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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว11101 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1    เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2 หน่วยกิต 

 

             ศึกษา วิเคราะห์ พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช การทำหน้าที่ร่วมกันของ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ การจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติ การเกิดเสียงและทิศทาง การเคลื่อนที่ของเสียง 

ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน ลักษณะภายนอกของหิน การแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ  

สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ส่ือซอฟต์แวร์ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ 

เรียกใช้ข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์และการดูแลรักษาอุปกรณ์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 

การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 

สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 

และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว 1.1      ป.1/1 , ป.1/2  

ว 1.2      ป.1/1 , ป.1/2 

ว 2.1      ป.1/1 , ป.1/2 

ว 2.3      ป.1/1    

ว 3.1      ป.1/1 , ป.1/2  

ว 3.1      ป.1/1   

  

รวม   10  ตัวช้ีวัด
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2    เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2 หน่วยกิต 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สมบัติของวัสดุ การนำสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุใน

ชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของการนำวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคล่ือนท่ีของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง การ

มองเห็นวัตถุโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย ส่วนประกอบของดิน การจำแนกชนิดของดินโดยใช้

ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์  การใช้ประโยชน์จากดิน การแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือ

ข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้สื่อซอฟต์แวร์ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  

              โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 

การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 

สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 

และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

ว 1.2   ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3  

ว 1.3   ป.2/1 

ว 2.1   ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 

ว 2.3   ป.2/1 , ป.2/2 

ว 3.2   ป.2/1 , ป.2/2  

 

รวม   12   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว13101 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2 หน่วยกิต  

 

 ศึกษา วิเคราะห์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ของ

อาหาร น้ำ และอากาศ การดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ ่งเหล่านี ้อย่างเหมาะสม วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

ส่วนประกอบของวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื ่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง แรงที่มีต่อการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ การดึงดูด

ระหว่างแม่เหล็กกับวัตถุ ข้ัวแม่เหล็ก การเปล่ียนพลังงาน การทำงานของเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า และแหล่งพลังงาน

ในการผลิตไฟฟ้า ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย เส้นทางการข้ึน

และตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 

ส่วนประกอบของอากาศ ความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต การปฏิบัติ

ตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม   

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 

การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 

สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 

และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว 1.2   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4  

ว 2.1   ป.3/1 , ป.3/2   

ว 2.2   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3, ป.3/4 

ว 2.3   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 

ว 3.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3   

ว 3.2   ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4  

 

รวม   20   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว14101 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4    เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก ส่วนประกอบของพืชดอก ความ

แตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ จำแนกพืชออกเป็น

พืชดอกและพืชไม่มีดอก จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะ

ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนม ตัวอย่างของสัตว์ในแต่ละกลุ่ม  สมบัติทางกายภาพของวัสดุจากการทดลองและระบุการนำ

สมบัติของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดย

การอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างด้านความแข็ง สภาพความยืดหยุ่น การนำความร้อน 

การนำไฟฟ้า ของวัสดุ สมบัติของสสารท้ัง 3 สถานะ การสังเกต มวล การต้องการท่ีอยู่ รูปร่างและปริมาตรของ

สสาร เครื่องมือที่ใช้วัดมวล และปริมาตรของสสาร ทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การใช้เครื่อง

ชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่เป็น

ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง ลักษณะการมองเห็นผ่านวัตถุ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและ

ตกของดวงจันทร์ แบบจำลองอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์

รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ แบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และเปรียบเทียบคาบ การโคจร

ของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง  

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  

การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ

สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ   

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์มีจริยธรรม  คุณธรรมและ

ค่านิยมท่ีเหมาะสม   

รหัสตัวช้ีวัด 

ว 1.2   ป.4/1    ว 1.3   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4

 ว 2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 ว 2.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 

ว 2.3   ป.4/1                                   ว 3.1   ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3  

รวม  16   ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว15101 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5    เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2 หน่วยกิต 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจาก

การปรับ และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

ในแต่ละแหล่งที ่อยู ่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งมีชีวิตกับสิ ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งมีชีวิตกับ

สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต โซ่อาหารและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค

ในโซ่อาหาร คุณค่าของสิ ่งแวดล้อมที ่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อม ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู ่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ ลักษณะท่ี

คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ การเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง การละลาย

ของสารในน้ำ การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการ

เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ วิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุอยู ่น่ิง 

แผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่งสปริงใน

การวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ ผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ การเขียน

แผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู ่ในแนวเดียวกันที ่กระทำต่อวัตถุ การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง  

ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 

การวัดระดับเสียงโดยใช้เคร่ืองมือวัดระดับเสียง แนวทางในการหลีกเล่ียงและลดมลพิษทางเสียง ความแตกต่าง

ของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง การใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของ

กลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี ปริมาณน้ำในแต่

ละแหล่ง ปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ แนวทางการใช้นน้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์

น้ำ แบบจำลองการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จาก

แบบจำลอง และกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล

การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 

สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

ท่ีเหมาะสม 
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รหัสตัวช้ีวัด 

ว 1.1   ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4   

ว 1.3   ป5/1, ป5/2  

ว 2.1   ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4      

ว 2.2   ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5 

ว 2.3   ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4      

ว 3.1   ป5/1, ป5/2                                                                                             

ว 3.2   ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5    

 

รวม  26    ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา  ว 16101   รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    เวลาเรียน 80 ช่ัวโมง  จำนวน 2 หน่วยกิต 

 

ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร 

ครบถ้วนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ระบบย่อยอาหาร การแยกสารผสมโดยการหยิบออก 

การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน แรงไฟฟ้าซ่ึงเกิดจากวัตถุท่ีผ่านการ 

ขัดถู การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและการนำไปใช้ประโยชน์ การต่อหลอดไฟฟ้า 

แบบอนุกรมและแบบขนานและการนำไปใช้ประโยชน์ การเกิดเงามืดเงามัว ปรากฏการณ์สุริยุปราคา และ

จันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏจักรหิน ลักษณะ

และสมบัติของหินและแร่ การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์และสภาพแวดล้อม ในอดีต

ของซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะ

และผลกระทบของ น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การเกิดและผลกระทบ ของ

ปรากฏการณ์เรือนกระจก การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การออกแบบ 

การเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมี ประสิทธิภาพ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานร่วมกัน  

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและส่ือความหมายข้อมูล สร้างแบบจำลอง 

และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน 

พ้ืนฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเบ้ืองต้น 

สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน อธิบายและออกแบบวิธีการ 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือแก้ปัญหาและตรวจหาข้อผิดพลาดของ 

โปรแกรม ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน  

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ ทาง

วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน 

เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
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รหัสตัวช้ีวัด     

ว 1.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 

ว 2.1   ป.6/1 

ว 2.2   ป.6/1 

ว 2.3   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8 

ว 3.1   ป.6/1, ป.6/2 

ว 3.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 

รวมท้ังหมด  26 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา  ว11102 รายวิชา วิทยาการคำนวณ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1    เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 

 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก 

และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  

มีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ

ทำงาน ร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ 

ไฟล์ตามวัตถุประสงค์  

ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

 ตัวช้ีวัด   5   ตัวช้ีวัด 

ว 4.2   ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา  ว12102 รายวิชา วิทยาการคำนวณ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2    เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 

  

 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น 

การ จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การ

ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จำแนกประเภท รวบรวมข้อมูล 

บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 

 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งท่ี เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ

ทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรม แบบมีเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งและ

ตรวจหาข้อผิดพลาด ใช้งานซอฟต์แวร์ สร้าง จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ 

 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ตระหนัก ถึง

ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 

ตัวช้ีวัดรวม  4   ตัวช้ีวัด   

ว 4.2  ป. 2/1,  ป. 2/2,  ป. 2/3,  ป. 2/4 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา  ว13102 รายวิชา วิทยาการคำนวณ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3    เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 

 

 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช้

บัตรคำสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาด การใช้อินเทอร์เน็ต และข้อตกลงในการใช้งาน การรวบรวมข้อมูล การ

ประมวลผลข้อมูลเบื ้องต้น การน าเสนอข้อมูล เทคโนโลยี ในงานด้านต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสียในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดทำและส่ือความหมาย

ข้อมูล สร้างแบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 

 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ

ทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการ แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่ง ใช้อินเทอร์เน็ตใน

การค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์  

 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ตระหนัก ถึง

การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของครูหรือผู้ปกครอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 

คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัดรวม   5   ตัวช้ีวัด... 

ว 4.2   ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา  ว14102 รายวิชา วิทยาการคำนวณ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4    เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 

 

         ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การออกแบบและเขียน โปรแกรมอย่างง่าย การ

ตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้ คำค้น การประเมินความ

น่าเชื ่อถือของข้อมูล การรวบรวม น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ใช้การสืบเสาะหาความรู ้ ตั้งคำถาม 

คาดคะเนคำตอบหรือสร้างสมมติฐาน วางแผนและสำรวจ ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล รวมรวมข้อมูล ประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์

ข้อมูล วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก นำเสนอข้อมูล ลงความคิดเห็นและสรุปผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้

เกิดความรู้ความเข้าใจ 

มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ใช้เหตุผลเชิง 

ตรรกะในการแก้ปัญหา และอธิบายการท างานหรือคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและ เขียน

โปรแกรมอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของตนเองและผู้อ่ืน  

สามารถสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ รู้จักการปกป้องข้อมูลส่วนตัว มีจิตวิทยาศาสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

 ตัวช้ีวัดรวม  5   ตัวช้ีวัด 

  ว 4.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป. 4/4, ป. 4/5  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา  ว15102 รายวิชา วิทยาการคำนวณ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5    เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 

   

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดง วิธีแก้ปัญหา การออกแบบ 

และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื ่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำการใช้ซอฟต์แวร์ ประมวลผลข้อมูล การ

ติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลและการประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล 

จัดทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจ  

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ

ทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล เชิงตรรกะ ใช้รหัสลำลองแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการท างานแบบวนซ้ำ ตรวจหาข้อผิดพลาดของ

โปรแกรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการแก้ปัญหา ใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริง

กับข้อคิดเห็น ประเมินความน่าเช่ือถือ ของข้อมูล  

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ ทาง

วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท มีจิตวิทยาศาสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัดรวม   5  ตัวช้ีวัด... 

ว 4.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา  ว16102 รายวิชา วิทยาการคำนวณ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6    เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 

 

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การ ออกแบบ การเขียน

โปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมี ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการท างานร่วมกัน ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดทำและสื่อความหมาย

ข้อมูล สร้างแบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น พื้นฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ

ทำงานร่วมกับผู้อื่น อธิบายและออกแบบวิธีการ แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย

เพื่อแก้ปัญหาและตรวจหาข้อผิดพลาดของ โปรแกรม ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน  

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ ทาง

วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 

เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัดรวม   4   ตัวช้ีวัด... 

ว 4.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      รหัสวิชา  ว 21101    

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    

เวลา  120 ช่ัวโมง                   จำนวน  3 หน่วยกิต

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

 ศึกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจำแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของ

สาร การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้ความรู้ทาง

เคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การศึกษา

ชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   ศึกษาประเภทโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์

สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่และการ

ออสโมซิส ศึกษาการดำรงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียงสารในพืช การเจริญเติบโต

ของพืช การสืบพันธุ์ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความ

ร้อนท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของสาร การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน 

องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งชั้นบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบ

ของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆและฝน พายุฟ้าคะนอง พายุ

หมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก  

 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  

การวิเคราะห์ การทดลองการอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี

ความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

 มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

รหัสตัวช้ีวัด  

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

ม.1/12  ม.1/13  ม.1/14  ม.1/15  ม.1/16  ม.1/17  ม.1/18   

 ว 2.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10     

ว 2.2  ม.1/1  

ว 2.3 ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 

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

 

รวมท้ังหมด   43  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รหัสวิชา  ว 21101    

รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

เวลา  40  ช่ัวโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 

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

 

ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบใน

ชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื ่อนไข วนซ้ำ การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python, 

java และ c เป็นต้น  ศึกษาการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 

ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา 

ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู ้โดยใช้การคิดเชิงคำนวณและปัญหาเป็นฐาน (Problem – based 

Learning)เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการ

เรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ 

และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง

โครงงานได้ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การนำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน 

นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง 

และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน

และรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ

แก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.2  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 

รวมท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รหัสวิชา  ว 21101    

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

เวลา  20  ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

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

 

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที ่ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดท่ี

เกี่ยวข้องกับปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็น นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา

ให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน ดำเนินการแก้ปัญหา ด้วยการทดสอบ ประเมินผล ระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมท้ัง

หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรือ

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี

ประเภทต่างๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของ

เทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีว ิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ท่ีมี

จิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5  
 

รวมท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 20201   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร>    กลุAมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  40 ช่ัวโมง              จำนวน  1.0   หนAวยกิต

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

 ศึกษาวิเคราะห9ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษา 

คPนควPาเรื่อง ที่สนใจ ไดPอยSางครอบคลุม และเชื่อถือไดPสรPางสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบไดPและวางแผนการ

สํารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธีเลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ไดPผล 

เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใชPวัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวบรวมขPอมูลจัดกระทําขPอมูลเชิงปริมาณและ

คุณภาพ  

 วิเคราะห9และประเมินความสอดคลPองของประจักษ9พยานกับขPอสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแยPงกับ 

สมมติฐานและความผิดปกติของขPอมูลจากการสํารวจตรวจสอบสรPางแบบจําลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผล 

หรือแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ สรPางคําถามที่นําไปสูSการสํารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวขPองและ      

นําความรูPที่ไดPไปใชP ในสถานการณ9ใหมSหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงาน หรือ

ชิ้นงานใหPผูPอื่นเขPาใจ บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสํารวจ ตรวจสอบ คPนควPาเพิ่มเติมจากแหลSง ความรูP

ตSาง ๆ ใหPไดPขPอมูลที่เชื่อถือไดPและยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูPที่คPนพบ เมื่อมีขPอมูลและประจักษ9พยานใหมS

เพ่ิมข้ึนหรือโตPแยPงจากเดิม จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกับ แนวคิด กระบวนการ และ

ผลของโครงงานหรือช้ินงานใหPผูPอ่ืนเขPาใจ  

 มีจ ิตวิทยาศาสตร9เพื ่อใหPเกิดความรูP ความคิด ความเขPาใจ สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เร ียนรู Pมี

ความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูPไปใชPในชีวิตประจําวัน จริยธรรม คุณธรรม และคSานิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรูD 

           1. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร9และมีเจตคติท่ีดีตSอวิชาวิทยาศาสตร9  

          2. มีความเขPาใจเก่ียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร9และอธิบายทักษะกระบวนการ  

          3. มีทักษะการสังเกต การวัด การจัดจําแนกประเภท การหาความสัมพันธ9ของพ้ืนท่ี การจัดกระทํา

และส่ือ ความหมายขPอมูลเบ้ืองตPน รวมท้ังการลงความเห็นจากขPอมูล  

          4. ทํากิจกรรมท่ีนําไปสูSความเขPาใจเก่ียวกับ การต้ังสมมติฐาน ตัวแปรตPน ตัวแปรตาม และตัวแปร

ควบคุม การทดลองและสามารถการตีความหมายขPอมูลจากผลการทดลอง  

          5. มีความเขPาใจเก่ียวกับนิยามเชิงปฏิบัติการ  

          6. ออกแบบการทดลองและมีทักษะการทดลอง 

รวมผลการเรียนรูD   6  ผลการเรียนรูD 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 20202  วิทยาศาสตร>กับความงาม  กลุAมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1   เวลา  40 ช่ัวโมง จำนวน  1.0   หนAวยกิต

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

ศึกษา วิเคราะห9 ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามท่ีสมวัยและปcจจัยท่ีมีผลตSอความงาม การดูแล

ความงามและการเลือกใชPเคร่ืองสำอาง  เคร่ืองสำอางในชีวิตประจำวัน การใชPสมุนไพรในทPองถ่ินเพ่ือความงาม

และสุขภาพ เทคโนโลยีเพ่ือความงามและสุขภาพ  

โดยใชPกระบวนการทางวิทยาศาสตร9 การสืบเสาะหาความรูP ความคิด ความเขPาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ี

รูP มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรูPไปใชPในชีวิตประจำวัน  

มีจิตวิทยาศาสตร9 จริยธรรม คุณธรรมและคSานิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรูD 

1. อธิบายสSวนตSางๆ ของรSางกายท่ีเก่ียวขPองกับความงาม และแนวทางในการดูแลอยSางถูกตPองและ

เหมาะสม 

2. สืบคPนขPอมูล สำรวจตรวจสอบและอธิบายผลิตภัณฑ9และเทคโนโลยีเก่ียวกับความงามประเภท

ตSางๆ 

3. สืบคPนขPอมูลและสำรวจตรวจสอบภูมิปcญญาไทยท่ีเก่ียวกับความงาม 

4. นำความรูPไปใชPในการเลือกใชPผลิตภัณฑ9และเทคโนโลยีเก่ียวกับความงามไดPอยSางถูกตPองและ

เหมาะสม 

5. ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูP และสรPางสรรค9ผลงานเก่ียวกับความงามอยSางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

รวมผลการเรียนรูD   5  ผลการเรียนรูD 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 21203   ของเลAนเชิงวิทยาศาสตร>     กลุAมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  40 ช่ัวโมง              จำนวน  1.0   หนAวยกิต

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

 ศึกษา วิเคราะห9 ออกแบบ สรPางของเลSนอยSางงSายตามแบบที่กำหนดใหP ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ9

ของ เลSนที่ใชPเครื่องกลอยSางงSายหรือหลักการทางไฟฟgาและอิเล็กทรอนิกส9อยSางงSาย และอธิบายการทำงานของ

ของเลSน ดPวยหลักการทางวิทยาศาสตร9  

 สามารถใชPกระบวนการสืบเสาะหาความรูPทางวิทยาศาสตร9  การแกPปcญหา สามารถสื่อสารสิ่งท่ี

เรียนรูP สามารถตัดสินใจ นำความรูPไปใชPในชีวิตประจำวัน                    

 มีจิตวิทยาศาสตร9 จริยธรรม คุณธรรมและคSานิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรูD 

           1. ต้ังคำถามเก่ียวกับหลักการทางวิทยาศาสตร9ท่ีสังเกตไดPจากการเลSนของเลSน  

           2. สังเกตและอธิบายหลักการทำงานของเคร่ืองกลอยSางงSาย วงจรไฟฟgาและอิเล็กทรอนิกส9               

อยSางงSายท่ี ประกอบข้ึนในของเลSน  

           3. ตรวจสอบและแกPไขขPอบกพรSองของเคร่ืองกลอยSางงSาย วงจรไฟฟgาและอิเล็กทรอนิกส9อยSางงSายท่ี

ประกอบข้ึนในของเลSนท่ีกำหนด  

           4. ออกแบบและประดิษฐ9ของเลSนโดยใชPเคร่ืองกลอยSางงSาย และไฟฟgาและอิเล็กทรอนิกส9อยSางงSาย               

           5. มีเจตคติท่ีดีตSอหลักการทางวิทยาศาสตร9ในของเลSน  

รวมผลการเรียนรูD   5  ผลการเรียนรูD 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 21204   ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร>  กลุAมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  40 ช่ัวโมง              จำนวน  1.0   หนAวยกิต

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

 การทําปฏิบัติการ การแพรS  ออสโมซีส การเก็บตัวอยSางพืช สัตว9 การตรวจสอบเซลล9ดPวย    กลPอง

จุลทรรศน9 การหาปริมาณวิตามินซีในนํ้าผลไมP ปฏิบัติการทางฟiสิกส9 การพับเครื่องรSอน  การผSาตัดสัตว9ทดลอง

เพื่อศึกษาระบบอวัยวะ การตรวจสอบสารอาหาร การวัดคSาตSางๆ ดPวยเทคนิคทางเคมี และปฏิบัติการทาง

ฟiสิกส9 และปฏิบัติการทางชีววิทยาอ่ืนๆ  

 โดยใชPทักษะการ สังเกต การลงมือทํา และฝkก การจดบันทึกผลการทดลองอยSางเปlนระเบียบ 

 มีจิตวิทยาศาสตร9 จริยธรรม คุณธรรมและคSานิยมท่ีเหมาะสม 

ผลการเรียนรูD 

              1. มีความเขPาใจ และทักษะในการใชPเคร่ืองมือวิทยาศาสตร9พ้ืนฐาน  

              2. มีความรูPความเขPาใจและทักษะในการใชPหPองปฏิบัติการวิทยาศาสตร9  

              3. มีทักษะในการใชPดูแลรักษา กลPองจุลทรรศน9และคํานวณหากําลังขยายของกลPองจุลทรรศน9   

              4. ทําการทดลองวิทยาศาสตร9อยSางงSายในเชิงเคมี ชีววิทยา ฟiสิกส9  

              5. ทํางานเปlนกลุSม มีความริเร่ิมสรPางสรรค9ในการแสดงความคิดเห็น  

              6. จดบันทึกผลการทดลองและเขียนรายงานการปฏิบัติการทดลองไดPถูกตPอง โดยยึดระบบ        

เลขนัยสําคัญ  

              7. ทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร9อยSางอิสระเพ่ือวิเคราะห9เชิงปริมาณและคุณภาพ 

รวมผลการเรียนรูD   7  ผลการเรียนรูD 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 21205   เช้ือเพลิงเพ่ือการคมนาคม  กลุAมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  40 ช่ัวโมง              จำนวน  1.0   หนAวยกิต

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

 ศึกษา วิเคราะห9 ทดลอง  องค9ประกอบและประเภทของปiโตรเลียม หินตPนกำเนิดและแหลSงกักเก็บ

ปiโตรเลียม การสำรวจและแหลSงปiโตรเลียม ผลกระทบและแนวทางแกPไขท่ีเกิดจากการสำรวจและการผลิต

ปiโตรเลียม การแยกกmาซธรรมชาติ การกล่ันน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ9จากกmาซธรรมชาติและจากการกล่ันน้ำมันดิบ 

และการใชPประโยชน9 ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ9จากปiโตรเลียมและแนวทางแกPไข 

สถานการณ9พลังงานของโลกและของประเทศไทย การใชPพลังงานดPานการคมนาคมของประเทศไทย                 

การกำหนดราคาน้ำมันเช้ือเพลิง ผลกระทบและแนวทางการแกPไขผลจากการใชPเช้ือเพลิง  เพ่ือการคมนาคม 

เช้ือเพลิงท่ีเปlนพลังงานทดแทน    

โดยใชPกระบวนการทางวิทยาศาสตร9 การสืบเสาะหาความรูP ความคิด ความเขPาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ี

รูP มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรูPไปใชPในชีวิตประจำวัน  

มีจิตวิทยาศาสตร9 จริยธรรม คุณธรรมและคSานิยมท่ีเหมาะสม 

 ผลการเรียนรูD 

1. อธิบายความสำคัญ และการกำเนิด ของปiโตรเลียม กmาซธรรมชาติ ถSานหิน   และหินน้ำมัน 

2. อธิบายแหลSง   การสำรวจ  และปริมาณสำรองของปiโตรเลียม และ แกmสธรรมชาติ 

3. อธิบายผลิตภัณฑ9ปiโตรเลียมและการนำไปใชPประโยชน9 

4. อธิบายโครงสรPางราคาและวิเคราะห9สถานการณ9การใชPน้ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือการคมนาคม 

5. อธิบายประเภทและการใชPประโยชน9  จากเช้ือเพลิงท่ีเปlนพลังงานทดแทน 

6. นำเสนอแนวทางการใชPปiโตรเลียม และแกmสธรรมชาติ  อยSางประหยัดและถูกวิธี 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรูD 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 21206   เสริมชีววิทยา   กลุAมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี    

ช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  40 ช่ัวโมง              จำนวน  1.0   หนAวยกิต

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

ศึกษา สืบคPน วิเคราะห9 อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ ระบุข้ันตอน ยกตัวอยSาง คำนวณหาโอกาส 

สรุปความสัมพันธ9 สรุปผลการทดลอง สรุปสาระสำคัญของขPอมูลท่ีเก่ียวกับโครโมโซม สมบัติและหนPาท่ี       

สารพันธุกรรม โครงสรPางและองค9ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การจำลองดีเอ็นเอ สารพันธุกรรม 

กระบวนการสังเคราะห9โปรตีน หนPาท่ีของดีเอ็นเอและอาร9เอ็นเอในกระบวนการสังเคราะห9โปรตีน การเกิด     

มิวเทชัน ระดับยีน การเกิดมิวเทชันระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน โรคและกลุSมอาการท่ีเปlนผลของ

การเกิด มิวเทชัน การถSายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร9ของเมนเดล การทดลองของเมน

เดล ความสัมพันธ9ระหวSางสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม กฏแหSงการแยก และ กฏแหSง

การรวมกลุSมอยSางอิสระ การนำกฏเมนเดลไปอธิบายการถSายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดฟnโนไทปo และ

จีโนไทปoแบบตSางๆ ของ F1 และ F2 ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปlนสSวนขยายของพันธุศาสตร9เมนเดล การ

ถSายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปlนสSวนขยายของพันธุศาสตร9เมนเดล ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผัน 

ไมSตSอเน่ือง ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันตSอเน่ือง ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน การถSายทอดยีนบน

โครโมโซม ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดPวยยีนบนออโตโซม ยีนบนโครโมโซมเพศ เทคโนโลยีดีเอ็นเอ 

พันธุวิศวกรรม การโคลนยีน หลักการสรPางส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม โดยใชPดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท9การหา

ขนาดของดีเอ็นเอ การหาลำดับนิวคลีโอไทด9 การประยุกต9ใชPเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ เทคโนโลยีกับความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจริยธรรม  การนำเทคโนโลยีดีเอ็นเอไปประยุกต9ในดPานส่ิงแวดลPอม นิติวิทยาศาสตร9 

การแพทย9 การเกษตร อุตสาหกรรม ขPอคำนึงถึงดPานชีวจริยธรรม วิวัฒนาการ หลักฐานท่ีสนับสนุนและขPอมูลท่ี

ใชPในการศึกษาอธิบาย วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับ

วิวัฒนาการ    ของส่ิงมีชีวิตของลามาร9ก ทฤษฏีเก่ียวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของชาร9ลดาร9วิน พันธุศาสตร9

ประชากร สมดุลของกฏฮาร9ดี-ไวน9เบิร9ก การเปล่ียนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร ความถ่ีของแอลลีล

และจีโนไทปoของประชากรโดยใชP กฏฮาร9ดี-ไวน9เบิร9ก กำเนิดสปnชีส9และกระบวนการเกิดสปnชีส9ใหมS  

โดยใชPทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร9 (Science process skills) ทักษะแหSงศตวรรษท่ี 21 

(21th Century skills) กระบวนการสืบเสาะหาความรูP การสืบคPนขPอมูล การสังเกต การวิเคราะห9                         

การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพ่ือใหPเกิดความรูP ความคิด ความเขPาใจ มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูPและนำความรูPไปใชPประโยชน9ใน ชีวิตของตนเอง  

มีจิตวิทยาศาสตร9จริยธรรม คุณธรรม และคSานิยมอยSางมีคุณธรรมตSอสังคมและส่ิงแวดลPอม 
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ผลการเรียนรูD 

1. สืบคPนขPอมูล อธิบายสมบัติและ หนPาท่ีของสารพันธุกรรม โครงสรPาง และองค9ประกอบทางเคมีของ ดี

เอ็นเอ และสรุปการจำลองดีเอ็นเอ 

2. อธิบายและระบุข้ันตอนใน กระบวนการสังเคราะห9โปรตีนและ หนPาท่ีของดีเอ็นเอและอาร9เอ็นเอ     

แตSละชนิดในกระบวนการสังเคราะห9โปรตีน 

3. สืบคPนขPอมูลและอธิบายการเกิด มิวเทชันระดับยีนและระดับ โครโมโซมสาเหตุการเกิดมิวเทชัน 

รวมท้ังยกตัวอยSางโรคและกลุSม อาการท่ีเปlนผลของการเกิดมิวเทชัน 

4. สืบคPนขPอมูล อธิบายและสรุปผล การทดลองของเมนเดล 

5. สรุปความสัมพันธ9ระหวSางสาร พันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะ ทางพันธุกรรม และเช่ือมโยงกับ 

ความรูPเร่ืองพันธุศาสตร9เมนเดล 

6. อธิบายและสรุปกฎแหSงการแยก และกฎแหSงการรวมกลุSมอยSางอิสระ และนำกฎของเมนเดลน้ีไป

อธิบาย การถSายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใชPในการคำนวณโอกาสในการ เกิดฟnโนไทปoและจีโน

ไทปoแบบตSางๆ ของ รุSน F1 และ F2 

7. สืบคPนขPอมูล วิเคราะห9 อธิบาย และสรุปเก่ียวกับการถSายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปlนสSวน ขยาย 

ของพันธุศาสตร9เมนเดล 

8. สืบคPนขPอมูล วิเคราะห9 และ เปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีมีการแปรผันไมSตSอเน่ืองและ 

ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปร ผันตSอเน่ือง 

9. อธิบายการถSายทอดยี นบน โครโมโซม และยกตัวอยSางลักษณะ ทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดPวยยีนบน 

ออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

10. อธิบายหลักการสรPางส่ิงมีชีวิต ดัดแปรพันธุกรรมโดยใชPดีเอ็นเอ รีคอมบิแนนท 

11. สืบคPนขPอมูล ยกตัวอยSาง และ อภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็น เอไปประยุกต9ท้ังในดPาน

ส่ิงแวดลPอม นิติวิทยาศาสตร9 การแพทย9 การเกษตร และอุตสาหกรรมและ ขPอควรคำนึงถึงดPานชีวจริย

ธรรม 

12. สืบคPนขPอมูลและอธิบายเก่ียวกับ หลักฐานท่ีสนับสนุนและขPอมูลท่ีใชP อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ 

ส่ิงมีชีวิต 

13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิด เก่ียวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ของชอง ลามาร9กและทฤษฎี 

เก่ียวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ของชาลส9 ดาร9วิน 

14. ระบุสาระสำคัญและอธิบาย เง่ือนไขของภาวะสมดุลของฮาร9ดี- ไวน9เบิร9ก ปcจจัยท่ีทำใหPเกิดการ 

เปล่ียนแปลงความถ่ีของแอลลีลใน ประชากร พรPอมท้ังคำนวณหา ความถ่ีของแอลลีลและจีโนไทปo

ของ ประชากรโดยใชPหลักของฮาร9ด-ไวน9เบิร9ก 

15. สืบคPนขPอมูล อภิปราย และ อธิบายกระบวนการเกิดสปnชีส9ใหมS ของส่ิงมีชีวิต  

รวมท้ังหมด  15 ผลการเรียนรูD 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      รหัสวิชา  ว 22101    

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    

เวลา  120 ช่ัวโมง                   จำนวน  3 หน่วยกิต 

 ศึกษาเกี่ยวกับระบบร่างกายมนุษย์ ระบบหายใจ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ การ

หายใจ การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ ระบบขับถ่าย โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย 

กลไกการกำจัดของเสีย การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด โครงสร้างและหน้าที่ของ

อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียน

เลือด ระบบประสาท โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาท การทำงานของระบบประสาท การ

ดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชาย

และเพศหญิง ฮอร์โมนเพศ การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด ศึกษาเกี่ยวกับการแยกสารผสม การ

ระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย การนำวิธีการแยก

สารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ศึกษาเกี่ยวกับสารละลาย สภาพละลายได้ของสาร ความเข้มข้นของ

สารละลาย การใช้สารละลายในชีวิตประจำวัน ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ แรง แรงดันในของเหลว 

แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง แรงในธรรมชาติ การเคลื่อนที่ ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ว 

ความเร็ว ศึกษาเกี่ยวกับงานและพลังงาน งาน กำลัง เครื่องกลอย่างง่าย พลังงาน ประเภทของพลังงานกล กฎ

การอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาเกี่ยวกับโลกและการเปลี่ยนแปลง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ถ่านหิน หินน้ำมัน 

ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน โครงสร้างของโลก การเปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรดิน กระบวนการเกิดดิน 

หน้าตัดข้างของดิน ปัจจัยในการเกิดดิน สมบัติของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน แหล่งน้ำ น้ำบนดิน น้ำใต้

ดิน การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ำ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ

วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี

ความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 

รหัสตัวช้ีวัด 

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.2/1 ม.2/2 ม.2/3 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  

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  

รวมท้ังหมด 54 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      รหัสวิชา  ว 22101    

รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    

เวลา  40 ช่ัวโมง                   จำนวน  1 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิต

จริงการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้

ซอฟต์แวร์Scratch, python, java และ c อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 

 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 

เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิง

คำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การนำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน 

นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง 

และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน

และรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนำความรู ้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการมีความสามารถในการ

แก้ปัญหาและมีทักษะในการสื่อสาร              มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์มี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม                       ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

  

รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 

รวมท้ังหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รหัสวิชา  ว 22101    

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

เวลา  20  ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อส่ิงแวดล้อม ประเภทของวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้สามารถสร้างช้ินงานได้ตรงกับความ

ต้องการ มีความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เคร่ืองกลในการสร้างช้ินงาน ได้แก่ รอก คาน ล้อ

และเพลา พ้ืนเอียง ล่ิม สกรู เคร่ืองมือในการสร้างช้ินงาน เคร่ืองมือวัด เคร่ืองมือตัด เคร่ืองมือยึดติด เคร่ืองมือ

เจาะ เสียงและอุปกรณ์ท่ีทำให้เกิดเสียง อุปกรณ์ท่ีทำให้เกิดเสียง ไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีทำให้เกิดแสง วงจรไฟฟ้า

และการต่อตัวต้านทาน ประเภทและการต่อวงจรไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์แนวคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ระบบเทคโนโลยี

การคิดเชิงออกแบบ แนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และความคิดเชิง

ออกแบบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5EsInstructional Model)เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนา

เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆและการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีก้าวหน้า 

ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อมตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการส่ือสาร ความสามารถในการตัดสินใจเป็นผู้ท่ีมี

จิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5  

รวมท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      รหัสวิชา  ว 23101    

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    

เวลา  120 ช่ัวโมง                   จำนวน  3 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ พันธุกรรม โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน การถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม การแบ่งเซลล์ของสิ ่งมีชีวิต ความผิดปกติทางพันธุกรรม การดัดแปรทางพันธุกรรม ความ

หลากหลายทางชีวภาพ วัสดุในชีวิตประจำวัน สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์พอลิเมอร์ เซรามิก และ

วัสดุผสม ผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม ปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยา

เคมี ประเภทของปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน ศึกษา วิเคราะห์ ปริมาณทางไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 

ความต่างศักย์ ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับกับความต่างศักย์ กฎของโอห์ม ความต้านทาน ตัว

ต้านทาน การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 

ตัวเก็บประจุ วงจรรวม การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า การคำนวณค่าไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การเกิด

คลื่น ส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และการป้องกัน

อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาราบ การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาโค้ง 

การหักเหของแสงผ่านเลนส์   การทดลองการหักเหของแสง การเกิดภาพจากเลนส์บาง ปรากฏการณ์ท่ี

เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง มิราจ และการทำงานของทัศนอุปกรณ์ เช่น แว่นขยาย กระจกโค้งจราจร การมองเห็น

วัตถุ ความสว่างของแสง การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดูกาล การเคลื่อนที่ปรากฏของ

ดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง น้ำเป็น น้ำตาย เทคโนโลยีอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ 

ดาวเทียมและยานอวกาศ นักบินอวกาศ และโครงการสำรวจอวกาศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล   การสังเกต 

การวิเคราะห์ การทดลอง  การอภิปราย  การอธิบาย  และการสรุป  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ

เข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง   

มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยม 
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รหัสตัวช้ีวัด 

ว 1.1   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6 

ว 1.3   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9 

         ม.3/10  ม.3/11 

ว 2.1   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8   

ว 2.3   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9 

         ม.3/10  ม.3/11  ม.3/12  ม.3/13  ม.3/14  ม.3/15  ม.3/16  ม.3/17 

         ม.3/18  ม.3/19  ม.3/20  ม.3/21 

ว 3.1   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   

รวมท้ังหมด  50  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      รหัสวิชา  ว 23101    

รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3    

เวลา  40 ช่ัวโมง                   จำนวน  1 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและสารสารเทศ การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 

ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อ ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศและกฎหมายคอมพิวเตอร์ ศึกษาเก่ียวกับแอปพลิเคชัน เทคโนโลยี IoTและการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที ่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การ

แก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์              การ

แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการ

สื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชา

วิทยาศาสตร์ และนำเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถ

พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ     การจัดการทักษะในการสื่อสาร 

ความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ว 4.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4    

รวมท้ังหมด  4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว31101  วิทยาศาสตร์ 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  20  ช่ัวโมง        จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

  

 

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ องค์ประกอบของ

ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เซลล์และโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ การลำเลียงสารเข้า

และออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ กรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ระบบภูมิคุ้มกัน    

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สารสังเคราะห์

จากพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ยีนและการถ่ายทอดลักษณะ  

ทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีนและโครโมโซม    

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทาง ดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ         การ

คัดเลือกโดยธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต     

การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวัง

และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

  

ตัวช้ีวัด 

ว 1.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 

 

รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว31104  วิทยาศาสตร์ 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  20  ช่ัวโมง        จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

  

 

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ องค์ประกอบของ

ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เซลล์และโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ การลำเลียงสารเข้า

และออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ กรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ระบบภูมิคุ้มกัน    

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สารสังเคราะห์

จากพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ยีนและการถ่ายทอดลักษณะ  

ทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีนและโครโมโซม    

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทาง ดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ         การ

คัดเลือกโดยธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต     

การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวัง

และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

  

ตัวช้ีวัด 

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

ม.4/12   
 

รวม 12 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว32101  วิทยาศาสตร์ 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  20  ช่ัวโมง        จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

  

 

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ องค์ประกอบของ

ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เซลล์และโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ การลำเลียงสารเข้า

และออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ กรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ระบบภูมิคุ้มกัน    

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สารสังเคราะห์

จากพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ยีนและการถ่ายทอดลักษณะ  

ทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีนและโครโมโซม    

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทาง ดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ         การ

คัดเลือกโดยธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต     

การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวัง

และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

  

ตัวช้ีวัด 

ว 1.3   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6 

 

รวม 6 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว31102  วิทยาการคำนวณ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1 หน่วยกิต 

  

 

ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้าน

เทคโนโลยี การนำแนวคิดเชิงคำนวณพัฒนาโครงงานที่เกี ่ยวกับชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้ในการพัฒนา

โครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 

เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรม

โครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอา

แนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้

ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่าง

ปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา

และการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที ่มีจิตวิทยาศาสตร์ มี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 ม.4/1 
 

รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว31105  วิทยาการคำนวณ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1 หน่วยกิต 

  

 

ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้าน

เทคโนโลยี การนำแนวคิดเชิงคำนวณพัฒนาโครงงานท่ีเกี ่ยวกับชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้ในการพัฒนา

โครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 

เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรม

โครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอา

แนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้

ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่าง

ปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา

และการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที ่มีจิตวิทยาศาสตร์ มี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 ม.4/1 
 

รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว32102  วิทยาการคำนวณ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต 

  

ศึกษาเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิต 

เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล ข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล ประมวลผลข้อมูล วิทยาการ

ข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล 

 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน(Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 

เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิง

คานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้  

 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร เพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาประยุกต์ใช้ สร้าง

ความรู้ใหม่ เข้าใจการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้

อย่างปลอดภัย 

มีจริยธรรม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

และ 

การดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการ

จัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 ม.5/1  

รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว31101  วิทยาศาสตร์ 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  20  ช่ัวโมง        จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ องค์ประกอบของ

ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เซลล์และโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ การลำเลียงสารเข้า

และออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ กรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ระบบภูมิคุ้มกัน    

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สารสังเคราะห์

จากพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ยีนและการถ่ายทอดลักษณะ  

ทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีนและโครโมโซม    

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทาง ดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ         การ

คัดเลือกโดยธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต     

การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวัง

และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
 

ตัวช้ีวัด 

ว 1.1 ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4 

 

รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว31104  วิทยาศาสตร์ 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  20  ช่ัวโมง        จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

  

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ องค์ประกอบของ

ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เซลล์และโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ การลำเลียงสารเข้า

และออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ กรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ระบบภูมิคุ้มกัน    

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สารสังเคราะห์

จากพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ยีนและการถ่ายทอดลักษณะ  

ทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีนและโครโมโซม    

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทาง ดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ         การ

คัดเลือกโดยธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต     

การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวัง

และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

  

ตัวช้ีวัด 

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

ม.4/12   
 

รวม 12 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว32101  วิทยาศาสตร์ 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนท่ี 1  เวลา  20  ช่ัวโมง        จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

  

ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ องค์ประกอบของ

ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เซลล์และโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ การลำเลียงสารเข้า

และออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ กรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ระบบภูมิคุ้มกัน    

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สารสังเคราะห์

จากพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ยีนและการถ่ายทอดลักษณะ  

ทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีนและโครโมโซม    

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทาง ดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ         การ

คัดเลือกโดยธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต     

การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวัง

และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

  

ตัวช้ีวัด 

ว 1.3   ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6 

 

รวม 6 ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว31102  วิทยาการคำนวณ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 1   เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1 หน่วยกิต 

  

ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้าน

เทคโนโลยี การนำแนวคิดเชิงคำนวณพัฒนาโครงงานที่เกี ่ยวกับชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้ในการพัฒนา

โครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 

เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรม

โครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอา

แนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้

ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่าง

ปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา

และการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที ่มีจิตวิทยาศาสตร์ มี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 ม.4/1 
 

รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว31105  วิทยาการคำนวณ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี 2   เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1 หน่วยกิต 

  

ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้าน

เทคโนโลยี การนำแนวคิดเชิงคำนวณพัฒนาโครงงานที่เกี ่ยวกับชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้ในการพัฒนา

โครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด 

เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรม

โครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอา

แนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้ 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้

ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่าง

ปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา

และการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที ่มีจิตวิทยาศาสตร์ มี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 ม.4/1 
 

รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว32102  วิทยาการคำนวณ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต 

ศึกษาเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิต 

เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล ข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล ประมวลผลข้อมูล วิทยาการ

ข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล 

 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน(Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 

เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิง

คานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้  

 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร เพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาประยุกต์ใช้ สร้าง

ความรู้ใหม่ เข้าใจการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้

อย่างปลอดภัย 

มีจริยธรรม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

และ 

การดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการ

จัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 ม.5/1  

 

รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว32105  วิทยาการคำนวณ 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต 

  

ศึกษาเกี ่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื ่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิต 

เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล ข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล ประมวลผลข้อมูล วิทยาการ

ข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล 

 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน(Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 

เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิง

คานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้  

 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร เพ่ือรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาประยุกต์ใช้ สร้าง

ความรู้ใหม่ เข้าใจการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้

อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมและ 

การดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการ

จัดการทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 ม.5/1  

 

รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว33102  วิทยาการคำนวณ 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1 หน่วยกิต 

  

 ศึกษาเกี ่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล

สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย 

จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ  

 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย วิธีการสอนแบบกระบวนการ

ทำงานกลุ่ม และวิธีการสอนแบบบรรยาย เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์

การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ ละนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิด

ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเสนอแนวคิกเชิงคำนวณมา

ประยุกต์ใช้ในโครงงานได้ 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น

ขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้นใน

การแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และ

นำเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิด

และจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการ

ตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.2  ม.6/1  

 

รวม  1  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว33105  วิทยาการคำนวณ 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1 หน่วยกิต 

  

 ศึกษาเกี ่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล

สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย 

จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ  

 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย วิธีการสอนแบบกระบวนการ

ทำงานกลุ่ม และวิธีการสอนแบบบรรยาย เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์

การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ ละนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิด

ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเสนอแนวคิกเชิงคำนวณมา

ประยุกต์ใช้ในโครงงานได้ 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น

ขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้นใน

การแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และ

นำเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิด

และจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการ

ตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.2  ม.6/1  

 

รวม  1  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว31103  ออกแบบและเทคโนโลยี 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1 หน่วยกิต 

  

 

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 

รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาเทคโนโลยี ศึกษาการระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความ

ถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ

เลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เง่ือนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื ่นเข้าใจด้วย

เทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทำงานและ

ดำเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน

ภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด ใช้ความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหา

หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning)  เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 

เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา นำไปสู่การสร้างต้นแบบ 

ตลอดจนสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยี วิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต 

รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน

การแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยา

ศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว. 4.1  ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 

รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว31106  ออกแบบและเทคโนโลยี 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1 หน่วยกิต 

  

 

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 

รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาเทคโนโลยี ศึกษาการระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความ

ถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ

เลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื ่นเข้าใจด้วย

เทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทำงานและ

ดำเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน

ภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด ใช้ความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหา

หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning)  เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 

เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา นำไปสู่การสร้างต้นแบบ 

ตลอดจนสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยี วิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต 

รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน

การแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยา

ศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว. 4.1  ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 

รวม  5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว32103  ออกแบบและเทคโนโลยี 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต 

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของนวัตกรรม ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบของ

เทคโนโลยี การพัฒนาอย่างยั ่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ระบบทาง

เทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับกระบวนการทางเทคโนโลยี การออกแบบเชิง

วิศวกรรม สะเต็มศึกษา โครงงานสะเต็ม การทำโครงงาน การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ 

รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน การทำโครงงานออกแบบและ

เทคโนโลยี ผลงานโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 

 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project–based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และ นำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 

 เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา นำไปสู่การสร้างต้นแบบ 

ตลอดจนสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยีวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต 

รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน

การแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ อีกท้ังยังเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยา

ศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.1 ม.5/1  

 

รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว32106  ออกแบบและเทคโนโลยี 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของนวัตกรรม ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบของ

เทคโนโลยี การพัฒนาอย่างยั ่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ระบบทาง

เทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับกระบวนการทางเทคโนโลยี การออกแบบเชิง

วิศวกรรม สะเต็มศึกษา โครงงานสะเต็ม การทำโครงงาน การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ 

รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน การทำโครงงานออกแบบและ

เทคโนโลยี ผลงานโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 

 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project–based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ

สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และ นำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 

 เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา นำไปสู่การสร้างต้นแบบ 

ตลอดจนสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยี สร้างเทคโนโลยีวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต 

รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถใน

การแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ อีกท้ังยังเป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยา

ศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.1 ม.5/1  

รวม 1 ตัวช้ีวัด 

  



128 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว31201 ฟิสิกส์ 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ การวัด

ปริมาณทางฟิสิกส์ ความคลาดเคลื่อนในการวัด การแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ ความหมายจากกราฟ

เส้นตรง ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มี

ความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ ค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน กฎ

การเคล่ือนท่ีของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล การใช้กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หน่ึง ๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุดน่ิงและวัตถุเคล่ือนท่ี สัมประสิทธ์ิความเสียด

ทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเคลื่อนท่ี

แบบโพรเจกไทล์ และปริมาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง 

รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม มวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบ

ระดับ การประยุกต์ใช้ความรู้การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ

วิเคราะห์ การอธิปราย การอธิบายและการสรุปผล  

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้

และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีถูกต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมท้ังพัฒนาการของหลักการและ
แนวคิดทางฟิสิกส์ท่ีมีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีได้ 

2. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนำความคลาดเคลื่อนในการวัดมา
พิจารณาในการนำเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมาย

จากกราฟเส้นตรงได้ 

3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้ม

ถ่วงของโลก และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

4. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงท่ีทำมุมต่อกันได้ 
5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการใช้
กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ รวมท้ังคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
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6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณปริมาณ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

7. วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดน่ิง
และวัตถุเคลื่อนท่ี รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ 

และนำความรู้เร่ืองแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

8. อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และ
ทดลองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ได้  

9. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น 
อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งคำนวณปริมาณ

ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู ้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของ

ดาวเทียมได้  

 

รวมท้ังหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว31202 ฟิสิกส์ 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  80  ช่ัวโมง   จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษางานของแรงคงตัวจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตำแหน่ง กำลังเฉล่ีย 

พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน

กับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงท่ีใช้ดึงสปริงกับระยะท่ีสปริงยืดออก ความสัมพันธ์

ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ งานที่เกิดขึ้นจาก

แรงลัพธ์ กฎการอนุรักษ์พลังงานกล ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ 

โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล การทำงาน ประสิทธิภาพ การได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบาง

ชนิดโดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกลในการพิจารณา โมเมนตัมของวัตถุ การดลจากสมการและพื้นที่ใต้

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม ปริมาณต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น การดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติที่เป็นไปตามกฎ

การอนุรักษ์โมเมนตัม สมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบ ผลของ

แรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ แผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล สมดุลของแรง

สามแรง สภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุเม่ือแรงที่กระทำต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ และผลของศูนย์ถ่วงท่ี

มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ  

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 

การวิเคราะห์  การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  

มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเอง ตลอดจนมี

จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีถูกต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์และคำนวณงานของแรงคงตัวจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตำแหน่ง 

รวมท้ังอธิบายและคำนวณกำลังเฉล่ียได้ 

2. อธิบายและคำนวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงาน

จลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับ

ระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่าง งานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และคำนวณงานท่ีเกิดข้ึนจากแรงลัพธ์ได้ 

3. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเคลื่อนท่ี

ของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลได้ 
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4. อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพ และการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้ความรู้

เร่ืองงานและสมดุลกล รวมท้ังคำนวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลได้ 

5. อธิบายและคำนวณโมเมนตัมของวัตถุและการดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ

เวลา รวมท้ังอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัมได้ 

6. ทดลอง อธิบาย และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น 

และการดีดตัวแยกจากกันในหน่ึงมิติซ่ึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมได้ 

7. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวม ของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบ

ที่มีต่อสมดุลของวัตถุเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล และคำนวณ

ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรงได้ 

8. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระทำต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ และผล

ของศูนย์ถ่วงท่ีมีต่อเสถียรภาพของวัตถุได้   

 

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว32101 ฟิสิกส์ 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  80  ช่ัวโมง   จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของระบบมวล-สปริงเบา เงาของ

วัตถุท่ีเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมสม่ำเสมอ การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย การส่ันพ้อง การถ่ายโอนพลังงาน

ของคล่ืนกล ชนิดของคล่ืน รูปร่างและส่วนประกอบของคล่ืน คล่ืนผิวน้า คล่ืนในเส้นเชือก การซ้อนทับของ

คล่ืน หลักของฮอยเกนส์ การสะท้อนของคล่ืน การหักเหของคล่ืน การเล้ียวเบนของคล่ืน การแทรกสอดของ

คล่ืน การเคล่ือนท่ีของเสียงผ่านอากาศ อัตราเร็วของคล่ืนเสียง การสะท้อนของเสียง การหักเหของเสียง การ

เล้ียวเบนของเสียง การแทรกสอดของเสียง ความเข้มเสียง ระดับเสียง หูกับการได้ยิน มลภาวะทางเสียง 

เสียงดนตรี ระดับสูงต่ำของเสียง คุณภาพเสียง การส่ันพ้องของเสียง บีต คล่ืนน่ิงของเสียงในท่อ 

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คล่ืนกระแทก การนำความรู้ของเสียงไปใช้ประโยชน์ การเคล่ือนท่ีและอัตราเร็วของ

แสง การสะท้อนของแสงท่ีผิววัตถุตามกฎการสะท้อน การเขียนรังสีของแสง การคำนวณตำแหน่งและขนาด

ภาพของวัตถุเม่ือแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ

และกระจกเงาทรงกลม การหักเหของแสง กฎการหักเหของแสง ภาพท่ีเกิดจากการหักเหท่ีผิวเรียบ ความลึก

จริง ความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมด การเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนส์

บาง การหาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัส 

ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวกับแสง เช่น การกระจายแสง รุ้ง การทรงกลด มิราจ เป็นต้น ทัศนอุปกรณ์ เช่น เคร่ือง

ฉายภาพ กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ เป็นต้น ความสว่าง ตา และการมองเห็นสี การผสม

สารสี การผสมแสง สาเหตุของการบอดสี 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  

การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบาย และการสรุปผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ  

มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีถูกต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย 
รวมท้ังคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

2. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการส่ันพ้องได้ 
3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการของ
ฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณ อัตราเร็ว ความถี่ และ 

ความยาวคล่ืนได้ 
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4. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบนของคล่ืนผิวน้ำ รวมท้ังคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

5. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของ อนุภาคกับคล่ืน
ความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส 

สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณ

ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

6. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง รวมท้ัง
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

7. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต และอธิบาย
การเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และนำความรู้เร่ืองเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

8. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและคำนวณ
ตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบาย

การนำความรู้เรื ่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจำวันได้ 

9. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้งอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริง และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง และ

คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

10. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิดของภาพ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพ และความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และอธิบายการนำความรู้เร่ืองการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

11. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ การเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ 
ในช่วงเวลาต่างกันได้ 

12. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุ
ของการบอดสีได้ 

รวม 12 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว32102 ฟิสิกส์ 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2          เวลา  80  ช่ัวโมง   จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการศึกษาแสงเชิงกายภาพ การทดลองการแทรกสอดของยังการแทรก

สอดของแสงผ่านช่องเปิดคู่ การค้นพบสมบัติการเล้ียวเบนของแสงของกริมัลดิ การเล้ียวเบนของแสงผ่านช่อง

เปิดเด่ียว การแทรกสอดของแสงท่ีเล้ียวเบนผ่านช่องแคบของเกรตติง การกระเจิงของแสง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

กระเจิงของแสง สีของท้องฟ้า ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า การ

เหน่ียวนำไฟฟ้า แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ การคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าท่ีกระทำกับ

อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าท่ีอยู่ในสนามไฟฟ้า การหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เน่ืองจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบ

เวกเตอร์ ศักย์ไฟฟ้าเน่ืองจากจุดประจุ ศักย์ไฟฟ้าเน่ืองจากประจุบนตัวนำทรงกลม ความสัมพันธ์ระหว่างความ

ต่างศักย์และสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ การถ่ายโอนประจุระหว่างตัวนำทรงกลม ชนิดของตัวเก็บประจุ พลังงาน

สะสมในตัวเก็บประจุและความจุสมมูลของตัวเก็บประจุท่ีต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน การนำความรู้

เก่ียวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพ่นสี ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ การ

ประยุกต์ใช้ไฟฟ้าสถิตกับการทดลองหาประจุไฟฟ้า เป็นต้น การนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำไฟฟ้า กฎของ

โอห์ม ชนิดของตัวต้านทาน ความต้านทานสมมูลเม่ือนำตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 

สภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพนำไฟฟ้า ผลของอุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพต้านทาน แรงเคล่ือนไฟฟ้าและความต่าง

ศักย์ แรงเคล่ือนไฟฟ้าสมมูลของการต่อแบตเตอร่ีแบบอนุกรมและแบบขนาน การคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ซ่ึงประกอบด้วยแบตเตอร่ีและตัวต้านทาน พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 

เคร่ืองวัดไฟฟ้า เช่น แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ เป็นต้น การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  

การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบาย และการสรุปผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ  

มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีถูกต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสง ผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด
ของแสงผ่านสลิตเด่ียว รวมท้ังคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ 
ในช่วงเวลาต่างกัน 
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3. ทดลอง และอธิบายการทำวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้าสถิต 

4. อธิบาย และคำนวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 
5. อธิบาย และคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้า 
รวมท้ังหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เน่ืองจากระบบจุดประจุ โดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 

6. อธิบาย และคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใด ๆ  
7. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และความจุของ
ตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูลรวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง 

8. นำความรู ้เรื ่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงานของเครื ่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์ 

ในชีวิตประจำวัน 

9. อธิบายการเคลื ่อนที ่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำกับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน 

ในลวดตัวนำและพ้ืนท่ีหน้าตัดของลวดตัวนำ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

10. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด 
และสภาพต้านทานของตัวนำโลหะท่ีอุณหภูมิคงตัว และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังอธิบาย

และคำนวณความต้านทานสมมูล เม่ือนำตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 

11. ทดลอง อธิบาย และคำนวณอีเอ็มเอฟของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและคำนวณ
พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า 

12. ทดลอง และคำนวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซ่ึงประกอบด้วยแบตเตอร่ีและตัวต้านทาน 

13. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยี  
ที่นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและ 

ความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

รวม 13 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว33101 ฟิสิกส์ 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย    ภาคเรียนท่ี 1      เวลา  80  ช่ัวโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

  

 

ศึกษาหลักการของสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ในเรื่องความร้อนการเปลี่ยนสถานะของสาร  การถ่าย

โอนพลังงานความร้อนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน สภาพยืดหยุ่น ความเค้น ความเครียดว และมอดุลัสของ

ยัง ความดันในของไหลและกฎพาสคัล แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ในของไหล 

และหลักแบร์นูลลี แก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของแก๊สและพลังงานภายในระบบของแก๊ส แนวคิด

เกี่ยวกับแบบจำลองอะตอม สมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ การเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอม

ไฮโดรเจน การค้นพบอิเล ็กตรอน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล ็กทริก ทวิภาวะของคลื ่นและอนุภาค 

กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ การป้องกัน

อันตรายและการใช้ประโยชน์์จากกัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์                 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 

สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เร ียนรู ้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู ้ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและคำนวณความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิ ความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียนสถานะและความ
ร้อนท่ีเกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

2. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุท่ีเป็นแท่งเม่ือถูกกระทำด้วยแรงค่าต่าง ๆ

รวมท้ัง ทดลอง อธิบายและคำนวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และนำ

ความรู้เร่ืองสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

3. อธิบายและคำนวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมท้ังอธิบายหลักการทำงาน

ของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเคร่ืองอัดไฮดรอลิก 

4. ทดลอง อธิบายและคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
5. ทดลอง อธิบายและคำนวณความตึงผิวของของเหลว รวมท้ังสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว 
6. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเน่ือง และสมการแบร์นูลลี รวมท้ังคำนวณปริมาณต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง และนำความรู้เก่ียวกับสมการความต่อเน่ืองและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการทำงานของ

อุปกรณ์ต่าง ๆ 

7. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 



137 
 

8. อธิบายแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๊ส 
รวมท้ังคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้อง 

9. อธิบายและคำนวณงานท่ีทำโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมท้ังคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และนำความรู้เร่ือง

พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทำงานของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจำวัน 

10. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน รวมท้ัง
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

11. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนและ

ฟังก์ชันงานของโลหะ 

12. อธิบายทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค รวมท้ัง อธิบายและคำนวณความยาวคล่ืนเดอบรอยล์ 
13. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา 
14. อธิบายและคำนวณ กัมมันตภาพของนิวเคลียส กัมมันตรังสี รวมท้ัง ทดลอง อธิบาย และคำนวณจำนวน

นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือจากการสลาย และคร่ึงชีวิต 

15. อธิบายแรงนิวเคลียร์เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหน่ียวรวมท้ังคำนวณปริมาณต่าง ๆ   ท่ี
เก่ียวข้อง 

16. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมท้ังคำนวณพลังงานนิวเคลียร์ 
17. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี รวมท้ัง อันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ 
18. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจำลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัย

ด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ 

รวมท้ังหมด 18 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว33102  ฟิสิกส์ 6          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6              ภาคเรียนท่ี 2             เวลา  20  ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

  

 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น 

แผ่นโพลารอยด์ การนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งการสื่อสารโดยอาศัยคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอม อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน รังสีแคโทด การทดลองของทอมสัน การทดลองของ

มิลลิแกน แบบจำลองอะตอม แบบจำลองอะตอมของทอมสัน แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด สเปกตรัมของ

อะตอม สเปกตรัมจากอะตอมของแก๊ส การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุดำ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ระดับพลังงาน

ของอะตอม การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ รังสีเอกซ์ ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ ทวิภาวะของคล่ืน

และอนุภาค ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สมมติฐานเดอบรอยล์ กลศาสตร์ควอนตัม หลักความ

ไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก โครงสร้างอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การค้นพบกัมมันตภาพรังสี 

การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส องค์ประกอบของนิวเคลียส การค้นพบนิวตรอน การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี 

ไอโซโทป เสถียรภาพของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน ประโยชน์ของ

กัมมันตภาพรังสีและการใช้พลังงานนิวเคลียร์ รังสีในธรรมชาติ อันตรายจากรังสี และการป้องกัน การค้นคว้าวิจัยและ

ประโยชน์ด้านฟิสิกส์อนุภาค 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 

การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

ท่ีถูกต้อง 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และแผ่นโพลารอยด์
รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการทำงานของอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง 

2. สืบค้นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสาร
ด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

3. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน รวมท้ังคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงาน โฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน และฟังก์ชันงาน
ของโลหะ 

5. อธิบายทวิภาวะของคล่ืนและอนุภาค รวมท้ังอธิบายและคำนวณความยาวคล่ืนเดอบรอยล์ 
6. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
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7. อธิบายและคำนวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย และคำนวณจำนวนนิวเคลียส
กัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือจากการสลาย และคร่ึงชีวิต 

8. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหน่ียว รวมท้ังคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
9. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมท้ังคำนวณพลังงานนิวเคลียร์ 
10. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมท้ังอันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ   
11. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจำลองมาตรฐานและการใช้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยด้าน
ฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ 

 

รวม  11 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว31221 เคมี 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนท่ี 1       เวลา  60  ช่ัวโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

  

 ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการทำปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำ

ปฏิบัติการ การระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร การเปลี่ยนหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์

เปลี่ยนหน่วย ศึกษาแบบจำลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม การจัดเรียง

อิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่

และตามคาบ สมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน การเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

ศึกษาและอธิบายสมบัติและคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี ยกตัวอย่างการนำธาตุมาใช้ประโยชน์ 

รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ศึกษาการเกิดพันธะไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบ

ไอออนิก การเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยา

ของสารประกอบไอออนิก ศึกษาการเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ การเขียนสูตรและเรียกชื่อสาร

โคเวเลนต์ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเว-

เลนต์ รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สมบัติ

ของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย ศึกษาการเกิดโลหะและสมบัติของโลหะ 

 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 

สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิต

วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี

เพ่ือให้มีความปลอดภัยท้ังต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

2.  เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการทำปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3.  นำเสนอแผนการทดลอง ทดลอง และเขียนรายงานการทดลอง 

4.  ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้    

แฟกเตอร์เปล่ียนหน่วย 

5.  สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจำลอง

อะตอมของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 

6.  เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก

สัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมท้ังบอกความหมายของไอโซโทป 
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7.  อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลข

อะตอมของธาตุ 

8.  ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชันในตาราง

ธาตุ 

 9.  วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 

10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

11. อธิบายสมบัติและคำนวณคร่ึงชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 

12. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมท้ังผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพ หรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 

14. เขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 

15. คำนวณพลังงานท่ีเก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 

16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 

17. เขียนสมการไอออนิก และสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 

18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเด่ียว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 

19. เขียนสูตรและเรียกช่ือสารโคเวเลนต์ 

20. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะ และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งคำนวณ

พลังงานท่ีเก่ียวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 

21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุ

สภาพข้ัวของโมเลกุลโคเวเลนต์ 

22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และ

การละลายน้ำของสารโคเวเลนต์ 

23. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 

24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 

25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูลและ

นำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะได้อย่างเหมาะสม 

 

รวม 25 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว31222 เคมี 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

  

ศึกษาเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล

ของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษาหน่วยและการ

คำนวณความเข้มข้นของสารละลาย การทดลองเตรียมสารละลาย การเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลว

ของสารบริสุทธ์ิและสารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัล หรือสูตรอย่างง่าย และ

สูตรโครงสร้าง การคำนวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตร การคำนวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร 

ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี ทดลองและคำนวณหาอัตราส่วนจำนวนโมลของสารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยา

พอดีกัน ศึกษาสมบัติของระบบปิดและระบบเปิด ศึกษาและฝึกคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไป

ตามกฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงที่ ศึกษาทดลองและคำนวณปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์-   

ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดร ศึกษาและฝึกคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี

น้ัน ๆ และสมการเคมีท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหน่ึงสมการ สารกำหนดปริมาณ และผลได้ร้อยละ 

 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 

สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิต

วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และมวล

สูตรได้ 

2. อธิบายและคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวล และปริมาตร

ของแก๊สท่ี STP ได้ 

3. คำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ีได้ 

4. คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสารได้ 

5. คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ ได้ 

6. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตีและปริมาตรสารละลายตามท่ี

กำหนดได้ 

7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งคำนวณจุดเดือดและจุด

เยือกแข็งของสารละลายได้ 

8. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิดได้ 
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9. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวข้องกับมวลสารได้ 

10. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวข้องกับความเข้มข้นของสารละลายได้ 

11. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวข้องกับปริมาตรแก๊สได้ 

12. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอนได้ 

13. ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมีได้ 

14. คำนวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมีได้ 

 

รวม 14 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว32221 เคมี 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนท่ี 1          เวลา  60  ช่ัวโมงจำนวน 1.5 หน่วยกิต 

  

 ศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ของปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิ คำนวณหาปริมาตร ความดัน 

หรืออุณหภูมิของแก๊สตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกรย์-ลูสแซก และกฎรวมแก๊ส คำนวณปริมาตร 

ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล หรือมวลของแก๊สตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ คำนวณความดัน

ย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมโดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน ศึกษาและทดลองการแพร่และ

อัตราการแพร่ของแก๊ส คำนวณเกี่ยวกับกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของ

แก๊ส ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารจาก

กราฟ ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของ

อนุภาค ศึกษา ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่ง

ปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

เคมีในชีวิตประจำวัน หรืออุตสาหกรรม ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า ปฏิกิริยาย้อนกลับ และปฏิกิริยาท่ีผัน

กลับได้ ทดลองปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ศึกษาและทดลองสมดุลเคมีในปฏิกิริยา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุล ค่าคงที่กับสมการเคมี คำนวณค่าคงที่สมดุล และหาความเข้มข้น

ของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ทดลองเพื่อศึกษาผลของความเข้มข้น ความดัน และอุณหภูมิต่อภาวะ

สมดุลและค่าคงที่สมดุล ศึกษาหลักของเลอชาเตอลิเอ และการนำหลักของเลอชาเตอลิเอไปใช้อธิบายสมดุล

เคมีของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 

สามารถนำความรู ้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื ่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจำวัน สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของ

 บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 

 2. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 

 3. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล หรือมวลของแก๊สจากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกา-

 โดร และกฎแก๊สอุดมคติ 

 4. คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
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5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊สโดย

ใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 

6. สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊ส

ในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม 

7. ทดลองและเขียนกราฟการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสารท่ีทำการวัดในปฏิกิริยา 

8. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดใน

ปฏิกิริยา 

9. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

เคมี 

10. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนท่ีผิวของสารต้ังต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมี

ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงความเข้มข้นพ้ืนท่ีผิวของสารต้ังต้น

อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา 

12. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน หรืออุตสาหกรรม 

13.  ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 

14. อธิบายการเปลี ่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เม่ือเร่ิมปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะสมดุล 

15.  คำนวณค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 

16. คำนวณความเข้มข้นของสารท่ีภาวะสมดุล 

17. คำนวณค่าคงท่ีสมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายข้ันตอน 

18. ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงท่ีสมดุลของระบบ รวมท้ังคาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

เม่ือภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 

19. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ

กระบวนการในอุตสาหกรรม 

รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว32222 เคมี 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

  

 ศึกษาไอออนในสารละลายกรดและเบส ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรีและลิวอิส 

ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการถ่ายโอนโปรตอนของสารละลายกรด-เบส ศึกษาคู่กรด-เบส คำนวณและเขียน

สมการการแตกตัวของกรด-เบส การคำนวณค่าคงที่การแตกตัวเป็นไอออนของกรดอ่อนและเบสอ่อน ศึกษา

และทดลองการแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ การคำนวณค่าคงที่ของการแตกตัวของน้ำ pH ของสารละลาย

กรด-เบส ศึกษาและทดลองเรื่องปฏิกิริยาสะเทิน และปฏิกิริยาการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย

กรดกับสารละลายเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ ศึกษาเกี่ยวกับการไทเทรตสารละลายกรด-เบส การ

เขียนกราฟและการหาจุดสมมูลจากกราฟของการไทเทรต และคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายกรด-

เบส ศึกษาหลักการเลือกใช้อินดิเคเตอร์สำหรับไทเทรตกรด-เบส ศึกษาและทดลองสมบัติความเป็นบัฟเฟอร์

ของสารละลาย ศึกษาและทดลองการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะ

ไอออน ศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ตัวรีดิวซ์ และตัวออกซิไดส์  

 การเขียนและดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา ศึกษาเซลล์ไฟฟ้าเคมี ศึกษา

และทดลองเกี่ยวกับหลักการของเซลล์กัลวานิก ศึกษาการเขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิก การหาค่า

ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ปฏิกิริยาในเซลล์กัลวานิกประเภทเซลล์ปฐมภูมิ

และเซลล์ทุติยภูมิบางชนิด ทดลองเพื่อศึกษาหลักการสร้างและการทำงานของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว 

ศึกษาหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลติก และทดลองการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้าตามหลักการของเซลล์อิ

เล็กโทรไลติก ศึกษาการแยกสารที่หลอมเหลวด้วยไฟฟ้า ศึกษาและทดลองชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าศึกษา

วิธีการทำให้โลหะบริสุทธิ์ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการผุกร่อนและการป้องกันการผุกร่อนของโลหะ ศึกษา

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 

สามารถนำความรู ้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื ่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจำวัน สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. ระบุ และอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียสเบรินสเตด–ลาวรีและ 

  ลิวอิส 

 2. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 

 3. คํานวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
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 4. คํานวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและ

 เบส 

5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 

6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 

7. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสมสําหรับการไทเทรต

 กรด-เบส 

8. คํานวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 

9. อธิบายสมบัติองค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 

10. สืบค้นข้อมูลและนําเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เก่ียวกับ

กรด–เบส 

11. คํานวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาท่ีเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 

12. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชัน และระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมท้ังเขียนคร่ึงปฏิกิริยา

ออกซิเดชันและคร่ึงปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 

13.  ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดงปฏิกิริยา 

  รีดอกซ์ 

14. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีคร่ึงปฏิกิริยา 

15.  ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาท่ีแอโนดและแคโทด ปฏิกิริยา

รวม และแผนภาพเซลล์ 

16. คํานวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ข้ัวไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมี

ท่ีเกิดข้ึน 

17. อธิบายหลักการทํางาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 

18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าท่ีใช้ในการชุบ

โลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทําโลหะให้บริสุทธ์ิ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 

19. สืบค้นข้อมูล และนําเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน

ชีวิตประจําวัน 

รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว33221 เคมี 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม เขียน

สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ วิเคราะห์

โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน  เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกช่ือ

สารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตามระบบ IUPAC  เขียนไอโซเมอร์โครงสร้าง

ของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ  วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของ

สารประกอบอินทรีย์ที ่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน ระบุประเภทของสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียม

เปอร์แมงกาเนต เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ 

ปฏิกิริยาการไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 

และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์

หรือพอลิเมอร์  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการ

นำไปใช้ประโยชน์  ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์  

อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์สืบค้นข้อมูล

และนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข 

 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 

สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิต

วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามที่พบใน

ชีวิตประจำวัน 

2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ 

3. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 

4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตาม

ระบบ IUPAC 

5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ 



149 
 
6. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาด

โมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 

7.  ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับ

โบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 

8.  เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยา

ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

10. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและ

อุตสาหกรรม 

11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 

12. วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำไปใช้

ประโยชน์ 

13. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมท้ังการนำไปใช้ประโยชน์ 

14. อธิบายผลของการปรับเปล่ียนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ท่ีมีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 

15. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนว 

 ทางแก้ไข 

 

รวม 15 ผลการเรียนรู้้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว33222 เคมีพ้ืนฐาน6                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  60  ช่ัวโมง        จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

  

กำหนดปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมี แสดงหลักฐานการบูรณาการ

ความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหา 

และแสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์ในงาน

นิทรรศการ 

 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 

สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิต

วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. กำหนดปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้ทางเคมีจากสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นใน

ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 

2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู ้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื ่น รวมทั ้งทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิด

สร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ 

3. นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน

นิทรรศการ 

 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว31241 ชีววิทยา 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การ

นำความรู้เก่ียวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โครงสร้างและหน้าท่ีของสารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบ

ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์ การ

แพร่ การออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต แอกทีฟทรานสปอร์ต การลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ การแบ่งเซลล์ 

และการหายใจระดับเซลล์  

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 

การวิเคราะห์  การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี

ความสามารถในการตัดสินใจ สื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู ้และนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต

วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและสรุปสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทำให้
ส่ิงมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้  

2. อภิปรายและบอกความสำคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และวิธีการ
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมท้ังออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และยกตัวอย่าง
ธาตุต่าง ๆ ท่ีมีความสำคัญต่อร่างกายส่ิงมีชีวิต 

4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญของ
คาร์โบไฮเดรตท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 

5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และความสำคัญของโปรตีนท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต  
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความสำคัญของลิพิดท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 
7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลีอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลีอิกและความสำคัญของกรดนิวคลีอิกท่ีมี
ต่อส่ิงมีชีวิต  

8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต  
9. อธิบายการทำงานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการทำงาน
ของเอนไซม์  

10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาดโดยประมาณ
และวาดภาพท่ีปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงท่ีถูกต้อง  
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11. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์  
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของนิวเคลียส  
14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และ แอกทีฟทรานสปอร์ต  
15. สืบค้นข้อมูล อธิบายและเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอก
โซไซโทซิส และการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส  

16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมท้ัง
อธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส  

17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอน การหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะท่ี
มีออกซิเจนไม่เพียงพอ  

 

รวมท้ังหมด 17 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว31242 ชีววิทยา 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

  

ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล กฎการแยกและกฎการ

รวมกลุ่มอย่างอิสระ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ศึกษาเกี่ยวกับยีนและ

โครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของของดีเอ็นเอ โครงสร้างของดีเอ็นเอ 

สมบัติของสารพันธุกรรม การกลาย ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรม การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ และมุมมองทางสังคมและ

จริยธรรม ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการ หลักฐานท่ีบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการ

ของส่ิงมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร และกำเนิดของสปีชีส์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ

วิเคราะห์ การทดลอง อภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม 

และค่านิยม   
 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการ ทดลองของเมนเดลได้  
2. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของเมนเดลนี้ไป
อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และ    

จีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2 ได้ 

3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วน
ขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลได้  

4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและ
ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันต่อเน่ืองได้ 

5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีน
บนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศได้ 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ 
DNA และสรุปการจำลอง DNA ได้  

7. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละ

ชนิดในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนได้  

8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
ความรู้เร่ืองพันธุศาสตร์เมนเดลได้ 
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9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน 
รวมท้ังยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการท่ีเป็นผลของการเกิดมิวเทชันได้ 

10. อธิบายหลักการสร้างส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ได้  
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ ทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม และข้อควรคำนึงถึงด้าน

ชีวจริยธรรมได้ 

12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเก่ียวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิตได้ 

13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎี
เก่ียวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วินได้ 

14. ระบุสาระสำคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งคำนวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์

ของประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กได้ 

15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของส่ิงมีชีวิตได้ 
 

รวม 15 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว32141 ชีววิทยา 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

  

ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและหน้าที่ของราก โครงสร้างและ

หน้าที่ของลำต้น โครงสร้างและหน้าที่ของใบ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช การลำเลียงน้ำของ

พืช ธาตุอาหารของพืช การลำเลียงอาหารของพืช ศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสง โครงสร้างของใบพืช C3 และใบพืช C4  วัฏจักรคาร์บอนของพืช C4 ศึกษาการสืบพันธุ์ของ

พืชดอกและการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตของพืชดอก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก การปฏิสนธิของพืช

ดอก การงอกของเมล็ดพืช ศึกษาการตอบสนองของพืช การตอบสนองของพืชต่อสารเคมี และการตอบสนอง

ของพืชต่อส่ิงแวดล้อม   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้น

ข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย และการสรุปผล เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ 

มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 

   1. อธิบายเก่ียวกับชนิดและลักษณะของเน้ือเย่ือ  พืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเน้ือเย่ือพืช 

   2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่จากการ

ตัดตามขวาง 

   3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง ภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จาก  

การตัดตามขวาง 

   4. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 

   5. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปล่ียนแก๊สและการคายน้ำของพืช 

   6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช 

   7. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผลต่อการ   

เจริญเติบโตของพืช 

   8. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช 

   9. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการ 

สังเคราะห์ด้วยแสง 

 10. อธิบายข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ  สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 
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 11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 

 12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์และ 

อุณหภูมิ ท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

 13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 

 14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการ 

ปฏิสนธิของพืชดอก 

 15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืช ดอกโครงสร้างของเมล็ดและผลและยกตัวอย่างการใช้ 

ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆ ของเมล็ดและผล 

 16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอก  

แนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 

 17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก  

และอภิปรายเก่ียวกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

 18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเก่ียวกับ ส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

 

รวม 18 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว32142 ชีววิทยา 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิต ทั้งจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ

สัตว์ การย่อยอาหาร ของมนุษย์ อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารของมนุษย์ ความผิดปกติของทางเดิน

อาหารในมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับระบบหายใจ การแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์ การ

แลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส การแลกเปลี่ยนแก๊ส กลไกการหายใจ การ

ควบคุมการหายใจ การวัดอัตราการหายใจ ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับปอด และโรคระบบทางเดินหายใจ 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือด การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์และของมนุษย์ ระบบน้ำเหลือง ระบบ

ภูมิคุ้มกัน กลไกการท้างานของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการสร้างภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบขับถ่าย การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์ การขับถ่ายของมนุษย์ ไตและ

อวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ ไตกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย โรคท่ีเกี่ยวข้องกับไต โดยใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การ

อภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ 

ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้ และน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 

    ผลการเรียนรู้ 

           1. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวละสัตว์ที่มีโครงสร้างร่างกายไม่ซับซ้อน มีการลำเลียงสารต่าง ๆ โดยการแพร่

ระหว่างเซลล์กับส่ิงแวดล้อม 

   2. สัตว์ที่มีโครงสร้างร่างกายซับซ้อนจะมีการลำเลียงสารโดย ระบบหมุนเวียนเลือด ซึ่งประกอบด้วย

      หัวใจ หลอดเลือดและเลือด 

  3. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มี   

ทางเดินอาหาร สัตว์ท่ีมีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ท่ีมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 

  4. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 

  5. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายใน 

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

 6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ำ ไฮดรา   

พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 

  7. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ำนม 

  8. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของ 

มนุษย์ 

  9. อธิบายการทำงานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
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10. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือด 

แบบปิด 

 11. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และ 

สรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 

  12. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 

          13. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจ 

ของมนุษย์และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 

          14. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวเพลตเลต และ 

พลาสมา 

          15. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 

16. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของ 

หลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง 

17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ 

และแบบจำเพาะ 

18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 

19. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การ    

สร้างภูมิต้านทานต่อเน้ือเย่ือตนเอง 

20. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสีย ออกจากร่างกาย 

ของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

21. อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของไต และโครงสร้างท่ีใช้ลำเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 

22. อธิบายกลไกการทำงานของหน่วยไต ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุป 

ข้ันตอนการกำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 

23. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเก่ียวกับความผิดปกติของไตอันเน่ืองมาจากโรคต่าง ๆ 

 

รวม 23 ผลการเรียนรู้  
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว33141 ชีววิทยา 5    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 1           เวลา  60  ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ การสืบพันธุ์ของสัตว์ การสืบพันธุ์ของมนุษย์ 

การเจริญเติบโตของสัตว์ และการเจริญเติบโตของมนุษย์ ศึกษาเก่ียวกับระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 

การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ เซลล์ประสาท การทำงานของเซลล์ประสาท ศูนย์ควบคุมระบบประสาท 

การทำงานของระบบประสาท และอวัยวะรับความรู้สึก ศึกษาเก่ียวกับระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจาก

ต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน และฟีโรโมน ศึกษาเกี่ยวกับการ

เคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การเคลื่อนที่ของสัตว์ และการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ ประเภทของพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของ

ระบบประสาท และการส่ือสารระหว่างสัตว์ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ

วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี

ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 

จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศในสัตว์ 

2. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธ์ุเพศชายและระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง 

3. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 

4. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ 

5.  สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย 

ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

6.  อธิบายเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ประสาท 

7.  อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอด

กระแสประสาท 

8. อธิบาย และสรุปเก่ียวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 

9.  สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลัง 

และไขสันหลัง 

10. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบ

ประสาทอัตโนวัติ 
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11.  สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกันและรักษา 

12.  สังเกต และอธิบายการหาตำแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 

13. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าท่ีของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเน้ือเย่ือท่ีสร้างฮอร์โมน 

14.  สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของ

แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 

15.  สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและ

การเคล่ือนท่ีของมนุษย์ 

16. สังเกต และอธิบายการทำงานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกับ

การเคล่ือนไหวและการเคล่ือนท่ีของมนุษย์ 

17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจาก

การเรียนรู้ของสัตว์ 

18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท 

19. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการส่ือสารระหว่างสัตว์ท่ีทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 

 

รวม 19 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว33142 ชีววิทยา 6         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  20  ช่ัวโมง        จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต กำเนิดของชีวิตบนโลก อาณาจักรทั้ง 5 อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ไบโอม การถ่ายทอด

พลังงานและวัฏจักรสารในระบบนิเวศ การเปลี ่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ ประชากร ลักษณะของ

ประชากร รูปแบบการเพิ่มของประชากร ปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร มนุษย์และความยั่งยืนของ

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรอากาศ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า 

 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 

สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิต

วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทาง

พันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

2. อธิบายการเกิดเซลล์เร่ิมแรกของส่ิงมีชีวิต และวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว 
3. อธิบายลักษณะสำคัญ และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช 

ส่ิงมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และส่ิงมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 

4. อธิบาย และยกตัวอย่างการจำแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียนช่ือ
วิทยาศาสตร์ในลำดับข้ันสปีชีส์ 

5. สร้างไดโคโตมัสคีย์ในการระบุส่ิงมีชีวิตหรือตัวอย่างท่ีกำหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
6. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
7. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 
8. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพเพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 
9. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก 
10. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี ่ยนแปลงแทนที ่แบบปฐมภูมิและการ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ 

 

11. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่างและสรุปเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของส่ิงมีชีวิตบางชนิด 
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12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการ
เพ่ิมของประชากรแบบลอจิสติก 

13. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร 
14. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ำ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

15. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

16. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

17. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการทำลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอแนวทางในการ
ป้องกันการทำลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 

18. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่ทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลง และแนวทางในการอนุรักษ์
สัตว์ป่า 

รวม 18 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว30261  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพ่ิมเติม 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนท่ี 2           เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

  

ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายส่วนประกอบบนทรงกลมฟ้า การระบุตำแหน่งบนทรงกลมฟ้า การ

เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์และดวงดาว เวลาสุริยคติ มุมห่างและตำแหน่งของดาวเคราะห์ในวง

โคจร การเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห์วงในและดาวเคราะห์วงนอก เทคโนโลยีกับการสำรวจอวกาศ  

เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ

สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และ

ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ ่งที ่ เรียนรู ้และนำความรู ้ ไปใช้ในชีวิตตนเอง 

ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีถูกต้อง 

ผลการเรียนรู้ 

1. สร้างแบบจำลองทรงกลมฟ้า สังเกตและเชื่อมโยงจุดและเส้นสำคัญของแบบจำลองทรงกลมฟ้ากับท้องฟ้า
จริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร 

2. สังเกตท้องฟ้าและอธิบายเส้นทางการข้ึน การตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
3. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบเวลาขณะท่ีดวงอาทิตย์ผ่านเมริเดียนของผู้
สังเกตในแต่ละวัน 

4. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก 
5. อธิบายมุมห่างที่สัมพันธ์กับตำแหน่งในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับตำแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์ท่ี
สังเกตได้จากโลก 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบายการสำรวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยาน
อวกาศ สถานีอวกาศ และนำเสนอแนวคิดการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันหรือในอนาคต 

7. สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และนำเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/หรือกล้อง

โทรทรรศน์ 

 

รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

กลุAมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี       รหัสวิชา ว20201  รายวิชา คอมพิวเตอร>มัลติมีเดีย 
ช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1                      เวลา 80 ช่ัวโมง     จำนวน  2.0  หนAวยกิต 

 

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร9สำหรับงานมัลติมีเดีย อุปกรณ9แสดงผลกราฟiก การแสดงผลดPวยภาพ วีดีโอ 

เสียง อุปกรณ9ประกอบ เชSน เครื่องขับแผSนบันทึก ซีดี การ9ดประมวลผลเสียง วีดีโอ สแกนเนอร9 เครื่องพิมพ9สี 

ฯลฯ การเก็บรวบรวมขPอมูลแบบมัลติมีเดีย ภาพ วีดีโอ และเสียง การใชPโปรแกรมแบบมัลติมีเดีย คำสั่งในการ

ดำเนินงาน หลักการกราฟiก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแกPไข การสรPางกราฟiก การสรPางงาน

มัลติมีเดีย การใชPสี การตกแตSงภาพ การเชื่อมขPอมูล หลักการสื่อหลายมิติ การสรPางขPอความหลายมิติ งาน

ประยุกต9ดPานการศึกษา 

ปฏิบัติการสรPางงานแบบมัลติมีเดียและการใชPโปรแกรมสำหรับนำเสนองานมัลติมีเดีย เพื่อนำเสนอ

งานตSางๆ ใชPกระบวนการ สรPางความรูP ความเขPาใจ การคิดวิเคราะห9 การฝkกทักษะและปฏิบัติงาน การ

แกPปcญหา การทำงานกลุSม  

เพื่อใหPผูPเรียนนำความรูPไปใชPประโยชน9ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชP

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลPอม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใชPเทคโนโลยีไดPอยSางเหมาะสม มี

คุณธรรม จริยธรรม และคSานิยมท่ีพึงประสงค9 

 

ผลการเรียนรูD 

          1. เขPาใจหลักการสรPางงานและออกแบบงานมัลติมีเดีย 

          2. รูPจักคำศัพท9ท่ีใชPในโปรแกรมสรPางงานมัลติมีเดีย 

          3. สามารถเก็บรวบรวมขPอมูลแบบมัลติมีเดีย ภาพ วีดีโอ และเสียง ไดP 

          4. สามารถใชPสSวนควบคุมตSางๆ ของโปรแกรมสรPางงานมัลติมีเดียไดP 

          5. สรPางภาพกราฟiกโดยใชPเทคนิคในแบบตSางๆ ไดPดPวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนัก

ถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 

          6. สามารถตัดตSอเสียงไดP 

          7. สามารถใสS Effect ของ Video ใหPกับงานมัลติมีเดียไดP 

          8. สามารถเผยแพรSผลงานผSานเครือขSายอินเตอร9เน็ตไดP 

รวม 8 ผลการเรียนรูD 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

กลุAมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี       รหัสวิชา ว20202  รายวิชา กีฬาอีสปอร>ต 
ช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1                      เวลา 60 ช่ัวโมง     จำนวน  1.5  หนAวยกิต 
 

เรียนรูPประวัติความเปlนมา กระบวนการพัฒนาเกมที่เกี่ยวขPองกับกีฬาอีสปอร9ต ความเหมือน ความ

แตกตSางระหวSางเกมทั่วไป การบริหารจัดการนักกีฬาอีสปอร9ต บริหารเวลา ผูPสนับสนุน ผูPติดตาม และการ

โฆษณา รวมท้ังการพัฒนาบุคลิกภาพใหPเปlนนักกีฬาอีสปอร9ตท่ีดี 

โดยใชPกระบวนการคิด การแกPปcญหา การสืบเสาะหาความรูP รวมทั้งเนPนการวางแผน การเลSนเปlนทีม 

การควบคุมตัวละคร และการใชPเทคโนโลยีอยSางสรPางสรรค9 

 เพื่อใหPผูPเรียนเกิดความรูP ความคิด ความเขPาใจ ในกีฬาอีสปอร9ตที่ถูกตPอง รวมทั้งมีบุคลิกภาพของการ

เปlนนักกีฬาอีสปอร9ตที่ดี มีจิตสำนึกในการใชPพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลPอม โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถใชPเทคโนโลยีไดPอยSางเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และคSานิยมที่พึงประสงค9มีจริยธรรม 

คุณธรรม และคSานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูD 

 1. รูPประวัติความเปlนมาของกีฬาอีสปอร9ต 

2. เขPาใจกระบวนการพัฒนาเกมท่ีเก่ียวขPองกับกีฬาอีสปอร9ต  

3. เขPาใจความเหมือน ความแตกตSางระหวSางเกมท่ัวไปกับกีฬาอีสปอร9ต 

4. บริหารจัดการนักกีฬาอีสปอร9ต บริหารเวลา ผูPสนับสนุน ผูPติดตามและการโฆษณาไดP 

5. มีบุคลิกภาพของการเปlนนักกีฬาอีสปอร9ตท่ีดี 

รวม 5 ผลการเรียนรูD 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

กลุAมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี       รหัสวิชา ว20203  รายวิชา คอมพิวเตอร>กราฟ]ก 
ช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2                      เวลา 80 ช่ัวโมง     จำนวน  2.0  หนAวยกิต 
 

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร9กราฟiก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟiก ซอฟต9แวร9ดPานกราฟiก 

ระบบคอมพิวเตอร9 สำหรับงานคอมพิวเตอร9กราฟiก การใชPงานซอฟต9แวร9ดPานกราฟiก ใชPเครื่องมือและอุปกรณ9

ตSางๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร9กราฟiก ในโปรแกรมกราฟiกไดPอยSางชำนาญ การนำ

ภาพจากแหลSงภาพตSางๆ มาสรPางสรรค9งานกราฟiกใหPมีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการ

ออกแบบเทคนิคการใชPโปรแกรมการออกแบบ คอมพิวเตอร9กราฟiกไดPจากเว็บไซต9ตSางๆ เพื่อนำมาประยุกต9ใชP

ในการสรPางสรรค9งาน 

โดยการฝkกปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร9กราฟiกดPวยโปรแกรมกราฟiก ประยุกต9ใชPในการสรPางสรรค9

งาน  

เพื่อใหPผูPเรียนนำความรูPไปใชPประโยชน9ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชP

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลPอม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใชPเทคโนโลยีไดPอยSางเหมาะสม มี

คุณธรรม จริยธรรม และคSานิยมท่ีพึงประสงค9 

 

ผลการเรียนรูD 

1. มีความรูPในการใชPโปรแกรมตกแตSงภาพ 

2. สามารถอธิบายหลักการทำงาน สSวนประกอบของโปรแกรม Photoshop ไดP  

3. สามารถใชPเคร่ืองมือเลือกพ้ืนท่ี (Selection) และประยุกต9ใชPในการสรPางงานไดP 

4. มีความรูPความเขPาใจ และสามารถประยุกต9ใชPงานเลเยอร9 (layer) ไดP 

5. มีความรูPความเขPาใจ และสามารถประยุกต9ใชPงานเคร่ืองมือการตัดตSอและปรับแตSงภาพไดP 

6. มีความรูPความเขPาใจ และสามารถประยุกต9ใชPงานเคร่ืองมือการปรับขนาด หมุน ดัด บิดรูปทรงไดP 

7. มีความรูPความเขPาใจ และสามารถประยุกต9ใชPงานเคร่ืองมือการปรับแตSงสี แสงเงาใหPภาพไดP 

8. มีความรูPความเขPาใจ และสามารถประยุกต9ใชPงานเคร่ืองมือ Filter ไดP 

9. มีความรูPความเขPาใจ และสามารถนำเทคนิคตSางๆ มาประยุกต9ใชPงานไดP 

10. สามารถประยุกต9ใชP Photoshop ออกแบบ สรPางผลงาน ตามจินตนาการ อยSางสรPางสรรค9 

รวม 10 ผลการเรียนรูD 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

กลุAมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี   รหัสวิชา ว20204 รายวิชา การดูแลและซAอมบำรุงคอมพิวเตอร> 
ช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2             เวลา 60 ช่ัวโมง        จำนวน  1.5  หนAวยกิต 

 

ศึกษาการดูแลและซSอมบำรุงคอมพิวเตอร9 เชSน การทำงานตSางๆ ของอุปกรณ9ภายใน การเรียนรูPใน

เร่ืองซอฟต9แวร9 ฮาร9ดแวร9 การแกPปcญหาคอมพิวเตอร9 รูPจักกลุSมอาการเสียของคอมพิวเตอร9และการแกPไขปcญหา

จนกระท่ังการเลือกซ้ืออุปกรณ9อยSางเหมาะสม 

ปฏิบัติการดูแลและซSอมบำรุงคอมพิวเตอร9ตามขั้นตอนวิธีการไดPอยSางถูกตPอง และสามารถเลือกซ้ือ

อุปกรณ9ไดPอยSางเหมาะสม 

เพื่อใหPมีความรูPความเขPาใจการการดูแลและซSอมบำรุงคอมพิวเตอร9 สามารถนำความรูPไปใชPประโยชน9

ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชPพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลPอม โดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถใชPเทคโนโลยีไดPอยSางเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และคSานิยมท่ีพึงประสงค9 รวม

ไปถึงนำคอมพิวเตอร9มาใชPงานในการประกอบอาชีพ  

 

ผลการเรียนรูD 

1. มีความรูPความเขPาใจในการดูแลและซSอมบำรุงคอมพิวเตอร9 

2. สามารถแกPปcญหาและซSอมบำรุงคอมพิวเตอร9ตามข้ันตอนไดPอยSางถูกตPอง 

3. สามารถเลือกซ้ืออุปกรณ9ไดPอยSางเหมาะสม 

รวม 3 ผลการเรียนรูD 

 

 

 


