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 ความนํา 
 

ด้วยปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับ หลักสูตรและแนว
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ ความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งจําเป็นสำหรับ
การเตรียมความพร้อมพลเมืองในอนาคตของชาติสำหรับการ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมโลกแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ทั้งด้านความรู้ในเนื้อหาและกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ ตลอดจน
เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการต่าง ๆ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้าง องค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการใน
การสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วน ร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการลงมือ
ปฏิบัติอย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของ ผู้เรียน โดยกำหนดสาระสำคัญ แบ่งเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

รายวิชาพื้นฐาน 
∆ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของ

สิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความ หลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

∆ วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การ เปลี่ยนแปลงของ
สาร การเคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น 

∆ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (Earth and Space Science) เรียนรู้เกี่ยวกับ โลกและ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ข้อมูลทางธรณีวิทยา และการนําไปใช้ประโยชน์ การถ่ายโอน พลังงานความร้อนของ
โลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะลมฟ้าอากาศ และการดำรงชีวิตของมนุษย์โลกใน เอกภพ และดาราศาสตร์กับ
มนุษย ์

∆ เทคโนโลยี (Technology) 
• การออกแบบและเทคโนโลยี (Designing and Technology) เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชวีิต

ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน 
ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

• วิทยากรคํานวณ (Computing Science)เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศและ การ
สื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม             
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ สสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
มาตรฐาน ว 2.3   เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ 
และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลกและ
บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี  
มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว 
ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ พัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง เหมาะสมโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
คุณภาพผู้เรียน  
นักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน ทุ่งทรายวิทยา
จะต้องมีคุณภาพดังนี้  
1. เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการทำงานของ ระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์ การดำรงชีวิตของพืช การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต การ ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมและตัวอย่างโรคที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ
นิเวศ และการถ่ายทอด พลังงาน 

2. เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การเปลี่ยนแปลง
ของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมบัติทางกายภาพ 
และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม 

3. เข้าใจแรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง แรงที่ปรากฏใน ชีวิตประจำวัน สนามของ
แรง ความสัมพันธ์ระหว่างงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ กฎการ อนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุล
ความร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้า และหลักการ
เบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
4. เข้าใจสมบัติของคลื่นและลักษณะของคลื่นแบบต่างๆ แสง การสะท้อน การหักเห และความ เข้มของแสง  
5. เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวง อาทิตย์ การเกิด
ข้างขึ ้นข้างแรม การขึ ้นและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ ำขึ ้นน้ำลง ประโยชน์ของ เทคโนโลยีอวกาศและ
ความก้าวหน้าของโครงการสํารวจอวกาศ  
6. เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีต่อลมฟ้าอากาศ การเกิดและ ผลกระทบของพายุ
ฝนฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กระบวนการ
เกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และการใช้ประโยชน์ พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ ลักษณะและโครงสร้าง
ภายในโลก กระบวนการ เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน้าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน 
แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 

7. เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ
ทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงานสำหรับ การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึง ทรัพย์สินทางปัญญา 
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8. นําข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร์ ว ิเคราะห์ ประเมิน นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียน โปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือช่วย
ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่า ทันและรับผิดชอบต่อสังคม  
9. ตั้งคําถามหรือกำหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการกำหนดและ
ควบคุมตัวแปร คิดพยากรณ์คําตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สามารถ นําไปสู่การสํารวจตรวจสอบ 
ออกแบบและลงมือสํารวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่ เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งใน เชิงปริมาณและคุณภาพท่ีได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย  
10. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสืบเสาะค้นหาจาก พยานหลักฐาน โดยใช้
ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป และสื่อสารความคิด ความรู้จากผล
การสืบเสาะค้นหาหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม  
11.แสดงถึงความสนใจ มุ่งม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิด สร้างสรรค์เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ ศึกษาค้นคว้า
เพิ ่มเติมจากแหล่งความรู ้ต่างๆ แสดงความคิดเห็นของ ตนเอง รับฟังความคิดเห็นผู ้อื ่น และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเม่ือมีข้อมูลและ ประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม  
12.ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ใช้ความรู้และ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความ ชื่นชม ยกย่องและเคารพ
สิทธิในผลงานของผู ้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของ การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อ
สิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่นๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทํา โครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ 

13.แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/ระดับชั้นเรียน  

รวม 3 ปี ม.1 ม.2 ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 480 (12 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

480 (12นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 (22 

นก.) 
880 (22 

นก.) 
880 (22 

นก.) 
2,640 (66นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม  
ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 

120 120 120  

รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 
IS (Independent Study) 

ปีละ 200 ชั่วโมง 600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 ชั่วโมง/ปี 3,600 ช่ัวโมง 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2565 

 

 
 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5/60/3 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5/60/3 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60/3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60/3 
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5/60/3 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5/60/3 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5/60/3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5/60/3 
ว21103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 1 1.0/40/2 ง21101 การงานอาชีพ 1 (งานประดิษฐ์) 1.0/40/2 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.0/40/2 ส21104 สังคมศึกษา 2 1.0/40/2 
ส21102 ประวัติศาสตร์กับเวลา 0.5/20/1 ส21105 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงสุโขทัย 0.5/20/1 
ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส21106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5/20/1 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5/20/1 
พ21103 เทเบิลเทนนิส 1 0.5/20/1 พ21104 ฟุตบอล 1 0.5/20/1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0/40/2 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ว21203 วิทยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ 1 1.5/60/3 ว21204 วิทยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ 2 1.5/60/3 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  1.0/40/2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  1.0/40/2 
ท21204 การอ่าน 1  0.5/20/1 ท21205 การอ่าน 2  0.5/20/1 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  0.5/20/1 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2  0.5/20/1 
อ21205 ทักษะการสื่อสาร 1 0.5/20/1 อ21206 ทักษะการสื่อสาร 2 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก21901  แนะแนว 1 20 ก21905  แนะแนว 2 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
10 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนที่ 3-6 
ปีการศึกษา 2565 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

 หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน  11 (440/22) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5/60/3 ท21102 ภาษาไทย 2  1.5/60/3 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60/3 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2  1.5/60/3 
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5/60/3 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2  1.5/60/3 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5/60/3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2  1.5/60/3 
ว21103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 1 1.0/40/2 ง21101 การงานอาชีพ 1 (งานประดิษฐ์)  1.0/40/2 
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.0/40/2 ส21104 สังคมศึกษา 2  1.0/40/2 
ส21102 ประวัติศาสตร์กับเวลา 0.5/20/1 ส21105 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงสุโขทัย  0.5/20/1 
ส21103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส21106 พระพุทธศาสนา  0.5/20/1 
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5/20/1 พ21102 สุขศึกษา 2  0.5/20/1 
พ21103 เทเบิลเทนนิส 1 0.5/20/1 พ21104 ฟุตบอล 1  0.5/20/1 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0/40/2 ศ21102 ศิลปะ 2  1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม  4 (160/8) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  1.0/40/2 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2   1.0/40/2 
ท21204 การอ่าน 1  0.5/20/1 ท21205 การอ่าน 2   0.5/20/1 
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  0.5/20/1 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2   0.5/20/1 

อ21205 ทักษะการสื่อสาร 1 0.5/20/1 อ21206 ทักษะการสื่อสาร 2  0.5/20/1 
ง21273 การเลี้ยงสตัว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 0.5/20/1 ง21274 การเลี้ยงสตัว์ปีก  0.5/20/1 
ง21281 งานธุรกิจ 1 0.5/20/1 ง21282 งานธุรกิจ 2  0.5/20/1 
ง21276 การร้อยมาลยั 1 0.5/20/1 ง21277 การร้อยมาลยั 2  0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60/3 ชม. 
ก21901  แนะแนว 1 20 ก21905  แนะแนว 2  20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน   
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

 20 
10 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์  10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 660 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  660 ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 1-2 

ปีการศึกษา 2566 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห์ 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรี
อยุธยา 

0.5/20/1 ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี 0.5/20/1 

ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพิ่มเติม 5 (200/10) รายวิชาเพิ่มเติม 5 (200/10) 
ว22203 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5/60/3 ว22204 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.5/60/3 
ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0/40/2 ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ (Research and 
knowledge Formation) 
 
 
 
 

1.0/40/2 

I20202 IS 2 การสื่อสารและการนำเสนอ 
(Communication and Presentation) 

1.0/40/2 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก229013 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 -กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้องเรียนที่ 3-5 
ปีการศึกษา 2566 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงธนบุร ี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) 
ค20201 คณิตศาสตร ์ 1.0/40/2 ค20202 คณิตศาสตร ์ 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสร ี 1.5/60/3 เลือกเสร ี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้(Research and knowledge 
Formation) 

1.0/40/2 
I20202 IS 2 การสื่อสารและการนำเสนอ 
(Communication and Presentation) 1.0/40/2 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก22913 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 



12 
 

                                                                                                                                                                                                                    
หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้องเรียนที่ 6 

ปีการศึกษา 2566 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60/3 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60/3 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60/3 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60/3 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5/60/3 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5/60/3 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/60/3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5/60/3 
ง22101 การงานอาชีพ 2 (เกษตร)  1.0/40/2 ว22103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 2 1.0/40/2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.0/40/2 ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0/40/2 
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 0.5/20/1 ส22105 ประวัติศาสตร์ไทยสมยักรุงธนบุร ี 0.5/20/1 
ส22103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส22106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20/1 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5/20/1 
พ22103 ตะกร้อ 0.5/20/1 พ22104 กรีฑา 0.5/20/1 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40/2 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200/10) 
ท22203 การพูดสำหรับเยาวชน 1.0/40/2 ท22204 เสริมทักษะภาษาไทย 1.0/40/2 
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3  0.5/20/1 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4  0.5/20/1 
อ22203 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ22204 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ22205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ22206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 

รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา 
I20201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้
(Research and knowledge Formation) 

1.0/40/2 
I20202 IS 2 การสื่อสารและการนำเสนอ 
(Communication and Presentation) 

1.0/40/2 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก22909  แนะแนว 3 20 ก22913 แนะแนว 4 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 -ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 1-2 

ปีการศึกษา 2567 

 

 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5/60/3 

ว23103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 

  ง23102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง+การอาชีพ) 0.5/20/1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 0.5/20/1 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 0.5/20/1 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ว23203 วิทยาศาสตร์เพิม่เตมิ 5 1.5/60/3 ว23204 วิทยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ 6 1.5/60/3 
ค20203 คณิตศาสตร ์ 1.0/40/2 ค20204 คณิตศาสตร ์ 1.0/40/2 

อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 

อ23205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5/20/1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917 แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 3-5 

ปีการศึกษา 2567 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5/60/3 

ว23103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 

  ง23102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง+การอาชีพ) 0.5/20/1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 0.5/20/1 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 0.5/20/1 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 

ค20203 คณิตศาสตร ์ 1.0/40/2 ค20204 คณิตศาสตร ์ 1.0/40/2 

อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 

อ23205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917  แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 6 

ปีการศึกษา 2567 

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยกิต/ชม. 

/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วยกิต/ชม. 
/สัปดาห ์

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440/22) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60/3 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60/3 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60/3 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60/3 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5/60/3 ค23102 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 6 1.5/60/3 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/60/3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5/60/3 
ว23103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 3 1.0/40/2 ง23101 การงานอาชีพ 3 (งานบ้าน) 0.5/20/1 
  ง23102 การงานอาชีพ 4 (งานช่าง+การอาชีพ) 0.5/20/1 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.0/40/2 ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0/40/2 
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 0.5/20/1 ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุคประชาธิปไตย 0.5/20/1 
ส23103 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5/20/1 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20/1 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5/20/1 
พ23103 วอลเล่ย์บอล 1 0.5/20/1 พ23104 บาสเกตบอล 1 0.5/20/1 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40/2 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40/2 
รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160/8) 
ท23205 นิทานพ้ืนบ้าน 1.0/40/2 ท23206 ภาษาไทยในเพลงลูกทุ่ง 1.0/40/2 
อ23207 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1 0.5/20/1 อ23208 ทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2 0.5/20/1 
อ23205 ทักษะการสื่อสาร 3 0.5/20/1 อ23206 ทักษะการสื่อสาร 4 0.5/20/1 
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0.5/20/1 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5/20/1 
รายวิชาเลือกเสรี 1.5/60/3 เลือกเสรี 1.5/60/3 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศกึษา 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60/3 ชม. 
ก23917  แนะแนว 5 20 ก23921  แนะแนว 6 20 
-กิจกรรมนักเรียน  -กิจกรรมนักเรียน  
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
-ชุมนุม/ชมรม 

20 
15 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 40/2 ชม. 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700 ชม. รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 700ชม. 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
 ว21103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 1 จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต  
 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
 ว22103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 2 จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5    จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
             ว23102 วิทยาศาสตร์ 6   จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต  
            ว23103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 3 จำนวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
    ว21201 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
    ว21202 วิทยาศาสตร์กับความงาม  จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
    ว21203 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 1   จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
    ว21204 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 2   จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
           ว21205 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    ว22201 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
    ว22202 เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม  จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
    ว22203 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3   จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
    ว22204 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 4   จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หนว่ยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    ว23201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์   จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
    ว23202 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์  จำนวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
  ว23203 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5   จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ว23204 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 6   จำนวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง (พื้นฐาน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว21101  รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 
 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ เซลล์ การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียงน้ ำ ธาตุ
อาหาร และอาหารของพืช การสืบพันธุ ์และขยายพันธุ ์พืชดอก ความสำคัญของธาตุอาหารที ่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุสมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมธาตุ และสารประกอบ การจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ                 
การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
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 
 
รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว21101  รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1  เซลล์และ
กระบวนการ 
ดำรงชีวิตของ
พืช 

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 

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีรูปร่างที่แตกต่าง
กัน กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช เกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์ จำเป็นต้องใช้
แสง คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
และน้ำ พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม เป็น
เนื้อเยื่อที่มีลักษณะคล้ายท่อเรียงตัวกัน
เป็นกลุ่มเฉพาะที ่พืชดอกทุกชนิดสามารถ 
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้และบางชนิด
สามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ พืช
ต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นหลายชนิดใน
การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 

28 50 

2 สารรอบตัว 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 
 

ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวสามารถ
นำมาจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่ง
โลหะ  
สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิด
เดียวส่วนสารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 
2 ชนิดขึ้นไป สารบริสุทธิ์ แบ่งออกเป็นธาตุ
และสารประกอบ ธาตุประกอบด้วย
อนุภาคท่ีเล็กที่สุดที่ยังแสดงสมบัติของธาตุ
นั้นเรียกว่าอะตอม โปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบภายใน
อะตอม 

28 50 

รวม 56 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว21102  รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 
 ศึกษาค้นคว้าเกี ่ยวกับ  ความร้อน การขยายตัวหรือหดตัวของสสาร การถ่ายโอนความร ้อน  
ชั้นบรรยากาศ ลมฟ้าอากาศ การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  
  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ               
การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
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   
 
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว21102  รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
ที ่ ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 พลังงาน
ความร้อน 

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

ความร้อนมีผลต่อสสารในชีวิตประจำวันโดยเมื่อ
สสารได้รับหรือสูญเสียความร้อนอาจทำให้สสาร
เปลี่ยนอุณหภูมิหรือเปลี่ยนสถานะความร้อนมี
หน่วยเป็นแคลอรีหรือจูล ความร้อนทำให้สสาร
ขยายตัวหรือหดตัวได้เนื่องจากเมื่อสสารได้รับ
ความร้อนอนุภาคจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทำให้เกิด
การขยายตัวแต่เมื ่อสสารสูญเสียความร ้อน
อนุภาคจะเคลื่อนที่ช้าลง ทำให้เกิดการหดตัว  
การถ่ายโอนความร้อนมี 3 วิธี คือ การนำความ
ร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน 

28 50 

2 บรรยา 
กาศ 

ว 2.2 ม.1/1 
ว 3.2 ม.1/1,ม.
1/2, 
ม.1/3,ม.1/4,ม.
1/5, 
ม.1/6,ม.1/7   

โลกมีบรรยากาศห่อหุ ้ม นักว ิทยาศาสตร์ใช้
สมบัติและองค์ประกอบของบรรยากาศในแบ่ง
บรรยากาศของโลกออกเป็นชั้น ซึ่งแบ่งได้หลาย
รูปแบบตามเกณฑ์ที ่แตกต่างกัน โดยทั ่วไป
นักว ิทยาศาสตร ์ใช ้เกณฑ์การเปลี ่ยนแปลง
อุณหภูมิตามความสูงแบ่งบรรยากาศได้เป็น           
5 ชั้น ได้แก่ ชั้นโทรโพสเฟียร์ ชั้นสตราโตสเฟียร์ 
ชั้นมีโซสเฟียร์ ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ และชั้นเอกโซส
เฟียร์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิด
ผลระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

28 50 

รวม 56 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

คำอธิบายรายวิชา 
  

รหัสวิชา ว21103 รายวิชาวิทยาการคำนวณและออกแบบ1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่ 1                                 เวลา 40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 

ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการทางานที่พบในชีวิต
จริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ำ การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย  การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java และ c เป็น
ต้น ศึกษาการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ 
การพิจารณาความเหมาะสมของเนื ้อหา  ใช ้ส ื ่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและอาหาร 
และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอ เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะในการแก้ปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนำความรู้ความ
เข้าใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต และเป็นผู้ที่มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
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ตัวช้ีวัด  ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี 
ว 4.1 ม. 1/1  อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
                  เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ว 4.1 ม. 1/2  ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวกับ   
                  ปัญหา 
ว 4.1 ม. 1/3  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น  
                  นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 
ว 4.1 ม. 1/4  ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข และ 
                  นำเสนอผลการแก้ปัญหา 
ว 4.1 ม. 1/5  ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์  
                  เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
 

ตัวช้ีวัด  ว 4.2  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

ว. 4.2 ม. 1/1.  ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการทางานที่พบในชีวิต    

                   จริง  

ว. 4.2 ม. 1/2  .ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  

ว. 4.2 ม. 1/3   รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์  

                    โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  

ว. 4.2 ม. 1/4  .ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง  
 
รวม  9  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว21103 รายวิชาวิทยาการคำนวณและออกแบบ1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่ 1                                 เวลา 40  ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มฐ.การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 
 
 

 

ปฐมนิเทศ  1.ทำความรู้จักกับนักเรียน 
2.ข้อตกลงในการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ 
3. ชี้แจงการเก็บคะแนน  งาน การส่งงาน 
การตัดเกรด 
4.มารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ
ผู้อื่น 

  

 

1. 
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อย่าง
ปลอดภัย 

- ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อย่างปลอดภัย ใช้สื่อ 
และแหล่งข้อมูลตาม 
ข้อกำหนดและข้อตกลง 
(ว 4.2 ม.1/4) 

ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คือนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ และ
มาตรการทางเทคนิคท่ีนามาใช้ป้องกัน การ
ใช้งานจากบุคคลภายนอก การ
เปลี่ยนแปลง การขโมย หรือการทาความ
เสียหายต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการ
ป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากภัยคุกคามต่าง ๆ มีหลายวิธี เช่น 
หมั่นตรวจสอบและอัพเดต 
ระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน 
และควรใช้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์
ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่เปิดเผยข้อมูล 
ส่วนตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เลขที่
บัตรประชาชน ประวัติการทางาน เบอร์
โทรศัพท์หมายเลขบัตรเครดิต 
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คือหลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 

2 5 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มฐ. การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 
2. 

 

การจัดการ
ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล ประเมินผล 
นำเสนอข้อมูลและ 
สารสนเทศตาม 
วัตถุประสงค์โดยใช้ 
ซอฟต์แวร์ หรือบริการ 
บนอินเทอร์เน็ต 
ที่หลากหลาย 
(ว 4.2 ม.1/3) 
 

 

การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐม
ภูม ิประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล จะทาให้ได้สารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพการประมวลผลเป็น
การกระทากับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มี
ความหมายและมีประโยชน์ต่อการนำไป 
ใช้งานสามารถทาได้หลายวิธี เช่น 
คำนวณอัตราส่วน คำนวณค่าเฉลี่ย 
การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายในการ 

 

4 
 

5 

3. การออกแบบ
และการเขียน 
อัลกอริทึม 

- ออกแบบอัลกอริทึม 
ที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบาย
การทำงานที่พบในชีวิตจริง 
(ว 4.2 ม.1/1) 
- ออกแบบและเขียน 
โปรแกรมอย่างง่าย 
เพ่ือแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์ หรือ 
วิทยาศาสตร์ 
(ว 4.2 ม.1/2) 

แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมิน 
ความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา 
แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสำคัญออกจาก
ส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญคอมพิวเตอร์
อัลกอริทึม เป็นแก่นของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่ทำให้ 
สามารถประมวลผลแบบทีละขั้นตอน 
ซ่ึงทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ประมวลผลเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์การออกแบบอัลกอริทึม 
เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้ 
แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบ
เพ่ือให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 

6 10 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มฐ. การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

4. การเขียน 
โปรแกรม
เบื้องต้น 

ออกแบบและเขียน 
โปรแกรมอย่างง่าย 
เพ่ือแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์ หรือ 
วิทยาศาสตร์ 
(ว 4.2 ม.1/2) 

การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการ
ใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ำ 
การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย 
อาจใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการ
ออกแบบเพ่ือให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่นScratch, python,  
java, c  ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
โปรแกรมสมการการ เคลื่อนที่ 
โปรแกรมคำนวณหาพ้ืนที่ โปรแกรม 
คำนวณดัชนีมวลกาย  รวบรวม 
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 
นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 

8 20 

5 เทคโนลยี อธิบายแนวคิดหลักของ
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
และวิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 

 -เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนทั้ง
ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งอาจ
เป็นได้ท้ังชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือใช้
แก้ปัญหาสนองความต้องการ หรือเพ่ิม
ความสามารถในการทำงานของมนุษย์ 
เทคโนโลยีจึงเกิดข้ึนตั้งแต่สมัยอดีต
พร้อมกับการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ 
 เทคโนโลยียังรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ ์
หรือวิธีการที่นำมาใช้ในการสร้างชิ้นงาน
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ต้องการ 
-การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มี
สาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น 
ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้า 

6 10 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มฐ. การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

5 
(ต่อ 

เทคโนโลยี อธิบายแนวคิดหลักของ
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
และวิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 

ระบบ (system) คือ กลุ่มของส่วนต่าง 
ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้า
ด้วยกันและทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์เดียวกัน มนุษย์ประดิษฐ์
หรือสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเพ่ือใช้ใน
กระบวนการแก้ปัญหา หรือสนองความ
ต้องการ ซึ่งเรียกว่าระบบทาง
เทคโนโลยี (technological system) 
ระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย 
ตัวท่ีสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทาง
เทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุงการทำงาน 
ได้ตามวัตถุประสงค์ 
 

  

6. วัสดุ เครื่องมือ
และ
อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 

ใช้ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหา                  
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และปลอดภัย 
(ว 4.1 ม.1/5) 

-การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงาน
จะต้องใช้ความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุ 
และในการลงมือสร้างชิ้นงานต้อง
เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออย่าง
เหมาะสมกับประเภทของวัสดุ ใช้อย่าง
ถูกต้อง และคำนึงถึงความปลอดภัยใน
การใช้งาน 
-ความรู้เกี่ยวกับกลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือ
การสร้างชิ้นงานที่ตอบสนองความ
ต้องการของเราได้ 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มฐ. การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการในชีวิตประจำวัน 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิด  ที่เกี่ยวกับ                   
ปัญหา   (ว 4.1 ม.1/2) 
-ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่ 
จำเป็น นำเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
วางแผนและดำเนินการ
แก้ปัญหา (ว 4.1 ม.1/3) 
-ทดสอบ ประเมินผล และ
ระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
พร้อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอ
ผลการแก้ปัญหา 
(ว 4.1 ม.1/4) 
-ใช้ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหา                    
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และปลอดภัย 
(ว 4.1 ม.1/5) 

-การแก้ปัญหาตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ประกอบด้วย 
6 ขั้นตอน ได้แก่ ระบุปัญหา รวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา วางแผนและ
ดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ 
ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และนำเสนอ 
วิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงาน ซึ่งการทำงานในบางครั้ง 
อาจมีการย้อนขั้นตอนกลับไปมาเพ่ือ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางภาคเรียน 1 20 
ปลายภาคเรียน 1 20 

รวม 40 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง (เพิ่มเติม) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว21201   รายวิชา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1                    เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 
       ศึกษา  วิเคราะห์ ทดลอง อภิปราย  สืบค้นข้อมูลความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องชั่ง
สารเคมี การใช้เทอร์โมมิเตอร์ การใช้กระดาษลิตมัสและกระดาษยูนิเวอร์แซล การใช้กระดาษกรอง การใช้
กระบอกตวงและกระบอกฉีดยา การใช้บีกเกอร์และตะเกียงแอลกอฮอล์ การใช้หลอดหยดและปิเปต วิธีการทำ
ความสะอาดเครื่องแก้วให้สะอาดและปลอดภัย  วิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยได ้

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  ความสามารถในการคิดความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข้าใจในการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและปลอดภัยได้ 
2. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการใช้เครื่องชั่งสารเคมีได้ 
3. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการใช้เทอร์โมมิเตอร์ได้ 
4. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการใช้กระดาษลิตมัสและกระดาษยูนิเวอร์แซลได้ 
5. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการใช้กระดาษกรองได้ 
6. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการใช้กระบอกตวงและกระบอกฉีดยาได้ 
7. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการใช้บีกเกอร์และตะเกียงแอลกอฮอล์ได้ 
8. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการใช้หลอดหยดและปิเปตได้ 
9. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการทำความสะอาดเครื่องแก้วอย่างสะอาดและปลอดภัยได้ 
10. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยได้ 

 
รวมทั้งหมด  10   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว21201   รายวิชา ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1                    เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 

 

ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

มีความเข้าใจในการใช้
ห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยได้ 

การปฏิบัติตัวให้
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

2 5 

2 
 

 

เครื่องชั่งสารเคมี มีความเข้าใจและสามารถ
อธิบายวิธีการใช้เครื่องชั่ง
สารเคมีได้ 

การใช้เครื่องชั่งสารเคมี 2 5 

3 เทอร์โมมิเตอร์ 
 
 

มีความเข้าใจและสามารถ
อธิบายวิธีการใช้
เทอร์โมมิเตอร์ได้ 

การใช้เทอร์โมมิเตอร์ 2 5 

4 กระดาษลิตมัสและ
กระดาษยูนิเวอร์
แซล 

มีความเข้าใจและสามารถ
อธิบายวิธีการใช้กระดาษ
ลิตมัสและกระดาษยูนิเวอร์
แซลได้ 

การใช้กระดาษลิตมัส
และกระดาษยูนิเวอร์
แซล 

2 5 

5 กระดาษกรอง มีความเข้าใจและสามารถ
อธิบายวิธีการใช้กระดาษ
กรองได้ 

การใช้กระดาษกรอง 
 

2 5 

6 กระบอกตวงและ 
กระบอกฉีดยา 

มีความเข้าใจและสามารถ
อธิบายวิธีการใช้กระบอก
ตวงและกระบอกฉีดยาได้ 

การใช้กระบอกตวง และ
กระบอกฉีดยา 

2 5 

7 
 

 

บีกเกอร์และตะเกียง
แอลกอฮอล์ 
 
 

มีความเข้าใจและสามารถ
อธิบายวิธีการ ใช้บีกเกอร์ 
และตะเกียงแอลกอฮอล์ได้ 
 

การใช้บีกเกอร์และ
ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
 

2 5 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

8 
 

 

หลอดหยดและปิเปต มีความเข้าใจและสามารถ
อธิบายวิธีการ ใช้หลอดหยด
และปิเปตได้ 

การใช้หลอดหยดและ 
ปิเปต 

2 5 

9 วิธีการทำความ
สะอาดเครื่องแก้ว 
 
 

มีความเข้าใจและสามารถ
อธิบายวิธีการทำความ
สะอาดเครื่องแก้วอย่าง
สะอาดและปลอดภัยได้ 

วิธีการทำความสะอาด
เครื่องแก้วให้สะอาดและ
ปลอดภัย 

1 5 

10 วิธีการใช้สารเคมี
อย่างปลอดภัย 
 

มีความเข้าใจและสามารถ
อธิบายวิธีการใช้สารเคมี
อย่างปลอดภัยได้ 

วิธีการใช้สารเคมีอย่าง
ปลอดภัยได้ 
 

1 5 

รวม 18 50 
วัดผลประเมินผลกลางภาค   ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1, 2, 3, 4, 5 1 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค  ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 6, 7, 8, 9, 10 1 30 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด 20 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว21202    รายวิชา วิทยาศาสตร์กับความงาม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่  2                              เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 
       ศึกษา  วิเคราะห์  หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความงาม โครงสร้างร่ายกายการดูแลผิวพรรณ 
เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันและเครื่องสำอางในท้องตลาด  การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพ่ือความงามและสุขภาพ 
เทคโนโลยีเพ่ือความงามและสุขภาพ แนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลความงามตามธรรมชาติที่สมวัย  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
เพื ่อให้เกิดความรู ้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู ้  มีความสามารถในการตัดสินใจ               
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ที ่
1.  อธิบายความสำคัญของอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ  
2.  อธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับความงาม ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความงามในวัยรุ่น 
3.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางและผลที่เกิดจากการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน 
4.  สำรวจและสืบค้นข้อเกี่ยวกับสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
5.  สำรวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่มีจำหน่อยในท้องตลาด และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
6.  แสดงพฤติกรรมที ่สะท้อนว่ามีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู ้ไปใช้ในชีว ิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมที่เก่ียวกับความงาม 
 
รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว21202    รายวิชา วิทยาศาสตร์กับความงาม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่  2                              เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 

 

ความงามที่สมวัย 
 

1.  อภิปราย วิเคราะห์
และสรุปลักษณะของ
ความงามในวัยรุ่น 
2.  อธิบายลักษณะและ
การเปลี่ยนแปลงความ
งามในแต่ละวัยโดยใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
3.  สืบค้นข้อมูล อธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อความ
งามแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
บำรุงรักษาและ
เสริมสร้างความงามที่
สมวัย 
4. สะท้อนความคิด
เกี่ยวกับความงามตาม
ธรรมชาติของตนเอง 

1. มนุษย์ที่มีความงาม
คือผู้ที่มีสุขภาพ
แข็งแรง ร่ายการ
สะอาดปฏิบัติตนและ
แต่งกายได้อย่าง
เหมาะสม 
2.มนุษย์ในแต่ละวัยมี
ลักษณะที่ปรากฏ
แตกต่างกัน โดยวัยรุ่น
เป็นวัยที่มีความสดใส
มากที่สุด 
3.แนวทางในการดูแล
รักษาความงามตาม
ธรรมชาติของวัยรุ่นคือ 
การรักษาความสะอาด
ของร่างกายและเสื้อผ้า 
การรับประทานอาหาร
ที่สะอาดและมี
ประโยชน์การออก
กำลังกายอย่างถูกต้อง
และสม่ำเสมอ การ
พักผ่อนให้เพียงพอ 
ปฏิบัติตนให้เหมาะสม
และแต่งกายให้ถู
กาลเทศะ 

6 13 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

2. โครงสร้างของร่าย
กายท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ความงาม 
 

1.  ระบุและบรรยาย
ลักษณะโครงสร้างของ
ผิวหนังผม เล็บ ปาก
และฟัน 
2.  บรรยายวิธีการดูแล 
และบำรุงรักษา ผิวหนัง 
ผม เล็บ ปากและฟัน 
เพ่ือให้มีความงามอยู่
เสมอ 
 

1.  โครงสร้างของร่างกาย
ที่เก่ียวข้องกับความงาม
โดยตรง ได้แก่ผิวหนัง ผม 
เล็บ ปากและฟัน  
2.  ผิวหนังมีโครงสร้างเป็น
ชั้นประกอบด้วยชั้นหนัง
กำพร้า(Epidermis) และ
ชั้นหนังแท้(Dermis) โดยมี
ไขมันอยู่ไต้ชั้นหนังแท้ 
3.  ผมและเล็บประกอบ
ด้วนส่วนที่มีชีวิตอยู่ใต้
ผิวหนังและส่วนที่ไม่มีชีวิต
ซึ่งโผล่พ้นผิวหนังขึ้นมามี
เคราติน 
(Keratin) เป็น
องค์ประกอบสำคัญ เส้น
ผมมีคิวติเคิล (Cuticle) 
เป็นโครงสร้างอยู่ชั้นนอก
สุดของเส้นผม ช่วยปกป้อง
เส้นผมของเส้นผมเงางาม 
4.ฟันมีโครงสร้างเป็นชั้น 
ชั้นนอกสุดของฟันเรียกว่า 
เคลือบฟัน(Enamel) มี
แคลเซียมฟอสเฟตเป็น
องค์ประกอบหลัก ทำให้
ฟันมีความแข็งแรงและมีสี
ขาวตามธรรมชาติ 

4  
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

3 เครื่องสำอางใน
ชีวิตประจำวัน 

1.  ระบุและยกตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ใน
ชีวิตประจำวันที่เป็น
เครื่องสำอาง 
2.  จำแนกประเภท
เครื่องสำอางที่ใช้ใน 
ชีวิตประจำวันของ
นักเรียน 
3.  บอกองค์ประกอบ
พ้ืนฐานและตรวจสอบ
สมบัติบางประการของ
เครื่องสำอางที่จำเป็นใน
ชีวิตประจำวัน 
4.  เลือกใช้เครื่องสำอาง
ที่จำเป็นใน
ชีวิตประจำวันอย่าง
เหมาะสม 

1.  เครื่องสำอาง เป็น
ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุง เครื่องหอม 
และสารหอมต่าง ๆ ที่ใช้
ภายนอกร่างกายตามส่วนต่าง 
ๆ เพื่อความสะอาดความ
สวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิด
ความสวยงาม โดยไม่มีผล
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
การทำงานของร่ายกาย 
2. เครื่องสำอางจำแนกตาม
วัตถุประสงค์การใช้ ได้เป็น
กลุ่มเครื่องสำอางเพ่ือการ
ปกป้องและบำรุง และ 

กลุ่มเครื่องสำอางแต่งแต้มสี
และน้ำหอม 
3.  เครื่องสำอางแต่ละกลุ่มมี
องค์ประกอบและสมบัติที่
แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสม
กับการนำไปใช้ประโยชน์ 
4.  เครื่องสำอางพ้ืนฐานที่
จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน 
ได้แก่เครื่องสำอางทำความ
สะอาดช่องปากและฟัง 
ผิวหนัง ผมและหนังศีรษะ 
ควรเลือกใช้เท่าที่จำเป็นและ
เหมาะสมกับสภาพของส่วน
ของร่างกาย 
 

8 13 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

4 ภูมิปัญญาไทยกับ
ความงามและ
สุขภาพ 

1.  สืบค้นข้อมูลและ
อธิบายเกี่ยวกับ
สมุนไพรและภูมิปัญญา
ไทยที่เกี่ยวกับความงาม
และสุขภาพ 
2.  สำรวจตรวจสอบ
สมุนไพรในท้องถิ่นที่
นำมาใช้ประโยชน์เพื่อ
ความงามและสุภาพ 
3.  เสนอแนวคิดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ความงามและสุขภาพที่
มีส่วนผสมของสมุนไพร
ในท้องถิ่น 
4.  วิเคราะห์ข้อมูล 
และนำความรู้ไปใช้ใน
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
เพ่ือความงามและ
สุขภาพอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
5.  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และสร้างสรรค์ผลงาน
เกี่ยวกับความงามและ
สุขภาพอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

1.  การใช้สมุนไพรเพ่ือดูแล 
รักษาความสะอาดของ
ร่างกายเสริมสร้างความงาม
และสุขภาพที่ดีเป็นภูมิ
ปัญญาไทยแขนงหนึ่ง 
2.  สมุนไพรที่ใช้เพ่ือ 
ความงามและสุขภาพอาจ
จำแนกตามชนิดของสารที่
นำมาใช้ประโยชน์ ได้เป็น
กลุ่มท่ีใช้แต่งสี กลุ่มท่ีให้
กลิ่นหอมกลุ่มท่ีใช้บำรุงผิว
และความสะอาด 
3.  การนำสมุนไพรมาใช้
ประโยชน์โดยตรงหรืออาจ
แยกเฉพาะสารที่มีสมบัติที่
ต้องการออกมาจากส่วนต่าง 
ๆ ของพืช 
4.  การใช้สมุนไพรเพ่ือ
ความงามและสุขภาพให้ได้
ประโยชน์สูงสุดขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ อาทิ อายุ ของ
สมุนไพร ฤดูกาลที่เก็บ
ช่วงเวลาที่เก็บสมุนไพร 
5.การใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม
และสุขภาพ จะต้องคำนึงถึง 
มาตรฐานของ 
สมุนไพรมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ และความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค 

10  
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

5. เครื่องสำอางใน
ท้องตลาด 

1.  วิเคราะห์สมบัติ
เฉพาะของ
เครื่องสำอางที่จำเป็น
และเหมาะสมกับ
ตนเอง 
2.  อภิปรายผมที่เกิด
จากการใช้
เครื่องสำอางผิด
ประเภทหรือไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
3.  อภิปรายและเสนอ
แนวทางในการเลือกใช้
เครื่องสำอางที่มีขายใน
ท้องตลาดได้อย่าง
เหมาะสม 

1.  เครื่องสำอางทำความ
สะอาดที่มีจำหน่ายใน
ท้องตลาด บางชนิดมี
วัตถุประสงค์การใช้เฉพาะ 
2.  เครื่องสำอางเพ่ือ
ปกป้องและบำรุงที่มี
จำหน่ายในท้องตลาดบาง
ชนิดมีส่วนผสมของสารทำ
ให้ผิวขาว สารกันแดด 
3.  เครื่องสำอางแต่งแต้มสี
ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ใช้
เพ่ือการแต่งแต้มสีตามส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย 
4. การเลือกเครื่องสำอาง 
ควรศึกษาข้อมูลบนฉลาก
สินค้าท่ีมีมาตรฐานตาม
ข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและ
ยา 

8  

รวม 36 50 
วัดผลประเมินผลกลางภาค   ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1, 2,3 2 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค  ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 4,5,6 2 30 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว21203 รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่ 1                     เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ศึกษา  วิเคราะห์ เกี่ยวกับการสังเกต การวัด การจำแนกประเภท การใช้ตัวเลขและการคำนวณ การ
จัดการกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การทำนายหรือการพยากรณ์ การลงความคิดเห็นจากข้อมูล การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การตั้งสมมติฐาน การควบคุมตัวแปร การตีความหมาย
ข้อมูลและการลงข้อสรุป การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การทดลองเพื่อให้มีความเข้าใจในทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ 
การบันทึก จัดกลุ่มข้อมูล การอภิปราย ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. อธิบาย ทดลองทักษะการสังเกต      
3. อธิบาย ทดลองและฝึกทักษะการวัด   
4. อภิปราย และฝึกทักษะการจำแนก 
5. อภิปรายแลฝึกทักษะการใช้ตัวเลขและการคำนวณ 
6. สังเกต วิเคราะห์ และฝึกทักษะการกระทำกับข้อมูลและสื่อความหมาย    
7. อภิปรายและฝึกทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล 
8. สังเกต วิเคราะห์ และฝึกทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา        
9. สังเกต วิเคราะห์ และฝึกทักษะทำนายหรือพยากรณ์ 
10. อภิปราย และฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน 
11. อภิปรายและฝึกทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร 
12. อธิบายและฝึกทักษะการกำหนดนิยามเชิงตัวแปร 
13. อภิปราย และฝึกทักษะในการทดลอง 
14. สังเกต อธิบายและฝึกทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 

 
รวม 14 ผลการเรียนรู 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว21203 รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่ 1                     เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ปฐมนิเทศ 1 - 
2 ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน 

1-9 
 
 
 
 
 
 
 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพ้ืนฐาน  ได้แก ่1.ทักษะการ
สังเกต 2. ทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล 3.ทักษะการจำแนกประเภท 
4.ทักษะการวัด 5.ทักษะการใช้ตัวเลข 
6.ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล 
7.ทักษะการพยากรณ์ 8.ทักษะการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา 

34 30 

3 ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ 

10-14 ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ได้แก่ 
1.ทักษะการกำหนดและควบคุม
ตัวแปร 2.ทักษะการตั้งสมมุติฐาน 
3.ทักษะการกำหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 4.ทักษะการทดลอง  
5.ทักษะการตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

24 30 

วัดผลประเมินผลกลางภาค 1 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค 1 30 

รวม 60 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว21204    รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่  2                              เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................................... 
     ศึกษา  วิเคราะห์  หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความงาม โครงสร้างร่ายกายการดูแลผิ วพรรณ 
เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันและเครื่องสำอางในท้องตลาด  การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพ่ือความงามและสุขภาพ 
เทคโนโลยีเพ่ือความงามและสุขภาพ แนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลความงามตามธรรมชาติที่สมวัย  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ               
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที ่
1.  อธิบายความสำคัญของอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ  
2.  อธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับความงาม ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความงามในวัยรุ่น 
3.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางและผลที่เกิดจากการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน 
4.  สำรวจและสืบค้นข้อเกี่ยวกับสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับความงามและสุขภาพ 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
5.  สำรวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่มีจำหน่อยในท้องตลาด และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
6.  แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนว่ามีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับความงาม 
 
รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
   

รหัสวิชา ว21204    รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่  2                              เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 

 

ความงามที่สมวัย 
 

1.  อภิปราย วิเคราะห์
และสรุปลักษณะของ
ความงามในวัยรุ่น 
2.  อธิบายลักษณะและ
การเปลี่ยนแปลงความ
งามในแต่ละวัยโดยใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
3.  สืบค้นข้อมูล อธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อความ
งามแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
บำรุงรักษาและ
เสริมสร้างความงามที่
สมวัย 
4. สะท้อนความคิด
เกี่ยวกับความงามตาม
ธรรมชาติของตนเอง 

1. มนุษย์ที่มีความงามคือ
ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่าย
การสะอาดปฏิบัติตนและ
แต่งกายได้อย่าง
เหมาะสม 
2.มนุษย์ในแต่ละวัยมี
ลักษณะที่ปรากฏ
แตกต่างกัน โดยวัยรุ่น
เป็นวัยที่มีความสดใสมาก
ที่สุด 
3.แนวทางในการดูแล
รักษาความงามตาม
ธรรมชาติของวัยรุ่นคือ 
การรักษาความสะอาด
ของร่างกายและเสื้อผ้า 
การรับประทานอาหารที่
สะอาดและมีประโยชน์
การออกกำลังกายอย่าง
ถูกต้องและสม่ำเสมอ 
การพักผ่อนให้เพียงพอ 
ปฏิบัติตนให้เหมาะสม
และแต่งกายให้ถู
กาลเทศะ 

8 13 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

2. โครงสร้างของร่าย
กายท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ความงาม 
 

1.  ระบุและบรรยาย
ลักษณะโครงสร้างของ
ผิวหนังผม เล็บ ปาก
และฟัน 
2.  บรรยายวิธีการดูแล 
และบำรุงรักษา ผิวหนัง 
ผม เล็บ ปากและฟัน 
เพ่ือให้มีความงามอยู่
เสมอ 
 

1.  โครงสร้างของร่างกาย
ที่เก่ียวข้องกับความงาม
โดยตรง ได้แก่ผิวหนัง ผม 
เล็บ ปากและฟัน  
2.  ผิวหนังมีโครงสร้างเป็น
ชั้นประกอบด้วยชั้นหนัง
กำพร้า(Epidermis) และ
ชั้นหนังแท้(Dermis) โดยมี
ไขมันอยู่ไต้ชั้นหนังแท้ 
3.  ผมและเล็บประกอบ
ด้วนส่วนที่มีชีวิตอยู่ใต้
ผิวหนังและส่วนที่ไม่มีชีวิต
ซึ่งโผล่พ้นผิวหนังขึ้นมามี
เคราติน 
(Keratin) เป็น
องค์ประกอบสำคัญ เส้น
ผมมีคิวติเคิล (Cuticle) 
เป็นโครงสร้างอยู่ชั้นนอก
สุดของเส้นผม ช่วยปกป้อง
เส้นผมของเส้นผมเงางาม 
4.ฟันมีโครงสร้างเป็นชั้น 
ชั้นนอกสุดของฟันเรียกว่า 
เคลือบฟัน(Enamel) มี
แคลเซียมฟอสเฟตเป็น
องค์ประกอบหลัก ทำให้
ฟันมีความแข็งแรงและมีสี
ขาวตามธรรมชาติ 

8  
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

3 เครื่องสำอางใน
ชีวิตประจำวัน 

1.  ระบุและยกตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ใน
ชีวิตประจำวันที่เป็น
เครื่องสำอาง 
2.  จำแนกประเภท
เครื่องสำอางที่ใช้ใน 
ชีวิตประจำวันของ
นักเรียน 
3.  บอกองค์ประกอบ
พ้ืนฐานและตรวจสอบ
สมบัติบางประการของ
เครื่องสำอางที่จำเป็นใน
ชีวิตประจำวัน 
4.  เลือกใช้เครื่องสำอาง
ที่จำเป็นใน
ชีวิตประจำวันอย่าง
เหมาะสม 

1.  เครื่องสำอาง เป็น
ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุง เครื่อง
หอม และสารหอมต่าง ๆ 
ที่ใช้ภายนอกร่างกายตาม
ส่วนต่าง ๆ เพ่ือความ
สะอาดความสวยงาม หรือ
ส่งเสริมให้เกิดความ
สวยงาม โดยไม่มีผล
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
การทำงานของร่ายกาย 
2. เครื่องสำอางจำแนก
ตามวัตถุประสงค์การใช้ ได้
เป็นกลุ่มเครื่องสำอางเพ่ือ
การปกป้องและบำรุง และ
กลุ่มเครื่องสำอางแต่งแต้ม
สีและน้ำหอม 
3.  เครื่องสำอางแต่ละกลุ่ม
มีองค์ประกอบและสมบัติที่
แตกต่างกัน เพื่อให้
เหมาะสมกับการนำไปใช้
ประโยชน์ 
4.  เครื่องสำอางพ้ืนฐานที่
จำเป็นสำหรับ
ชีวิตประจำวัน ได้แก่
เครื่องสำอางทำความ
สะอาดช่องปากและฟัง 
ผิวหนัง ผมและหนังศีรษะ 
ควรเลือกใช้เท่าที่จำเป็น
และเหมาะสมกับสภาพ
ของส่วนของร่างกาย 

12 13 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

4 ภูมิปัญญาไทยกับ
ความงามและ
สุขภาพ 

1.  สืบค้นข้อมูลและ
อธิบายเกี่ยวกับสมุนไพร
และภูมิปัญญาไทยที่
เกี่ยวกับความงามและ
สุขภาพ 
2.  สำรวจตรวจสอบ
สมุนไพรในท้องถิ่นที่
นำมาใช้ประโยชน์เพื่อ
ความงามและสุภาพ 
3.  เสนอแนวคิดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ความงามและสุขภาพที่
มีส่วนผสมของสมุนไพร
ในท้องถิ่น 
4.  วิเคราะห์ข้อมูล และ
นำความรู้ไปใช้ในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ความงามและสุขภาพ
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
5.  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และสร้างสรรค์ผลงาน
เกี่ยวกับความงามและ
สุขภาพอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

1.  การใช้สมุนไพรเพ่ือ
ดูแล รักษาความ
สะอาดของร่างกาย
เสริมสร้างความงาม
และสุขภาพที่ดีเป็นภูมิ
ปัญญาไทยแขนงหนึ่ง 
2.  สมุนไพรที่ใช้เพ่ือ 
ความงามและสุขภาพ
อาจจำแนกตามชนิด
ของสารที่นำมาใช้
ประโยชน์ ได้เป็นกลุ่ม
ที่ใช้แต่งสี กลุ่มท่ีให้
กลิ่นหอมกลุ่มท่ีใช้
บำรุงผิวและความ
สะอาด 
3.  การนำสมุนไพรมา
ใช้ประโยชน์โดยตรง
หรืออาจแยกเฉพาะ
สารที่มีสมบัติที่
ต้องการออกมาจาก
ส่วนต่าง ๆ ของพืช 
4.  การใช้สมุนไพรเพ่ือ
ความงามและสุขภาพ
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ 
อาทิ อายุ ของสมุนไพร 
ฤดูกาลที่เก็บช่วงเวลา
ที่เก็บสมุนไพร 
 

14  
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

(ต่อ)   5.การใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์เพ่ือความ
งามและสุขภาพ 
จะต้องคำนึงถึง 
มาตรฐานของสมุนไพร
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ และความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค 

  

5. เครื่องสำอางใน
ท้องตลาด 

1.  วิเคราะห์สมบัติ
เฉพาะของเครื่องสำอาง
ที่จำเป็นและเหมาะสม
กับตนเอง 
2.  อภิปรายผมที่เกิด
จากการใช้เครื่องสำอาง
ผิดประเภทหรือไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
3.  อภิปรายและเสนอ
แนวทางในการเลือกใช้
เครื่องสำอางที่มีขายใน
ท้องตลาดได้อย่าง
เหมาะสม 

1.  เครื่องสำอางทำ
ความสะอาดที่มี
จำหน่ายในท้องตลาด 
บางชนิดมีวัตถุประสงค์
การใช้เฉพาะ 
2.  เครื่องสำอางเพ่ือ
ปกป้องและบำรุงที่มี
จำหน่ายในท้องตลาด
บางชนิดมีส่วนผสม
ของสารทำให้ผิวขาว 
สารกันแดด 
3.  เครื่องสำอางแต่ง
แต้มสีที่มีจำหน่ายใน
ท้องตลาด ใช้เพ่ือการ
แต่งแต้มสีตามส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกาย 
4. การเลือก
เครื่องสำอาง ควร
ศึกษาข้อมูลบนฉลาก
สินค้าท่ีมีมาตรฐานตาม
ข้อกำหนดของ 

12  
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

(ต่อ)   สำนักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา 

  

รวม 54 50 
วัดผลประเมินผลกลางภาค   ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1, 2,3 3 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค  ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 4,5,6 3 30 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด 60 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง (พื้นฐาน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว22101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 60  ชั่วโมง    จำนวน  1.5 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 
  ศึกษา วิเคราะห์  ระบบหายใจ  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบกำจัดของเสีย ระบบประสาทและ 
ระบบสืบพันธ์  การแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การสกัดด้วยตัวทำละลาย  การกลั่น และการ
โครมาโทกราฟี  สารละลาย  แรงและแรงลัพธ์  แรงต่างๆ ในชีวิตประจำวัน   
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ว1.2ม.2/ ( 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 ) 
 ว2.1ม.2/( 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ) 
 ว2.2ม.2/( 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13) 
 
รวม   36  ตัวชี้วัด 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว22101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 60  ชั่วโมง    จำนวน  1.5 หน่วยกิต 

   
ลำดับ

ที ่
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ระบบต่างๆของ
มนุษย์ 

ว1.2ม.2/ ( 1, 2 , 3 , 4 , 5 
, 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 
12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 
17 ) 

1.ระบบหายใจ 
2.ระบบหมุนเวียนเลือด 
3.ระบบกำจัดของเสีย 
4.ระบบประสาท 
5.ระบบสืบพันธ์ 

20 30 

2 การแยกสารผสม ว2.1ม.2/( 1, 2 , 3 ) 1.การระเหยแห้ง 
2.การตกผลึก 
3.การกลั่นแบบธรรมดา 
4.โครมาโทกราฟี 
5.การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
6.การนำความรู้เรื่องการแยก
สารผสมไปใช้ประโยชน์ 

6 15 

3 สารละลาย ว2.1ม.2/( 4, 5 , 6 ) 1.ชนิดของสารละลายและ
การนำไปใช้ประโยชน์ 
2.การละลายของสารกับ
พลังงาน 
3.สภาพการละลายได้ของ
สารและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ละลาย 
4.ความเข้มข้นของ
สารละลาย 
5.การเตรียมสารละลาย 

6 15 

4 แรงและแรงลัพธ์ ว2.2ม.2/( 1, 2 ) 1.ปริมาณทางฟิสิกส์ 
2.แรงและเวกเตอร์ของแรง 

4 20 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ลำดับ
ที ่

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

5 แรงต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน 

ว2.2ม.2/( 3 , 4 , 5 , 6 , 7 
, 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 
) 

1.แรงชนิดต่างๆที่ควรรู้จัก 
2.แรงดันกับความดันของ
ของเหลว 
3.แรงพยุง 
4.แรงเสียดทาน 
5.โมเมนต์ 
6.แรงแม่เหล็กและแรงไฟฟ้า 
7.แรงโน้มถ่วง 
8.แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 

24 20 

รวม 60 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว22102 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                       เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 
  ศึกษา วิเคราะห์  งานและพลังงาน  การเคลื่อนที่ของวัตถุ  โลกและทรัพยากรธรรมชาติ  เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ว2.2 ม.2/( 14 , 15 ) 
 ว2.3 ม.2/( 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ) 
 ว3.2 ม.2/( 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ) 
 
รวม  18  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว22102 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2                       เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 
ลำดับ

ที ่
หน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 งานและ
พลังงาน 

ว2.3ม.2/( 1, 2 , 
3 , 4 , 5 , 6) 

1.งานและกำลัง 
2.เครื่องกลอย่างง่ายและประโยชน์ของ
เครื่องกล 
3.พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ 
4.กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

10 25 

2 การเคลื่อนที่
ของวัตถุ 

ว2.2ม.2/( 14 , 
15 ) 

1.ความหมายของการเคลื่อนที่ 
2.ผลของแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
3.ระยะทาง  การกระจัด  ความเร็วและ
อัตราเร็ว 
4.ความเร่ง 

10 25 

3 โลกและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ว3.2ม.2/( 4 , 5 , 
6 , 7 , 8 , 9, 10 
) 
 

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลกและโครงสร้างโลก 
2.กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของ
เปลือกโลก 
3.ทรัพยากรดิน 
4.ทรัพยากรน้ำ 

30 30 

4 เชื้อเพลิงซากดึก
ดำบรรพ์ 

ว3.2ม.2/( 1, 2 , 
3 ) 
 

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อเพลงซากดึกดำ
บรรพ์ 
2.การเกิดปิโตรเลียมและการสำรวจ 
3.กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่น
น้ำมันดิบ 
4.ผลที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
5.แนวทางการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการใช้
พลังงานทดแทน 

10 20 

รวม 60 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว 22103  รายวิชา วิทยาการคำนวณและออกแบบ 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2                                   เวลา 40  ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 

ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะ
และฟังก์ชัน องค์ประกอบ  หลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิความเป็น
เจ้าของผลงาน  

ศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสามารถ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ดำเนินการตามขั้นตอน 
ทดสอบ ประเมินผล สรุป และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือใน
การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  สร้างและ
กำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล รู้จักการวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน และสามารถนำมาใช้พัฒนาและแก้ปัญหาในการทำงานในชีวิตประจำวันได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม  
 
ตัวช้ีวัด ว. 4.1 การออกแบบเทคโนโลยี  
1.  คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
2.  ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
3.  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น ภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
4.  ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 
5.  ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
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ตัวช้ีวัด ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทางานที่พบในชีวิตจริง  
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา  
3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือประยุกต์ใช้
งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น  
4.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน  

 
รวม  9  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา   
  

รหัสวิชา ว22103  รายวิชา วิทยาการคำนวณและออกแบบ 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2                                   เวลา 40  ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มฐ. การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 
 
 

 

ปฐมนิเทศ  1.ทำความรู้จักกับนักเรียน 
2.ข้อตกลงในการใช้งานห้อง
คอมพิวเตอร์ 
3. ชี้แจงการเก็บคะแนน  งาน การส่ง
งาน การตัดเกรด 
4.มารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ
ผู้อื่น 
 

  

 

1. 
 

องค์ประกอบ
และหลักการ
ทำงานของ
ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 

อภิปรายองค์ประกอบและ
หลักการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
การสื่อสาร เพ่ือประยุกต์ใช้
งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 
ว 4.2 (ม.2/3) 

 

- ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง การ
ทำงานของคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนต่าง ๆ 
มาทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการทำงานอย่างมีระบบ ซึ่งระบบ
คอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วย
องค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วน คือ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล
สารสนเทศ และกระบวนการ  
- การทำงานของคอมพวิเตอร์นั้น จะต้อง
ประกอบไปด้วยหน่วยต่างๆ ทำงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้ คือ หน่วย
รับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง 
หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำ
สำรอง และหน่วย แสดงผลข้อมูล  
 
 

 

4 
 

10 

 
 



60 
 

                                                                                                                                                                                                                    
หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มฐ. การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

2. การสื่อสาร
และบริการบน
เครือข่าย 

- อภิปรายองค์ประกอบและ
หลักการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร์ แลเทคโนโลยี 
การสื่อสาร เพ่ือประยุกต์ใช้
งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 
ว 4.2 (ม.2/3) 

- การนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเป็น
เครือข่าย ทำให้คอมพิวเตอร์ 
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดบริการต่าง ๆ บน 
เครือข่าย การจะใช้งานระบบเหล่านี้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ จำเป็นต้องรู้ถึง 
องค์ประกอบของการสื่อสารเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ และบริการบนอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมใน
การทำงานหรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
- คลาวด์คอมพิวติง (cloud computing) 
เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการ 
ไม่จำเป็นต้องรู้สถานที่ติดตั้งระบบ 
และไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เครื่องของ
ผู้ใช้บริการ การใช้บริการบนคลาวด์ เช่น 
อีเมล พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล หรือ
โปรแกรมต่าง ๆ 
 

4 5 

3 การใช้
เทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบ สร้าง และแสดง
สิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน 
ว 4.2 (ม.2/4) 
 
 

- การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
มีทั้งการใช้งานเพื่องานส่วนตัว หรือใช้งาน
เพ่ือส่วนรวม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบ
ใดก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องมีจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อการใช้งานทั้งความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น และต่อ
สังคม 
 

2 5 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มฐ. การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

4. แนวคิดเชิง
คำนวณ 

- ออกแบบอัลกอริทึมที่
ใช้แนวคิดเชิงคำนวณใน
การแก้ปัญหา หรือการ
ทำงานที่พบในชีวิตจริง 
(ว 4.2 ม.2/1) 
 

- แนวคิดเชิงคำนวณ (computational 
thinking) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา 
เพ่ือให้ได้แนวทางการ 
หาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไป
ปฏิบัติได้โดยบุคคลหรือคอมพิวเตอร์อย่าง
ถูกต้องและแม่นยำซึ่งเรียกว่า อัลกอริทึม 
ทักษะการใช้แนวคิดเชิงคำนวณจึงสำคัญต่อ
การแก้ปัญหา ช่วยให้สามารถสื่อสารแนวคิด
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วย
พัฒนาพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยแนวคิดเชิงคำนวณมี
องค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ การแบ่ง
ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย (decomposition) 
การพิจารณารูปแบบ (pattern recognition)  
การคิดเชิงนามธรรม (abstraction) และการ
ออกแบบอัลกอริทึม (algorithm)  
 

6 5 

5. การแก้ปัญหา
ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีใช้ตรรกะ
และฟังก์ชันในการ
แก้ปัญหา  
ว 4.2 (ม.2/2) 

-การสร้างฟังก์ชันสามารถกำหนดให้มีการรับ
ค่าพารามิเตอร์ (parameter) เพ่ือนำไปใช้ใน
ฟังก์ชันได้โดยสามารถกำหนดให้รับได้หลายค่า 
และเม่ือเรียกใช้งานฟังก์ชันจะต้องส่งค่า
อาร์กิวเมนต์ (argument) ที่ต้องการไปให้
ฟังก์ชันด้วย ซึ่งจำนวนอาร์กิวเมนต์และ
พารามิเตอร์ที่กำหนดจะต้องเท่ากันและเป็น
ข้อมูลชนิดเดียวกัน เพ่ือให้สามารถทำงานได้
อย่างถูกต้อง 
 

8 10 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มฐ. การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

5. 
ต่อ 

การแก้ปัญหา
ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและ
ฟังก์ชันในการแก้ปัญหา  
ว 4.2 (ม.2/2) 

- ตัวดำเนินการบูลีน เป็นตัวดำเนินการ
สำหรับตรวจสอบเงื่อนไข ตัวดำเนินการ
ประเภทนี้จะใช้กระทำกับตัวถูก
ดำเนินการที่เป็นนิพจน์ทางตรรกศาสตร์ 
หรือข้อมูลบูลีน ตัวดำเนินการประเภทนี้ 
ได้แก่ AND OR และ NOT โดย NOT 
จะกระทำกับตัวถูกตัวดำเนินการตัว
เดียว ส่วนตัวดำเนินการตัวอ่ืน ๆ จะ
กระทำกับตัวถูกดำเนินการสองตัว 
- การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์ หรือการทำงานใน
ชีวิตประจำวัน สามารถใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์มาช่วยให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว 

  

6 เทคโนโลยีกับ
การแก้ปัญหา 

ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา 
ว.4.1 (,.2/2) 

-การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ทำให้
ทราบถึงประเด็น ปัญหา รวมทั้งเงื่อนไข
หรือข้อมลูที่เก่ียวขอ้งกับปัญหา เมื่อนำ
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเขียนสรุป
เป็นกรอบของปัญหาจะช่วยให้ปัญหา
นั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งกรอบของ
ปัญหานี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็น
ขอบเขตในการศึกษาหาแนวทางการ
แก้ปัญหาต่อไป 
-การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหา เป็นการมุ่งหาแนวทางหรือ
วิธีการที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสม ข้อมูลที่สืบค้นอาจมา
จากหลายศาสตร์ และมีวิธีการสืบค้น
ข้อมูลหลายวิธี อย่างไรก็ตามควรสืบค้น
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และต้องมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นด้วย 

2 5 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มฐ. การเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

7. การออกแบบ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้
ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอน
การทำงานและดำเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
(ว 4.1 ม.2/3) 

- การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา
โดยพิจารณาเงื่อนไขหรือทรัพยากรทาง
เทคโนโลยีร่วมด้วย จะทำให้ได้แนว
ทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และ
เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ของ
ปัญหานั้น 
- การออกแบบก่อนการสร้างชิ้นงาน
หรือดำเนินการแก้ปัญหา จะต้อง
คำนึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้ชิ้นงาน
ตามความต้องการ การออกแบบนี้จะทำ
ให้ทราบรายละเอียดและมีข้อมูลในการ
สร้างหรือดำเนินการแก้ปัญหา รวมทั้ง
เป็นการสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผน 
สร้างสรรค์ 
นำเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากร 
ที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
วางแผนขั้นตอนการทำงาน
และดำเนินการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน 
ว 4.1  (ม.2/3) 
2) ใช้ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ ์
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานได้อย่าง

-การแก้ปัญหาตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ประกอบด้วย 
6 ขั้นตอน ได้แก่ ระบุปัญหา รวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา วางแผนและ
ดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ 
ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และนำเสนอ 
วิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงาน ซึ่งการทำงานในบางครั้ง 
อาจมีการย้อนขั้นตอนกลับไปมาเพ่ือ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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ถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย 
ว.4.1 (ม.2/5) 
3) ทดสอบ ประเมินผล 
และอธิบายปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน ภายใต้
กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
และนำเสนอผลการ
แก้ปัญหา 
ว.4.1 (ม.2/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. เทคโนโลยีใน
อนาคต 

1) วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี 
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
2) คาดการณ์แนวโน้ม
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดย
พิจารณาจากสาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยี 
ว.4.1  (ม.2/1) 
 

การเลือกใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการ
คาดการณ์แนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต ต้องคำนึงถึงลกระทบ
ต่อชีวิตสังคม และต้องเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
สนองความต้องการของมนุษย์อย่าง
เหมาะสม จะช่วยในการวางแผนการ
ทำงานและเป็นขอ้มูลในการเลือกใช้ 
ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจำกัดใหเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการพัฒนา
ขีดความสามารถของมนุษย์ในการสร้าง
เทคโนโลยีแห่งอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 5 

กลางภาคเรียน 2 20 
ปลายภาคเรียน 2 20 

รวม 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง (เพิ่มเติม) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว22201  รายวิชา พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 
       ศึกษา  วิเคราะห์ ทดลอง ตรวจสอบ  เกี่ยวกับพลังงานน้ำ  พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงาน
ชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร์  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของพลังงานดังกล่าว  
และการนำมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน  ตระหนักถึงความสำคัญ  บทบาท  และผลกระทบของพลังงาน
เหล่านั้นที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
เพื ่อให้เกิดความรู ้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู ้  มีความสามารถในการตัดสินใจ               
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที ่
1.  เขียนบรรยายและยกตัวอย่างความสำคัญของพลังงานทดแทน 
2.  เขียนสรุปหลักการทางวิทยาศาสตร์  ในการนำพลังงานน้ำ  พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานชีว
มวลและพลังงานนิวเคลียร์  ไปใช้ประโยชน์ 
3.  เขียนบรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์พลังงาน  พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังชีวมวลและ
พลังงานนิวเคลียร์  ในประเทศไทย 
4. เขียนสรุปข้อดี  ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาในการนำพลังงานน้ำ  พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์  
พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร์  ไปใช้ประโยชน์ 
 
รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว22201  รายวิชา พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 

 

พลังงาน
ทดแทนกับ
การใช้
ประโยชน์ 
 

อภิปรายและเขียนบรรยาย
ความสำคัญของพลังงานและ
พลังงานทดแทนการนำพลังงาน
ทดแทนมาใช้โยชน์ 

1. พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญใน
การดำรงชีวิตของมนุษย์และ
เป็นปัจจัยพื้นฐานของการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมภาคคมนา
ตมขนส่ง 
2.  แหล่งพลังงานที่นาใช้เป็น
แหล่งพลังงานทดแทน  มีทั้ง
แหล่งพลังงานสิ้นเปลืองและ
แหล่งพลังงานหมุนเวียน 

2 5 

2 
 

 

พลังงานน้ำ 1. ทดลองและเขียนสรุปหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการนำพลังงาน
น้ำไปใช้ประโยชน์ 
2.  การใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ำ 

1.  น้ำเป็นของไหลที่ไหลจากที่
สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ  เมื่อน้ำไหล
ปะทะกับวัตถุใด ๆ  สามารถทำ
ให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่หรือหมุนได้ 
2.  พลังงานน้ำ  เป็นพลังงาน
สะอาด  นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้  
โดยใช้หลักการเปลี่ยนพลังงาน
น้ำเป็นพลังไฟฟ้า  ผ่านการ
ทำงานของกังหันและเครื่อง
กำเนิด 
3.  การนำพลังงานน้ำมาใช้ผลิต
ไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ต้องคำนึงถึงขนาดพ้ืนที่ในการ
กักเก็บน้ำ  และควรมีการศึกษา
ข้อมูลและพิจารณาถึงปัจจัยใน
ด้านต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องอย่าง
เหมาะสมและรอบคอบ 

6 5 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

3 พลังงานลม 1.  ทดลองและเขียนสรุป
หลักการทางวิทยาศาสตร์ใน
การนำพลังงานลมไปใช้
ประโยชน์ 
2.  ทดลองและเขียนสรุปหลัก
กรการนำพลังงานลมไปใช้
ผลิตไฟฟ้า 
3.  เขียนสรุปข้อดี  ข้อจำกัด
และแนวทางการพัฒนาในการ
นำพลังงานลมไปใช้เป็น
พลังงานทดแทน 

1.  ลมเป็นอากาศที่เคลื่อนที่อยู่
รอบตัวเรา    เมื่อลมปะทะกับ
วัตถุใด ๆ  สามารถทำให้วัตถุ
นั้นเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ 
2.  พลังงานมสามารถนำมา
ผลิตไฟฟ้าได้  โดยใช้พลังงาน
ลมเคลื่อนที่มาปะทะกับกังหัน  
ทำให้กังหันหมุน  การหมุนของ
กังหันทำให้แกนของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าที่ติดอยู่กับกังหัน  
มีการ 
เปลี่ยนพลังงานจลน์ของการ
หมุนของแกนเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า 
3.  บริเวณท่ีมีความเหมาะสม
ในการนำพลังงานลมไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าควร
เป็นบริเวณท่ี 
มีศักยภาพพลังงานลมที่ดี 
4.  แนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการนำ
พลังงานลมไปใช้ 
ประโยชน์ให้มี 
ประสิทธิภาพสูงสุด 
ต้องมีการศึกษาศักยภาพ
พลังงานลมในทุก ๆ  ด้าน  และ
พิจารณาปัจจัยในด้านต่าง ๆ       
ที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ 
 

6  
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

4 พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

1.  ทดลองและเขียนสรุป
หลักการวิทยาศาสตร์ใน
การนำพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ 
2.  ทดลองและเขียนสรุป
หลักการการนำพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์
โดยการเปลี่ยนเป็น
พลังงานความร้อน 
3.  ทดลองและเขียนสรุป
หลักการนำพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปผลิตไฟฟ้า 
4.  เขียนสรุปข้อดี  
ข้อจำกัดและแนวทางการ
พัฒนาในการนำพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ 

1.  พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
จากดวงอาทิตย์ที่ส่งมายังโลกโดยการ
แผ่รังสี 
2.ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เป็น
ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตก
กระทบพ้ืนที่ต่าง ๆ  ต่อช่วงเวลาหนึ่ง 
ๆ  มีผลทำให้อุณหภูมิอากาศในแต่
ละช่วงของวันและในแต่ละวันมีค่าไม่
คงท่ี  ถ้าพ้ืนที่ใด ๆ  ได้รับความเข้ม
รังสีดวงอาทิตย์สูง  อุณหภูมิอากาศ
บริเวณนั้นจะสูงามไปด้วย 
3.  ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์จะมีค่า
เปลี่ยนแปลงไปตามเส้นละติจูด  
ช่วงเวลาของวันฤดูกาล  สภาพ
อากาศ  และมลภาวะทางอากาศ 
4.  การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้
ประโยชน์  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อ  และยังมี
ส่วนช่วยทดแทนเชื้อเพลิงต่าง ๆ   
ในการอบแห้งอาหาร  การผลิตน้ำ
ร้อน  การกลั่นน้ำ  การหุงต้มอาหาร  
รวมถึงการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า  และ
ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน
ไฟฟ้าในบริเวณที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไป
ไม่ถึง 
5.  รังสีจากวงอาทิตย์  เมื่อระทบกับ
วัตถุใด ๆ  บนพ้ืนโลก  วัตถุนั้นจะ
ดูดกลืนรังสีและเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ความร้อน  และถ่ายโอนพลังงาน
ความร้อนออกมาให้กับสิ่งแวดล้อม 
 

10  
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

(ต่อ)   6.  ปัจจุบันมีการนำพลังงาน
แสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป้นพลัง
งานความร้อนมาใช้ประโยชน์
มากมาย  เช่น  การอบแห้ง
อาหาร  การผลิตน้ำร้อน  การ
กลั่นน้ำ  การหุงต้มอาหาร 
7.  เซลล์แสงอาทิตย์เป็น
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสง
เป็นพลังงานไฟฟ้า 
8.  ปัจจุบันการใช้ประโยชน์
จากพลังงานแสงอาทิตย์ยังมี
ข้อจำกัดอยู่บางประการ  เช่น  
ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะช่วงเวลา
ที่มีแสงอาทิตย์  และขึ้นอยู่กับ
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ใน
แต่ละช่วงเวลาและในแต่ละ
พ้ืนที ่ ซึ่งแก้ปัญหาได้โดยใช้
วิธีการจัดเก็บพลังงานทั้ง
พลังงานความร้อน  และ
พลังงานไฟฟ้า  และคำนึงถึง
ความเหมาะสมในการใช้งาน
ในแต่ละพ้ืนที่ 
 

  

 
 
 
 
 
 



71 
 

                                                                                                                                                                                                                    
หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

5 พลังงานชีว
มวล 

1.  เขียนสรุป
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ของ
พลังงานชีวมวลและ
การนำพลังงานชีว
มวลไปใช้ประโยชน์ 
2.  สำรวจตรวจสอบ
เพ่ือเขียนสรุปการนำ
พลังงานชีวมวลไปใช้
เป็นพลังงานทดแทน 
3.  เขียนสรุปข้อดี  
ข้อจำกัดและแนว
ทางการพัฒนาในการ
นำพลังชีวมวลไปใช้
ประโยชน์ 

1.ชีวมวลมีองค์ประกอบพ้ืนฐานเป็นธาตุ
คาร์บอน  และธารตุไฮโดรเจน ได้มาจาก
กระบวนการในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  
แล้วสะสมไว้ถึงแม้จะย่อยสลายแล้วก็ยังคง
อยู่  เมื่อนำมาเผาไหม้จะให้ความร้อน  จึง
สามารนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ 
2.  ชีวมวลสามารถนำไปใช้เป็นแหล่ง
พลังงานทั้งในรูปของเชื้อเพลิงที่ให้ความ
ร้อนโดยตรง  และเปลี่ยนความร้อนที่ได้เป็น
พลังงานไฟฟ้า 
3.  แหล่งของชีวมวล  ได้มาจากเศษวัสดุ
ของเสียจากภาคการเกษตร  ภาคชุมชน  
และภาคอุตสาหกรรม 
4.  ชีวมวลของแข็ง  สามารถนำมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงได้โดยการเผาไหม้โดยตรง  
(Direct  Combustion) 
5. ชีวมวลบางประเภทจะไม่สามารถ
นำมาใช้ได้โดยตรงต้องนำมาผ่าน
กระบวนการแปรรูปโดยการกลั่นและหมัก
การสกัด 
6.  ชีวมวลที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงควรให้
ความร้อนสม่ำเสมอ  มีขนาดรูปร่างสะดวก
ต่อการบรรจุหีบห่อและการใช้งาน 
7.  ชีวมวลมีข้อจำกัดเก่ียวกับการจัดเก็บ
รักษา  และขนส่งยาก และชีวมวลบาง
ประเภทมีจำกัดบางช่วงเวลาหรือบาง
ฤดูกาล 
8.  การพัฒนาการใช้ชีวมวลทำได้โดยการ
ปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบและพัฒนาอุปกรณ์
ให้มีคุณภาพ 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

6. พลังงาน
นิวเคลียร์ 

1.  เขียนสรุปความหมาย
ของพลังงานนิวเคลียร์
พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
แหล่งกำเนิดพลังงาน
นิวเคลียร์ 
2.  ระบุความสำคัญพร้อม
ทั้งยกตัวอย่างการนำ
พลังงานนิวเคลียร์ไปใช้
ประโยชน์ 
3.  เขียนสรุปข้อดี  
ข้อจำกัดและแนวทางการ
พัฒนาการนำพลังงาน
นิวเคลียร์ไปใช้เป็น
พลังงานทดแทนในการ
ผลิตไฟฟ้า 

1.  พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงาน
ประเภทหนึ่งที่เป็นพลังงานสะอาด  มี
อยู่ในธรรมชาติเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของนิวเคลียร์ของอะตอม
ซึ่งอาจจะโดยการรวมตัวหรือแตกตัว  
หรือสลายตัวแล้วให้พลังงานออกมา 
2.  พลังงานนิวเคลียร์มีอยู่รอบตัวเรา
ทั้งบนพ้ืนดินบนชั้นบรรยากาศของโลก
ซึ่งจะประกอบด้วยธาตุกัมตรังสีชนิด
ต่าง ๆ  ให้พลังงานในรูปของรังสี
เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์  ซึ่งเป็น
แหล่งกำเนิดพลังงานนิวเคลียร์ขนาด
ใหญ ่
3.  พลังนิวเคลียร์ถูกเปลี่ยนเป็น
พลังงานความร้อนและนำไปต้มน้ำให้
เดือดโดยตรง  และใช้แรงดันของไอน้ำ
ไปหมุนกังหันที่เชื่อมต่อกับเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า  การเลือกใช้เชื้อเพลิงที่
ผลิตไฟฟ้าควรมีความหลากหลาย  ไม่
ควรพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง
มากเกินไป  เพราะหากเกิดปัญหา 
ขาดแคลนเชื้อเพลิงดังกล่าว  อาจ
ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า  หรือ
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้ 
4.  โรงไฟฟ้าพลังงานิวเคลียร์มีความ
พ่ึงพาได้สูงเนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องและ
เนื่องจากไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้า  โรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์จึงไม่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

(ต่อ)   5. การกำกับดูแลความปลอดภัย
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์                          
ผู้เดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะต้องขอ
อนุญาตด้านความปลอดภัยในทุก
ขั้นตอนตั้งแต่สถานที่ตั้ง  แบบปฏิกรณ์
การก่อสร้าง  และการเดินเครื่อง  
โดยเฉพาะอุปกรณ์หลักที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย  เช่นปฏิกรณ์นิวเคลียร์
และโครงสร้างคลุมปฏิกรณ์  จะต้องได้
มาตรฐานทั้งในส่วนของลักษณะ
กายภาพ  เช่น  ขนาด  ความหนาและ
สมบัติของวัสดุซึ่งจะผ่านการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะได้รับ
ใบอนุญาต  นอกจากนี้  การ
ดำเนินการทุกอย่างจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
ทบวงการพลังงานปรณูระหว่าง
ประเทศ  (International  Atomic 
Energy Agency, IAEA) 
6.  ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์กันอย่างแพร่หลาย
ในด้านต่าง ๆ  หลายแขนง  เช่น  ด้าน
การแพทย์  ด้านการเกษตร  ด้าน
อุตสาหกรรม  ด้านการศึกษา  เป็นต้น 

  

รวม 36 50 

วัดผลประเมินผลกลางภาค   ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1, 2 2 20 

วัดผลประเมินผลปลายภาค  ผลการเรียนรู้ข้อท่ี  3,4 2 30 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว22202   รายวิชา เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2                       เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
........................................................................................................................................................…………… 
       ศึกษา  วิเคราะห์ ทดลอง องค์ประกอบและประเภทของปิโตรเลียม หินต้นกำเนิดและแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียม  การสำรวจและแหล่งปิโตรเลียม  ผลกระทบและแนวทางแก้ไขที่เกิดจาการสำรวจและการผลิต
ปิโตรเลียม  การแยกก๊าซธรรมชาติ  การกลั่นน้ำมันดิบ  ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติและจากการกลั่นน้ำมันดิบ
และการใช้ประโยชน์  ผลกระทบจากกระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและแนวทางแก้ไข  สถานการณ์
พลังงานของโลกและของประเทศไทย  การใช้พลังงานด้านการคมนาคมของประเทศไทย  การกำหนดราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิง  ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขผลจากการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงาน
ทดแทน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
เพื ่อให้เกิดความรู ้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู ้  มีความสามารถในการตัดสินใจ               
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที ่
1.  อธิบายความสำคัญและการกำเนิดของปิโตรเลียม  ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหินและหินน้ำมัน 
2.  อธิบายแหล่ง  การสำรวจ  และปริมาณสำรองของปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
3.  อธิบายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการนำไปใช้ประโยชน์ 
4. นำเสนอแนวทางการใช้ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ  อย่างประหยัดและถูกวิธี 
5.  อธิบายโครงสร้างราคาและวิเคราะห์สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม 
6.  อธิบายประเภทและการใช้ประโยชน์  จากเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทน 
 
รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว22202   รายวิชา เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2                       เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 

 

การสำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 
 

1.  อธิบายความสำคัญ
และการกำเนิดของ
ปิโตรเลียม  ก๊าซ
ธรรมชาติ  ถ่านหิน  
และหินน้ำมัน 
2.  อธิบายการสำรวจ
ปิโตรเลียม  การผลิต
ปิโตรเลียม  แหล่ง
ปิโตรเลียม  และ
ผลกระทบที่เกิดจาการ
สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 
 

1.  ความสำคัญของ
พลังงาน 
2.  เชื้อเพลิงซากดึกดำ
บรรพ์ 
3.  แหล่งพลังงานที่มา
ใช้ประโยชน์เพื่อการ
คมนาคมขนส่ง 
4.  ความสำคัญของ
ปิโตรเลียม 
5.  กระบวนการเกิด  
องค์ประกอบ  
ประเภทและการใช้
ประโยชน์ 
6.  ลักษณะของหินต้น
กำเนิดปิโตรเลียม  หิน
กักเก็บปิโตรเลียมหิน
ปิดกั้นปิโตรเลียมและ
แหล่งกับเก็บ
ปิโตรเลียม 
7.  ขั้นตอนการสำรวจ
ปิโตรเลียม 
8.  การผลิตปิโตรเลียม 

9 13 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

(ต่อ)   9.  แหล่งปิโตรเลียมที่
สำคัญของโลกและของ
ประเทศไทย 
10.  ผลกระทบที่เกิด
จากการสำรวจผละการ
ผลิตปิโตรเลียมที่มีผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมและแนว
ทางแก้ไข 

  

2 ผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียม 

อธิบายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและการ
นำไปใช้ประโยชน์ 

1.  กระบวนการต่าง ๆ  
ที่สำคัญในโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ 
2.  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การแยกก๊าซธรรมชาติ  
และการนำไปใช้
ประโยชน์ 
3.  กระบวนการต่าง ๆ  
ที่สำคัญในโรงกลั่น
น้ำมันดิบ 
4.  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การกลั่นน้ำมันดิบ  
การนำไปใช้ประโยชน์ 
5. ผลกระทบที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต  
ผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียม  ที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมและแนว
ทางแก้ไข 

99 12 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

3 สถานการณ์การใช้
เชื้อเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม 

อธิบายโครงสร้างราคา
และวิเคราะห์
สถานการณ์การใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม 

1.  สถานการณ์การใช้
เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม 
2.  ความสำคัญของปริมาณ
สำรองน้ำมันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติ 
3.  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิง 
4.  การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
เพ่ือการคมนาคมอย่าง
ประหยัดและเหมาะสม 
5.  ผลกระทบจากการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมและ
แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม 

9 13 

4 พลังงานทดแทนเพ่ือ
การคมนาคม 

อธิบายประเภทและการ
ใช้ประโยชน์  จาก
เชื้อเพลิงที่เป็นพลังงาน
ทดแทน 

1.  ความสำคัญ  และความ
จำเป็นของพลังงานทดแทน 
2.  ประเภทของเชื้อเพลิง
และกระบวนการผลิต
เชื้อเพลิงต่าง ๆ  เพ่ือใช้เป็น
พลังงานทดแทนเพ่ือการ
คมนาคม 
3.  ข้อดีและข้อจำกัดของ
เชื้อเพลิงต่าง ๆ  ที่เป็น
พลังงานทดแทน 

9 13 

รวม 36 50 

วัดผลประเมินผลกลางภาค   ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1, 2,3 2 20 

วัดผลประเมินผลปลายภาค  ผลการเรียนรู้ข้อท่ี  4,5,6 2 30 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว22203    รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                     เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 
       ศึกษา  วิเคราะห์ ทดลอง ตรวจสอบ  เกี่ยวกับพลังงานน้ำ  พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์   พลังงาน
ชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร์  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของพลังงานดังกล่าว  
และการนำมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน  ตระหนักถึงความสำคัญ  บทบาท  และผลกระทบของพลังงาน
เหล่านั้นที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ               
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที ่
1.  เขียนบรรยายและยกตัวอย่างความสำคัญของพลังงานทดแทน 
2.  เขียนสรุปหลักการทางวิทยาศาสตร์  ในการนำพลังงานน้ำ  พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานชีว
มวลและพลังงานนิวเคลียร์  ไปใช้ประโยชน์ 
3.  เขียนบรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์พลังงาน  พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังชีวมวลและ
พลังงานนิวเคลียร์  ในประเทศไทย 
4. เขียนสรุปข้อดี  ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาในการนำพลังงานน้ำ  พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์  
พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร์  ไปใช้ประโยชน์ 
 
รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว22203    รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 1                     เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 

 

พลังงานทดแทนกับ
การใช้ประโยชน์ 
 

อภิปรายและเขียน
บรรยายความสำคัญของ
พลังงานและพลังงาน
ทดแทนการนำพลังงาน
ทดแทนมาใช้โยชน์ 

1. พลังงานเป็นปัจจัย
สำคัญในการดำรงชีวิต
ของมนุษย์และเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ภาคคมนาตมขนส่ง 
2.  แหล่งพลังงานที่นาใช้
เป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทน  มีทั้งแหล่ง
พลังงานสิ้นเปลืองและ
แหล่งพลังงานหมุนเวียน 

2 6 

2 
 

 

พลังงานน้ำ 1. ทดลองและเขียนสรุป
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ในการนำ
พลังงานน้ำไปใช้
ประโยชน์ 
2.  การใช้ประโยชน์จาก
พลังงานน้ำ 

1.  น้ำเป็นของไหลที่ไหล
จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ  
เมื่อน้ำไหลปะทะกับวัตถุ
ใด ๆ  สามารถทำให้วัตถุ
นั้นเคลื่อนที่หรือหมุนได้ 
2.  พลังงานน้ำ  เป็น
พลังงานสะอาด  นำมาใช้
ผลิตไฟฟ้าได้  โดยใช้
หลักการเปลี่ยนพลังงาน
น้ำเป็นพลังไฟฟ้า  ผ่าน
การทำงานของกังหันและ
เครื่องกำเนิด 
 

6 8 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

(ต่อ)   3.  การนำพลังงานน้ำมาใช้
ผลิตไฟฟ้าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ต้อง
คำนึงถึงขนาดพ้ืนที่ในการกัก
เก็บน้ำ  และควรมีการศึกษา
ข้อมูลและพิจารณาถึงปัจจัย
ในด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมและรอบคอบ 

  

3 พลังงานลม 1.  ทดลองและเขียน
สรุปหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ในการนำ
พลังงานลมไปใช้
ประโยชน์ 
2.  ทดลองและเขียน
สรุปหลักกรการนำ
พลังงานลมไปใช้ผลิต
ไฟฟ้า 
3.  เขียนสรุปข้อดี  
ข้อจำกัดและแนว
ทางการพัฒนาในการนำ
พลังงานลมไปใช้เป็น
พลังงานทดแทน 

1.  ลมเป็นอากาศที่เคลื่อนที่
อยู่รอบตัวเรา    เมื่อลม
ปะทะกับวัตถุใด ๆ  สามารถ
ทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่หรือ
เคลื่อนไหวได้ 
2.  พลังงานมสามารถนำมา
ผลิตไฟฟ้าได้  โดยใช้
พลังงานลมเคลื่อนที่มาปะทะ
กับกังหัน  ทำให้กังหันหมุน  
การหมุนของกังหันทำให้
แกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่
ติดอยู่กับกังหัน  มีการ 
เปลี่ยนพลังงานจลน์ของการ
หมุนของแกนเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า 
3.  บริเวณท่ีมีความ
เหมาะสมในการนำพลังงาน
ลมไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
ไฟฟ้าควรเป็นบริเวณที่มี
ศักยภาพพลังงานลมที่ดี 
 
 
 

6 8 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

(ต่อ)   4.  แนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการนำ
พลังงานลมไปใช้ประโยชน์
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
ต้องมีการศึกษาศักยภาพ
พลังงานลมในทุก ๆ  ด้าน  
และพิจารณาปัจจัยในด้าน
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องอย่าง
รอบคอบ 

  

4 พลังงานแสงอาทิตย์ 1.  ทดลองและเขียน
สรุปหลักการ
วิทยาศาสตร์ในการนำ
พลังงานแสงอาทิตย์ไป
ใช้ประโยชน์ 
2.  ทดลองและเขียน
สรุปหลักการการนำ
พลังงานแสงอาทิตย์ไป
ใช้ประโยชน์โดยการ
เปลี่ยนเป็นพลังงาน
ความร้อน 
3.  ทดลองและเขียน
สรุปหลักการนำพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปผลิตไฟฟ้า 
4.  เขียนสรุปข้อดี  
ข้อจำกัดและแนว
ทางการพัฒนาในการนำ
พลังงานแสงอาทิตย์ไป
ใช้ประโยชน์ 

1.  พลังงานแสงอาทิตย์
เป็นพลังงานจากดวง
อาทิตย์ที่ส่งมายังโลกโดย
การแผ่รังสี 
2.ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์
เป็นปริมาณพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบ
พ้ืนที่ต่าง ๆ  ต่อช่วงเวลา
หนึ่ง ๆ  มีผลทำให้อุณหภูมิ
อากาศในแต่ละช่วงของวัน
และในแต่ละวันมีค่าไม่คงท่ี  
ถ้าพ้ืนที่ใด ๆ  ได้รับความ
เข้มรังสีดวงอาทิตย์สูง  
อุณหภูมิอากาศบริเวณนั้น
จะสูงามไปด้วย 
3.  ความเข้มรังสีดวง
อาทิตย์จะมีค่า
เปลี่ยนแปลงไปตามเส้น
ละติจูด  ช่วงเวลาของวัน
ฤดูกาล  สภาพอากาศ  
และมลภาวะทางอากาศ 

8 10 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

(ต่อ)   4.  การนำพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้ประโยชน์  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อ  และ
ยังมีส่วนช่วยทดแทนเชื้อเพลิงต่าง 
ๆ  ในการอบแห้งอาหาร  การ
ผลิตน้ำร้อน  การกลั่นน้ำ  การหุง
ต้มอาหาร  รวมถึงการนำมาใช้
ผลิตไฟฟ้า  และช่วยลดปัญหาการ
ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในบริเวณ
ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง 
5.  รังสีจากวงอาทิตย์  เมื่อระทบ
กับวัตถุใด ๆ  บนพื้นโลก  วัตถุนั้น
จะดูดกลืนรังสีและเปลี่ยนเป็น
พลังงานความร้อน  และถ่ายโอน
พลังงานความร้อนออกมาให้กับ
สิ่งแวดล้อม 
6.  ปัจจุบันมีการนำพลังงาน
แสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป้นพลังงาน
ความร้อนมาใช้ประโยชน์มากมาย  
เช่น  การอบแห้งอาหาร  การผลิต
น้ำร้อน  การกลั่นน้ำ  การหุงต้ม
อาหาร 
7.  เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์
ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

(ต่อ)   8.  ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ยังมี
ข้อจำกัดอยู่บางประการ  เช่น  
ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะช่วงเวลาที่
มีแสงอาทิตย์  และขึ้นอยู่กับ
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในแต่
ละช่วงเวลาและในแต่ละพ้ืนที่  
ซึ่งแก้ปัญหาได้โดยใช้วิธีการ
จัดเก็บพลังงานทั้งพลังงานความ
ร้อน  และพลังงานไฟฟ้า  และ
คำนึงถึงความเหมาะสมในการ
ใช้งานในแต่ละพ้ืนที่ 

  

5 พลังงานชีวมวล 1.  เขียนสรุปหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ของ
พลังงานชีวมวลและการ
นำพลังงานชีวมวลไปใช้
ประโยชน์ 
2.  สำรวจตรวจสอบ
เพ่ือเขียนสรุปการนำ
พลังงานชีวมวลไปใช้
เป็นพลังงานทดแทน 
3.  เขียนสรุปข้อดี  
ข้อจำกัดและแนว
ทางการพัฒนาในการนำ
พลังชีวมวลไปใช้
ประโยชน์ 

1.ชีวมวลมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน
เป็นธาตุคาร์บอน  และธารตุ
ไฮโดรเจน ได้มาจาก
กระบวนการในการดำรงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต  แล้วสะสมไว้
ถึงแม้จะย่อยสลายแล้วก็ยังคง
อยู่  เมื่อนำมาเผาไหม้จะให้
ความร้อน  จึงสามารนำมาใช้
เป็นเชื้อเพลิงได้ 
2.  ชีวมวลสามารถนำไปใช้เป็น
แหล่งพลังงานทั้งในรูปของ
เชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนโดยตรง  
และเปลี่ยนความร้อนที่ได้เป็น
พลังงานไฟฟ้า 
3.  แหล่งของชีวมวล  ได้มาจาก
เศษวัสดุของเสียจากภาค
การเกษตร  ภาคชุมชน  และ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

6 8 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

(ต่อ)   4.  ชีวมวลของแข็ง  สามารถ
นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้โดยการ
เผาไหม้โดยตรง  (Direct  
Combustion) 
5. ชีวมวลบางประเภทจะไม่
สามารถนำมาใช้ได้โดยตรงต้อง
นำมาผ่านกระบวนการแปรรูป
โดยการกลั่นและหมักการสกัด 
 6.  ชีวมวลที่จะนำมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงควรให้ความร้อน
สม่ำเสมอ  มีขนาดรูปร่างสะดวก
ต่อการบรรจุหีบห่อและการใช้
งาน 
7.  ชีวมวลมีข้อจำกัดเก่ียวกับการ
จัดเก็บรักษา  และขนส่งยาก  
และชีวมวลบางประเภทมีจำกัด
บางช่วงเวลาหรือบางฤดูกาล 
8.  การพัฒนาการใช้ชีวมวลทำได้
โดยการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ
และพัฒนาอุปกรณ์ให้มีคุณภาพ 

  

6. พลังงานนิวเคลียร์ 1.  เขียนสรุป
ความหมายของ
พลังงานนิวเคลียร์
พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
แหล่งกำเนิดพลังงาน
นิวเคลียร์ 
2.  ระบุความสำคัญ
พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
การนำพลังงาน 
 

1.  พลังงานนิวเคลียร์เป็น
พลังงานประเภทหนึ่งที่เป็น
พลังงานสะอาด  มีอยู่ใน
ธรรมชาติเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของนิวเคลียร์ของ
อะตอมซึ่งอาจจะโดยการรวมตัว
หรือแตกตัว  หรือสลายตัวแล้วให้
พลังงานออกมา 
2.  พลังงานนิวเคลียร์มีอยู่รอบตัว
เราทั้งบนพื้นดินบนชั้น 

8 10 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

(ต่อ)  นิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ 
3.  เขียนสรุปข้อดี  
ข้อจำกัดและแนว
ทางการพัฒนาการนำ
พลังงานนิวเคลียร์ไปใช้
เป็นพลังงานทดแทนใน
การผลิตไฟฟ้า 

บรรยากาศของโลกซ่ึงจะ
ประกอบด้วยธาตุกัมตรังสีชนิด
ต่าง ๆ  ให้พลังงานในรูปของ
รังสีเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์  
ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน
นิวเคลียร์ขนาดใหญ่ 
3.  พลังนิวเคลียร์ถูก
เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
และนำไปต้มน้ำให้เดือด
โดยตรง  และใช้แรงดันของไอ
น้ำไปหมุนกังหันที่เชื่อมต่อกับ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  การ
เลือกใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้า
ควรมีความหลากหลาย  ไม่
ควรพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใด
ชนิดหนึ่งมากเกินไป  เพราะ
หากเกิดปัญหาขาดแคลน
เชื้อเพลิงดังกล่าว  อาจส่งผล
กระทบต่อการผลิตไฟฟ้า  
หรือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้ 
4.  โรงไฟฟ้าพลังงานิวเคลียร์มี
ความพ่ึงพาได้สูงเนื่องจาก
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ใน
ปริมาณมากอย่างต่อเนื่องและ
เนื่องจากไม่มีการเผาไหม้
เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า  โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์จึงไม่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 
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5. การกำกับดูแลความ
ปลอดภัยโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์  ผู้เดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าจะต้องขออนุญาต
ด้านความปลอดภัยในทุก
ขั้นตอนตั้งแต่สถานที่ตั้ง  แบบ
ปฏิกรณ์การก่อสร้าง  และการ
เดินเครื่อง  โดยเฉพาะอุปกรณ์
หลักท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย  
เช่นปฏิกรณ์นิวเคลียร์และ
โครงสร้างคลุมปฏิกรณ์  
จะต้องได้มาตรฐานทั้งในส่วน
ของลักษณะกายภาพ  เช่น  
ขนาด  ความหนาและสมบัติ
ของวัสดุซึ่งจะผ่านการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่
จะได้รับใบอนุญาต  
นอกจากนี้  การดำเนินการทุก
อย่างจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานด้านความปลอดภัย
ของทบวงการพลังงานปรณู
ระหว่างประเทศ  
(International  Atomic 
Energy Agency, IAEA) 
6.  ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์กันอย่าง
แพร่หลายในด้านต่าง ๆ  
หลายแขนง  เช่น  ด้าน
การแพทย์  ด้านการเกษตร  
ด้านอุตสาหกรรม  ด้าน
การศึกษา  เป็นต้น 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

รวม 36 50 

วัดผลประเมินผลกลางภาค   ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1, 2 2 20 

วัดผลประเมินผลปลายภาค  ผลการเรียนรู้ข้อท่ี  3,4 2 30 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว22204    รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2                        เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
.......................................................................................................................................................................  
       ศึกษา  วิเคราะห์ ทดลอง องค์ประกอบและประเภทของปิโตรเลียม หินต้นกำเนิดและแหล่งกักเ ก็บ
ปิโตรเลียม  การสำรวจและแหล่งปิโตรเลียม  ผลกระทบและแนวทางแก้ไขที่เกิดจาการสำรวจและการผลิต
ปิโตรเลียม  การแยกก๊าซธรรมชาติ  การกลั่นน้ำมันดิบ  ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติและจากการกลั่นน้ำมันดิบ
และการใช้ประโยชน์  ผลกระทบจากกระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและแนวทางแก้ไข  สถานการณ์
พลังงานของโลกและของประเทศไทย  การใช้พลังงานด้านการคมนาคมของประเทศไทย  การกำหนดราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิง  ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขผลจากการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงาน
ทดแทน 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ความสามารถในการแก้ปัญ หา 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ               
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที ่
1.  อธิบายความสำคัญและการกำเนิดของปิโตรเลียม  ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหินและหินน้ำมัน 
2.  อธิบายแหล่ง  การสำรวจ  และปริมาณสำรองของปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
3.  อธิบายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการนำไปใช้ประโยชน์ 
4. นำเสนอแนวทางการใช้ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ  อย่างประหยัดและถูกวิธี 
5.  อธิบายโครงสร้างราคาและวิเคราะห์สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม 
6.  อธิบายประเภทและการใช้ประโยชน์  จากเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทน 
 
รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว22202   รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2                       เวลา 40 ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 

 

การสำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 
 

1.  อธิบายความสำคัญ
และการกำเนิดของ
ปิโตรเลียม  ก๊าซ
ธรรมชาติ  ถ่านหิน  
และหินน้ำมัน 
2.  อธิบายการสำรวจ
ปิโตรเลียม  การผลิต
ปิโตรเลียม  แหล่ง
ปิโตรเลียม  และ
ผลกระทบที่เกิดจาการ
สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 
 

1.  ความสำคัญของพลังงาน 
2.  เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
3.  แหล่งพลังงานที่มาใช้
ประโยชน์เพื่อการคมนาคมขนส่ง 
4.  ความสำคัญของปิโตรเลียม 
5.  กระบวนการเกิด  
องค์ประกอบ  ประเภทและการใช้
ประโยชน์ 
6.  ลักษณะของหินต้นกำเนิด
ปิโตรเลียม  หินกักเก็บปิโตรเลียม
หินปิดกั้นปิโตรเลียมและแหล่งกับ
เก็บปิโตรเลียม 
7.  ขั้นตอนการสำรวจปิโตรเลียม 
8.  การผลิตปิโตรเลียม 
9.  แหล่งปิโตรเลียมที่สำคัญของ
โลกและของประเทศไทย 
10.  ผลกระทบที่เกิดจากการ
สำรวจผละการผลิตปิโตรเลียมที่มี
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
และแนวทางแก้ไข 

9 13 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

2 ผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียม 

อธิบายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและการ
นำไปใช้ประโยชน์ 

1.  กระบวนการต่าง ๆ  ที่
สำคัญในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
2.  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยก
ก๊าซธรรมชาติ  และการนำไปใช้
ประโยชน์ 
3.  กระบวนการต่าง ๆ  ที่
สำคัญในโรงกลั่นน้ำมันดิบ 
4.  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น
น้ำมันดิบ  การนำไปใช้
ประโยชน์ 
5. ผลกระทบที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียม  ที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมและ
แนวทางแก้ไข 

9 12 

3 สถานการณ์การใช้
เชื้อเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม 

อธิบายโครงสร้างราคา
และวิเคราะห์
สถานการณ์การใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม 

1.  สถานการณ์การใช้เชื้อเพลิง
เพ่ือการคมนาคม 
2.  ความสำคัญของปริมาณ
สำรองน้ำมันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติ 
3.  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิง 
4.  การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือ
การคมนาคมอย่างประหยัดและ
เหมาะสม 
5.  ผลกระทบจากการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขที่
เหมาะสม 

9 13 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

4 พลังงานทดแทนเพ่ือ
การคมนาคม 

อธิบายประเภทและการ
ใช้ประโยชน์  จาก
เชื้อเพลิงที่เป็นพลังงาน
ทดแทน 

1.  ความสำคัญ  และ
ความจำเป็นของพลังงาน
ทดแทน 
2.  ประเภทของเชื้อเพลิง
และกระบวนการผลิต
เชื้อเพลิงต่าง ๆ  เพ่ือใช้
เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือ
การคมนาคม 
3.  ข้อดีและข้อจำกัดของ
เชื้อเพลิงต่าง ๆ  ที่เป็น
พลังงานทดแทน 

9 12 

รวม 36 50 
วัดผลประเมินผลกลางภาค   ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1, 2,3 2 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค  ผลการเรียนรู้ข้อท่ี  4,5,6 2 30 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด 40 100 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง (พื้นฐาน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว23101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                         เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน  ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้แบบจำลอง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ การเกิดจีโนไทป์
และฟีโนไทป์ของลูก และคำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์ และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก ความแตกต่างของการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การเปลี่ยนแปลงของยีน หรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม ประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม  โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษา
แพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมและผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ ประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่นคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที ่รวบรวมได้  ประโยชน์และอันตรายจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอการใช้ประโยชน์ในด้าน ต่าง ๆ และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 
อธิบายกฎการสะท้อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิดภาพจำกกระจกเงา การหักเหของแสงเมื่อผ่าน
ตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน และอธิบายการกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง และการทำงานของทัศน์อุปกรณ์จากข้อมูล ที่รวบรวมได้ วัดความสว่างของแสงโดย
ใช้อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง เรื่อง ความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตาโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ
เสนอแนะการจัด ความสว่างให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วย
แรงโน้มถ่วงจากสมการ F=(Gm1m2) / r2  การเกิดฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้น
ข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต                 
การวิเคราะห์  การทดลอง  อภิปราย  อธิบาย เขียนกราฟ  คำนวณ  แก้ปัญหา  ยกตัวอย่างและสรุปผลที่เกิดจาก
ความรู้  ความคด  ความเข้าใจ 
 เพื ่อให้มีจิตวิทยาศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมมี
ความสามารถในการจัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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ตัวช้ีวัด 
 ว1.3 ม3/1,  ว1.3 ม3/2,  ว1.3  ม3/3,  ว1.3 ม3/4,  ว1.3  ม3/5,  ว1.3 ม3/6,  ว1.3 ม3/7,             

ว1.3 ม3/8,   

ว2.3 ม3/10,  ว2.3 ม3/11,  ว2.3 ม3/12,  ว2.3 ม3/13,  ว2.3 ม3/14, ว2.3 ม3/15,  ว2.3 ม3/16,  
ว2.3 ม3/17,  ว2.3 ม3/18,  ว2.3 ม3/19,  ว2.3 ม3/20,  ว2.3 ม3/21 

ว3.1 ม3/1,  ว3.1 ม3/2,  ว3.1 ม3/3,  ว3.1 ม3/4 
 
รวมทั้งหมด  24   ตัวชี้วัด  
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา 
  

รหัสวิชา ว23101 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                         เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 พันธุศาสตร์ ว1.3 
ม3/1 
ม3/2 
ม3/3 
ม3/4 
ม3/5 
ม3/6 
ม3/7 
ม3/8 
ม3/9 

 ม3/10 
 ม3/11 

- ความสัมพันธ์ระหว่างยีนดีเอ็นเอและ
โครโมโซมโดยใช้แบบจำลอง 

- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจาก
การผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอล
ลีล เด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ 

- การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกและ
คำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟี
โนไทป์ของรุ่นลูก 

- ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโท
ซิสและไมโอซิส 

- การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม
อาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมพร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม 

- ประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทาง
พันธุกรรมโดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควร
ปรึกษาแพทย์เพ่ือตรวจและวินิจฉัยภาวะ
เสี่ยงของลูกท่ีอาจเกิดโรคทางพันธุกรรม 

- การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมและผลกระทบที่อาจมีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

- ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมโดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้
จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อมูล
สนับสนุน 

16 15 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

2 คลื่นและแสง  ว2.3 
ม3/10 
ม3/11 
ม3/12 
ม3/13 
ม3/14 
ม3/15 
ม3/16 
ม3/17 
ม3/18 
ม3/19 
ม3/20 
ม3/21 

 

- สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดคลื่น
และบรรยายส่วนประกอบของคลื่น 
-คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
-ประโยชน์และอันตรายจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอการใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆและอันตรายจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 
- กฎการสะท้อนของแสง 
- การเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจำ
กกระจกเงา 
- การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใส
ที่แตกต่างกันและอธิบายการกระจายแสง
ของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
- การเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพ
จากเลนส์บาง 
- ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงและการ
ทำงานของทัศน์อุปกรณ์ 
- การเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพ
ของทัศน์อุปกรณ์และเลนส์ตา 
- ความสว่างที่มีต่อดวงตาจากข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้น 
- วัดความสว่างของแสงโดยใช้อุปกรณ์วัด
ความสว่างของแสง 
- เรื่องความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตำโดย
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ
การจัดความสว่างให้เหมาะสมในการทำ
กิจกรรมต่างๆ 
 
 

22 20 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

3 ระบบสุริยะ ว3.1 
ม3/1 
ม3/2 
ม3/3 
ม3/4 

 

- การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์
ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ 
F=(Gm1m2) / r2 
- การเกิดฤดูและการเคลื่อนที่ปรากฏของ
ดวงอาทิตย์ 
- การเกิดข้างขึ้นข้างแรมการเปลี่ยนแปลง
เวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์และการ
เกิดน้ำข้ึนน้ำลง 
- ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและ
ยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการ
สำรวจอวกาศ 

16 15 

รวม 54 50 
สอบกลางภาค 3 20 
สอบปลายภาค 3 30 

รวมตลอดการเรียน 60 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว23102  รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนที่ 2                         เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 

ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศที่ได้จากการสำรวจ รูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน ที่ได้จากการสำรวจ ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต ในโซ่อาหาร ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ   
เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ ความสำคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และต่อมนุษย์ คุณค่าและความสำคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลาย ทางชีวภาพ สมบัติทางกายภาพและ
การใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ 
คุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรำมิกส์ และวัสดุผสม โดย เสนอ แนะแนวทางการใช้วัสดุอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า การเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึง การจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อการเกิด ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้
แบบจำลองและสมการข้อความ กฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยา
คายความร้อน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก  ปฏิกิริยา
ของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรด กับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
อธิบาย ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการ
ข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที ่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  และ
ยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน  จากการสืบค้นข้อมูล วิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช้ความรู ้เกี ่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน 

และคำนวณปริมาณที ่เกี ่ยวข้องโดยใช้สมการ  𝑉=𝐼𝑅 จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า  ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัว  แบบอนุกรมและแบบขนาน จากหลักฐาน
เชิงประจักษ ์วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร 

ต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า คำนวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ 𝑊=𝑃𝑡 รวมทั้งคำนวณค่ำ
ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน คุณค่ำของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอแนะวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและปลอดภัย  
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โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การ
วิเคราะห์  การทดลอง  อภิปราย  อธิบาย เขียนกราฟ  คำนวณ  แก้ปัญหา  ยกตัวอย่างและสรุปผลที่เกิดจาก
ความรู้  ความคด  ความเข้าใจ 
 เพื ่อให้มีจิตวิทยาศาสตร์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมมี
ความสามารถในการจัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 

ตัวช้ีวัด  
ว1.1 ม3/1,  ว1.1 ม3/2,  ว1.1 ม3/3,  ว1.1 ม3/4,  ว1.1 ม3/5,  ว1.1  ม3/6  

ว1.3 ม3/9,  ว1.3 ม3/10,  ว1.3  ม3/11 

 ว2.1 ม3/1, ว2.1 ม3/2, ว2.1 ม3/3, ว2.1 ม3/4,  ว2.1 ม3/5,  ว2.1 ม3/6,  ว2.1 ม3/7 
ว8.1 ม3/1,  ว8.1 ม3/2,  ว8.1 ม3/3,  ว8.1 ม3/4,  ว8.1 ม3/5 
ว8.2 ม3/1,  ว8.2 ม3/2,  ว8.2 ม3/3,  ว8.2 ม3/4 

 
รวมทั้งหมด  25   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว23102  รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ภาคเรียนที่ 2                         เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

 
1 

 
ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 
ว1.1 
ม3/1 
ม3/2 
ม3/3 
ม3/4 
ม3/5 
ม3/6 
ว1.3  
ม3/9   
ม3/10   
ม3/11 

 
- ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ

นิเวศท่ีได้จากการสำรวจ 
- รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆในแหล่งที่อยู่เดียวกัน
ที่ได้จากการสำรวจ 

- การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอำหาร 
- ความสัมพันธ์ของผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อย

สลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ 
- การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร 
- ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ในระบบนิเวศโดยไม่ทำลายสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

- ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิด
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ 

- ความสำคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและต่อมนุษย์ 

- คุณค่าและความสำคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 
 
 

 
18 

 
15 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

2 พลังงานไฟฟ้า ว2.3 
ม3/1 
ม3/2 
ม3/3 
ม3/4 
ม3/5 
ม3/6 
ม3/7 
ม3/8 
ม3/9 
ม3/10 
ม3/11  
ม3/12 

- ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์
กระแสไฟฟ้าและความต้านทานและคำนวณ

ปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ𝑉=𝐼𝑅จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและ
ความต่างศักย์ไฟฟ้า 
- ใช้โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณ
ทางไฟฟ้า 
- ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบ
อนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
- วงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบ
อนุกรมและขนาน 
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร 
- ต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายใน
วงจรไฟฟ้า 
- คำนวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ

𝑊=𝑃𝑡รวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
- คุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำ
เสนอแนะวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและปลอดภัย 

18 15 

3 วัสดุในชีวิตประจำวัน ว2.1 
ม3/1 
ม3/2 

 

- สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์
วัสดุ ประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์และวัสดุ
ผสมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ
สารสนเทศ 

- คุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์
เซรามิกส์และวัสดุผสมโดยเสนอแนะแนว
ทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

6 10 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

4 ปฏิกิริยาเคมี ว2.1 
ม3/3 
ม3/4 
ม3/5 
ม3/6 
ม3/7 
ม3/8 

 

- การเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการจัดเรียงตัว
ใหม่ของอะตอมเม่ือการเกิดปฏิกิริยาเคมี
โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ 

- กฎทรงมวลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
- ปฏิกิริยาดูดความร้อนและปฏิกิริยาคาย

ความร้อนจากการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ความร้อนของปฏิกิริยา 

- ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กปฏิกิริยา
ของกรดกับโลหะปฏิกิริยาของกรดกับเบส
และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์และอธิบายปฏิกิริยา
การเผาไหม้การเกิดฝนกรดการสังเคราะห์
ด้วยแสงโดยใช้สารสนเทศรวมทั้งเขียน
สมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว 

- ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมและยกตัวอย่าง
วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมี 

-   ที่พบในชีวิตประจำวันจากการสืบค้น
ข้อมูลวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 

12 10 

รวม 54 50 
สอบกลางภาค 3 20 
สอบปลายภาค 3 30 

รวมตลอดการเรียน 60 100 
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คำอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา ว23103  รายวิชา วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 3         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                                      เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 

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

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและสารสารเทศ การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 

ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อ ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศและกฎหมายคอมพิวเตอร์ ศึกษาเก่ียวกับแอปพลิเคชัน เทคโนโลยี IoT และการพฒันาแอปพลิเคชัน  

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การ

แก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน 

และเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารเบื้องต้นในการ

แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และนำเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ

การจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม  จริยธรรม 

ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  ม.3/4     

รวม  1  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว23103  รายวิชา วิทยาการคำนวณและการออกแบบ 3         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                                      เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มโนทัศน์สำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1. การจัดการข้อมูล 
และสารสนเทศ 

ว 4.2  ม.3/2 
 

 การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สำคัญ
ที่สุดของการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
ดังนั้นควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและ
ประเภทของข้อมูล ตลอดจนวิธีการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือจะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม           
 การประมวลผลข้อมูล เป็นการคำนวณ
หรือการเปรียบเทียบ เพ่ือให้ข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบที่เป็นประโยชน์ตรงตามความ
ต้องการ 
 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศมีการ
นำซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการ
ข้อมูล โดยมีทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูล และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
นำเสนอข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

9 10 

2. ความน่าเชื่อถือ 
ของข้อมูล 

ว 4.2  ม.3/3 
 

 การสืบค้นแหล่งข้อมูลเป็นกระบวนการ
ค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ อีกท้ังข้อมูลที่ได้จะต้องมีการประเมิน
ความน่าเชื ่อถือของข้อมูล เพื ่อคัดเลือก
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลที่มีคุณค่า มี
ความน่าเช ื ่อถ ือ เป ็นการพิจารณาเ พ่ือ
คัดเลือกจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจากการ
ประเมินความน่าเชื่อถือจะทำให้เราได้ข้อมูล
ที่มีคุณค่า และนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม  

8 10 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มโนทัศน์สำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

 การรู้เท่าทันสื่อเป็นลักษณะสมรรถนะที่

ครอบคลุมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในส่วน

ที่เกี ่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าถึง

สารสนเทศผ่านสื ่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล 

การเลือก รับวิเคราะห์ ประเมิน และนำ

ข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์  

 

3. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ว 4.2  ม.3/4 
 

 การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น 
การทำธุรกรรม ออนไลน ์  การซ ื ้ อส ินค้ า
ออนไลน ์  และการใช ้ งาน เทคโน โลยี
สารสนเทศอย่างมีจิตสำนึก และจริยธรรมที่
ด ี  คำนึงผลกระทบที ่อาจส ่งผลต่อผู ้ อ่ืน 
ภายใต้กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการใช้งาน
เทคโนโลย ีสารสนเทศหลายฉบ ับ เช่น 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติว่าดว้ย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เก ี ่ยวกับคอมพิวเตอร ์ พ.ศ.2550 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี ่ยวคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
หรือลิขสิทธิ ์ เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้
ป ัญญา ความร ู ้ ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึงถือว่าเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทหนึ่ง ที ่กฎหมายให้ความ
คุ้มครอง 
 
 

7 10 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มโนทัศน์สำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

4. แอปพลิเคชัน ว 4.2  ม.3/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การทำให้อุปกรณ์หลายตัวสามารถ
สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และทำงาน
ร่วมกันได้นั้น  เรียกว่า เทคโนโลยี IoT ต้อง
อาศัยความสามารถของ Smart Device ซ่ึง
อุปกรณ์ที่มีหน่วยประมวลผล หรือ
 เซนเซอร์ภายในตัว เพื่อส่งข้อมูลผ่าน 
Cloud Computing หรือ Wireless 
Network เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล
ภายในเครือข่ายเพื่อประมวลผล  และอาศัย 
Dashboard สำหรับแสดงผลและใช้ควบคุม
การทำงานจากผู้ใช้ 
แอปพลิเคชัน  เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น
มาเพ่ืออำนวยในด้านต่าง ๆ มีการออกแบบ
มาเพ่ือใช้งานในหลายรูปแบบ  ซึ่งการ
พัฒนาโปรแกรมในปัจจุบันนิยมใช้โปรแกรม
ภาษา 
ไพทอน (Python)  เพราะเป็นภาษาท่ีอ่าน
แล้วเข้าใจง่าย  ไม่ซับซ้อน   

14 20 

กลางภาคเรียน 1 20 
ปลายภาคเรียน 1 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง (เพิ่มเติม) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำอธิบายรายวิชา 
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รหัสวิชา ว23201   รายวิชา ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนที่    1                             เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................................  
       ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ สร้างของเล่นอย่างง่ายตามแบบที่กำหนดให้ ดัดแปลง หรือประดิษฐ์ของ
เล่นที่ใช้เครื่องกลอย่างง่ายหรือหลักการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และอธิบายการทำงานของ ของ
เล่นด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ               
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที ่
1.  ตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกตได้จากการเล่นของเล่น 
2.  สังเกตและอธิบายหลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่
ประกอบขึ้นในของเล่นที่กำหนด 
3.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่ประกอบ
ขึ้นในของเล่นที่กำหนด 
4.  ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้เครื่องกลอย่างง่าย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 
5.  มีเจตคติที่ดีต่อหลักการทางวิทยาศาสตร์ในของเล่น 
 
รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา   
 

รหัสวิชา ว23201   รายวิชา ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนที่    1                             เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 

 

หลักการทาง
วิทยาศาสตร์
กับของเล่น 
 

1.  สังเกตและจดบันทึกสิ่งที่
สังเกตได้จากการเล่นจักจั่น
ของเล่น สาวน้อยนัก
กายกรรม และเครื่องร่อนของ
เล่น 
2.  ตั้งคำถามเกี่ยวกับ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่
สังเกตได้จากการเล่นจักจั่น
ของเล่น สาวน้อยกายกรรม 
และเครื่องร่อนของเล่น 
3.  สั่งเกตและอธิบายเกี่ยวกับ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับจักจั่นของเล่น
จักจั่นของเล่น สาวน้อย
กายกรรม และเครื่องร่อนของ
เล่น 

1.  จักจั่นของเล่น เป็นของเล่นที่ทำให้
เกิดเสียงเลียนเสียงจักจั่นโดยการทำให้
เกิดการเสียดสีระหว่างเส้นเชือกกับยาง
สนที่ติดอยู่กับไม้ แล้วทำให้เกิดการ
สั่นสะเทือนผ่านเส้นเชือกไปยังท่อซึ่ง
ทำหน้าที่ขยายเสียง 
2.  สาวน้อยนักกายกรรมเป็นของเล่น
ที่แสดงการทรงตัวของตุ๊กตาหรือหุ่น
บนพื้นที่แคบ ๆ โดยใช้หลักของ
จุดศูนย์ถ่วงของสาวน้อยนักกายกรรม
ตกผ่านฐานของสาวน้อยนักกายกรรม 
3.  เครื่องร่อนของเล่นเป็นของเล่นที่ใช้
หลักการแรงยกของอากาศท่ีกระทำต่อ
ปีกเครื่องร่อนได้รับแรงส่งให้เคลื่อนที่
ไปในอากาศ มวลอากาศท่ีไหลผ่านปีก
เครื่องร่อนด้านบนและด้านล่างมี
ความเร็วไม่เท่ากันทำให้เกิดความดัน
อากาศท่ีต่างกัน เกิดแรงยกของอากาศ
กระทำกับปีกเครื่องร่อนด่านล่าง มีผล
ทำให้เครื่องร่อนลอยอยู่ในอากาศได้ 
 

6 12 

 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 
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2 เครื่องกล
อย่างง่าย
และการ
ประยุกต์ใช้
งานในของ
เล่น 

1.  ระบุเครื่องกลอย่าง
ง่ายและบรรยายการ
ทำงานของเครื่องกล
อย่างง่ายดังกล่าว ในของ
เล่นที่กำหนดให้ 
2.  สังเกตและอธิบาย
การทำงานของรอก คาน 
เฟือง ล้อและเพลา 
สายพาน ลูกเบี้ยว และ
เพลาข้อเหวี่ยงในของ
เล่น 
3.  ระบุเครื่องกลอย่าง
ง่ายและบรรยายการ
ทำงานของเครื่องกล
อย่างง่าย ดังกล่าวที่
ประกอบอยู่ในเครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างง่าย 

1.   แรกกับเครื่องกล แรงเป็นปริมาณที่
กระทำต่อวัตถุและทำให้วัตถุเปลี่ยนจาก
สภาพเดินไป เช่นแรงดึง แรงผลัก แรงยก 
โดยแรงนี้อาจสัมผัสกับวัตถุหรือไม่สัมผัสกับ
วัตถุก็ได้ หากมีแรงกระทำกับวัตถุใด ๆ  ถ้า
วัตถุนั้นมีรูปร่าง หรือรูปทรงต่าง ๆ จะต้อง
พิจารณาจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้นด้วย
หากแรงท่ีกระทำมีทิศทางผ่าน จุดศูนย์กลาง
มวลและมีปริมาณมากพอจนชนะแรงเสียด
ทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุของวัตถุจะ
ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรง
นั้น แต่ถ้าหากแรงกระทำไม่ผ่านจุด
ศูนย์กลางมวล แรงนี้อาจทำให้วัตถุ 
2.   ล้อและเพลา เป็นอุปกรณ์ท่ีทำงาน
ร่วมกัน สามารถนำมาใช้ยกของหนักขึ้นที่สูง
ได้ ล้อและเพลามักเป็นอุปกรณ์ท่ีทำงาน
ร่วมกันเสมอ หากนำล้อและเพลามาใช้งาน
อย่างเป็นระบบจะช่วยผ่อนแรงได้ 
3.  รอกเป็นอุปกรณ์ท่ีหนุนได้รอบตัว 
สามารถใช้ผ่อนแรง และอำนวยความ
สะดวกในการยกของได้นอกจากนี้หากนำ
รอกมาต่อเป็นระบบจะสามารถผ่อนแรงได้
อีกด้วย  คานเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยส่งผ่านแรง
ไปยังจุดต่าง ๆ การนำคานมาใช้ทำได้หลาก
ลักษณะ บางลักษณะยังช่วยผ่อนแรงได้อีก
ด้วย  เฟืองเป็นอุปกรณ์ท่ีส่งผ่านแรงเรา
สามารถนำเฟืองมาใช้ในการทดแรงเปลี่ยน
ความเร็ว และเปลี่ยนทิศทางการหมุดได้ 

12 13 

 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 



111 
 

                                                                                                                                                                                                                    
หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

(ต่อ)  3.  ระบุเครื่องกล
อย่างง่ายและ
บรรยายการ
ทำงานของ
เครื่องกลอย่างง่าย 
ดังกล่าวที่
ประกอบอยู่ใน
เครื่องมือเครื่องใช้
ในชีวิตประจำวัน
อย่างง่าย 

4.  สายพานและโซ่ ใช้ในการส่งผ่าน
แรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดย
สายพานจะนำมาใช้ร่วมกับรอกหรือพูล
เลย์ ส่วนโซ่จะนำมาใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ 
ระบบที่นำสายพานหรือโซ่มาใช้
นอกจากจะช่วยในการส่งผ่านแรงแล้ว 
ยังออกแบบให้ผ่อนแรง ลดความเร็ว
หรือเพ่ิมความเร็วรอบการหมุนของ
อุปกรณ์ปลายทางได้อีกด้วยระบบที่ไม่
สะดวกในการนำเฟืองมาใช้ สามารถนำ
สายพานหรือโซ่มาใช้ในการส่งผ่านแรง 
หรือทดแรงได้ 
5.  ลูกเบี้ยวและเพลาข้อเหวี่ยงเป็น
เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเคลื่อนที่หรือ
ไหวแบบซ้ำ ๆ ที่ไม่เป็นแนวตรงหรือ
วงกลม หรือต้องการให้เคลื่อนที่ใน
ลักษณะที่ต้องการ ลูกเบี้ยวเป็น
เครื่องกลอย่างง่ายที่ยึดกับเพลาหมุน มี
รูปแบบที่จะให้วัตถุเคลื่อนไหวตาม
ต้องการ เช่น ลูกเบี้ยวรูปไข่เพลาข้อ
เหวี่ยงเป็นเครื่องกลอย่างง่ายที่ใช้
กำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุ
ได้ โดยกำหนดที่รูปร่างของข้อเหวี่ยง 

  

 
 

  
 
 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 
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3. ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่าย และ
การประยุกต์ใช้
งานในของเล่น 

1.  บอกความหมายและวัด
กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์
ที่ใช้ในของเล่นได้ 
2.  เลือกแบตเตอรี่ ความต่าง
ศักย์และกระแสไฟฟ้าสำหรับ
แต่ละวงจรที่ใช้ในของเล่นได้
อย่างเหมาะสม 
3.  สังเกตและอธิบายการ
ทำงานและเลือกใช้งาน หลอด
แอลอีดี ตัวต้านทานในของเล่น 
4.  .ต่อวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายด้วยตัว
ต้านทานหลอดแอลอีดีได้ 
5.  ตั้งคำถามเพ่ือหาคำอธิบาย
การทำงานของของเล่นที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ 
6. วางแผน ออกแบบและ
แก้ปัญหาการผลิตของเล่นอย่าง
ง่ายที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 

1.  บอกความหมายและวัด
กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์
ที่ใช้ในของเล่นได้ 
2.  เลือกแบตเตอรี่ ความต่าง
ศักย์และกระแสไฟฟ้าสำหรับแต่
ละวงจรที่ใช้ในของเล่นได้อย่าง
เหมาะสม 
3.  สังเกตและอธิบายการ
ทำงานและเลือกใช้งาน หลอด
แอลอีดี ตัวต้านทานในของเล่น 
4.  ต่อวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่ายด้วยตัวต้านทานหลอด
แอลอีดีได้ 
5.  ตั้งคำถามเพ่ือหาคำอธิบาย
การทำงานของของเล่นที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ 
6.  วางแผน ออกแบบและ
แก้ปัญหาการผลิตของเล่นอย่าง
ง่ายที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 

12 14 

4 สิ่งแระดิษฐ์ของ
เล่นอย่างง่าย 

1. ออกแบบและประดิษฐ์หรือ
พัฒนาของเล่น โอยใช้หลักการ
เครื่องกลอย่างง่าย หรือไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อย่าง่ายได้อย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

1.   เครื่องบินพลังยางกิจกรรม
เครื่องร่อน เมื่อนำหลักการทางวิ
ยาศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นมาพัฒนา
โดยเปลี่ยนแหล่งพลังงานที่ใช้ใน
การร่อน จากการออกแรงพุ่ง
เครื่องร่อน มาเป็นแรงหมุนของ
ใบพัดซึ่งมีพลังงาน เรียกว่า
เครื่องบินพลังยาง 
2.  สนุกกับรถเครน 

6 11 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ว23202 รายวิชา เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

การ
เรียนรู้ 

(ต่อ)   ไฟฟ้าของเล่นเครนของเล่น เมื่อนำหลักการ
ทางวิยาศาสตร์มาพัฒนาเพ่ิมเติม
ตัวอย่างเช่น นำหลักการทำงานของมอเตอร์
ไฟฟ้า เฟือง รอกจะได้ของเล่นชิ้นใหม่ที่
ซับซ้อนขึ้น เรียกว่า รถเครนไฟฟ้า ซึ่งเป็น
การนำความรู้ด้านเครื่องเครื่องกลอย่างง่าย
และไฟฟ้ามาทำงานร่วมกัน ทำให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพของเของล่น ทำให้เล่นได้สนุก
และท้าทายมากข้ึน 

  

รวม 36 50 
วัดผลประเมินผลกลางภาค   ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1, 2,3 2 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค  ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 4 ,5 2 30 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด 40 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2                                      เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................................  
 ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายการกำหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน  การออกแบบการทดลองที่มีการ
ควบคุมตัวแปร  การนำเสนอและจัดกระทำข้อมูล  การแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป การออกแบบ
การทดลองและการดำเนินการทดลองน้ำพุกล่องนม  กระดาษยกแก้ว  ใครหนักกว่ากันแช่ในอะไรอยู่ได้ทน  
กายกรรมแก้ว  เติมไม่ล้ม  ใครจมเร็วกว่ากัน  เป่ากบ  ปูนแดงสู้ยุง  ตัดอย่างไรให้อยู่ทน โครงงานวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง  การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
การสำรวจ  การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททฤษฎี 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย   
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าในในกระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ 

2. กำหนดปัญหาจากสถานการณ์ได้ 

3. ตั้งสมสมติฐานและกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ได้ 

4. วิเคราะห์ข้อมูล  และนำเสนอผลการวิเคราะห์ได้ 

5. สรุปผลการทดลองได้ 

6. ออกแบบการทดลองจากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้ 

7. ดำเนินการทดลอง  ตามการออกแบบการทดลองที่ออกแบบไว้ได้ 

8. สามารถอธิบายความแตกต่างของการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆได้ 

9. วิเคราะห์การออกแบบการทดลองของโครงงานจากบทคัดย่อได้ 
 
รวมทั้งหมด  9   ผลการเรียนรู้ 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว23202 รายวิชา เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2                                      เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 กระบวนการทำงาน
ของนักวิทยาศาสตร์ 

- มีความรู้ความเข้าในใน
กระบวนการทำงานของ
นักวิทยาศาสตร์ 
- กำหนดปัญหาจาก
สถานการณ์ได้ 
- ตั้งสมสมติฐานและ
กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ได้ 
- วิเคราะห์ข้อมูล  และ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ได้ 
- สรุปผลการทดลองได้ 

- การกำหนดปัญหา
และตั้งสมมติฐาน 
- การออกแบบการ
ทดลองที่มีการ
ควบคุมตัวแปร 
- การนำเสนอและ
จัดกระทำข้อมูล 
- การแปล
ความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุป 

8 10 

2 การออกแบบการ
ทดลอง 
และการดำเนิน 
การทดลอง 

- ออกแบบการทดลองจาก
สถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ 
- ดำเนินการทดลอง  ตาม
การออกแบบการทดลองที่
ออกแบบไว้ได้ 
 

-  น้ำพุกล่องนม 
-  กระดาษยกแก้ว 
-  ใครหนักกว่ากัน 
-  แช่ในอะไรอยู่ได้
ทน 
-  กายกรรมแก้ว 
-  เติมไม่ล้ม 
-  ใครจมเร็วกว่ากัน 
-  เป่ากบ 
-  ปูนแดงสู้ยุง 
-  ตัดอย่างไรให้อยู่
ทน 

18 25 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

3 การวิเคราะห์
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

- สามารถอธิบายความ
แตกต่างของการจัดทำ

-  การวิเคราะห์
โครงงาน

10 15 
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โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทต่าง ๆ ได้ 
- วิเคราะห์การออกแบบ
การทดลองของโครงงาน
จากบทคัดย่อได้ 
 

วิทยาศาสตร์
ประเภทการทดลอง 
-  การวิเคราะห์
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทการสำรวจ 
-  การวิเคราะห์
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
-  การวิเคราะห์
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภททฤษฎี 

รวม 36 50 
วัดผลประเมินผลกลางภาค  ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 2 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค  ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 6, 7, 8, 9 2 30 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว23201   รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนที่    1                              เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................................  
       ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ สร้างของเล่นอย่างง่ายตามแบบที่กำหนดให้ ดัดแปลง หรือประดิษฐ์ของ
เล่นที่ใช้เครื่องกลอย่างง่ายหรือหลักการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และอธิบายการทำงานของ          
ของเล่นด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้   ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ               
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ที ่
1.  ตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกตได้จากการเล่นของเล่น 
2.  สังเกตและอธิบายหลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่
ประกอบขึ้นในของเล่นที่กำหนด 
3.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่ประกอบ
ขึ้นในของเล่นที่กำหนด 
4.  ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้เครื่องกลอย่างง่าย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 
5.  มีเจตคติที่ดีต่อหลักการทางวิทยาศาสตร์ในของเล่น 
 
รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา   
 

รหัสวิชา ว23203   รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนที่    1                              เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 

 

หลักการทาง
วิทยาศาสตร์
กับของเล่น 
 

1.  สังเกตและจดบันทึกสิ่งที่
สังเกตได้จากการเล่นจักจั่น
ของเล่น สาวน้อยนัก
กายกรรม และเครื่องร่อน
ของเล่น 
2.  ตั้งคำถามเกี่ยวกับ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่
สังเกตได้จากการเล่นจักจั่น
ของเล่น สาวน้อยกายกรรม 
และเครื่องร่อนของเล่น 
3.  สั่งเกตและอธิบาย
เกี่ยวกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
จักจั่นของเล่นจักจั่นของเล่น 
สาวน้อยกายกรรม และ
เครื่องร่อนของเล่น 

1.  จักจั่นของเล่น เป็นของเล่นที่ทำ
ให้เกิดเสียงเลียนเสียงจักจั่นโดยการ
ทำให้เกิดการเสียดสีระหว่างเส้น
เชือกกับยางสนที่ติดอยู่กับไม้ แล้วทำ
ให้เกิดการสั่นสะเทือนผ่านเส้นเชือก
ไปยังท่อซึ่งทำหน้าที่ขยายเสียง 
2.  สาวน้อยนักกายกรรมเป็นของ
เล่นที่แสดงการทรงตัวของตุ๊กตาหรือ
หุ่นบนพื้นที่แคบ ๆ โดยใช้หลักของ
จุดศูนย์ถ่วงของสาวน้อยนัก
กายกรรมตกผ่านฐานของสาวน้อย
นักกายกรรม 
3.  เครื่องร่อนของเล่นเป็นของเล่นที่
ใช้หลักการแรงยกของอากาศที่
กระทำต่อปีกเครื่องร่อนได้รับแรงส่ง
ให้เคลื่อนท่ีไปเท่ากันทำให้เกิดความ
ดันอากาศท่ีต่างกัน เกิดแรงยกของ
อากาศกระทำกับปีกเครื่องร่อนด่าน
ล่าง มีผลทำให้เครื่องร่อนลอยอยู่ใน
อากาศได้ในอากาศ มวลอากาศท่ีไหล
ผ่านปีกเครื่องร่อนด้านบนและ
ด้านล่างมีความเร็วไม่ 

10 12 

 
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 
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2 เครื่องกล
อย่างง่าย
และการ
ประยุกต์ใช้
งานในของ
เล่น 

1.  ระบุเครื่องกลอย่างง่าย
และบรรยายการทำงาน
ของเครื่องกลอย่างง่าย
ดังกล่าว ในของเล่นที่
กำหนดให้ 
2.  สังเกตและอธิบายการ
ทำงานของรอก คาน เฟือง 
ล้อและเพลา สายพาน ลูก
เบี้ยว และเพลาข้อเหวี่ยง
ในของเล่น 
3.  ระบุเครื่องกลอย่างง่าย
และบรรยายการทำงาน
ของเครื่องกลอย่างง่าย 
ดังกล่าวที่ประกอบอยู่ใน
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างง่าย 

1.   แรกกับเครื่องกล แรงเป็นปริมาณที่
กระทำต่อวัตถุและทำให้วัตถุเปลี่ยนจาก
สภาพเดินไป เช่นแรงดึง แรงผลัก แรงยก 
โดยแรงนี้อาจสัมผัสกับวัตถุหรือไม่สัมผัสกับ
วัตถุก็ได้ หากมีแรงกระทำกับวัตถุใด ๆ  ถ้า
วัตถุนั้นมีรูปร่าง หรือรูปทรงต่าง ๆ จะต้อง
พิจารณาจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้นด้วย
หากแรงท่ี กระทำมีทิศทางผ่าน จุด
ศูนย์กลางมวลและมีปริมาณมากพอจนชนะ
แรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ของวัตถุจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทาง
ของแรงนั้น แต่ถ้าหากแรงกระทำไม่ผ่านจุด
ศูนย์กลางมวล แรงนี้อาจทำให้วัตถุ 
2.   ล้อและเพลา เป็นอุปกรณ์ท่ีทำงาน
ร่วมกัน สามารถนำมาใช้ยกของหนักขึ้นที่สูง
ได้ ล้อและเพลามักเป็นอุปกรณ์ท่ีทำงาน
ร่วมกันเสมอ หากนำล้อและเพลามาใช้งาน
อย่างเป็นระบบจะช่วยผ่อนแรงได้ 
3.  รอกเป็นอุปกรณ์ท่ีหนุนได้รอบตัว 
สามารถใช้ผ่อนแรง และอำนวยความ
สะดวกในการยกของได้นอกจากนี้หากนำ
รอกมาต่อเป็นระบบจะสามารถผ่อนแรงได้
อีกด้วย  คานเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยส่งผ่านแรง
ไปยังจุดต่าง ๆ การนำคานมาใช้ทำได้หลาก
ลักษณะ บางลักษณะยังช่วยผ่อนแรงได้อีก
ด้วย  เฟืองเป็นอุปกรณ์ท่ีส่งผ่านแรงเรา
สามารถนำเฟืองมาใช้ในการทดแรงเปลี่ยน
ความเร็ว และเปลี่ยนทิศทางการหมุดได้ 

16 13 

 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

(ต่อ)  3.  ระบุเครื่องกลอย่างง่าย
และบรรยายการทำงาน

4.  สายพานและโซ่ ใช้ในการส่งผ่านแรง
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยสายพาน
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ของเครื่องกลอย่างง่าย 
ดังกล่าวที่ประกอบอยู่ใน
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างง่าย 

จะนำมาใช้ร่วมกับรอกหรือพูลเลย์ ส่วนโซ่
จะนำมาใช้ร่วมกับเฟืองโซ่ ระบบที่นำ
สายพานหรือโซ่มาใช้นอกจากจะช่วยใน
การส่งผ่านแรงแล้ว ยังออกแบบให้ผ่อน
แรง ลดความเร็วหรือเพ่ิมความเร็วรอบ
การหมุนของอุปกรณ์ปลายทางได้อีกด้วย
ระบบที่ไม่สะดวกในการนำเฟืองมาใช้ 
สามารถนำสายพานหรือโซ่มาใช้ในการ
ส่งผ่านแรง หรือทดแรงได้ 
5.  ลูกเบี้ยวและเพลาข้อเหวี่ยงเป็น
เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเคลื่อนที่หรือไหว
แบบซ้ำ ๆ ที่ไม่เป็นแนวตรงหรือวงกลม 
หรือต้องการให้เคลื่อนที่ในลักษณะที่
ต้องการ ลูกเบี้ยวเป็นเครื่องกลอย่างง่ายที่
ยึดกับเพลาหมุน มีรูปแบบที่จะให้วัตถุ
เคลื่อนไหวตามต้องการ เช่น ลูกเบี้ยวรูป
ไข่เพลาข้อเหวี่ยงเป็นเครื่องกลอย่างง่ายที่
ใช้กำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุ
ได้ โดยกำหนดที่รูปร่างของข้อเหวี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 

 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

3. ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่าย และ
การ

1.  บอกความหมายและวัด
กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์
ที่ใช้ในของเล่นได้ 

1.  บอกความหมายและวัด
กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ที่
ใช้ในของเล่นได้ 

16 14 
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ประยุกต์ใช้
งานในของ
เล่น 

2.  เลือกแบตเตอรี่ ความต่าง
ศักย์และกระแสไฟฟ้าสำหรับ
แต่ละวงจรที่ใช้ในของเล่นได้
อย่างเหมาะสม 
3.  สังเกตและอธิบายการ
ทำงานและเลือกใช้งาน หลอด
แอลอีดี ตัวต้านทานในของเล่น 
4.  .ต่อวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายด้วยตัว
ต้านทานหลอดแอลอีดีได้ 
5.  ตั้งคำถามเพ่ือหาคำอธิบาย
การทำงานของของเล่นที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ 
6. วางแผน ออกแบบและ
แก้ปัญหาการผลิตของเล่นอย่าง
ง่ายที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 

2.  เลือกแบตเตอรี่ ความต่างศักย์
และกระแสไฟฟ้าสำหรับแต่ละ
วงจรที่ใช้ในของเล่นได้อย่าง
เหมาะสม 
3.  สังเกตและอธิบายการทำงาน
และเลือกใช้งาน หลอดแอลอีดี 
ตัวต้านทานในของเล่น 
4.  ต่อวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่ายด้วยตัวต้านทานหลอด
แอลอีดีได้ 
5.  ตั้งคำถามเพ่ือหาคำอธิบาย
การทำงานของของเล่นที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ 
6.  วางแผน ออกแบบและ
แก้ปัญหาการผลิตของเล่นอย่าง
ง่ายที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 

4 สิ่งแระดิษฐ์
ของเล่นอย่าง
ง่าย 

1. ออกแบบและประดิษฐ์หรือ
พัฒนาของเล่น โอยใช้หลักการ
เครื่องกลอย่างง่าย หรือไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อย่าง่ายได้อย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน 

1.   เครื่องบินพลังยางกิจกรรม
เครื่องร่อน เมื่อนำหลักการทางวิ
ยาศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นมาพัฒนา
โดยเปลี่ยนแหล่งพลังงานที่ใช้ใน
การร่อน จากการออกแรงพุ่ง
เครือ่งร่อน มาเป็นแรงหมุนของ
ใบพัดซึ่งมีพลังงาน เรียกว่า
เครื่องบินพลังยาง 
2.  สนุกกับรถเครน 

12 11 

 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

(ต่อ)   ไฟฟ้าของเล่นเครนของ
เล่น เมื่อนำหลักการ
ทางวิยาศาสตร์มา
พัฒนาเพิ่มเติม
ตัวอย่างเช่น นำ
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หลักการทำงานของ
มอเตอร์ไฟฟ้า เฟือง 
รอกจะได้ของเล่นชิ้น
ใหม่ที่ซับซ้อนขึ้น 
เรียกว่า รถเครนไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นการนำความรู้
ด้านเครื่องเครื่องกล
อย่างง่ายและไฟฟ้ามา
ทำงานร่วมกัน ทำให้
เพ่ิมประสิทธิภาพของ
เของล่น ทำให้เล่นได้
สนุกและท้าทายมาก
ขึ้น 

รวม 54 50 
วัดผลประเมินผลกลางภาค   ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1, 2,3 3 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค  ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 4 ,5 3 30 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด 60 100 
 

 

 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว23204 รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2                                    เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................................  
 ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายการกำหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน  การออกแบบการทดลองที่มีการ
ควบคุมตัวแปร  การนำเสนอและจัดกระทำข้อมูล  การแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป   การ
ออกแบบการทดลองและการดำเนินการทดลองน้ำพุกล่องนม  กระดาษยกแก้ว  ใครหนักกว่ากันแช่ในอะไรอยู่
ได้ทน  กายกรรมแก้ว  เติมไม่ล้ม  ใครจมเร็วกว่ากัน  เป่ากบ  ปูนแดงสู้ยุง  ตัดอย่างไรให้อยู่ทน โครง งาน
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วิทยาศาสตร์วิเคราะห์ การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง  การวิเคราะห์โครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทการสำรวจ  การวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  การวิเคราะห์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  
การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย   
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าในในกระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ 

2. กำหนดปัญหาจากสถานการณ์ได้ 

3. ตั้งสมสมติฐานและกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ได้ 

4. วิเคราะห์ข้อมูล  และนำเสนอผลการวิเคราะห์ได้ 

5. สรุปผลการทดลองได้ 

6. ออกแบบการทดลองจากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้ 

7. ดำเนินการทดลอง  ตามการออกแบบการทดลองที่ออกแบบไว้ได้ 

8. สามารถอธิบายความแตกต่างของการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆได้ 

9. วิเคราะห์การออกแบบการทดลองของโครงงานจากบทคัดย่อได้ 
 
รวมทั้งหมด  9   ผลการเรียนรู้ 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว23204 รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2                                    เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 กระบวนการทำงาน
ของนักวิทยาศาสตร์ 

- มีความรู้ความเข้าในใน
กระบวนการทำงานของ
นักวิทยาศาสตร์ 

- การกำหนดปัญหา
และตั้งสมมติฐาน 

12 10 
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- กำหนดปัญหาจาก
สถานการณ์ได้ 
- ตั้งสมสมติฐานและ
กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ได้ 
- วิเคราะห์ข้อมูล  และ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ได้ 
- สรุปผลการทดลองได้ 

- การออกแบบการ
ทดลองที่มีการ
ควบคุมตัวแปร 
- การนำเสนอและ
จัดกระทำข้อมูล 
- การแปล
ความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุป 

2 การออกแบบการ
ทดลอง 
และการดำเนิน 
การทดลอง 

- ออกแบบการทดลองจาก
สถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ 
- ดำเนินการทดลอง  ตาม
การออกแบบการทดลองที่
ออกแบบไว้ได้ 
 

-  น้ำพุกล่องนม 
-  กระดาษยกแก้ว 
-  ใครหนักกว่ากัน 
-  แช่ในอะไรอยู่ได้
ทน 
-  กายกรรมแก้ว 
-  เติมไม่ล้ม 
-  ใครจมเร็วกว่ากัน 
-  เป่ากบ 
-  ปูนแดงสู้ยุง 
-  ตัดอย่างไรให้อยู่
ทน 

24 25 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

3 การวิเคราะห์
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

- สามารถอธิบายความ
แตกต่างของการจัดทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทต่าง ๆ ได้ 
- วิเคราะห์การออกแบบ
การทดลองของโครงงาน
จากบทคัดย่อได้ 
 

-  การวิเคราะห์
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทการทดลอง 
-  การวิเคราะห์
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทการสำรวจ 

18 15 
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-  การวิเคราะห์
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
-  การวิเคราะห์
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภททฤษฎี 

รวม 54 50 
วัดผลประเมินผลกลางภาค  ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 3 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค  ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 6, 7, 8, 9 3 30 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด 60 100 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
ที่  72 / 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
..........................................................................................................  

   เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการกระจายอำนาจใน          
การบริหารจัดการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึง
แต่งตั้งและมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
 

1.  อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
  1.1 นางสาวปรียวัลย์   สูงสันเขตต์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.2 นางสาวนัยนา   พงษ์ก่อสร้าง  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.3 นายถวัลย์    จันทร์ต้น  กรรมการ 
 1.4 นางแพรวพัฒน์   เหมือนสุวรรณ์  กรรมการ 
 1.5  นางสาวณัฏฐนิชา  ขำปาน   กรรมการ 
 1.6 ว่าที่ ร.ต.ณัฏฐนันท์  พูนธนโชคก์  กรรมการ 
 1.7 นางสาวนิตยา  โพธิ์ศิริ   กรรมการและเลขานุการ 

2.  อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
 2.1 นายเกริกพล   มะลิตัน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2 นางสาวนิติกรณ์  มาลา   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.3 นางกฤษณา   มาเลิศ   กรรมการ 
 2.4 นายสุรชัย    เดชอุ้ม   กรรมการ 
 2.5 นายสมศักดิ์   เกตุมี   กรรมการ   
 2.6 นางวริศรา    จำปาหวาย  กรรมการ   
 2.7 นายทองคูณ   เพ้ียมูล   กรรมการ 
 2.8 นางสาวรัชฎาภรณ์  สิทธิกา   กรรมการ 
 2.9 นางสาววรรณนิสา  จันทราศรี   กรรมการและเลขานุการ 
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3.  อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 

 3.1 นางสาวอัจฉรานันท์  เทียนทองดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.2 นางลำเพย    พุ้มห้วยรอบ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.3 นายมานัด    คำดำ   กรรมการ   
 3.4 นายมานิตย์   อินทร์สว่าง  กรรมการ   
 3.5 นางวัสสา    ประวะเสนัง  กรรมการ 
 3.6 นางสุภาภรณ์   เกตุมี   กรรมการ 
 3.7 นายกิติชัย    ธนะทิพากร  กรรมการ 
 3.8 นางสาวปฐมา  ใจแสน   กรรมการ 
 3.9 นายวิสุทธิ์    วงศ์วิลาศ  กรรมการ 
 3.10 นางสาวลภัสรดา   วงษ์จ่อน   กรรมการและเลขานุการ 
4.  อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
 4.1 นายธันวา    ม่วงเลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4.2 นางปิยะพร    แสนซื่อ   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4.3 นางศิวพร    สุภาพพูล  กรรมการ 
 4.4 นายวิเชียร     แสนซื่อ   กรรมการ 
 4.5 นายจักรพงษ์   พิมพาพัฒนโยธิน  กรรมการ 
 4.6 นางสาววราภรณ์  ถาวร   กรรมการ 

4.7 นางสาวป้างรีรัตน์ แซ่ม้า   กรรมการ 
 4.8 นางสาวกัญญาพัชร  เสียงสุขสันติ  กรรมการ 

4.9 นางสาวชรินรัตน์   คันทะสินธ์  กรรมการและเลขานุการ 
5.  อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
 5.1 นายจักรภัทร   พูลเขตกิจ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5.2 นางปภัสนันท์   พึงยา   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5.3 นายดนุภาพ   บัวนาเมือง  กรรมการ 
 5.4 นายสุนทร    คงสิริ   กรรมการและเลขานุการ   
6.  อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
   6.1 นายอุเทน   พิลึก   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   6.2 นางจุฬารัตน์   ผ่องจิต   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   6.3 ว่าที่ พ.ต.อนนท์   ดุลยสุริเยนทร์  กรรมการ 
   6.4 นายโยคริน  ทองคุ้ม   กรรมการ 
   6.5 นายพัฒน์พิสุทธิ์   ตาแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
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7.  อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ประกอบด้วย 

   7.1 นางสาวกัญณภัทร  ดังโนนทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   7.2 นางคนึงนิจ             ชัยม ี   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   7.3 นางนรินทร์    มิตรสินพันธุ์  กรรมการ 
   7.4 นางสาวปาริชาด   พันทอง   กรรมการ 
   7.5 นายรัฐศักดิ์  ผ่องจิต   กรรมการ  
 7.6 นายณัฐกร   กลิ่นมิ่ง   กรรมการ 
 7.7 นางสาวภัคดิ์ชามน   จันทร์สุข  กรรมการและเลขานุการ  
 

8.  อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
 8.1 นางสาวนภาพร   อนุสรณ์ประดิษฐ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 8.2 นางสาวภัทรมนัส   เหล่าทรัพย์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 8.3 นายมานพ    นาคชาตรี  กรรมการ 
 8.4 นางอรรจน์ชญาณ์   ชัยเจริญวงษ์  กรรมการ 
 8.5 นางเพ็ญนภา   คำดำ   กรรมการ 
 8.6 นางสาวจารุวรรณ  ทองคำ   กรรมการ 
 8.7 นางสาวนันทนัช เอกภูธร   กรรมการ 
 8.8 นางสาววาสิฏฐี   โควาบุญพิทักษ์  กรรมการ 
 8.9 นางสาวธัญญลักษณ์   แมตสี่   กรรมการ 
 8.10 นางสาวทัศนีย์   ตาทิพย์   กรรมการและเลขานุการ 

9.  อนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
 9.1 นายสมศักดิ์   เกตุมี   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 9.2 นางสุภาภรณ์   เกตุมี   กรรมการ 
 9.3 นายมานิตย์   อินทร์สว่าง  กรรมการ 
 9.4 นายจักรพงษ์   พิมพาพัฒนาโยธิน กรรมการ 
 9.5 นายธันวา     ม่วงเลี้ยง  กรรมการ 
 9.6 นางกาญจนา  พันธุรักษ์  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
1. กำหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มวิชาในสาระการ 

เรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.  ดำเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีสุด การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้รายวิชาต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน 
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3.  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้ผู้สอนสามารถปรับใช้ตามความ 
เหมาะสมและให้การสอนนำไปสู่การเรียนรู้มากที่สุด 

4.  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด 

5.  กำหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และกำกับ ติดตามการดำเนินการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนด 

6.  วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
7.  ดำเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดและ 

ประเมินผล 

8.  นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

9.  รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการเรียนรู้      
ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในภาคเรียนที่ผ่านมา และวางแผน
พัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป 

10.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และผลการบริหารหลักสูตรของ
กลุ่มวิชาโดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

11.  กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมแนวทางการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางที่กำหนดไว้ 
 12.  พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี/ราย
ภาค และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 13.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้มีการประชุมอนุคณะกรรมการ อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง การดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่คณะอนุกรรมการ
กำหนดโดยให้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะอนุกรรมการที่มีอยู่ 
 

  สั่ง ณ วันที่  25  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565      
       

              
               ลงชื่อ        

                                                        
               (นายนิมิตร  ปานช้าง)         

                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทราย 
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หลักสตูรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น โรงเรยีนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 

คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
 นายนิมิตร          ปานช้าง   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 นางกิติภา      โสทะ   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 นายสมศักดิ์        เกตุมี   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
คณะทำงาน 
 นางสาวภัทรมนัส  เหล่าทรัพย์  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 นางสาววาสิฏฐี  โควาบุญพิทักษ ์ เจ้าหน้าที่ 
 นางสาวนันทนัช เอกภูธร  เจ้าหน้าที่ 
 นางสาวธัญญลักษณ์ แมตสี ่   เจ้าหน้าที่ 
 นางสาววราภรณ์ ถาวร   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
 
เรียบเรียงและจัดรูปเล่ม 
 นางสาวภัทรมนัส  เหล่าทรัพย์  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 นางสาววาสิฏฐี  โควาบุญพิทักษ ์ เจ้าหน้าที่ 
 นางสาวนันทนัช เอกภูธร  เจ้าหน้าที่ 
 นางสาวธัญญลักษณ์ แมตสี ่   เจ้าหน้าที่ 
 นางสาววราภรณ์ ถาวร   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
 

 


