาดของ DNA และ  

การหาลำดับนิวคลีโอไทด 

-การประยุกตใชเทคโนโลยีทาง 

DNA 

-เทคโนโลยีทาง DNA กับ     

ความปลอดภัยทางชีวภาพและ

ชีวจริยธรรม 

15 15 

4 วิวัฒนาการ 

 

 

12-15 -หลักฐานและขอมูลท่ีใชใน

การศึกษาวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต 

-แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต 

-พันธุศาสตรประชากร 

-ปจจัยท่ีทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีล 

-กำเนิดสปชีส 

15 15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รายวิชา เคมี  1         รหัสวิชา ว30221                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1               เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต                    

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการ

เรียนรู 

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 อะตอม 1-3 - แบบจำลองอะตอม 

- อนุภาคในอะตอมและไอโซโทป 

- การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 

 

15 15 

2 สมบัติของธาตุ 4-8 - ตารางธาตุและสมบัติของธาตุหมู

หลัก 

- ธาตุแทรนสิชัน 

- ธาตุกัมมันตรังสี 

- การนำธาตุไปใชประโยชนและ  

ผลระทบตอสิ่งมีชีวิต 

15 15 

คะแนนกลางภาค  20  คะแนน 

3 พันธะเคมี 

 

9-21 - สัญลักษณแบบจุดของ   ลิวอิส

และกฎออกเตต 

- พันธะไอออนิก 

- พันธะโคเวเลนต 

- พันธะโลหะ 

- การใชประโยชนของ

สารประกอบไอออนิก             

สารโคเวเลนต  และโลหะ 

30 30 

 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รายวิชา เคมี  2         รหัสวิชา ว30222                      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4     ภาคเรียนท่ี  2                เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต                     
 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ความปลอดภัยและ

ทักษะในปฏิบัติการ

เคมี 

1-4 - ความปลอดภัยในการ

ทำงานกับสารเคมี 

- การทำปฏิบัติการเคมี 

- อุปกรณและเครื่องมือชั่ง 

ตวง วัด 

- การวัดปริมาณตาง ๆ ของ

สาร 

10 10 

2 โมลและสูตรเคมี 5-8 - มวลอะตอม 

- โมล 

- สูตรเคมี 

10 10 

คะแนนกลางภาค  20  คะแนน 

3 สารละลายและการ

เตรียมสารละลาย 

9-11 - ความเขมขนของ

สารละลาย 

- การเตรียมสารละลาย 

-สมบัติบางประการของ

สารละลาย 

10 10 

4 ปริมาณสัมพันธ 12-18 - ปฏิกิริยาเคมี 

- สมการเคมี 

- การคำนวณปริมาณสารใน

ปฏิกิริยาเคมี 

- สารกำหนดปริมาณ 

- ผลไดรอยละ 

20 20 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

คะแนนรวม 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา  ว30201            รายวิชา ฟสิกส  1  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 1      เวลา  60 ช่ัวโมง   จำนวน 1.5 หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู 

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 ธรรมชาติและ

พัฒนาการทาง

ฟสิกส 

 

1 - 7 - ธรรมชาติของฟสิกส 

- การวัดและบันทึกผลการวัด

ปริมาณทางฟสิกส 

- การทดลองทางฟสิกส 

15 15 

2 การเคลื่อนท่ีแนว

ตรง 

 

8 - 14 -  ตำแหนง 

-  การกระจัดและระยะทาง 

- อัตราเร็วและความเรง 

-  ความเรง 

-  กราฟและการเคลื่อนท่ีในแนว

เสนตรง 

15 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 แรงและกฎการ

เคลื่อนท่ี 

 

 

16 - 30 - แรง 

- การหาแรงลัพธ 

-  มวลแรงและกฎการเคลื่อนท่ี 

- แรง  เสียดทาน 

- แรงดึงดูดระหวางมวล 

- การประยุกตใชกฎการเคลื่อนท่ี 

30 30 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30202  วิชา ฟสิกส  2   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 2      เวลา  60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1 สมดุล 10  -สมดุลกล 

 - ศูนยกลางมวลและศูนยถวง 

- สมดลตอการเคลื่อนท่ี 

-สมดลตอการหมุน 

- เสถียรภาพของวัตถุ 

15 15 

2 งานและพลังงาน 3 -งานเนื่องจากแรงคงตัว 

-งานเนื่องจากแรงไมคงตัว 

-กำลัง 

-พลังงานกล 

-การอนุรักษพลังงานกล 

-เครื่องกล 

15 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 โมเมนตัมและ 

การชน 

1 - 5 -โมเมนตัม 

-แรงและการเปลีย่นแปลง

โมเมนตัม 

-การดล 

-การอนุรักษโมเมนตัม 

-การชนและการดีดตัวแยกจากกัน 

15 15 

4 การเคลื่อนท่ีแนว

โคง 

6 - 9 -การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล 

-การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม 

15 15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

       รหัสวิชา  ว30271    รายวิชา  ไมโครคอนโทรลเลอร 1        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

       ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4    ภาคเรียนท่ี  1                            เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน  1.0 หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู 

 ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 เริ่มตนกับ 

micro:bit 

อธิบายถึงความเปนมา 

โครงสรางพ้ืนฐาน และ

หลักการทำงานของ

บอรด micro:bit ได 

 

1.สวนประกอบของบอรด 

micro:bit 

2.ขยายขีดความสามารถใหบอรด 

micro:bit 

3.การเขียนชุดคำสั่งใหบอรด 

micro:bit 

4.การใชบอรด micro:bit และ

อุปกรณพ้ืนฐาน 

5.การจายไฟใหบอรด micro:bit 

 

4 6 

2 พ้ืนฐานภาษา 

Digital 

มีความรูความเขาใจ

ภาษาDigital ท่ีใชในการ

เขียนคำสั่งควบคุมการ

ทำงานของบอรด 

micro:bit 

 

1. Java Script 

2. พ้ืนฐานภาษา  Python  

3. Java Script for micro:bit 

4.Python Editor for micro:bit 

4 6 

3 เริ่มตนเขียนโคด

คำสั่ง 

ผูเรียนสามารถทดลอง

เขียนโคดคำสั่ง ทดสอบ

การทำงานบนบอรด

จำลอง และแฟรชลงบ

อรดจริงเพ่ือใชโคดคำสั่ง

ควบคุมการทำงานของ

ของบอรดmicro:bitได 

1. ทดสอบคำสั่ง 

2. ทดลองรันโคดบนบอรดจริง 

3. การสราง และการเปดใชโปร

เจกตใหม 

4. การแชรคำสั่ง 

5. Application for micro:bit 

6. Python Editor และ Mu 

 

4 6 

4 การเขียนโปรแกรม

บนอุปกรณ

เคลื่อนท่ี 

สามารถเขียน โคดคำสั่ง

การการทำงานดวย

วิธีการท่ีหลากหลากรูจัก

ใชอุปกรณเคลื่อนท่ี 

1. เขียนโคดคำสั่งดวยอุปกรณ  

โมบาย 

4 6 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู 

 ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

ระบบปฏิบัติการตางๆใน

การทำงาน  
2. การ Pair กับอุปกรณ 

Android 

3. การ Pair กับอุปกรณ IOS 

4. ปญหาในการจับคูบอรด 

micro:bit กับอุปกรณ 

5. การเขียนโคด และการแฟร

ชลง micro:bit 

 

5 ปุมควบคุมการ

ทำงานบนบอรด 

micro:bit 

สามารถอธิบายเก่ียวกับ 

ลักษณะ และหนาท่ีการ

ทำงานของปุมการ

ทำงานบนบอรด 

micro:bit และเลือกใช

ปุมการทำงานไดอยาง

เหมาะสม 

1. ทดลองสรางเกมสดวยปุมกด 

2.ปุมกดกับการนับจำนวน 

(Counter) 

3. ทดลองสราง Scoreboard 

สำหรับการแขงขันกีฬา 

4. การแสงผล เลข2หลัก ดวย 

LED 

5. ตรรกศาสตรพ้ืนฐานกับการหา

คาความจริง 

6. ทดลองสรางเกมสสิงปนไว 

 

4 6 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

6 เซ็นเซอรกับการ

ตรวจจับความเรง 

รูและเขาใจความหมาย 

สามารถอธิบายหลักการ

ทำงานของเซ็นเซอร

ตรวจจับความเรง และ

สามารถเขียนคำสั่งเพ่ือ

ทดสอบการทำงาน

ตลอดจนนำคุณสมบัติ

ของเซ็นเซอรนนี้มา

ประยุกตใชในกิจกรรม

ตางๆไดจริง 

1. ตรวจจับอากัปกิริยา(Gesture) 

2. ทดลองเกมสออกหัวออกกอย 

3. ทดลองเกมสทอดลูกเตา 

4. การทดลองกับความเรง 

 

 

4 6 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู 

 ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

7 เซ็นเซอรวัด

ความเรงกับการวัด

ระดับ 

ผูเรียนสามารถอธิบาย

เก่ียวกับมุม roll และมุม 

Pitch มีทักษะในการหา

คาโดยการใชเซ็นเซอร

ตรวจจับความเรงในการ

วัดระดับแลวแสดงผล

ดวยหลอด LEDได 

1. มุม roll และมุม Pitch 

2.การแสดงผลดวย LED 

3.ทดลองสรางอุปกรณวัดระดับ 

 

4 6 

8 Magnetometer 

เซ็นเซอรกัสนาม

แมเหล็ก 

สามารถเขียนคำสั่งเพ่ือ

ใชงานMagnetometer 

บน micro:bit วัดความ

เขมขนของ

สนามแมเหล็กได 

 

1. สนามแมเหล็กและเข็มทิศ 

2.เข็มทิศไมทำงานกับการ 

Calibrate 

3. สรางเครื่องวัดสนามแมเหล็ก 

4.ทดลองความเขมขนของ

สนามแมเหล็ก 

4 6 

9 เซ็นเซอรวัด

อุณหภูมิ และความ

สวางของแสง 

ผูเรียนมีความรูเรื่อง

หลักการทำงานของ

เซ็นเซอร สามารถ 

เขียนชุดคำสั่งเพ่ือใชวัด

คาอุณหภูมิ คาความ

เขมขนของแสงและ

นำมาแสดงผลได 

1. เทอรโมมิเตอร Micro:bit 

2. วัดความสวางของแสง 

3.ออกแบบ Interface สำหรับ    

มัลติมิเตอร ดวยmicro:bit 

 

4 6 

10 ตัวแปรอะเรย และ

การแทนคาขอมูล 

ผูเรียนมีความรูเรื่องตัว

แปรชนิดอะเรย และ

การแทนคาขอมูล มี

ทักษะความสามารถใน

การเขียนชุดคำสั่งโดย

กำหนดตัวแปรและแทน

คาขอมูลได 

 

1. อะเรยเบื้องตน 

2. ตัวแปรอะเรย กับ micro:bit 

3.คุณสมบัติของตัวแปรอะเรย กับ

การนำมาประยุกตใช 

4.การวัดคาความสูงดวยหลัก

ตรีโกณ 

4 6 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา  ว30272    รายวิชา  ไมโครคอนโทรลเลอร 2        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

       ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2       เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน  1.0 หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู  

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 การแสดงผลดวยเสียง ผูเรียนสามารถ

เขียน

โปรแกรมควบคุม

แสดงผลดวยเสียง

ของบอรด 

micro:bit ได 

1.ตอหูฟงลองเลนโนต 

2.เปลี่ยนโนตดวยเซ็นเซอร 

3.เขียนโปรแกรมใหเปนเพลง 

4.ทดลองสรางตูเพลง Jukebox 

5.Python Editor กับการแสดงผล

ดวยเสียง 

4 6 

2 เขียนโปรแกรมใหเปน

เกมส 

ผูเรียนเขาใจ

หลักการทำงาน

ของเซ็นเซอร

ตางๆบนบอรด 

micro:bit และ

สามารถเขียน

ชุดคำสั่งใหเลน

เปนเกมสได 

1. เกมสเก็บกลวยใสตะกรา 

2. เพ่ิมความทาทาย 

3. เพ่ิมเสียงประกอบ 

4. เปลี่ยนวิธีควบคุมและตั้งเวลา 

5. หยุดการทำงานชั่วคราว 

6. กิจกรรมทดลองสรางเกมส 

4 6 

3 เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

ผานUSB 

ผูเรียนสามารถ

ติดตั้งไดรเวอร

และโปรแกรมเพ่ือ

เชื่อมตอบอรด 

micro:bitให

ทำงานรวมกับ

คอมพิวเตอรได 

1. ติดตั้งไดรเวอร 

2. ติดตั้งโปรแกรมเทอรมินอล 

3. เชื่อมตอ micro:bit และรัน

เทอรมินอล 

4. สงคาอุณหภูมิ และความสวาง

จาก micro:bit 

5. สื่อสารกับ micro:bit ผานทาง 

USB 

6. รับสงขอมูลกับอุปกรณอ่ืนๆ 

ผานพอรต Serial 

4 6 

4 รับสงขอมูลกับExcel ดวย

Cordoba 

สามารถเขียน 

โคดคำสั่งการการ

ทำงานใหบอรด 

1. เช่ือมตอกับ micro:bit 

2. โคดฝง micro:bit 

3. เซตคาให Cordoba 

4 6 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู  

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

micro:bit 

เชื่อมตอกับ 

Excel เพ่ือทำการ

รับสงขอมูลได 

4. บันทึกขอมูลจาก micro:bit เขา 

Cordoba 

5. สงขอมูลจาก Cordoba ไป 

micro:bit 

 

5 การสื่อสารไรสายผาน

คลื่นวิทย ุ

สามารถอธิบาย

เก่ียวกับ ลักษณะ 

และหนาท่ีการ

ทำงานของ

คลื่นวิทยุกับบอรด 

micro:bitได และ

ใชคลื่นวิทยุกใน

การสงคาขอมูลไร

สายไดดี 

1. ทดลองสือ่สารการสงขอความ 

2. การอานขอมูลจากเซ็นเซอร

และการแชรขอมูล 

3. การสงขอมูลจากเซ็นเซอร

มากกวา 1 อยาง 

4. เขียนโปรแกรมสั่งใหอานขอมูล 

เม่ือตองการ 

5. การสงขอมูลเขาเครื่อง

คอมพิวเตอร 

6. วัดความแรงของคลื่นวิทยุ 

7. เรียนรูบล็อกเชนดวย 

micro:bit 

 

4 6 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

6 เชื่อมตอ Application 

กับ micro:bit 

รูและเขาใจ

ความหมาย 

สามารถอธิบาย

หลักการทำงาน

ของApplication 

ท่ีเชื่อมตอกับ 

micro:bitเขียน

คำสั่งเพ่ือควบคุม

การทำงานผาน 

Applicationได 

1. Application micro:bit  บน 

IOS 

2. Application ควบคุมกลอง

ดวย micro:bit 

3. ใช Gamepad บังคับ 

micro:bit 

4. Kitronik Move 

5. Bitty Data Logger 

 

 

4 6 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู  

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

7 อุปกรณเสริมสำหรับ 

micro:bit กับการ  

ประยุกตใช 

ผูเรียนสามารถ

เชื่อมตอ 

micro:bit เขากับ

อุปกรณตอพวง

ชนิดตางๆเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถใน

การทำงานให

หลากหลาย และ

นำมาประยุกตใช

ไดกับกิจกรรม

ตางๆ 

 

1.สรางไฟจราจรดวยหลอด LED 

2. ควบคุมแสงหลอดไฟ LED 

3. ทดสอบ RGB LED 

4. เปดปดเครื่องไฟฟาดวยรีเลย 

5. ตอปุม A,B เพ่ิมอีกชุด 

6. ใช Pin 0,1,2 เปนสวิตซสัมผัส 

7. ใชเซ็นเซอรตรวจจับน้ำฝน 

8. วัดความชื้นในดิน 

9.เซ็นเซอรตรวจจับความ

เคลื่อนไหว 

10. เซ็นเซอรติดตามเสน 

( Line Tracker ) 

4 6 

8 ชุดควบคุม และการบังคับ สามารถเขียน

คำสั่งเพ่ือใชงาน 

micro:bit รวมกับ

มอเตอรรถ และ

ควบคุมการ

ทำงานของ

มอเตอรดวยJoy 

stickได 

1. ตอบอรดควบคุมเกมส 

2. ทดลอง Joy stick 

3. ตรวจจับแสงดวย LDR 

4. ตอเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ 

5. ตอวงจรขับมอเตอรใหรถขนาด

เล็ก 

6. บังคับรถดวยJoy stick และ 

micro:bit อีกบอรด 

7. บังคับเซอรโวมอเตอรใหหมุน

ตามสั่ง 

8. หมุนเซอรโวตามการเอียง

บอรด 

 

4 6 

9 อัลตราโซนิก ผูเรียนมีความรู

เรื่องหลักการ

ทำงานอัลตรา

1. สรางสีสันดวย NeoPixels 

2. วัดระยะทางดวยอัลตราโซนิก 

4 6 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู  

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

โซนิกและและการ

แสดงผลทาง

หนาจอLCD และ

แบบOLED 

3. หมุนปรับคาดวย Rotary 

Encoder 

4. การเชื่อมตออุปกรณดวย I2C 

5. ตอจอ LCD 1602 I2C 

6. ตอจอ OLED 0.96” 128x64 

SSD1306 

7. ใสนาิกาให Micro:bit 

8. แสดงผลดวย LED7-Segment 

10 Firmware and Update ผูเรียนมีความรู

เรื่องแพ็กเกจท่ี

จำเปนสำหรับการ

เขียนโปรแกรม

เชิงจินตภาพ และ

มีทักษะในการ

Update 

Firmware ของ 

micro:bit 

1. วัดความสวางของแสง 

2. ควบคุมเซอรโว 16 ตัว 

3. แพ็กเกจอ่ืนๆ ท่ีจำเปนสำหรับ

makecode for micro:bit 

4. สแกนบัส I2C เพ่ือหา

แอดเดรส 

5. อัปเดต Firmware ของ 

micro:bit 

6. ล็อกไฟล hex เพ่ือการปองกัน 

 

 

4 6 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว 30291 รายวิชา เทคโนโลยีเพ่ิมเติม      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 20 ช่ัวโมง   จำนวน 0.5 หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู 

ขอท่ี  
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 การจำลองความคิด 1,2 

 

  ในกระบวนการแกปญหาตางๆ จะมีวิธีการ

จัดการหรือแกปญหาท่ีแตกตางกันออกไป  ใน

บางครั้งอาจจะคลายกันบางตามกระบวนการ

คิด วิเคราะหปญหา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ ความรู 

ความเขาใจ การเรียนรู และประสบการณของ

แตละบุคคล  โดยมีการวิเคราะหปญหา  การ

จำลองความคิด  เลือกเครื่องมือ  ดำเนินการ

แกปญหา  และตรวจสอบปรับปรุงในการ

แกปญหาตางๆ  ซ่ึงในการจำลองความคิดอาจ

เปนในลักษณะ  ขอความหรือคำบรรยาย  หรือ

สัญลักษณ 

4 10 

2 การแสดงคาและรับ

คา 

 3,4 ฟงกชันมาตรฐานท่ีมีการกำหนดไวในการรับ

ขอมูลและ การสงขอมูล จะใชฟงกชันในการรับ

ขอมูลจากแปนพิมพ โดยเก็บขอมูลมาไวใน

หนวยความจำ และการสงขอมูลจาก

หนวยความจำออกทางจอภาพ โดยคำสั่ง

ดังกลาวจะตองเรียกออกมากอนคอมไพล

โปรแกรม 

6 20 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 ตัวแปรและชนิด

ขอมูล 

5,6  การเขียนโปรแกรมสิ่งท่ีตองเตรียมอันดับแรก

คือขอมูล พราะขอมูลคือ สิ่งท่ีใชในการควบคุม  

และแลกเปลี่ยนกันระหวางผูใชงานกับตัว

โปรแกรม และตองรูวิธีการนำขอมูลเหลานั้นมา

ใชในโปรแกรม ซ่ึงหมายถึงการสรางตัวแปร

หรือการประกาศตัวแปร(Variable 

Declaration) โดยตองทราบชนิดขอมูล และ

วิธีการสรางตัวแปรในภาษาซี รวมท้ัง

รายละเอียดสวนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอมูลและ

ตัวแปรในภาษาซี  

6 20 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู 

ขอท่ี  
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

ไดมีการแบงขอมูลชนิดตางๆเปนกลุมดังตอไปนี ้

ขอมูลชนิดเบื้องตน (Simple Type) ขอมูล

ชนิดขอความ (String) ขอมูลชนิดโครงสราง 

(Structure Type) และขอมูลชนิดอางอิง 

(Pointer) 

4 ตัวดำเนินการ 7,8 การเขียนโปรแกรมเพ่ือดำเนินการ

แกปญหานั้น ตองอาศัยตัวดำเนินการ ซ่ึงเปน

ตัวทำหนาท่ีกระทำกับคาตางๆ เพ่ือเขียน

โปรแกรมใหทำงานและไดผลลัพธอยางท่ี

ตองการ  โดยการดำเนินการดังกลาวหมายถึง  

การนำขอมูลมาคำนวณทางคณิตศาสตร  การ

คำนวณทางตรรกศาสตรหรือทำการ

เปรียบเทียบเพ่ือใหไดผลลัพธออกมา ตัว

ดำเนินการทางคณิตศาสตรไดมีการแบงกลุม

ดังนี้  

- เครื่องหมายในการคำนวณทาง

คณิตศาสตร ในภาษาซี ไดแก +, -, *, /, 

%, ++, -- 

- เครื่องหมายการเปรียบเทียบ  ไดแก  = 

=, != , <, <=, >, >=  

- เครื่องหมายทางตรรกศาสตร ไดแก && 

(and; และ), || (or; หรือ)  และ  !  (not; 

นิเสธ) 

4 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30243   รายวิชา ชีววิทยา 3            กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 1    เวลา 60 ช่ัวโมง    จำนวน 1.5 หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู 

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 โครงสรางและหนาท่ี

ของพืชดอก 

 

 

1 - 8 -ชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช  

-โครงสรางภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

และรากพืช ใบเลี้ยงคูจากการตัดตามขวาง  

-โครงสรางภายในของลำตนพืชใบเลี้ยง

เดี่ยวและลำตนพืชใบเลี้ยงคูจากการตัด

ตามขวาง  

-โครงสรางภายในของใบพืชจากการตัด

ตามขวาง  

-การแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้ำของ

พืช  

-กลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของ

พืช  

-ความสำคัญของธาตุอาหารและ

ยกตัวอยางธาตุอาหารท่ีสำคัญท่ีมีผลตอ

การเจริญเติบโตของพืช  

-กลไกการลำเลียงอาหารในพืช 

16 15 

2 การสังเคราะหดวย

แสง 

 

 

9 - 12 -การทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีต

เก่ียวกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสง  

-ข้ันตอนกระบวนการสังเคราะหดวยแสง

ของพืช C3 กลไกการตรึง

คารบอนไดออกไซด ในพืช C3 พืช C4 

และ พืช CAM  

-ปจจัยความเขมของแสง ความเขมขนของ

คารบอนไดออกไซด และอุณหภูมิท่ีมีผล

ตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช 

14 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

3 การสืบพันธุของพืช

ดอกและการ

เจริญเติบโต 

 

 

13 - 16 -วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก  

-กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและ

เพศเมียของพืชดอก และการปฏิสนธิของ

พืชดอก  

-การเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก  

โครงสรางของเมล็ดและผล  

-การใชประโยชนจากโครงสรางตางๆของ

เมล็ด และผล  

-ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการงอกของเมล็ด 

สภาพพักตัวของเมล็ด แนวทางในการแก

สภาพพักตัวของเมล็ด 

16 15 

4 การควบคุมการ

เจริญเติบโตและการ

ตอบสนองของพืช 

 

 

17,18 -บทบาทและหนาท่ีของออกซิน           

ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และ

กรดแอบไซซิก  

-การนำไปใชประโยชนทางการเกษตร 

สิ่งเราภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต

ของพืช 

14 15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา  ว30244    รายวิชา  ชีววิทยา 4   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2                                   เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต   

ลำดับ

ที่ 
ชื่อหนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

ขอที่ 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

1 ระบบยอยอาหารของสัตว

และคน 

1 - 3 - โครงสรางและกระบวนการยอย

อาหารของสัตวที่ไมมีทางเดินอาหาร 

สัตวที่มีทางเดินอาหารแบบไม

สมบูรณและสัตวที่มีทางเดินอาหาร

แบบสมบูรณ 

- โครงสราง หนาที่และกระบวนการ

ยอยอาหารและ    การดูดซึม

สารอาหารภายในระบบยอยอาหาร

ของมนุษย 

12 15 

 

2 การแลกเปลี่ยนแกส 4 - 7 - โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะที่ใช

ในการแลกเปลี่ยนแกส 

- กระบวนการแลกเปลีย่นแกสในสัตว

บางชนิดและมนษุย 

12 12 

3 ระบบหมุนเวียนเลือด 8 - 9 - ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปดและ

แบบปด 

 

6 6 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 หัวใจและเลือด 10 - 13 - -  โครงสรางและการทำงานของ

หัวใจและหลอดเลือด 

- สวนประกอบของเลือด 

- การใหและการรับเลือด 

8 8 

4 ระบบภูมิคุมกัน 14 - 17 - โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะที่

เก่ียวของกับภูมิคุมกัน 

- กลไกตอตานและทำลาย       สิ่ง

แปลกปลอมที่เขาสูรางกาย 

- ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน 

10 10 

5 ระบบขับถาย 18 - 21 - การกำจัดของเสียของสัตว   บาง

ชนิด 

- การกำจัดของเสียของคน 

12 12 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนนทั้งหมด 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว 30223     รายวิชา เคมี 3       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1   จำนวน  1.5 หนวยกิต จำนวน 60 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 สมบัติของแกส 1 - พฤติกรรมของแกส 

- ความสัมพันธระหวางปริมาตร  

  ความดัน และอุณหภูมิของแกส 

- กฎของบอยล 

- กฎของชารล 

- กฎของเกย-ลูสแซก 

5 5 

2 กฎรวมแกส 2-3 - ความสัมพันธระหวางปริมาตร 

  และจำนวนโมลของแกส 

- ความสัมพันธตามกฎของ        

อาโวกาโดร 

5 5 

3 แกสผสม 4 - กฎความดันยอยของดอลตัน 5 5 

4 การแพรของแกส 5 - กฎของแพรผานของเกรแฮม 5 5 

5 การประยุกตใชความรู

ของแกส 

6 - สมบัติและกฎตางๆ ของแกส 5 5 

6 อัตราการเกิด 

ปฏิกิริยาเคมี 

7-9 - อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

- การเขียนแผนภาพ ทิศทางการชน  

  ของอนุภาคและพลังงานท่ีสงผล

ตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

5 

 

 

5 

คะแนนกลางภาค                                                20 

7 ปจจัยท่ีมีผลตอ 

การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

10-12 - ความเขมขนของสารกับอัตรา        

  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

- พ้ืนท่ีผิวของสารกับอัตราการเกิด 

  ปฏิกิริยาเคมี 

- อุณหภูมิกับกับอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 

- ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวหนวง

ปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาเคมีใน

ชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม 

6 6 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

8 สมดุลเคมี 

 

13-14 - การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได  

- การเปลี่ยนแปลงท่ีภาวะสมดุล 

- อัตราการเกิดปฏิกิริยาไป

ขางหนา 

- อัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ 

6 

 

6 

9 ความสัมพันธระหวาง

ความเขมขนของสารตางๆ 

ณ ภาวะสมดุล 

15-17 - คาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 

- การคำนวณเก่ียวกับคาคงท่ี

สมดุล 

6 6 

10 ปจจัยท่ีมีผลตอภาวะ

สมดุล 

18 - การเปลี่ยนแปลงความเขมขน 

- การเปลี่ยนแปลงความดันและ

อุณหภูมิ 

- การใชหลักของเลอชาเตอลิเอ 

ในอุตสาหกรรม 

6 6 

11 สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

19 

 

- ปรากฏการณในธรรมชาติและ

กระบวนการในอุตสาหกรรม 

6 6 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30224     รายวิชา เคมี 4       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5      ภาคเรียนท่ี  2       จำนวน 1.5 หนวยกิต เวลา  60 ช่ัวโมง 

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 กรด-เบส 1-10 - ทฤษฎีกรด-เบสของอารเรเนียส   

   เบรินสเตด-ลาวรี  และลิวอิส 

-  คูกรด-เบสของสารตามทฤษฎี 

   กรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 

-  คำนวณคาpHความเขมขนของ 

   ไฮโดรเนียมไอออนหรือ 

   ไฮดรอกไซดไอออน 

-  สมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน 

-  ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีสของเกลือ 

-  หลักการไทเทรต 

-  สารละลายบัฟเฟอร 

30 30 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

2 ไฟฟาเคมี 

 

 

 

ขอท่ี 11-19 -  ปฏิกิริยารีดอกซ 

-  การดุลสมการรีดอกซ 

-  เซลลไฟฟาเคมี 

-  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

   เก่ียวของกับเซลลไฟฟาเคมี 

 

30 30 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30203    รายวิชา ฟสิกส 3  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5    ภาคเรียนท่ี  1   เวลา 60  ช่ัวโมง    จำนวน  1.5  หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียน ผลการเรียนรู ขอท่ี  สาระสำคัญ เวลา  

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1 การเคลื่อนท่ีแบบ

ฮารมอนิกอยางงาย 

 

1-5 - การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก 

- แรงกับการสั่นของมวติด

ปลายสปริงและลูกตุม 

- ความถ่ีธรรมชาติและการสั่น

พอง 

12 15 

2 คลื่น 

 

6-9 - ธรรมชาติของคลื่น 

- อัตราเร็วคลื่น 

- หลักการท่ีเก่ียวกับคลื่น 

- พฤติกรรมของคลื่น 

18 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 แสงเชิงคลื่น 

 

10 - อัตราเร็วของแสง 

- การแทรกสอดของแสง 

- การเลี้ยวเบนของแสง 

10 10 

4 แสงเชิงรังสี 

 

11-14 - การสะทอนของแสง 

- การหักเหของแสง 

- การมองเห็นและการเกิด

ภาพ 

- ภาพจากเลนสบางและ

กระจกทรงกลม 

- แสงสีและการมองเห็นแสงสี 

- ปรากฏการณเก่ียวกับแสง 

20 20 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30204   รายวิชา ฟสิกส 4   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน  1.5  หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 เสียง 1-3 -ธรรมชาติของเสียง 

-การไดยินเสียง 

-ปรากฏการณเก่ียวกับเสียง 

14 15 

2 ไฟฟาสถิต  

 

4-8 - ธรรมชาติของไฟฟาสถิต 

- กฎของคูลอมบ 

- สนามไฟฟา 

- ศักยไฟฟาและ           

  ความตางศักย 

- ตัวเก็บประจุ 

22 20 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 ไฟฟากระแส 1 

 

9-12 - กระแสไฟฟา 

- การนำไฟฟา 

- กฎของโอหมและ     

ความตานทาน 

- การตอตัวตานทานและ 

  แบตเตอรี่ 

- กำลังไฟฟาพลังงานไฟฟา

ในวงจรไฟฟา 

14 15 

4 ไฟฟากระแส 2 

 

13 - การวิเคราะหวงจรไฟฟา 

  กระแสตรงเบื้องตน 

- วงจรไฟฟาในบาน 

- การใชไฟฟาอยางปลอดภัย 

10 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว 30207   รายวิชา วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส             กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1-2                     เวลา 60 ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หนวยกิต  
 

 

หนวยท่ี 

 

ชื่อหนวยการเรียนรู 
 

ตัวชี้วัดขอท่ี 

 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชัว่โมง) 

 

คะแนน 

1 การเคลื่อนท่ีและแรง ว 2.2 - ความเร็วกับเวลาของการ 15 15 

ม 5/1 – 5/5 เคลื่อนทีของวัตถุ 

- ความเรงของวัตถุ 

- การเขียนแผนภาพ 

การรวมแบบเวกเตอร 
- การหาแรงลัพธท่ีเกิดจากแรง 

หลายท่ีอยูในระนาบเดียวกันท่ี 

กระท าตอวัตถุ 

- กฎของนิวตัน 

- ผลของความเรงทีมีตอการ 

เคลื่อนท่ี 

- การเคลื่อนท่ีแนวตรง 

- การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล 
- การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม 

- การเคลื่อนท่ีแบบสั่น 

2 แรงในธรรมชาติ ว 2.2 - แรงโนมถวงกับการเคลื่อนท่ี 9 10 

ม 5/6 – 5/10 ของวัตถุตางๆ รอบโลก 

- แรงโนมถวง กับแรงดึงดูด 

ระหวางมวล 

- การเคลือนทีของดาวเทียม 

และดวงจนัทรรอบโลก 

- แรงแมเหล็กท่ีกระท าตอ 

อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาท่ี 

เคลื่อนท่ีในสนามแมเหล็ก 

- แรงแมเหล็ก ท่ีกระท าตอลวด 

ตัวน าท่ีมีกระแสไฟฟาผานใน 

สนามแมเหล็ก 

- หลักการท างานของมอเตอร 
- การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า 

และกระแสไฟฟาเหนี่ยวน าแม 
- แรงเขมและแรงออน 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

หนวยท่ี 

 

ชื่อหนวยการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรูขอท่ี 
  

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชัว่โมง) 

 

คะแนน 

3 พลังงาน ว 2.3 
ม 5/1 – 5/2 

- เซลลสุริยะ 
- ความสัมพันธระหวางมวลกับ 
พลังงาน 

- การเปลี่ยนพลังงานทดแทน 

เปนพลังงานไฟฟา 

- พลังงานนิวเคลียร 

 โ โ ี  ั  

6 5 

  คะแนนสอบกลางภาค   20 

4 ปรากฏการณของคลื่นกล ว 2.3 
ม 5/3 – 5/12 

- สวนประกอบของคลื่น 
- การสะทอนของคลื่น 

- การหักเหของคลื่น 

- การเลี้ยวเบนของคลื่น 
- การรวมกันของคลื่น 

- ความถ่ีธรรมชาติ 

 ั่   

10 10 

5 เสียง ว 2.3 
ม 5/3 – 5/12 

- การสะทอนของเสียง 
- การหักเหของเสียง 

- การเลี้ยวเบนของเสียง 

- การรวมกันของเสียง 
- ความเขมเสียงกับระดับเสียง 

- การไดยินเสียง 

- การเกิดเสียงสะทอนกลับ 
- การสั่นพองของเสียง 

 ี  

10 10 

6 แสงส ี ว 2.3 
ม 5/3 – 5/12 

- การมองเห็นสีของวัตถุ 
- ตากับการมองเห็นสี 

- การท างานของแผนกรองแสง 

- การผสมแสงสีและสารสี 
 
 

4 5 

7 คลื่นแมเหล็กไฟฟา ว 2.2 
ม 5/6 – 5/10 

- องคประกอบของคลื่น 
แมเหล็กไฟฟา 

- หลักการทำงานของอุปกรณ 

ท่ีใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

- การสื่อสารโดยอาศัยคลื่น 

 ็ ไฟฟ  

6 5 

  คะแนนสอบปลายภาค   20 

  รวมทังหมด    100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30273      รายวิชา พ้ืนฐานภาษาไพทรอน 1     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 40 ช่ัวโมง   จำนวน 1.0 หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 วิเคราะหและกำหนดแผนในการพัฒนาโปรแกรม  

ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม 

 

1,2 เพ ื ่ อ ให  ทราบหล ั กกา ร

พัฒนาและการแกปญหา

โปรแกรม การทำความ

เ ข  า ใ จ ก ั บป ญห า  ก า ร

พิจารณาลักษณะของขอมูล

เข าและข อม ูลออก การ

ทดลองแกไขปญหาด วย

ตนเอง  การพัฒนาลำดับ

ขั ้นตอนวิธ ีการแกปญหา  

ทดสอบลำด ั บข ั ้ นตอน

วิธีการแกปญหา 

 

4 5 

การออกแบบโปรแกรม 

 

1,2 การทำงานแบบลำดับเปน

การทำงานที ่ต องมีในทุก

โปรแกรม เมื่อนำมาพัฒนา

เปนโปรแกรมก็จะเสมือน

วาเปนการนำคำสั ่งตางๆ

ขอ งภ าษา โ ป รแก ร ม ท่ี

ตองการมาเขียนเรียงตอกัน

ไป การทำงานแบบลำดับนี้

ย ังเปนสวนประกอบของ

การทำงานในรูปแบบอื่นๆ

อีกดวย 

 

4 5 

2 ภาษา Python เบื้องตน 

รูจักกับภาษา Python 3,4 อธิบายเกี ่ยวกับภาษาไพ

ทอนได 

4 5 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

 การเขียนโปรแกรมแบบ

พ้ืนฐาน 

3,4 เขียนโปรแกรมอยางงายใน

โหมดอิมมีเดียท 

และโหมดสคริปตได 

สามารถเขียนผังงานได 

ใช งานขอมูล ชนิดขอมูล 

ตัวแปร คาคงตัวและนิพจน 

8 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 Flow Control 3,4 เขียนโปรแกรมโดยใชflow 

control 

12 20 

4 Error Handling 3,4 ตร ว จสอบและจ ั ดกา ร

ขอผิดพลาดของโปรแกรม 

4 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30274     รายวิชา พ้ืนฐานภาษาไพทรอน 2     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 2         เวลา 40 ช่ัวโมง   จำนวน 1.0 หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 แนะนำไพทรอน 

Introduction to 

programming 

1 1. อธิบายเกี่ยวกับภาษาไพ

ทอนได 

2 

5 
Hello world! 1 1. เขียนโปรแกรมอยางงาย

ในโหมดอิมมีเดียท และโหมด

สคริปตได 

 

2 

2 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมไพทรอน 

Variables and types 1 1. ใชงานขอมูล ชนิดขอมูล 

ตัวแปร  

4 

5 Elementary operations 1 1. ใชงานคาคงตัว และนิพจน 

คาและชนิดของขอมูล 

 

4 

3 การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ 

selection (if –elif -else) 2.3 1.อธ ิบายความหมายของ

คำสั่งควบคุม 

การทำงานแบบเงื ่อนไขและ

แบบวนซ้ำ 

4 10 

Repetition (while , for) 2.3 1.สามารถเข ียนโปรแกรม

ดวยคำสั่งควบคุมการทำงาน

แบบเงื่อนไข 

 

4 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 ฟงกชัน 2.3 1. สรางและเรียกใชฟงกชนั 

2. ใช ฟ งก ช ันจากโมดูลใน

ไลบรารีมาตรฐาน 

3. อธ ิบายหลักการและใช

งานเนมสเปซ 

 

4 10 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

5 ลิตส 2.3 1.อธิบายแนวคิดและการ

สรางกลุมขอมูลดวยลิสต 

2.ตรวจสอบคุณสมบัติของ

ล ิ สต  และ เข  าถ ึ งข  อ มูล

ภายในลิสต 

3.แทนคา แทรก และลบ

ขอมูลภายในลิสต 

4. สรางลิสตใหมขึ้นมาจาก

ลิสตเดิม 

8 10 

6 การใชงานไฟลและชนิดชอมูล

แบบดิกต 

3.4 1. อานขอมูลอยูในรูปแบบ

ไฟลขอความ 

2.เก็บขอมูลดวยชนิดขอมูล

แบบดิกต 

3.ใชชนิดขอมูลแบบดิกต

อางถึงขอมูล 

4.เร ียกคนและค ัดกรอง

ขอมูลจากชนิดขอมูล 

แบบดิกต 

8 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

    โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30292     รายวิชา ปญญาประดิษฐ 1    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี  1    เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1.0 หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 แนะนำ ปญญาประดิษฐ 

(Overview) 

1 การพ ัฒนาระบบคอมพ ิ ว เตอร  ให  มี

พฤติกรรมเลียนแบบมนุษย ตั้งแตเห็น ฟง 

เดิน พูด และรูสึก รวมทั้งเลียนแบบความ

เปนอัจฉริยะของมนุษย 

2 5 

2 การแทนปญหา (Problem 

Representation) 

2,3 เป นการนำป ญหาในช ีว ิตจร ิงมาเข าสู

กระบวนการของการประมวลผลทาง

คอมพิวเตอร จะพยามปรับรูปแบบของ

ปญหาใหชัดเจน  และนำไปสูกระบวนการ

แกปญหาที่ถูกตองได 

2 5 

3 เทคนิคการคนหา (Search 

Techniques) 

2,3 เทคนิคการคนหามีหลายประเภท จะมีขอดี

และขอเสียแตกตางกัน แตเปาหมายหลัก

คือการคนหาคำตอบ 

4 10 

4 เกมและปญญาประดิษฐ 

(Game and AI)  

 

2,3 AI ชนิดถูกพัฒนาขึ้นมาเปนอยางแรกๆของ 

AI เลยทีเดียว ในการวิจัยเกี่ยวกับเกมของ 

AI จะเนนไปในการเลนเกมกระดาน เพราะ

เกมเหลานี้จะมีกฎกติกาที่ตายตัว และไมมี

ความสล ับซ ับช  อนมากในการ เข ียน

โปรแกรมเพื่อประมวลผล มากนัก เชนเกม 

หมากร ุก ,puzzle เป นต น การพ ัฒนา

ทางดานนี ้ทำใหเกิด Heuristics search(

ขบวนการการคนหาคำตอบที่ดีที ่สุด) ซ่ึง

เปนงานวิจัยที่สำคัญของ AI อีกดานแขนง

หนึ่ง 

6 15 

5 การแทนองคความรู 

(Knowledge 

Representation) 

2,3 กระบวนการจัดรูปแบบองคความรู ด วย

วิธ ีการเขียนโปรแกรมและจัดเก็บลงใน

หนวยความจําของ 

คอมพิวเตอรจากนั้น นําไปสรุปความแลว

จัดเก็บไวในฐานองคความรูเพื ่อใชในการ

แกปญหาตอไป 

 

4 5 

คะแนนสอบกลางภาค 10 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

6 การใหเหตุผลและการ

อนุมาน (Reasoning and 

Inference) 

2,3 การอนุมาน ขึ ้นอยู ก ับร ูปแบบของการ

อน ุ ม าน  ซ ึ ่ ง ก ็ หมายความว  า  คว าม

สมเหตุสมผลไมไดหมายถึงความจริงของ

บทตั้งหรือบทสรุป แตมุงถึงรูปแบบของการ

อนุมาน บทอนุมานอาจจะสมเหตุผล แมวา

บทตั้งหรือบทสรุปอาจจะไมจริง และบท

อนุมานอาจจะไมสมเหตุผล แมวาบทตั้ง

หรือบทสรุปอาจจะเปนจริง แตว า บท

อนุมานที่สมเหตุผล และบทตั้งที ่เปนจริง 

จะนำ ไปส ู  บทสร ุ ปท ี ่ เ ป  นจ ร ิ ง เสมอ 

เหมือนกับตัวอยางที่ไดกลาวมาแลว 

2 5 

7 ความไมแนนอน 

(Uncertainty) 

2,3 คาความไมแนนอนของระบบจะสูงที่ส ุดก็

ตอเมื ่อเราคาดเดาเหตุการณที ่จะเกิดข้ึน

จากการความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณ

ไมไดเลย อันเนื่องมาจากทุกเหตุการณมี

ความเปนไปไดที่จะเกิดเทา ๆ กัน 

2 5 

8 ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert 

System) 

การใหเหตุผลดวย

กรณีศึกษา (Case-Base 

Reasoning) 

3.4 ระบบที่ชวยในการแกไขปญหาหรือทำการ

ตัดสินใจ โดยจะเกี่ยวของกบัการจัดความรู 

มากกว าสารสนเทศท ั ่วไป และจะถูก

ออกแบบใหชวยในการตัดสินใจโดยใชวิธี

เดียวกับผูเชี่ยวชาญที่เปน มนุษย เปนการ

จำลองความรูของผูเชี่ยวชาญมาไวในระบบ

คอมพิวเตอร ซึ่งระบบผูเชี่ยวชาญจัดเปน

งานทางดานปญญาประดิษฐที่มีการปฏิบัติ

และติด ตั้งใชงานมากที่สุด ระบบจะทำการ

โตตอบกับผูใช โดยมีการถามขอมูลเพิ่มเติม

เพ ื ่อความกระจ าง ให ข อแนะนำ และ

ชวยเหลือในกระบวนการตัดส ินใจ แต

ระบบนี้จะมีความสามารถเฉพาะดานตอ

ปญหาเฉพาะทางที ่ไมสามารถแกไข ดัด 

แปลงไปใชแกปญหาอ่ืนไดโดยงาย 

 

 

 

4 5 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

9 การเรียนรูของเคร่ืองจักร 

(Machine Learning) 

3.4 วิเคราะห, เข าใจ และหา pattern ของ

ขอมูล หนึ่งในแนวคิดหลักภายใต Machine 

Learning คือการที ่คอมพิวเตอรสามารถ

ถูก train อยางอัตโนมัติซึ ่งสามารถทำได

อยางหมดจดหรือเปนไปไมไดสำหรับที่

มนุษยจะทำ และยังมีชองโหวที่ชัดเจนจาก

การวิเคราะหยุคกอนคือการที่ Machine 

Learningสามารถต ัดส ินใจไดด  วยการ

แทรกแซงจากมนุษยเพียงเล็กนอย 

2 5 

10 โครงขายใยประสาท 

(Neuron Network) 

3.4 โครงขายประสาทเทียมไดถูกพัฒนาขึ้นโดย

อาศัยหลักการทำงานของสมองมนุษย ซึ่ง

สมองระกอบดวยหนวยประมวลผลพื้นฐาน

ที ่เร ียกวา นิวรอล (เซลลประสาท หรือ 

neuron) ภายในสมองประกอบดวยนิวรอล

จำนวนมหาศาล 

2 5 

11 การประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ (Natural 

Language Processing) 

 

3.4 การประมวลภาษาธรรมชาติ (อ ังกฤษ: 

Natural Language Processing ย  อ ว า 

NLP) เปนสาขายอยของปญญาประดิษฐ

และภาษาศาสตรท ี ่ศ ึกษาปญหาในการ

ประมวลผลและใช งานภาษาธรรมชาติ 

รวมทั้งการทำความเขาใจภาษาธรรมชาติ 

ทั ้งนี ้เพื ่อใหคอมพิวเตอรสามารถเขาใจ

ภาษามนุษยได 

4 5 

12 หุนยนต (Robotic) 3.4 ว ิทยาการห ุ  นยนต   เป  นศาสตร ทาง

ว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีท ี ่ศ ึกษา

เกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต และการ

ประยุกตใชงานหุนยนต วิทยาการหุนยนต

เกี ่ยวของกับ อิเล็กทรอนิกส, กลศาสตร, 

และ ซอฟตแวร 

4 10 

คะแนนสอบปลายภาค 10 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

       โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30293       รายวิชา ปญญาประดิษฐ 2                   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   ภาคเรียนท่ี  2      เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต   

ลำดับที ่ ชื่อหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอที่  

สาระสำคัญ เวลา  

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1 ปฐมนิเทศและบทนำ 1 แนะนำรายวิชา วิธีการเรียน การวัด

และ 

ประเมินผลการเรียน 

2  

2 เคร่ืองมือทางฮารดแวร 1 แนะนำ  IPST-BOT ช ุ ดห ุ  นยนต

อ ัตโนม ัติอเนกประสงค เพ ื ่อการ

เรียนรูและรายการอุปกรณที่ใชใน

หุนยนต IPST-BOT 

4 5 

3 การใชงานโปรแกรม

ไมโครคอนโทรเลอร 

1.2 คุณสมบัติของชุดอุปกรณในสวน

ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ล เ ล อ ร  ห ลั ก 

แผงวงจรหลัก MicroBox แผงวงจร

แสดงผลและควบคุมมอเตอร 

4 10 

4 การรับขอมูลอินพุต 1.2 ชุดดาวนโหลดโปรแกรมผานทาง

พอรต USB คุณสมบัติของอุปกรณ

เอาตพุต คุณสมบัติของชุดอุปกรณ

ตรวจจับสัญญาณ 

 

8 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

5 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบ

ตัวเลขและการจัดการขอมูล 

1.2 ขอมูลของอุปกรณทางกลที่ใชในชุด

ห ุ  น ย น ต   IPST-BOT ก า ร ส ร  า ง

หุนยนต IPST-BOT 

6 5 

6 การสรางหุนยนต 3 - การใชงานขาพอรตเอาตพุตของ

ไมโครคอนโทรเลอร 

-การรับขอมูลอินพุตของ

ไมโครคอนโทรเลอร 

- การขับสญัณาณเสยีงโดยใช

ไมโครคอนโทรเลอร 

- การใชงานไมโครคอนโทรเลอรขับ 

LED 

-การใชงานไมโครคอนโทรเลอรขับ

มอเตอรแบบตางๆ 

2 15 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 
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7 

 

การพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร เพ่ือควบคุมการ

ขับเคลื่อนหุนยนต 

4 - การพัฒนาโปรแกรมภาษา C สา

หรับหุนยนต IPST-BOT ติดตั้ง 

software และวิธีใชงาน 

software 

- ชุดคำสั่งภายในไลบรารีของ

โปรแกรมภาษา C สาหรับควบคุม

หุนยนต IPST-BOT 

- การขับเคลื่อนหุนยนต IPST-

BOT กับการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

แบบสัมผัส 

- การตรวจจับและวัดระยะทาง

ดวยแสงอินฟราเรด และภารกิจ

ตรวจจับเสน 

10 

 

20 

คะแนนสอบปลายภาค 10 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว 30294    รายวิชา การใชโปรแกรมจัดการสำนักงาน      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1                                        เวลา  40  ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หนวยกิต    

ลำดับท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรูขอท่ี 

สาระสำคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1 หลักการทำงาน การรวบรวมขอมูล 

 

- การเรียกใชงาน 

การแกไข ใชแถบเครื่องมือ 

4 10 

2 การใชคำสั่งการคำนวณ 

การจัดการรูปแบบเอกสาร 

การวิเคราะห -  การใชคำสั่งตาง ๆ ในการ

คำนวณ 

- การจดัการรูปแบบเอกสาร 

16 25 

คะแนนกลางภาค 15 

3 การใชฟงกชั่น 

สรางแผนภูมิ 

 

การแกไขปญหา - การใชฟงกชั่นในการคำนวณ 

- การสรางแผนภูมิ 

10 10 

4 การประยุกตการใชงาน ใชเทคโนโลย ี

อยางสรางสรรค 

- การประยุกตการใชงาน

ตารางการทำงาน 

- การจัดรูปแบบเอกสารท่ี

สอดคลองกับรูปแบบราชการ 

10 20 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30295    รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 40 ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หนวยกิต     

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู  

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 อินเตอรเน็ท และ www 

เบื้องตน 

1. เขาใจพ้ืนฐาน

และหลักการ

ทำงานของเว็บ

แอปพลิเคชั่น  

 

1. หลักการทำงานของ 

www 

2. ประเภทของโปรแกรมบน

เว็บ 

3. รูจักกับ ภาษา PHP 

4 10 

2 PHP และ HTML 

 

 

2. มีความรูความ

เขาใจใน 

คุณลักษณะ และ

การทำงานของ

ภาษา HTML 

ภาษาสคริปต 

PHP  

 

1. รูปแบบบล็อกคำสั่งของ 

PHP 

2. คำสั่งแสดงผลลัพธ 

3.ความเปนมา และการใช

แท็กคำสั่งท่ีสำคัญของภาษา 

HTMl 

4 10 

3 ตัวแปล และตัว

ดำเนินการ 

 

 

3. รูและเขาใจ

หลักการทำงาน 

วางแผนลำดับข้ัน

การทำงานได 

1. ตัวแปรและคาคงท่ี 

2. ตัวดำเนินการและนิพจ

ใน PHP 

 

 

6 10 

4 เง่ือนไข ลูป และฟงชั่น 

 

 

4. มีทักษะการใช

กลุมคำสั่งแบบมี

เง่ือนไขและ

กลุมคำสั่งแบบ

วนรอบ 

1.การตรวจสอบเง่ือนไข

และการทำซ้ำ 

2.การสรางฟงชั่นของ PHP 

 

 

 

 

6 10 

คะแนนสอบกลางภาค 10 

5 การสร  า งฟอร  ม  และ

เชื่อมตอฐานขอมูล 

 

5. เขาใจหลักการ

ทำงาน และคำสั่ง

1.การสรางฟอรมรับขอมูล

ใน HTML การสงของมูล 

8 10 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียน 

ผลการเรียนรู  

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 ใ น ฐ า น ข  อ มู ล 

MySQL 

 

และการรวมไฟล HTML 

และ PHP 

2.คำสั่งSQL และการการ

ใชงาน MySQL 

3. จัดการฐานขอมูล MY 

SQL ดวย Php MyAdmin 

6 Workshop ฝกทักษะ 

 

 

6.  มีทักษะในการ

ใชงานคำสั่ง PHP 

เขียนคำสั่งจัดการ

เกี่ยวกับไฟลและ

ขอมูลได 

 

1. เขียนโปรแกรม Web 

Board 

2. เขียนโปรแกรม Guest 

Book 

3. เขียนโปรแกรม Upload 

File 

4. เขียนโปรแกรมตะกรา 

Shopping Cart 

 

 

12 20 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30285          รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5              ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต  

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 ระเบียบวิธีวิจัย 1 1.1 ข้ันตอนการวิจัย 

- การตั้งปญหาและหัวขอเรื่อง 

- สมมติฐาน 

- จุดประสงคการทำวิจัย 

- การคนควา 

- การวางแผน 

- การจัดทำรายงาน 

- การนำเสนอ 

1.2 สถิติเบื้องตนท่ีใชในการวิจัย 

1.3 คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ

นักวิจัย 

12 10 

2 การสืบคนขอมูล

งานวจิัย 

2 การสืบคนขอมูลงานวิจัย 

- แหลงสืบคน 

- วิธีการสืบคน 

- การรวบรวมและวิเคราะหผลงานวิจัย 

- การนำเสนอขอมูลท่ีนักเรียนสนใจ 

16 10 

คะแนนกลางภาค 20 คะแนน 

3 เคาโครงงานวิจัย 3 1. การเขียนเคาโครงงานวิจัย 

- ระบุปญหาและหัวขอเรื่อง 

- ตั้งสมมติฐาน 

- จุดประสงค 

- การออกแบบการทดลอง 

- การวางแผนการดำเนินงาน 

- การออกแบบวิธีการจัดการขอมูล 

20 20 

4 การนำเสนองานวิจัย 3 การนำเสนองานวิจัย 12 20 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30286          รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5         ภาคเรียนท่ี 2    เวลา 60  ช่ัวโมง    จำนวน 1.5 หนวยกิต  
 

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 ความรูเบื้องตน

โครงงานวิทยาศาสตร 

 

1-2 - ความหมายและคุณคาของ

โครงงานวิทยาศาสตร 

- ประเภทและตัวอยาง

โครงงานวิทยาศาสตร 

- หลักการประเมินโครงงาน

วิทยาศาสตร 

- ความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ 

- จรรยาบรรณของ

นักวิทยาศาสตร 

10 10 

2 เคาโครงของโครงงาน

วิทยาศาสตร 

 

3 - แนวคิดและการกำหนด

ประเด็นปญหา 

- การสืบคนขอมูล 

- หัวขอโครงงาน 

- การตั้งสมมติฐาน 

-การออกแบบการทดลอง 

-การเขียนเคาโครง 

15 15 

คะแนนกลางภาค  20  คะแนน 

3 ปฏิบัติการทดลอง 3-4 - ดำเนินการทำโครงงาน

วิทยาศาสตรตามแผนปฏิบัติ

งาน 

15 15 

4 การนำเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตร 

 

5 - การนำเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตร 

20 20 

คะแนนสอบปลายภาค   20 

รวมคะแนน   100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว 30245 รายวิชา ชีววิทยา 5      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน 1.5 หนวยกิต   
 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ระบบประสาทและอวัยวะ

รับความรูสึก 

1,2,3,4,5,6,7,8 • โครงสราง และหนาท่ีของระบบประสาท

ของไฮดรา พลานาเรีย ไสเดือนดิน กุง หอย 

แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง  

• โครงสรางและหนาท่ีของเซลลประสาท  

• การเปลี่ยนแปลงของศักยไฟฟาท่ีเยื่อหุม

เซลลของเซลลประสาท และกลไกการ

ถายทอดกระแสประสาท  

• โครงสรางของระบบประสาทสวนกลาง

และระบบประสาทรอบนอก  

• โครงสรางและหนาท่ีของสมองสวนหนา 

สวนกลาง สวนหลังและไขสันหลัง  

• การทำงานของระบบประสาทโซมาติก 

และระบบประสาทอัตโนวัติ  

• โครงสรางและหนาท่ีของ ตา ห ูจมูก ลิ้น 

และผิวหนังของมนุษย โรคตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

แนวทางในการ ดูแลปองกัน และรักษา  

• การหาตำแหนงของจุดบอด โฟเวีย และ

ความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 

18 15 

2 การเคลื่อนท่ีของสิ่งมีชีวิต 9,10,11 • โครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะท่ีเก่ียว 

ของกับการเคลื่อนท่ีของแมงกะพรุน หมึก 

ดาวทะเล ไสเดือนดิน แมลง ปลา และนก  

• โครงสรางและหนาท่ีของกระดูกและ

กลามเนื้อท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนไหวและ

การเคลื่อนท่ีของมนุษย  

• การทำงานของขอตอชนิดตาง ๆ และการ

ทำงานของกลามเนื้อโครงรางท่ีเก่ียวของกับ

การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนท่ีของมนุษย 

 

12 15 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 ระบบตอมไรทอ 12 • หนาท่ีของฮอรโมนจากตอมไรทอและ

เนื้อเยื่อท่ีสรางฮอรโมน 

10 10 

4 การสืบพันธุและการ

เจริญเติบโต 

13,14,15,16 • การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและการ

สืบพันธุ แบบอาศัยเพศในสัตว  

• โครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะในระบบ

สืบพันธุเพศชายและระบบสืบพันธุเพศหญิง 

• กระบวนการสรางสเปรม กระบวนการ

สรางเซลลไขและการปฏิสนธิในมนุษย  

• การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ และระยะ

หลังเอ็มบริโอของกบ ไกและมนุษย 

10 10 

5 พฤติกรรมของสัตว 17,18,19 • พฤติกรรมท่ีเปนมาแตกำเนิด และ

พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูของสัตว  

• ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับ 

วิวัฒนาการของระบบประสาท 

• การสื่อสารระหวางสัตวท่ีทำใหสัตวแสดง

พฤติกรรม 

10 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว 30246 รายวิชา ชีววิทยา 6                                      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6         ภาคเรียนท่ี 2                                    เวลา 60 ช่ัวโมง    จำนวน 1.5 หนวยกิต   
 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

1,2,3,4,5 • ความสำคัญของความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวางความ

หลากหลายทางพันธุกรรม ความ

หลากหลายของสปชีส และความ

หลากหลายของระบบนิเวศ  

• การเกิดเซลลเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิต และ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว  

• ลักษณะสำคัญสิ่งมีชีวิตกลุมแบคทีเรีย 

สิ่งมีชีวิตกลุมโพรทิสต สิ่งมีชีวิตกลุมพืช 

สิ่งมีชีวิตกลุมฟงไจ และสิ่งมีชีวิตกลุมสัตว  

• การจำแนกสิ่งมีชีวิต จากหมวดหมูใหญ

จนถึงหมวดหมูยอย และวิธีการเขียนชื่อ

วิทยาศาสตรในลำดับข้ันสปชีส  

• การสรางไดโคโทมัสคียในการระบุ

สิ่งมีชีวิตหรือตัวอยางท่ีกำหนดออกเปน

หมวดหมู 

18 15 

2 ระบบนิเวศ 6,7,8,9,10 • กระบวนการถายทอดพลังงานในระบบ

นิเวศ  

• การเกิดไบโอแมกนิฟเคชนั และบอก

แนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟ 

เคชัน  

• วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และ 

วัฏจักรฟอสฟอรัส  

• ลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยูตามเขต

ภูมิศาสตรตาง ๆ บนโลก  

• การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิ และ

การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ 

12 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 



254 
 

                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

3 ประชากร 11,12,13 • ลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิต

บางชนิด  

• การเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนน

เชียลและการเพ่ิมของประชากรแบบ 

ลอจิสติก  

• ปจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร 

12 15 

4 มนุษยกับความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

14,15,16,17,18 • ปญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษ

ทางน้ำ  

• ปญหามลพิษทางอากาศ  

• ปญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน  

• ปญหาการทำลายปาไม 

• ปญหาสัตวปามีจำนวนลดลง  

• ผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  

• เสนอแนวทางการแกไขปญหา 

18 15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว 30247    รายวิชา ชีววิทยา PAT 2        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หนวยกิต   
 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 สัตวาและมนุษา 1 - โครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ใน

สัตวและคน ไดแก ระบบยอยอาหาร ระบบ

หายใจ ระบบขับถาย ระบบหมุนเวียนเลือด 

ระบบประสาท ระบบภูมิคุมกัน ระบบ

สบืพันธุ  

- การเคลื่อนท่ี 

12 15 

2 พันธุกรรม 2 - สารพันธุกรรม  

- การแบงเซลล  

- การถายทอดทางพันธุกรรม  

- ความผิดปกติท่ีเก่ียวของกับพันธุกรรม  

- โรคทางพันธุกรรม 

8 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 พฤกษา 3 - โครงสรางและหนาท่ีสวนประกอบภายใน

และภายนอกของพืช  

- กระบวนการตาง ๆ ท่ีพบในพืช  

- การสืบพันธุของพืช  

- ประโยชนของพืช 

12 15 

4 ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

4 - ความหลากหลายทางชีวภาพ                

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8 15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รายวิชา เคมี 5    รหัสวิชา ว30225        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1     เวลา  60 ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หนวยกิต     

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู ขอท่ี  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 เคมีอินทรีย 

 

 

ขอท่ี 1-10 -  พันธะของคารบอน 

-  หมูฟงกชัน 

-  สารประกอบไฮโดรคารบอน 

-  สารประกอบอินทรียท่ีมีธาตุ 

    ออกซิเจนเปนองคประกอบ 

-  สารประกอบอินทรียท่ีมีธาตุ 

    ไนโตรเจนเปนองคประกอบ 

-  สารประกอบอินทรียท่ีมีธาตุ 

   ออกซิเจนและไนโตรเจนเปน  

   องคประกอบ 

30 30 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

2 พอลิเมอร 

 

 

ขอท่ี 11-15 -  พอลิเมอร 

-  ประเภทของปฏิกิริยาการเกิด 

   พอลิเมอร 

-  ความสัมพันธระหวาง 

   โครงสรางและสมบัติของ 

   พอลิเมอร   

-  ประเภทของพลาสติกและ 

   ผลิตภํณฑยาง 

-  การปรับเปลี่ยนโครงสรางและ 

   การสังเคราะหพอลิเมอร 

30 30 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว30226               รายวิชา เคมี 6               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 2   เวลา  60 ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หนวยกิต   

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา  

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 กำหนดปญหาและ

นำเสนอแนวทาง

แกปญหา 

1 - กำหนดปญหา 

- นำเสนอแนวทางแกปญหา 

10 10 

2 การบูรณาการความรู

ทางเคมีรวมกับสาขา

อ่ืนๆ 

2 - แนวคิดและการกำหนด

ประเด็นปญหา 

- การสืบคนขอมูล 

- บูรณาการความรูทางเคมี

รวมกับสาขาวิชาอ่ืนหรือ

กระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม 

30 20 

คะแนนกลางภาค 20 คะแนน 

3 การนำเสนอผลงาน 3 - การนำเสนอผลงาน 12 20 

4 การเขารวมสัมมนา

การประชุมวิชาการ

หรือผลงาน

สิ่งประดิษฐในงาน

นิทรรศการ 

4 - เขารวมสัมมนา  ประชุม

วิชาการ  แสดงผลงาน

สิ่งประดิษฐในงานนิทรรศการ 

8 20 

คะแนนกลางภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รายวิชา เคมีPAT2     รหัสวิชา ว30227      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5    ภาคเรียนท่ี 1               เวลา  40 ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หนวยกิต      

 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู ขอท่ี  สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ตารางธาต ุ

โครงสรางอะตอม 

ปริมาณสารสัมพันธ 

พันธะเคมี 

อัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 

ของแข็ง ของเหลว 

แกส 

สมดุลเคมี 

 

ขอท่ี 1-7 - ตารางธาต ุ

-  โครงสรางอะตอม 

-  ปริมาณสารสัมพันธ 

-  พันธะเคมี 

-  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

-  ของแข็ง ของเหลว แกส 

-  สมดุลเคมี 

 

30 30 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

2 กรดเบส 

ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี 

ธาตุและ

สารประกอบ 

อนินทรียใน

อุตสาหกรรม 

ซากดึกดำบรรพ

และผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม 

สารชีวโมเลกุล 

เคมีอินทรีย 

ขอท่ี 8-13 -  กรดเบส 

-  ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี 

-  ธาตุและสารประกอบ 

   อนินทรียในอุตสาหกรรม 

-  ซากดึกดำบรรพและผลิตภัณฑ 

   ปโตรเลียม 

- สารชีวโมเลกุล 

- เคมีอินทรีย 

 

30 30 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา ว30228  รายวิชา เคมี PAT 3    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2      เวลา 40 ช่ัวโมง   จำนวน 1.0 หนวยกิต    

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

1 ตารางธาต ุ 1-3 - การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม 

- วิวัฒนาการของการสรางตารางธาตุ 

- สมบัติของธาตุตามหมูและคาบ 

10 10 

 

2 พันธะเคมี 4-9 - พันธะโคเวเลนต 

- พันธะไอออนิก 

- พันธะโลหะ 

10 10 

 

3 ปริมาณสารสัมพันธ 10-13 - มวลอะตอม 

- มวลโมเลกุล 

- ความสัมพันธระหวางจำนวนโมล 

อนุภาค มวล และปริมาณของแกส 

10 10 

 

คะแนนกลางภาค 20 

4 สมดุลเคมี 14-17 - ความสัมพันธระหวางความเขมขน

ของสารตางๆ ณ ภาวะสมดุล 

- ปจจัยท่ีมีผลตอภาวะสมดุล 

- หลักของเลอชาเตอริเอ 

15 15 

5 กรด – เบส  18-21 - สารละลายกรดและสารละลายเบส 

- ทฤษฎีกรด – เบส 

-  pH ของสารละลาย 

- การไทเทรตกรด – เบส 

15 15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ว 30205  รายวิชา ฟสิกส  5   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  60 ช่ัวโมง    จำนวน  1.5 หนวยกิต   

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรู

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

1 แมเหล็กไฟฟา 1 – 4 - สนามแมเหล็ก   

- ฟลักซแมเหล็ก   

- สนามแมเหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟาใน

ลวดตัวนำเสนตรงและโซลินอยด 

- แรงแมเหล็กท่ีกระทำตออนุภาคท่ีมีประจุ

ไฟฟาเคลื่อนท่ีในสนามแมเหล็ก   

- แรงแมเหล็กท่ีกระทำตอเสนลวดท่ีมี

กระแสไฟฟาผานและวางในสนามแมเหล็ก   

- รัศมีความโคงของการเคลื่อนท่ีเม่ือประจุ

เคลื่อนท่ีตั้งฉากกับสนามแมเหล็ก   

- แรงระหวางเสนลวดตัวนำคูขนานท่ีมี

กระแสไฟฟาผาน 

 -แกลแวนอมิเตอรและมอเตอรไฟฟา

กระแสตรง   

- การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ   

-กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย 

30 30 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

2 ไฟฟากระแสสลับ 5 – 6 - ความตางศักยอารเอ็มเอส 

- กระแสไฟฟาอารเอ็มเอส 

- เครื่องกำเนิดไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส   

- การแปลงอีเอ็มเอฟของหมอแปลง   

18 20 

3 คลื่นแมเหล็กไฟฟา 7 – 8 - คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

-  การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟา

ในการสงผานสารสนเทศ   

-  เปรียบเทียบการสื่อสารดวยสัญญาณแอ

นาลอกกับสัญญาณดิจิทัล 

12 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา  ว 30206        รายวิชา  ฟสิกส  6  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 2   เวลา  60 ช่ัวโมง   จำนวน  1.5 หนวยกิต   

ลำดับที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูขอที่ สาระสำคัญ 
เวลา         

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 ความรอน 1 -  ความรอนที่ทำใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ   

-  ความรอนที่ทำใหสสารเปลี่ยนสถานะ   

-  ความรอนที่เกิดจากการถายโอน   

-  กฎการอนุรักษพลังงาน 

9 10 

2 สภาพยืดหยุน 2 -  สภาพยืดหยุนและลักษณะ 

-  ความเคนตามยาว 

-  ความเครียดตามยาว 

-  มอดูลัสของยัง 

6 5 

3 ของไหล 3 – 6  -  ความดัน 

-  แมนอมิเตอร  บารอมิเตอร  เคร่ืองอัดไฮ

ดรอลิก 

-  แรงพยุงจากของไหล   

-  ความตึงผิว   

-  แรงหนืด   

-  สมการความตอเนื่อง   

-  สมการแบรนูลลี   

15 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

4 แก็สอุดมคติ 7 – 9  -  กฎของแกสอุดมคติ   

-  แบบจำลองของแกสอุดมคติ   

-  ทฤษฎีจลนของแกส         

-  งานทีท่ำโดยแก็สในภาชนะปดโดย ความดนั

คงตัว   

-  ความสัมพันธระหวางความรอน  พลังงาน

ภายในระบบและงาน   

15 15 

5 ฟสิกสอะตอม 10 – 12  -  สมมติฐานของพลังค 

-  ทฤษฎีอะตอมของโบร 

-  การเกิดเสนสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน   

-  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก   

-  พลังงานโฟตอน  

-  ทวิภาวะของคลืน่ 

-  ความยาวคลืน่เดอบรอยล 

9 10 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดั

บท่ี 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

ผลการเรียนรูขอ

ท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา         

(ช่ัวโมง

) 

คะแน

น 

6 ฟสิกสนิวเคลียร 13 – 16  -  กัมมันตภาพรังสี                        

-  การสลายของนิวเคลียสและครึ่งชีวิตของ

ธาตุ 

-  แรงนิวเคลียร   

-  เสถียรภาพของนิวเคลียส   

-  ปฏิกิริยานิวเคลียร   

-  ประโยชนของพลังงานนิวเคลียรและรังสี    

-  การคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาค 

6 5 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา  ว 30208            รายวิชา  ฟสิกส PAT 2       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                          

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6      ภาคเรียนท่ี  2                       เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต    
 

หนวยที่ 
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 

ผลการเรียนรู

ขอที่ 
สาระสำคัญ 

เวลา         

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

 

1 
 

กลศาสตร 
 

1 – 2  
 

- การเคลื่อนท่ีในหนึง่มิติและสองมิติ   

- แรง  กฎการเคลื่อนท่ี   

- สมดุลกล                                        

- การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล   

- การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม   

- การเคลื่อนท่ีแบบหมุน     

- งาน กำลัง พลังงานกล กฎการอนุรักษพลังงานกล   

- โมเมนตัม  การดล 
 

 

12 
 

20 

 

2 
 

คลื่น  แสง  

เสียง 

 

3 – 5  
 

- การเคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิกอยางงาย   

- การสั่นพอง   

- ความสัมพันธระหวางอัตราเร็ว  ความถ่ี  และ

ความยาวคลื่น  หลักการของฮอยเกนส   

- สมบัติของคลื่น   

- การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู   

การเลี้ยวเบนของแสงผานสลิตเดี่ยว  เกรตติง  

- การสะทอนและการหักเหของแสง             การ

เกิดภาพจากเลนสและกระจกเงาทรงกลม   

- การเคลื่อนท่ีและอัตราเร็วของเสียง            

- ความเขมเสียง   

- คลื่นนิ่ง  การสั่นพองของอากาศในทอ  บีต   

- ปรากฏการณดอปเพลอร  
 

 

8 
 

10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 
 

3 
 

ไฟฟา  แมเหล็ก 
 

6 – 8 
 

- กฎของคูลอมบ   

- สนามไฟฟา   

- ศักยไฟฟา   

- ตัวเก็บประจุ  สภาพตานทานไฟฟา                

 

10 
 

15 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

หนวย

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

ผลการเรียนรู

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา         

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

   
-กฎของโอหม   

- การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง   

- พลังงานในวงจรไฟฟากระแสตรง    

- แรงแมเหล็กไฟฟาท่ีกระทำตอประจุไฟฟาและ

กระแสไฟฟาในเสนลวด   

- กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย   

- ไฟฟากระแสสลับ 
 

  

 

4 

 

พลังงานความ

รอน  ของแข็ง  

ของไหล  แกส 

 

9 – 11 

 

- ความรอนจำเพาะของสาร  ความรอนแฝงจำเพาะ

ของสาร  พลงังานความรอน  

- มอดุลัสของยัง   

- ความดันของของเหลว  กฎของพาสคัล  แรงพยุง  

สมการแบรนูลลี   

- กฎของแกสอุดมคติ  ทฤษฎีจลนของแกส  

พลังงานภายในระบบ 
 

 

6 

 

10 

 

5 
 

ฟสิกสอะตอม  

ฟสิกสนิวเคลียร 

 

12 
 

- สมมติฐานของพลังค  ทฤษฎีอะตอม             

ของโบว  ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ   

- การเกิดเสนสเปกตรัม   

- ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก   

ความยาวคลื่นเดอบรอยล   

- กัมมันตภาพรังสี  ครึ่งชีวิตของธาตุ           

- แรงนิวเคลียร  พลังงานยึดเหนี่ยว                 - 

สมการปฏิกิริยานิวเคลียร 
 

 

4 
 

5 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา  ว 30209                    รายวิชา  ฟสิกส PAT 3         กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6       ภาคเรียนท่ี 1              เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หนวยกิต                                 
 

หนวย

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

ผลการเรียนรู

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา         

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

 

1 
 

กลศาสตร 
 

1 – 2  
 

- การเคลื่อนท่ีในหนึ่งมิติและสองมิติ   

- แรง  กฎการเคลื่อนท่ี   

- สมดุลกล                                        

- การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล   

- การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม   

- การเคลื่อนท่ีแบบหมุน     

- งาน  กำลัง  พลังงานกล  กฎการอนุรักษ

พลังงานกล   

- โมเมนตัม  การดล 
 

 

 

12 
 

20 

 

2 
 

คลื่น  แสง  เสียง 
 

3 – 5  
 

- การเคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิกอยางงาย   

- การสั่นพอง   

- ความสัมพันธระหวางอัตราเร็ว  ความถ่ี  และ

ความยาวคลื่น     

- สมบัติของคลื่น   

- การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู   

การเลี้ยวเบนของแสงผานสลิตเดี่ยว  เกรตติง  

- การสะทอนและการหักเหของแสง             

การเกิดภาพจากเลนสและกระจกเงาทรงกลม   

- การเคลื่อนท่ีและอัตราเร็วของเสียง            

- ความเขมเสียง   

- คลื่นนิ่ง  การสั่นพองของอากาศในทอ     

- ปรากฏการณดอปเพลอร  
 

 

 

8 
 

10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 
 

3 
 

ไฟฟา  แมเหล็ก 
 

6 – 9 
 

- กฎของคูลอมบ   

- สนามไฟฟา   

- ศักยไฟฟา   

 

10 
 

15 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

หนวย

ท่ี 

ช่ือหนวยการ

เรียนรู 

ผลการเรียนรู

ขอท่ี 
สาระสำคัญ 

เวลา         

(ช่ัวโมง) 
คะแนน 

   

- ตัวเก็บประจุ  

- สภาพตานทานไฟฟา                

- กฎของโอหม   

- การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง   

พลังงานในวงจรไฟฟากระแสตรง    

- แรงแมเหล็กไฟฟาท่ีกระทำตอประจุไฟฟาและ

กระแสไฟฟาในเสนลวด   

- กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย   

- ไฟฟากระแสสลับ  

- ฟสิกสอะตอม  

- ฟสิกสนิวเคลียร 
 

  

 

4 
 

พลังงานความรอน  

ของแข็ง  ของไหล  

แกส 

 

10 – 12 
 

- พลังงานความรอน  

- สมบัติของของแข็ง  มอดุลัสของยัง   

- ความดันของของเหลว  กฎของพาสคัล  แรง

พยุง  สมการแบรนูลลี   

- กฎของแกสอุดมคติ  ทฤษฎีจลนของแกส  

พลังงานภายในระบบ   
 

 

6 
 

10 

 

5 
 

การคิดแบบวิศวกร  

มิติสัมพันธ 

 

13 – 14  
 

- คณิตศาสตรและสถิติประยุกตเชิงวิศวกรรม  

การคิดวิเคราะหเชิงวิศวกรรม  

- การเขียนแบบเชิงวิศวกรรม  มิติสัมพันธ 
 

 

4 
 

5 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา   ว 30275     รายวิชา การออกแบบฐานขอมูล     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1                        เวลา  40 ช่ัวโมง     จำนวน  1.0  หนวยกิต    

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

โปรแกรมออกแบบ

ฐานขอมูล 

 

 

อธิบายความรู

เบื้องตนเก่ียวกับการ

จัดการฐานขอมูล 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

โปรแกรมฐานขอมูล 

5 15 

2 การออกแบบฐานขอมูล 

 

 

ออกแบบฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล 15 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3  

การรวบรวมขอมูลและ

การจัดทำฐานขอมูล 

 

รวบรวมขอมูล และ

ใชความรู การจัดการ

ฐานขอมูลมาใชใน

ชีวิตจริงอยาง

สรางสรรค 

การเก็บขอมูลและการ

จัดเตรียมขอมูลให

พรอม กับการ

ประมวลผล 

 

15 15 

4 การประยุกตใชโครงงาน

กับโปรแกรมการจัดการ

ฐานจัดขอมูลเพ่ือพัฒนา

ชิ้นงาน 

 

ประยุกตใชความรู

การจัดการฐานขอมูล

ในการทำโครงงาน

เพ่ือแกปญหา หรือ

พัฒนางาน 

การประยุกตการทำ

โครงงานกับโปรแกรม

ออกแบบฐานขอมูล 

5 15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา  ว 30276     รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    ภาคเรียนท่ี  2                      เวลา  40 ช่ัวโมง    จำนวน  1.0  หนวยกิต    

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

โปรแกรมออกแบบ   

ผลิตภัณฑ 

 

 

อธิบายความรู

เบื้องตนเก่ียวกับการ

ออกแบบผลิตภัณฑ 

 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

โปรแกรมการออกแบบ

ผลิตภัณฑ 

 

5 15 

2 การออกแบบผลิตภัณฑ 

 

 

การออกแบบ

ผลิตภัณฑ 

 

การออกแบบผลิตภัณฑ 

 

15 15 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

3 การรวบรวมขอมูลและ

การออกแบบผลิตภัณฑ 

 

 

รวบรวมขอมูล และ

ใชความรู การ

ออกแบบผลิตภัณฑ 

มาใชในชีวิตจริงอยาง

สรางสรรค 

การเก็บขอมูลและการ

จัดเตรียมขอมูลให

พรอม กับการ

ประมวลผล 

 

15 15 

4 การประยุกตใชโครงงาน

กับโปรแกรมการการ

ออกแบบผลิตภัณฑ 

เพ่ือพัฒนาชิ้นงาน 

 

ประยุกตใชความรู

การออกแบบ

ผลิตภัณฑ 

ในการทำโครงงาน

เพ่ือแกปญหา หรือ

พัฒนางาน 

การประยุกตการทำ

โครงงานกับโปรแกรม

การออกแบบผลิตภัณฑ 

 

5 15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา ว30296    รายวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี  1                    เวลา 40 ช่ัวโมง     จำนวน 1.0 หนวยกิต   

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ระบบจำนวนจรงิ 1 , 2 ระบบจำนวนจรงิ และการบวก ลบ 

คูณและหารจำนวนจริง 

4 5 

2 พีชคณิตเชิงเสน 2 พีชคณิตเชิงเสน 4 10 

3 ทฤษฏีเมตริกซ 2 ทฤษฏีเมตริกซ และการดำเนินการ

ของเมตริกซและคำนวณอัตราสวน 

สัดสวน รอยละ 

6 10 

4 ระบบเลขฐานและ

คณิตศาสตรของเลขฐาน 

2 , 3 นิยามของระบบเลขฐาน การแปลง

เลขฐาน และคณิตศาสตรของเลข

ฐาน 

6 10 

คะแนนสอบกลางภาค 15 

5 ตรรกศาสตรเบื้องตน พีชคณิต

บูลีน วงจรตรรกะ และการ

ประยุกตใชงานวงจรตรรกะ 

3 -  น ิยามของประพจน   การหา

ประพจนผสมแบบสัจนิรันดรและ

แบบขัดแยง 

- พีชคณิตบูลีน 

- วงจรตรรกะ 

- การประยุกตใชงานวงจรตรรกะ 

10 15 

6 หลักการคำนวณดวย

คอมพิวเตอร และการเขารหัส

ขอมูลของคอมพิวเตอร 

3 , 4 - หลักการลบเลขของคอมพิวเตอร 

- การประมาณคาตัวเลข 

- หลักการคำนวณพีชคณิตของ

คอมพิวเตอร 

- การเขารหัสตัวเลขแบบตาง ๆ 

ดวยเลขฐานสอง 

- การเขารหัสอักขระดวย

เลขฐานสอง 

10 15 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

โครงสรางหลักสูตร 

รหัสวิชา ว30297    รายวิชา กราฟฟคดีไซน    กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี  2    เวลา 40 ช่ัวโมง   จำนวน 1.0 หนวยกิต     

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

ภาพกราฟก 

 

 

1 , 4 ศึกษาภาพแบบราสเตอร อธิบายภาพ

แบบเวกเตอร จำแนกรูปแบบการ

แทนคาสี บอกความละเอียดของภาพ 

ระบุชนิดของไฟลรูปภาพอธิบายและ

ยกตัวอยาง การนำงานกราฟฟกสไป

ประยุกตใชในดานตาง ๆ โดยคำนึงถึง

จริยธรรมและพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทำความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 

4 5 

2 องคประกอบของ

โปรแกรมกราฟก 

 

2 ศึกษาความตองการของ 

โปรแกรมกราฟก ลำดับข้ัน ตอนการ

เริ่มใชงานโปรแกรมกราฟก บอก 

สวนประกอบตาง ๆ ของ โปรแกรม

กราฟก จำแนก กลองเครื่องมือ  

4 5 

3 การจัดการไฟลรูปภาพ 3 อธิบายการสรางงานใหม 

และกำหนดขนาดWorking Area 

ลำดับข้ันตอนการเปดไฟลภาพ ลำดับ

ขั ้น ตอนการปรับขนาดของรูปภาพ 

ลำด ับข ั ้นตอนการเพ ิ ่มพ ื ้นท ี ่ของ

รูปภาพปฏิบัติการบันทึกงานท่ีสราง 

4 5 

4 การปรับแตงสวนของ

รูปภาพ 

3 ศึกษาการเล ือกพื ้นที ่อธ ิบายการ

เคลื่อนยาย 

ตำแหนงของสวนท่ีเลือกไว 

ปฏิบัติการปรับขนาดของ 

สวนท่ีเลือกไว ดำเนินการ การ

กำหนดลักษณะของขอบรูปภาพใน

สวนท่ีถูกเลือกไว ปฏิบัติการเลือกพ้ืน 

อธิบายการเคลื่อนยายตำแหนงสวนท่ี 

 

4 5 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

   เลือกไวบอก การยอหรือขยายรูปภาพ

จากสวนท่ีเลือก 

  

5 การวาดและระบายสีภาพ 3 ศึกษาการเติมสีลงในพื้นที่ที ่เลือกไว 

อธิบายขั้นตอนการใชเครื่องมือการ

วาดและระบายส ีภาพ การปรับ

ร ูปแบบหัวแปรง ระบุการระบาย

เปลี่ยนสีวัตถุอธิบายการระบายดวย

ภาพจากสถานะเด ิม อธ ิบายการ

ยอนกลับการทำงานใน 

หลายขั ้นตอนดวยพาเล็ต History 

ศึกษาการเติม Pattern แนะนำการ

เติมสีและลวดลายปฏิบัติการเติมสี

แบบไลระดับปฏิบัติการลบภาพดวย

เครื่องมือ 

Eraser 

4 10 

คะแนนสอบกลางภาค 20 

6 การสรางรูปวาดแบบ 

Vector 

3 ศึกษากลุ มเครื ่องมือวาดภาพแบบ

เวคเตอร   (Vector) อธ ิบายส  วน 

ประกอบของเสนพาธปฏิบัติการวาด

เสนพาธหรือรูปทรงแบบกำหนดจุด

และเสน ปฏิบัติการการสรางรูปทรง

เรขาคณิตและรูป ทรงสำเร็จรูป 

4 5 

7 การปรับแตงรูปภาพ

เบื้องตน 

3 ศึกษาการปรับแตงภาพ 

อ ั ต โนม ั ติ  การตกแต  งภาพด  วย

Adjustments การปรับแกส ีเพ ี ้ยน 

อธ ิบาย การปร ับแต งสี บอกการ

เปลี่ยนภาพสีเปนภาพขาวดำ แนะนำ

การปร ับน ้ ำหน ักของส ี ระหว  า ง

แชนเนลการสร างภาพเอฟเฟคต

พิเศษ ศึกษาการปรับแสงเงา 

 

 

4 5 
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ลำดับ

ท่ี 

ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู  

ขอท่ี  

สาระสำคัญ เวลา  

(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

8 การสรางตัวอักษร

ประกอบภาพ 

3 ศึกษาเครื ่องมือกลุ มตัวอักษร  การ

พิมพขอความประเภทหัวขอออปชั่น

ของเครื่องมือกลุมตัวอักษร การบิด

ขอความใหเปนรูปรางตาง ๆ การ

พิมพขอความประเภทยอหนา การ

พิมพขอความตามแนวเสนพาธ การ

แกไขขอความท่ีพิมพ 

4 5 

9 การปรับแตงรูปภาพ 3 การใชฟลเตอรกับเลเยอร 

กับSelection คุณสมบัติของฟลเตอร

กลุมตางๆการปรับภาพใหเบลอการ

ปรับลดผลของฟลเตอรและผสมสีเอฟ

เฟกต 

4 5 

10 การปรับแตงและตัดตอ

ภาพ 

3 การตกแตงและตัดตอภาพ 

การลบรอยตำหนิ การระบายภาพ 

การละเลงสีภาพ อธิบายการระบาย

เพ่ิมหรือลดความสดของสี 

ลำดับข้ันตอนในการบิดเบือนภาพ

ดวยการระบาย อธิบายและ

ปฏิบัติการเปลี่ยนฉากหลัง 

โดยการตัดตอภาพ 

4 10 

คะแนนสอบปลายภาค 20 

รวมคะแนน 100 
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                                                               หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2563 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนศรีราชามุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความ

เปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 

ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. กิจกรรมแนะแนว  

     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา 

กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจัก

และเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  

 2.  กิจกรรมนักเรียน 

       เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนำผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ  การทำงานรวมกัน     การ

รูจักแกปญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน   เอ้ืออาทร และสมานฉันท  โดยจัดให

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษา

วิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เนนการทำงานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและ

สอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร   

     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  

     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสา

พัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม 

 

แนวการจัดกิจกรรรมแนะแนว 
การจัดกิจกรรมแนะแนว สถานศึกษาไดบริหารจัดการใหบุคลากรท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ีและมีสวนรวมในการพัฒนา

ผูเรียน ใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการแนะแนวดานผูเรียน โดยจัดเวลาใหเปนไปตามสัดสวนของการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตชั้นป รวมท้ังจัดบริการและกิจกรรมนอกหองเรียนใหครอบคลุมท้ัง 5 งาน และมีกิจกรรมอยาง

นอย 9 กิจกรรม ตามแนวการจัดกิจกรรม แนะแนว ดังนี้ 

 การจัดกิจกรรมแนะแนว มีภาระงาน 2 ลักษณะคือ 

1. การจดับริการแนะแนว 

2. การจดักิจกรรมในและนอกหองเรียน 
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การจดับริการแนะแนว 

 ครูทุกคน รวมถึงครูแนะแนวดวย รวมรับผิดชอบ และมีหนาท่ีในการจัดบริการแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเปนท่ี

ปรึกษาและประสานงานเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานและครอบคลุมบริการแนะแนวท้ัง 5 งาน ตามวิธีการดังนี้ 

งาน วิธีการ 

1. งานศึกษารวบรวมขอมูล - ศึกษา รวบรวม วิเคราะห สรุป และนำเสนอ 
ขอมูลของผูเรียน 

2. งานสารสนเทศ - จัดศูนยสารสนเทศทางการแนะแนวในรูป 
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง โดยครอบคลุมดาน 
การศึกษา อาชีพ ชีวิต และสังคม 

3. งานใหคำปรึกษา - อบรมทักษะการใหคำปรึกษาเบื้องตนแกครู 
ใหคำปรึกษาผูเรียนท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 
- ศึกษารายกรณี (Case study) และจัดกลุม 
ปรึกษาปญหา (Case conference) 
- สงตอผูเชี่ยวชาญ ในกรณีท่ีผูเรียนมีปญหา 
ยากแกการแกไข 
- จัดกลุมพัฒนาผูเรียนดวยเทคนิคทางจิตวิทยา 

4.งานกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ชวยเหลอื 
ผูเรียน 

- จัดบริการ สรางเสริมประสบการณ รวมท้ัง 
ใหการสงเคราะห เพ่ือตอบสนองความถนัด 
ความตองการ และความสนใจของผูเรียน 

  

5. งานติดตามประเมินผล - ติดตาม ดูแลพฤตกิรรมและพัฒนาการของ
ผูเรียน 
- ติดตามผลผูเรียน 
- ประเมินผลการดำเนินงานแนะแนว 
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การจดักิจกรรมในและนอกหองเรียน 

 ครูทุกคนรวมรับผิดชอบ และมีหนาท่ีในการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเปนท่ีปรึกษาและประสานงาน 

รวมกันวางแผนและหาวิธีการท่ีเหมาะสมมาใชพัฒนาผูเรียน เชน 

 

ในหองเรียน นอกหองเรียน 

1. กิจกรรมโฮมรูม 

2. กิจกรรมคาบแนะแนว 

3. การสอดแทรกกระบวนการแนะแนว 

1. กิจกรรมกลุมทางจิตวิทยาและการแนะแนว เชน

โปรแกรมพัฒนาตนเองเก่ียวกับการรูจัก และเห็น

คุณคาในตนเอง 

2. การอบรมเชิงปฏบิัติการ เชน โครงการอบรม 

ผูนำในโรงเรียนสหวิทยาเขต 

4. การทัศนศึกษาแหลงวิทยาการ และ  

สถานประกอบการ 

5. การเชิญวิทยากร ใหความรู เชน ผูปกครอง 

นักเรียน ศิษยเกา ภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. การจัดนิทรรศการ 

7. การจัดปายนิเทศ 

8. การปฐมนิเทศ 

9. การปจฉิมนิเทศ 

10. การจัดเสียงตามสาย 

11. ชุมนุมแนะแนว 

12. กิจกรรมผูปกครองพบครูของลูกรัก 

13. กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน  

 

 

โดยดำเนินการตามกิจกรรมอยางนอย 9 กิจกรรม 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบเปนรายบุคคล 

2. คัดกรองผูเรียนเพ่ือจำแนกผูเรียนออกเปน 2 กลุม คือกลุมปกติและกลุมพิเศษ 

3. ดูแลชวยเหลือใหคำปรึกษาเบื้องตน ในดานตาง ๆ ใหผูเรียนพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

4. พัฒนาระบบขอมูลและภูมิความรูท่ีทันสมัย เปนประโยชนและจำเปนในการดำเนินชีวิต 

5. ประสานงานกับผูเก่ียวของภายในสถานศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับผูเรียน แนวทางการดูแลชวยเหลือ และการสง

ตอผูเรียน 

6. ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน เพ่ือการรวมมือในการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

7. จัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน เพ่ือปองกัน แกไข และการสงเสริมพัฒนาผูเรียนทุกคน รวมท้ังผูท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ผูดอยโอกาส คนพิการ ตลอดจนผูมีปญหาชีวิตและสังคมใหสามารถพัฒนาตนไดเต็มศักยภาพ 
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8. รวมจัดบริการตาง ๆ เชน 

 แนะแนวกลุม 

 จัดบริการดานสุขภาพ 

 จัดหาทุนและอาหารกลางวัน 

 จัดหางาน 

 จัดใหมีการฝกงานและหารายไดระหวางเรียน 

 จัดศูนยการเรียนรูใหผูเรียนเพ่ือการวางแผนชีวิต 

 จัดบริการชวยผูเรียนท่ีมีปญหา หรือความตองการพิเศษ 

 ติดตามผลผูเรียนท้ังในปจจุบัน และจบการศึกษาแลว 

       9. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ 

 

แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน 

 มี 2 กิจกรรมดังนี้ 

  1.  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

  2.  กิจกรรมชุมนุม 

 นักเรียนทุกคนจะตองผานกิจกรรมนักเรียนท้ัง 2 กิจกรรม 

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 

 1.  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

 โรงเรียนศรีราชาไดดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ ผูบำเพ็ญประโยชน ดังนี้ 
หลักการ 

 กระบวนการลูกเสือมีหลักการสำคัญ คือ 

1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีตอศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจดวยความจริงใจ 

2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติของตน พรอมดวยการสงเสริมและสนับสนุนสันติสุขและ

สันติภาพ ความเขาใจท่ีดีซ่ึงกันและกัน และความรวมมือซ่ึงกันและกันตั้งแตระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 

3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับและใหความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผูอ่ืนและเพ่ือนมนุษยทุกคน รวมท้ัง

ธรรมชาติและสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก 

4. มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5. ลูกเสือทุกคนตองยึดม่ันในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 

วัตถุประสงค 

 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดกำหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมลูกเสือเพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ัง

ทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและ

มีความเจริญกาวหนา ท้ังนี้เพ่ือความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติตามแนวทางดังตอไปนี้ 
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1. ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 

2. ใหมีความซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

3. ใหรูจักบำเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณประโยชน 

4. ใหรูจักทำการฝมือและฝกฝนการทำกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมรารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 

6.  

ขอบขาย 

 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนกิจกรรมท่ีมุงปลูกฝงระเบียบวินัยและกฎเกณฑ เพ่ือการอยูรวมกัน ใหรูจักการ

เสียสละและบำเพ็ญประโยชนแกสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของสำนักงานลูกเสือแหงชาติ รวมท้ังใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนศรีราชา 

ไดกำหนดหลักสูตรเปน ดังนี้ 

ลูกเสือสามัญรุนใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 

 

แนวการจัดกิจกรรม 

 การกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ(Scout Method) ซ่ึงมีองคประกอบ 7 

ประการ คือ 

1. คำปฏิญาณและกฎ ถือเปนหลักเกณฑท่ีลูกเสือทุกคนใหคำม่ันสัญญา วาจะปฏิบัติตามกฎของ 

ลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไวใหลูกเสือเปนหลักในการปฏิบัติ ไมได “หาม” ทำ หรือ “บังคับ” ใหทำ แตถา “ทำ” ก็จะเกิดผลดี

แกตัวเอง เปนคนดี ไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติเชื่อถือได  

2. เรียนรูจากการกระทำ เปนการพัฒนาสวนบุคคล ความสำเร็จหรือไมสำเร็จของผลงาน 

อยูท่ีการกระทำของตนเอง ทำใหมีความรูท่ีชัดเจน และสามารถแกปญหาตาง ๆ ดวยตัวเองได และทาทายความสามารถของ

ตนเอง 

3. ระบบหมู เปนรากฐานอันแทจริงของการลูกเสือ เปนพ้ืนฐานของการอยูรวมกัน  

การยอมรับซ่ึงกันและกัน การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนการเรียนรู การใชประชาธิปไตย

เบื้องตน 

4. การใชสัญลักษณรวมกัน ฝกใหมีความเปนหนึ่งเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือ 

เนตรนารี ดวยการใชสัญลักษณรวมกัน ไดแก เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัส คำปฏิญาณ กฎ คติพจน คำ

ขวัญ ธง เปนตน วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการลูกเสือโลก ซ่ึงมีสมาชิกอยูท่ัว

โลกและเปนองคกรท่ีมีจำนวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

5. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปรงใส 

ตามชนบทปาเขา ปาละเมาะ และพุมไม เปนท่ีปรารถนาอยางยิ่งในการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติ การปนเขา ตั้งคายพัก

แรมในสุดสัปดาหหรือตามวาระของการอยูคายพักแรม ตามกฎระเบียบ เปนท่ีเสนหาแกเด็กทุกคน ถาขาดสิ่งนี้แลว ก็ไม

เรียกวาใชชีวิตแบบลูกเสือ 

6. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดใหเด็กทำตองให 
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มีความกาวหนาและดึงดูดใจ สรางใหเกิดความกระตือรือรนอยากท่ีจะทำ และวัตถุประสงคในการจัดแตละอยางใหสัมพันธ

กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเลนท่ีสนุกสนาน การแขงขันกันก็เปนสิ่งดึงดูดใจและเปนการจูงใจท่ีดี 

 

7. การสนับสนุนโดยผูใหญ ผูใหญเปนผูท่ีชี้แนะหนทางท่ีถูกตองใหแกเด็ก เพ่ือใหเขาเกิด 

ความม่ันใจในการท่ีจะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไป ท้ังคูมีความตองการซ่ึงกันและกัน เด็กก็ตองการใหผูใหญชวยชี้นำ ผูใหญเอง

ก็ตองการนำพาใหไปสูหนทางท่ีดี ใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีท่ีสุด จึงเปนการรวมมือกันท้ังสองฝาย 

 

2.  กิจกรรมชุมนุม ชมรม เปนกิจกรรมท่ีมุงเนนการเติมเต็มความรูความชำนาญและประสบการณของผูเรียนให

กวางขวางยิ่งข้ึน เพ่ือคนพบความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ โรงเรียนศรีราชาไดมีแนวทาง

ในการจัดกิจกรรมดังนี้ 

 1.  หลักการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม  

  1.1  เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากความสมัครใจของผูเรียน โดยมีครูเปนท่ีปรึกษา 

  1.2  เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนชวยกันคิด ชวยกันทำ และชวยกันแกปญหา 

1.3  เปนกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนตามสาระท่ีกำหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน 

          1.4 เปนกิจกรรมท่ีสงเสริม และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

          1.5 เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา หรือทองถ่ิน 

2.  วัตถุประสงคการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม 

 2.1  พัฒนาความรู ความสามารถ ดานการคิด สังเคราะห เพ่ือใหเกิดทักษะ ประสบการณ ท้ังวิชาการและ

วิชาชีพตามศักยภาพ 

 2.2  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

 2.3  สงเสริมใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพทางดานรางกายและจิตใจท่ีดี 

 2.4 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 2.5  มีมนุษยสัมพันธในการทำงานรวมกับผูอ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 

แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

 โรงเรียนศรีราชาไดมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

ดังนี้ 
1.จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (เพ่ือปลูกฝงจิตอาสา) 

2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน(กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม)เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดรับการสนับสนุน โดยใหทำ

กิจกรรมดวยความสมัครใจท่ีเปนประโยชน แกชุมชนและสังคมโดยรวม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ดำเนินการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสำรวจเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปญหาตางๆท้ังภายในโรงเรียนและชุมชน 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาตางๆ และจัดลำดับปญหาตามความสำคัญ จำเปนและเรงดวนจาก

มากไปหานอย  

ข้ันตอนท่ี 3 วางแผน ออกแบบกิจกรรม และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม 
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ข้ันตอนท่ี 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว 

ข้ันตอนท่ี 5 แลกเปลี่ยนเรียนรูหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือถอดบทเรียนและสะทอน ในประเด็นดังนี้ คือ 

ผลท่ีเกิดกับผูปฎิบัติกิจกรรมและผลท่ีเกิดแกสังคมภายหลังจาก การปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นนำไปสรุป รายงานและเผยแพร 

ประชาสัมพันธการปฏิบัติกิจกรรม 

 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนโรงเรียนไดดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1.จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 

2. จัดบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู 8 สาระการเรยีนรู  

3. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ / โครงงาน/กิจกรรม  

4. จัดกิจกรรมรวมกับองคกรอ่ืน  

1) รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเขามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  

2) รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 

 

เกณฑการจบหลักสูตร 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 โรงเรียนศรีราชาไดกำหนดเกณฑการจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดังนี้ 

        (1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ี 

      สถานศึกษากำหนด (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต) 

 (2)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิตโดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และ 

      รายวชิาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 

(3)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑการประเมินตามท่ี   

      สถานศึกษากำหนด 

 (4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา  

      กำหนด 

(5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 โรงเรียนศรีราชาไดกำหนดเกณฑการจบหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดังนี้ 

(1)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

      (ไมนอยกวา 36 หนวยกิต) 

(2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และ  

      รายวชิาเพ่ิมเติม ไมนอยวา 36 หนวยกิต 

(3)  ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑการประเมินตามท่ี  

      สถานศึกษากำหนด 

(4)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา 

      กำหนด 
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 (5)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษกำหนด 

 

เกณฑการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม 8 กลุมสาระการเรียนรู 

 การประเมินผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ เปนการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ 

เจตคติ ทักษะการคิด ท่ีกำหนดอยูในตัวชี้วัดในหลักสูตร  

ซ่ึงจะนำไปสูการสรุปผลการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู 

 -  แจงใหผูเรียนทราบถึงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูท่ีตองการวัด และวิธีการประเมินผล 

 -  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู จะตองครอบคลุมพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัยและทักษะ

กระบวนการ 

 -  ประเมินผลกอนเรียน เพ่ือศึกษาความรูพ้ืนฐานของผูเรียน 

 -  วัดและประเมินผลระหวางเรียน เพ่ือจัดการสอนซอมเสริมและเพ่ือนำผลการเรียนการวัดผลระหวาง

เรียนไปรวมกับการวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียนโดยใหวัดผลและประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/

ผลการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลระหวางภาคเรียนประกอบดวย 

    -  วัดผลและประเมินผลระหวางเรียน (กอน-หลัง กลางภาคเรียน) 

    -  วัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

    -  วัดผลปลายภาคเรียน 

  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของผูเรียนใหครูประจำวิชาดำเนินการวัดผลตามเกณฑท่ีกำหนดดังนี้ 

   โรงเรียนจัดใหมีการประเมิน เปน การสอบกลางภาค ปลายภาค โดยใชรูปแบบการประเมินจาก

แบบทดสอบมาตรฐานประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน โดยคณะกรรมการระดับชั้นปเปนคณะกรรมการออก

แบบทดสอบ เพ่ือทดสอบกับผูเรียนทุกคนทุกระดับชั้น และสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพ่ือสรุปผลการประเมินและ

นำเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหครูผูสอนดำเนินการวัดผลไปพรอมกับการประเมินผล

ระดับชั้นเรียนตามเกณฑท่ีกำหนดดังนี้ 

 ใชร ูปแบบการประเมินกลุ มสาระการเร ียนรู และผู ที ่ร ับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะโดยมี

คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา เปนองคคณะบุคคลที่คอยชวยเหลือคณะครู 

คณะกรรมการชุดนี้จะทำงานรวมกับครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษา หรือครูทานอื่นท่ีสนใจทำกรณีศึกษารวมกันโดยครูท่ี

ปรึกษารวมกับครูฝายปกครอง และสงผลการประเมินใหครูวัดผลเพื่อสรุปผลการประเมินและนำเสนอผูบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนใหประเมินเปนรายภาค โดยสถานศึกษากำหนดแนวทางการประเมิน 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมดำเนินการประเมินตามจุดประสงคโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนใหมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาใน 

การเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 

2.   ประเมินผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ ชิ้นงานของผูเรียนโดยประเมินผลดวยวิธีการ 

ประเมินตามสภาพจริง คือการจากการสังเกต การปฏิบัติงาน ผลงาน/ชิ้นงาน  
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   3.  ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานตามเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม หรือเกณฑการปฏิบัติกิจกรรมและ

ผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียนหรือท้ังสองเกณฑ ถือวาไมผานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูสอนตองดำเนินการซอมเสริม

และประเมินจนผาน ท้ังนี้ควรดำเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของผูบิหาร

สถานศึกษา 

 การตัดสินผลการเรียน ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

หลักสูตรโรงเรียนทุงทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 กำหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือตัดสิน

ผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้ 

1) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 

3) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

4) ผูเรียนท่ีไมไดวัดผลกลางภาคเรียน ไมไดวัดผลปลายภาคเรียน และไมไดสงงานท่ีไดรับมอบหมายท่ี 

ผูสอนกำหนดเปนงานสำคัญ หรือเหตุสดวิสัย ทำใหประเมินผลการเรียนไมได ใหไดรับผลการเรียน “ร” 

  กรณีท่ีผูเรียนไดรับผลการเรียน “ร” เพราะไมสงงานนั้น ใหแจงเหตุผลตอผูบริหารสถานศึกษา หรือผูท่ี

ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  5) ผูเรียนท่ีประสงคจะเรียนสาระการเรียนรูใด โดยไมตองการหนวยกิต ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีจะอนุญาตใหเขาเรียนไดและถามีเวลาเรียนครบรอยละ 80ของเวลาเรียนท้ังหมดใหไดผลการเรียน “มก” 

6) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนดในการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหการจัดการเรียนรูบังเกิดผลผูเรียนตอง

ไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอในความรู ทักษะ คุณลักษณะท่ีกำหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลาเรียนท่ีเพียงพอตอการพัฒนาดวย  

  7) กรณีท่ีผูเรียนมีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑท่ีกำหนด (0) ใหดำเนินการซอมเสริมปรับปรุงแกไขผูเรียนใน

สาระการเรียนรูรายภาค ท่ีไดระดับผลการเรียน “0” โดยกำหนดการในสวนท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูท่ีไมผาน

เกณฑการประเมินดวยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ จนผูเรียนสามารถผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรู 

8) การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางปและปลายภาคตาม 

สัดสวนดังนี้  

  1. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวางเรียน 

กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทางโรงเรียน

กำหนด 

  2. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวาง

เรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวน 

รอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 
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   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  3. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผลระหวาง

เรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  4.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบงการประเมินผลออกเปนการ

ประเมินผลระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  5. การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ีทาง

โรงเรียนกำหนด 

  6.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูดนตรีและนาฏศิลป แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

  7.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี แบงการประเมินผลออกเปนการ

ประเมินผลระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 60-20-20 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 60โดยใชวธิีการวัดท่ีหลากหลาย 
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   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ีทางโรงเรียน

กำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 20 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

  8.  การประเมินผลในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ แบงการประเมินผลออกเปนการประเมินผล

ระหวางเรียน กลางภาค และการประเมินผลปลายภาคเรียนในอัตราสวนรอยละ 50-20-30 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูระหวางเรียนในอัตราสวนรอยละ 50โดยใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 

   - คะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูกลางภาคในอัตราสวนรอยละ 20 ซ่ึงตองดำเนินการตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

   - คะแนนผลการเรียนรูปลายภาคใหมีอัตราสวนคะแนนรอยละ 30 โดยใชวิธีการวัดตามปฏิทินท่ี 

ทางโรงเรียนกำหนด 

 9.  การประเมินผลระหวางภาคคะแนนเก็บทุกประเภท นักเรียนสามารถท่ีจะทำคะแนนเพ่ิมไดหลังจากครูผูสอนได

ประกาศคะแนนใหรู และครูผูสอนตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองจนกวาจะประเมินผล การเรียนรูปลายภาคเรียน 

 10.  ถาผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในแตละดานไมผานใหครูผูสอนในรายสาระการเรียนรูนั้น

ทำการซอมเสริมใหผานเกณฑในแตละดาน 

 11.  การสรุปการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในแตละดานตามขอกำหนดในขอ 3 ใหไดผลการประเมิน

เปนผาน (ผ) 

 12.  ถาผลการประเมินไมเปนไปตามขอ 3 ใหไดผลการประเมินเปนไมผาน (มผ) 

 13.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหทำการประเมินเปนรายภาค 

 14. การประเมินการอาน การคิดวิเคราะหและการเขียนใหประเมินเปนรายภาคการใหระดับผลการเรียน 

 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชระบบแสดงระดับผลการเรียนในแตละกลุมสาระการ

เรียนเปน 8 ระดับ 

  รายวิชาท่ีจะนับหนวยกิตไดจะตองไดระดับผลการเรียนตั้งแต 1 ข้ึนไป โดยมี 

แนวการใหระดับผลการเรียนดังนี้ 

 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 

4 ดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 

3 ด ี 70-74 

2.5 คอนขางดี 65-69 

2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช 55-59 

1 ผานเกณฑข้ันต่ำ 50-54 

0 ต่ำกวาเกณฑ 0-49 
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 การประเมินการอานอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนผานและไมผาน ถากรณี 

ท่ีผานกำหนดเกณฑการตัดสินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน 

  ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 

ผาน หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ แตยังมีขอบกพรองบางประการ 

 

ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  

และเขียนหรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

 การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ใหคะแนนโดยแบงเปน 3 ดาน คือ 

   อาน  25 คะแนน 

   การคิดวิเคราะห 50 คะแนน 

   การเขียน 25 คะแนน 

 รวมเปน 100 คะแนน ซ่ึงผลการเรียนแบงเปน 4 ระดับ และแบงชวงคะแนนในแตละดานดังนี้ 

  

ระดับผล

การประเมิน 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 25 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 50 คะแนน) 

ชวงคะแนนเปนรอยละ

(เต็ม 100 คะแนน) 

3 20-25 42-50 80-100 

2 17-19 36-41 70-79 

1 13-16 24-35 50-69 

0 1-12 1-23 1-49 

  

 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทุกคุณลักษณะและเพ่ือการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา เปนผานและ

ไมผาน ในการผานกำหนดเกณฑการตัดสินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน และความหมายของแตละระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิต 

ประจำวันเพ่ือประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  

จำนวน 5-8คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี 

ดี หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพ่ือใหเปนการยอมรับ 

ของสังคม โดยพิจารณาจาก  

1 ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะ 

ใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 

2. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
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3. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผานผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ี 

สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจาก 

1. ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

2. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน 

 

 

ไมผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถานศึกษา 

กำหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต 1 คุณลักษณะการประเมินกิจกรรม 

พัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม 

 

 โดยแบงชวงคะแนนในแตละดานของคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้ 

 

ระดับผล 

การประเมิน 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 15 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

(เต็ม 20 คะแนน) 

ชวงคะแนน 

เปนรอยละ 

3 8-10 12-15 16-20 80-100 

2 7 10-11 13-14 70-79 

1 5-6 7-9 10-12 50-69 

0 1-4 1-6 1-9 1-49 

  

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  จะตองพิจารณาท้ังเวลาเขารวมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กำหนดและใหผลการประเมินเปนผาน และไมผาน 

  “ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รอยละ 80 ปฏิบัติติกิจกรรม  

และมีผลงานไมนอยกวารอยละ 80  

  “มผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมถึงรอยละ 80 ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานไมถึง 

รอยละ 80 

 ในกรณีท่ีผูเรียนได “มผ” ครูผูดูแลกิจกรรมตองจัดซอมเสริมใหผูเรียนทำกิจกรรมในสวนท่ีผูเรียนไมไดเขารวมหรือ

ไมไดทำจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน “ผ”  

ไดท้ังนี้ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
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คณะผูจัดทำ 

 

ท่ีปรึกษา 

 1. นายณรงค   กิตติวงศตระกูล   ผูอำนวยการโรงเรียนศรีราชา  

 2. นางเพราพิลาส สวรรครัตน  หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 

3. นางทิพรัตน  ศิริพรม   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. นางสาวณัฐกฤตา   จันทรบุญ  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5. นางสาวเนตรนภา พูลเพ่ิม   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

7.นางวัชรินทร   ขุนโขลนอนุสรณ  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

8. นางพรรณภัทร   พานทอง  หัวหนางานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

9นางจารุ  บริบูรณ   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

10. นางสาวภารินี วงษจินดามณี  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

 

คณะทำงาน 

1. นางทิพรัตน  ศิริพรม   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2. นางสาวณัฐกฤตา   จันทรบุญ  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3. นางสาวเนตรนภา พูลเพ่ิม   รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4.นางวัชรินทร   ขุนโขลนอนุสรณ  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5. นางสาวพุทธพร  วิโนทพรรษ  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

6. นางณิชกานต  เจียมศิริ   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

7. นางพรรณภัทร   พานทอง ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

8. นางจารุ  บริบูรณ   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

9. นางสาวภาริน ี วงษจินดามณี  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

10.นายพิชุตม   เทียนเท่ียง  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

11. น.ส.วรรณิภา  แกวแสงใส  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

12. นางนิรชรา    สุทธิผล   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

13.นางณัชชารีย   วิจิตธัญโรจน  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

14. นางเกศิณี     เดชสังข   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

15. นางสาวขนิษฐา   ทาวอ่ิม   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

16. นางสาววิไลลักษณ   ขาวอุทัย   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

17. นางสาววรรวิภา   วงษภกัดี  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

18. นางสาวพัทธธีรา   นามเดช   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

19. นางสาวสุภัสร   พรมสุวรรณ  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

20. นายณัฐเมศวร   วรรณขาว  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

21. วาท่ีรอยตรีหญิงวิมลวรรณ  พันธุอยู  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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22. นางสาวกรรณิกา   สิทธิมโน   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

23.นางสาวสิริยาภรณ เอ่ียมสอาด  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 24. นางเพราพิลาส    สวรรครัตน  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

25. น.ส.กนกพร   แนวเงินดี   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 26. นายเอกรัตน        แขมคำ   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

 27. นางสาวจารุพัฒน  ธนกียรติชัยวงษ  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

 28. นางก่ิงฟา        บุญครอง  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

 29. นายกิตติชัย      แจงอุบล   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

 30. นางสาวสาธินี     กันทะมี   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

 31. นางสาวปาริฉัตร   ขำยะบุญ  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   

32. นางสาวอิศราภรณ  ไชยบุตร   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

    

เรียบเรียง จัดรูปเลม 

1. นางพรรณภัทร   พานทอง  หัวหนางานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

2. นางจารุ  บริบูรณ   เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

3. นางสาวภาริน ี วงษจินดามณี  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา 

4. นางณิชกานต   เจียมศิริ  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5. นางสาวพุทธพร  วิโนทพรรษ เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 7. นางวัชรินทร   ขุนโขลนอนุสรณ เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

8. น.ส.กนกพร   แนวเงินดี เจาหนาท่ีงานหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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