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ความนำ 

  ด้วยปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับ
หลักสูตรและแนวการจัดการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมพลเมืองในอนาคตของชาติสำหรับการ
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ 21 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้
เรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ ทั ้งด้านความรู ้ในเนื ้อหาและกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการต่าง ๆ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  มีการลงมือปฏิบัติอย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของ
ผู้เรียน โดยกำหนดสาระสำคัญ แบ่งเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 รายวิชาพื้นฐาน 

  ◇ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science)  เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม  
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต  การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การดำรงชีวิตของพืช  พันธุกรรม        
ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

  ◇ วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร                        
การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น 

  ◇ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (Earth and Space Science) เรียนรู้เกี่ยวกับ โลกและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ข้อมูลทางธรณีวิทยา และการนำไปใช้ประโยชน์ การถ่าย
โอนพลังงานความร้อนของโลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะลมฟ้าอากาศ และการดำรงชีวิตของมนุษย์
โลกในเอกภพ และดาราศาสตร์กับมนุษย์  

  ◇ เทคโนโลยี (Technology)  
  • การออกแบบและเทคโนโลยี (Designing and Technology) เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือ
ดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  • วิทยากรคำนวณ (Computing Science)เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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รายวิชาเพิ่มเติม 

  ◇ ชีววิทยา (Biology)  เรียนรู้เกี่ยวกับ การศึกษาชีววิทยา  สารเคมีในสิ่งมีชีวิต  เซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต  พันธุกรรมและการถ่ายทอด  วิวัฒนาการ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  โครงสร้างและ
การทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืชดอก  ระบบและการทำงานในอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ และ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม    

  ◇ เคมี (Chemistry)  เรียนรู้เกี่ยวกับปริมาณสารองค์ประกอบและสมบัติของสาร           
การเปลี่ยนแปลงของสาร  ทักษะและการแก้ปัญหาทางเคมี    

  ◇ ฟิสิกส์ (Physics)  เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการค้นพบทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ 
และพลังงาน     

  ◇ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (Earth Astronomy and Space)  เรียนรู้เกี่ยวกับเอกภพ 
 กาแลกซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้พื้นฐาน 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร                  
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที ่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน  ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง 
แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ  กาแล็กซี  
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเรียนรู ้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
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คุณภาพผู้เรียน 
 นักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เมื่อจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีคุณภาพดังนี้ 
1. เข้าใจการการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพของมนุษย์ ภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายของมนุษย์และความผิดปกติของระบบภูมิคุ ้มกัน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม                    
การเปลี่ยนแปลงทาง พันธุกรรม วิวัฒนาการที่ทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ความสำคัญ
และผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

2. เข้าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบ
นิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3. เข้าใจชนิดของอนุภาคสำคัญที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม สมบัติบางประการของธาตุ 
การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและสมบัติต่างๆ ของสารที่มี
ความสัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยว พันธะเคมี โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการเขียนสมการเคมี 

4. เข้าใจปริมาณท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวลและความเร่ง ผลของความเร่ง
ที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็ก
และกระแสไฟฟ้า และแรงภายในนิวเคลียส 

5. เข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน  การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น การได้
ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง สีกับการมองเห็นสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและประโยชน์ของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

6. เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่
สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุและกระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ 
ผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

7. เข้าใจผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส ที่มีต่อการหมุนเวียน
ของ อากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ของการ
หมุนเวียนของอากาศและการหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร และผลต่อลักษณะลมฟ้า
อากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และแน ว
ปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมทั้งการแปลความหมาย
สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศ และข้อมูลสารสนเทศ 
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8. เข้าใจการกำเนิดและการเปลี ่ยนแปลงพลังงาน  สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ หลักฐานที่
สนับสนุน ทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก 
กระบวนการเกิดและการสร้างพลังงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์
ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัม
ของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบ
สุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต การเกิดลม
สุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีต่อโลก รวมทั้งการสำรวจอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

9. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรเพ่ือออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงาน
สำหรับแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยใน
การออกแบบและนำเสนอผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 

10.ใช้ความรู ้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื ่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร                      
เพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่างๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้
ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรมและใช้
อย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม 

11.ระบุปัญหา ตั้งคำถามที่จะสำรวจตรวจสอบ โดยมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 
สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั ้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบ
สมมติฐานที่เป็นไปได ้

12.ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้
เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูง ที่สามารถสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุม และ
เชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบเพื่อนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ 
ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการสำรวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
และบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 

13.วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปเพื ่อตรวจสอบกับ  
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบ จัดกระทำข้อมูลและนำเสนอ
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ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน 
จัดแสดงหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจโดยมีหลักฐานอ้างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ 

14.แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ 

15.แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคำตอบ หรือแก้ปัญหาได้ ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการ
พัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

16.เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

17.ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิ ต และการประกอบอาชีพ 
แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผล  มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ 

18.แสดงความซาบซึ ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี ่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
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วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
  ว ิทยาศาสตร ์ เพ ิ ่มเต ิมจ ัดทำข ึ ้นสำหร ับผ ู ้ เร ียนในระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ที ่จำเป็นต้องเรียนเนื ้อหาในสาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และโลก  
ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญและเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน
ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์สัตว
แพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ โดยมีผลการเรียนรู้ที่
ครอบคลุมด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21รวมทั้งจิต
วิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมี วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนี้ ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหาที่ทัดเทียม
กับนานาชาติ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา รวมทั้งเชื ่อมโยงความรู้สู ่การนำ  
ไปใช้ในชีวิตจริง 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สาระสำคัญ ดังนี้ 

✧ ชีววิทยา เรียนรู้เกี่ยวกับ การศึกษาชีววิทยา สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต เซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและการถ่ายทอด วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพโครงสร้างและการ
ทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืชดอก ระบบและการทำงานในอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ และ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

✧ เคมี เรียนรู้เกี่ยวกับ ปริมาณสาร องค์ประกอบและสมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร ทักษะ
และการแก้ปัญหาทางเคมี 

✧ ฟิสกิส์ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติและการค้นพบทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่และพลังงาน 

ผู้เรียนที่เรียนครบทุกผลการเรียนรู้ มีคุณภาพดังนี้ 

❖ เข้าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สารที่เป็นองค์ประกอบของ
สิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ การใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์                    
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 

❖ เข้าใจหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดยีนบนออโตโซมและ
โครโมโซมเพศ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การจำลองดีเอ็นเอกระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีน การเกิดมิวเทชันในสิ่งมีชีวิต หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
เงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กำเนิดของสิ่งมีชีวิต ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย โพรทิสต์ พืช ฟังไจ และ
สัตว์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่และวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ 
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❖ เข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบของพืชทั้งราก ลำต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำ 
การลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร การลำเลียงอาหาร การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช กระบวนการสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด บทบาทของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชและการประยุกต์ใช้ และการตอบสนองของพืช 

❖ เข้าใจกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการต่าง ๆ ของสัตว์
และมนุษย์ ได้แก่ การย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนแก๊ส การเคลื่อนที่ การกำจัดของเสียออกจาก
ร่างกายของสิ่งมีชีวิต ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ การทำงานของระบบ
ประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโต ฮอร์โมนและพฤติกรรม
ของสัตว์ 

❖ เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลายของ 
ไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรมนุษย์ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

❖ เข้าใจการศึกษาโครงสร้างอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติ
บางประการของธาตุและการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของสารที่มีความสัมพันธ์กับ
พันธะเคมี กฎต่าง ๆ ของแก๊ส และสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ และ
ประเภทและสมบัติของพอลิเมอร์ 

❖ เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี การคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมีและ
ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมี ทฤษฎีกรด-เบส สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบสสารละลายบัฟเฟอร์ 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ และเซลล์เคมีไฟฟ้า 

❖ เข้าใจข้อปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือในการทำปฏิบัติการ หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วยวัดด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย  
การคำนวณเกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล และมวลสูตร ความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาคมวล 
และปริมาตรของแก๊สที่ STP การคำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร ความเข้มข้นของ
สารละลาย การเตรียมสารละลาย และการบูรณาการความรู้และทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาทางเคมี 
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❖ เข้าใจธรรมชาติของฟิสิกส์ กระบวนการวัด ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ในแนวตรง แรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน กฎความโน้มถ่วงสากล
สนามโน้มถ่วง งาน กฎการอนุรักษ์พลังงานกล สมดุลกลของวัตถุ เครื่องกลอย่างง่ายโมเมนตัมและ            
การดล กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การชน และการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง 

❖ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบคลื่น ปรากฏการณ์คลื่น การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการ
แทรกสอด หลักการของฮอยเกนส์ การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง                
ความเข้มเสียงและระดับเสียง การได้ยิน ภาพที่เกิดจากกระจกเงาและเลนส์ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับแสงและการมองเห็นแสงสี 

❖ เข้าใจสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทานและกฎของ
โอห์ม พลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน
สนามแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกับกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 
ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

❖ เข้าใจผลของความร้อนต่อสสาร สภาพยืดหยุ่น ความดันในของไหล แรงพยุงของไหลอุดมคติ 
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส แนวคิดควอนตัมของพลังงาน ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 
ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีกัมมันตภาพ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
พลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงานแรงภายในนิวเคลียส และการค้นคว้าวิจัย
ด้านฟิสิกส์อนุภาค 

❖ เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่
สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างแบบต่าง ๆ หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบใน
ปัจจุบันและการลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต สาเหตุ กระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด สึนามิ ผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยสมบัติและการจำแนก
ชนิดของแร่ กระบวนการเกิดและการจำแนกชนิดหิน กระบวนการเกิดและการสำรวจแหล่งปิโตรเลียม
และถ่านหิน การแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา และการนำข้อมูลทาง
ธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์ 

❖ เข้าใจปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการรับและปลดปล่อยพลังงานจากดวงอาทิตย์ 
กระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก ผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ
แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลางและแรงเสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศการหมุนเวียนของ
อากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศปัจจัยที่ทำให้เกิดการแบ่งชั้นน้ำและการหมุนเวียนของ
น้ำในมหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร และผลของการหมุนเวียนของน้ำใน
มหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพ
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อากาศและการเกิดเมฆ การเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เก่ียวข้อง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้า
อากาศ และการพยากรณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้น จากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศ 

❖ เข้าใจการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพ 
หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทาง
ช้างเผือก กระบวนการเกิดดาวฤกษ์ และการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่อง
สว่างของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ความสัมพันธ์
ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัล
แลกซ์ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์กระบวนการเกิดระบบสุริยะ 
การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิต การโคจรของดาว
เคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฎความโน้มถ่วงของนิวตันโครงสร้างของดวงอาทิตย์ 
การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีต่อโลก การระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์
สูตร เส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ เวลาสุริยคติ และการเปรียบเทียบเวลาของ
แต่ละเขตเวลาบนโลก การสำรวจอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

❖ ระบุปัญหา ตั้งคำถามที่จะสำรวจตรวจสอบ โดยมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ 
สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบ
สมมติฐานที่เป็นไปได้ 

❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดง
ให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงที่สามารถสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและ
เชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ เพื่อนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ 
ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสมมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการสำรวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
และบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 

❖ วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปเพ่ือตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบ จัดกระทำข้อมูลและนำเสนอ
ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้ จากผลการสำรวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน 
จัดแสดงหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยมีหลักฐานอ้างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ 

❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
เครื่องมือ และวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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❖ แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคำตอบ หรือแก้ปัญหาได้ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ 
เกี่ยวกับผลของการพัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

❖ เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

❖ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตาม
ความสนใจ 

❖ แสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของท้องถ
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โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4นก.) 160 (4นก.) 160 (4นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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 (3นก.) 
 

320 (8 นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 (6นก.) 
 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS) 120 120 120 360 
รายวิชา/กิจกรรมที่ 
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละ 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  1,600 ช่ัวโมง 

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง 
 

รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2 นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม     
ฟิสิกส์   120 (3นก.) 160 (4นก.) 120 (3นก.) 400 (10 นก.) 
เคมี  120 (3นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 340 (8.5 นก.) 
ชีววิทยา  120 (3นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 340 (8.5 นก.) 
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 360 (12 นก.) 
คอมพิวเตอร์ 20 (0.5 นก) 80 (2 นก) - 100 (2.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ (จีน) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1นก) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2นก) 240 (6 นก.) 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2 นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 820 (20.5 นก.) 840 (21 นก.) 680 (17 นก.) 2,340 (58.5 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
   - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,500 1,520 1,320 4,340 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
          โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

         ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วย
กิต) 

(ชม./หน่วยกิต) 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการคำนวณ  
และออกแบบ 1 

20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 

ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พุทธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พุทธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ค31205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1  80/2.0 ค31205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 80/2.0 
ว31201 ฟิสิกส์ 1  60/1.5 ว31202 ฟิสิกส์ 2 60/1.5 
ว31221 เคมี 1 60/1.5 ว31222 เคมี 2 60/1.5 
ว31241 ชีววิทยา 1 60/1.5 ว31242 ชีววิทยา 2 60/1.5 
ว31261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 40/1.0 ว31262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

2 
40/1.0 

  ว31281 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 40/1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 40/1.0 
จ31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 20/0.5 จ31202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 20/0.5 
I30201 IS1 การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ 
(Research and knowledge Formation) 

40/1.0 I30202 IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ 
(Communication  and Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 400/10 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 420/10.5 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
  - ชุมนุม/นศท 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ   
 สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
  - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
  - I30903 IS3 การนำความรู้  
    ไปใช้บริการสังคม (Social      
    Service Activity)  

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 735 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 765 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน3 40/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานช่างและการอาชีพ 20/0.5 ว32103 วิทยาการคำนวณ   

             และออกแบบ 2  
20/0.5 

ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 20/0.5 ส32105 ประวัติศาสตร์สากล 2 20/0.5 
ส32103 พุทธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พุทธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมเวลาพื้นฐาน 280/7.0 รวมเวลาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ค32205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 80/2.0 ค32206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 80/2.0 
ว32201 ฟิสิกส์ 3 80/2.0 ว32202  ฟิสิกส์ 4 80/2.0 
ว32221 เคมี 3 60/1.5 ว32222 เคมี 4 60/1.5 
ว32241 ชีววิทยา 3 60/1.5 ว32242 ชีววิทยา 4 60/1.5 
ว32261 โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ 3 40/1.0 ว32262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 4 40/1.0 
ว32281 การผลิตนวัตกรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลิตนวัตกรรม 2 40/1.0 
อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 40/1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 40/1.0 
จ32201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 20/0.5 จ32202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 20/0.5 
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 420/10.5 รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 420/10.5 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
     - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
   - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2567 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./
หน่วยกิต) 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการคำนวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พุทธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พุทธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ค33205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5 80/2.0 ค33206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6  80/2.0 
ว33201 ฟิสิกส์ 5 60/1.5 ว33202 ฟิสิกส์ 6 60/1.5 
ว33221 เคมี 5 60/1.5 ว33222 เคมี 6 40/1.0 
ว33241 ชีววิทยา 5 60/1.5 ว33242 ชีววิทยา 6 40/1.0 
ว33261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 5 40/1.0 ว32262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 6 40/1.0 
อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 40/1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 40/1.0 
จ33201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 20/0.5 จ33202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 20/0.5 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 360/9 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม     
ภาษาไทย 160 ( 4 นก.) 160 ( 4 นก.) 160 ( 4 นก.) 480 (12 นก.) 
คอมพิวเตอร์ 100 ( 2.5 นก.) 160 ( 4 นก.) 40 ( 1 นก.) 300 (7.5 นก.) 
พลศึกษา 40 (1 นก.) 40 ( 1 นก.) 80 ( 2 นก.) 160 (4 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 240 (6 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 240 ( 6 นก.) 240 ( 6 นก.) 240 ( 6 นก.) 720 (18นก.) 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2 นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 700 (17.5 นก.) 680 (17 นก.) 600 (15 นก.) 1,980 (49.5 นก.) 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 1,360 1,240 3,980 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/
ชม.) 

วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 1 20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 
ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พุทธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พุทธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
วิชารายเพิ่มเติม (หน่วยกิต/

ชม.) 
วิชารายเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ท31203 วรรณคดีมรดก 80/2.0 ท31202 การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก 80/2.0 
อ31201 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเบื้องต้น1 40/1.0 อ31202 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเบื้องต้น2 40/1.0 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 40/1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 40/1.0 
อ31205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 40/1.0 อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 40/1.0 
  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิต ิ 40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก  40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเล่ย์บอล 20/0.5 
จ31203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 1 40/1.0 จ31204 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 2 40/1.0 
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (Research and 
knowledge Formation) 

40/1.0 
I30202 IS2 การสื่อสารและ 
การนำเสนอ (Communication 
and Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 360/9 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
- I20903 IS3 การนำความรู้ไปใช้   
  บริการสังคม(Social Service    
  Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 675 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 705 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) วิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 40/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานช่างและการอาชีพ 20/0.5 ว32103 วิทยาการคำนวณ และ

ออกแบบ 2  
20/0.5 

ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 20/0.5 ส32105 ประวัติศาสตร์สากล 2 20/0.5 
ส32103 พุทธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พุทธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ท32203 คีตวรรณกรรม 80/2.0 ท32204 ประวัติวรรณคดี 80/2.0 
อ32201 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเบื้องต้น 3 40/1.0 อ32202 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเบื้องต้น 

4 
40/1.0 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 40/1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 40/1.0 
อ32205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3 

40/1.0 อ32206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร4 

40/1.0 

ว32281 การผลิตนวัตกรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลิตนวัตกรรม 2 40/1.0 
ว32282 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 เซปักตระกร้อ 20/0.5 
จ32203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 3 40/1.0 จ32204 ภาษาและวัฒนธรรม 4 40/1.0 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901 แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการคำนวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พุทธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พุทธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
วิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) วิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ท33201 หลักภาษาไทย 80/2.0 ท33203 การแต่งคำประพันธ์ 80/2.0 
อ33201 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษ
เบื้องต้น 5 

40/1.0 อ33202 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเบื้องต้น 6 40/1.0 

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 40/1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 40/1.0 
อ33205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
5 

40/1.0 อ33206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 40/1.0 

ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพิวเตอร์  40/1.0 
จ33203 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 5 40/1.0 จ33204 ภาษาจีนและวัฒนธรรม 6 40/1.0 
พ33203 ฟุตซอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33205 เพศวิถี 1 20/0.5 พ33206 เพศวิถี 2 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 280/7 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909 แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  60 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

60 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-สังคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 3 ปี 

ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม     
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คอมพิวเตอร์ 100 (2.5นก.) 160 (4 นก.) 40 (1 นก.) 340 (7.5 นก.) 
พละ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 160 (4 นก.) 
สังคมศึกษา 
 

360 (9 นก.) 360 (9 นก.) 440 (11 นก.) 1160 (29 นก.) 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study:IS) 

80 (2นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 660 (15นก.) 640 (16นก.) 640 (16นก.) 1,940 (48.5 นก.) 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-สังคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,340 1,320 1,280 3,940 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการคำนวณ  
             และออกแบบ 1 

20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 

ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พุทธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พุทธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ค31203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1  40/1.0 ค31204 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 40/1.0 
ส31241 นิติศาสตร์เบื้องต้น 1 80/2.0 ส31242 นิติศาสตร์เบื้องต้น 2 80/2.0 
ส31243 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1 60/1.5 ส31244 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 2 60/1.5 
ส31245 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1 40/1.0 ส31246 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2 40/1.0 
  ว31281 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ  40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก 40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเลย์บอล 20/0.5 
I30201 IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (Research and knowledge 
Formation) 

40/1.0 

I30202 IS2  
การสื่อสารและการนำเสนอ  
(Communication and 
Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 - I20903 IS3 การนำความรู้ไปใช้    
   บริการสังคม(Social Service   
   Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 655 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 685 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน3 40/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานช่างและการอาชีพ 20/0.5 ว32103 วิทยาการคำนวณ และออกแบบ 

2  
20/0.5 

ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 20/0.5 ส32105 ประวัติศาสตร์สากล 2 20/0.5 
ส32103 พุทธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พุทธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ค32203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 40/1.0 ค32204 คณิตศาสตร์ทั่วไป 4 40/1.0 
ส32241 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 ส32242 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 80/2.0 
ส32243 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 ส32244 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 60/1.5 
ส32245 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 ส32246 (รายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 40/1.0 
ว32282  การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป 40/1.0 
ว32281 การผลิตนวัตกรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลิตนวัตกรรม 2 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 เซปักตะกร้อ 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

2 
40/1.0 

ว33103 วิทยาการคำนวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พุทธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พุทธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค33203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 5 40/1.0 ค33204 คณิตศาสตร์ทั่วไป  6 40/1.0 
ส33241 (รายวิชากลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ) 

80/2.0 ส33242 (รายวิชากลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ) 

80/2.0 

ส33243 (รายวิชากลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ) 

60/1.5 ส33244 (รายวิชากลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ) 

60/1.5 

ส33245 (รายวิชากลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ) 

40/1.0 ส33246 (รายวิชากลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ) 

40/1.0 

ส33239 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
1 

40/1.0  ส33240 กฎหมายที่ประชาชนควร
รู้ 2  

40/1.0 

ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพิวเตอร์  40/1.0 
พ33203 ฟุตบอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33205 เพศวิถี 1 20/0.5 พ33206 เพศวิถี 2 20/0.5 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 300/7.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 340/8.5 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 

  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน ศิลป์-สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
รวม 3 ปี 

ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 100 (2.5นก.) 300 (7.5 นก.) 

สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 20 (0.5นก.) 60 (1.5นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม     
คณิตศาสตร์  80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คอมพิวเตอร์ 100 (2.5นก.) 160 (4นก.) 40 (1นก.) 300 (7.5 นก.) 
การงานอาชีพ 400 (10นก) 400 (10นก) 320 (8นก) 1120 (28นก) 
พละ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 80 (2นก.) 160 (4 นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent 
Study:IS) 

80 (2นก) - - 80 (2 นก) 

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 780 (19.5 นก.) 760 (19 นก.) 600 (15 นก.) 2,140 (53.5 นก.) 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565-2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      - ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,460 1,440 1,240 4,140 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป-์อาชีพ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/ชม.) 

ท31101 ภาษาไทย 40/1.0 ท31102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 40/1.0 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 40/1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 40/1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 40/1.0 
ว31103 วิทยาการคำนวณ และออกแบบ 1 20/0.5 ง31101 งานเกษตร 20/0.5 
ส31101 สังคมศึกษา1 20/0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2  20/0.5 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 20/0.5 ส31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2 20/0.5 
ส31103 พุทธศาสนา 1 20/0.5 ส31106 พุทธศาสนา 2 20/0.5 
พ31101 สุขศึกษา 1 20/0.5 พ31102 สุขศึกษา 2 20/0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 20/0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 20/0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 40/1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 

ค31203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 40/1.0  ค31204 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 40/1.0 
  ว31281 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 1 20/0.5 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ 40/1.0 ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก 40/1.0 
ง31271 งานก่อสร้าง 1  80/2.0 ง31272 งานก่อสร้าง 2  80/2.0 
ง31281 งานธุรกิจ 1 40/1.0 ง31282 งานธุรกิจ 2 40/1.0 
ง31268 เศรษฐกิจพอเพียง 1 40/1.0 ง31270 เศรษฐกิจพอเพียง 2 40/1.0 
ง31262 ขนมไทย 1 40/1.0 ง31266 ขนมไทย 2 40/1.0 
พ31201 ฟุตซอล 20/0.5 พ31202 วอลเลย์บอล 20/0.5 
ศ31201 วาดเส้น1(วิชาเลือกเสรี )  

40/1.0 
ศ31202 วาดเส้น 2 (เลือกเสรี)  

40/1.0 ศ31203 ขับร้องเพลงไทย-สากล (วิชาเลือกเสรี ) ศ31205 ดนตรีไทย (เลือกเสรี ) 
ศ31204 ดนตรีสากล1 (วิชาเลือกเสรี) ศ31206 ดนตรีสากล 2 (เลือกเสรี ) 
I30201 IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสรา้งองค์ความรู้ 
(Research and knowledge Formation) 40/1.0 

I30202 IS 2 การสื่อสารและ 
การนำเสนอ (Communication and 
Presentation) 

40/1.0 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/19.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 400/10 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป-์อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก31901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
5 ชั่วโมง 

ก31905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 - I20903 IS3 การนำความรู้ไปใช้    
   บริการสังคม(Social Service   
   Activity) 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
15 ชั่วโมง 

 
 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 55 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 715 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 745 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน ศิลป-์อาชีพ 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน (หน่วยกิต/
ชม.) 

ท32101 ภาษาไทย 40/1.0 ท32102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน3 40/1.0 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน4 40/1.0 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 40/1.0 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 40/1.0 
ง32101 งานช่างและการอาชีพ 20/0.5 ว32103 วิทยาการคำนวณ  และออกแบบ 2  20/0.5 
ส32101 สังคมศึกษา 3  20/0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4  20/0.5 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1 20/0.5 ส32105 ประวัติศาสตร์สากล 2 20/0.5 
ส32103 พุทธศาสนา 3 20/0.5 ส32106 พุทธศาสนา 4 20/0.5 
พ32101 สุขศึกษา 3 20/0.5 พ32102 สุขศึกษา 4 20/0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 20/0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 20/0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 40/1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 40/1.0 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 รวมรายวิชาพื้นฐาน 280/7.0 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/

ชม.) 

ค32203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 40/1.0 ค32204  คณิตศาสตร์ทั่วไป 4 40/1.0 
ว32281 การผลิตนวัตกรรม 1 40/1.0 ว32283 การผลิตนวัตกรรม 2 40/1.0 
ว32282 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย 40/1.0 ว32284 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป 40/1.0 
ง32271 งานไม้ 1 80/2.0 ง32272 งานไม้ 2 80/2.0 
ง32285 งานบัญชีเบื้องต้น 1 40/1.0 ง32286 งานบัญชีเบื้องต้น 2 40/1.0 
ง322... รายวิชากลุ่มการงานเกษตร 40/1.0 322... รายวิชากลุ่มการงานเกษตร 40/1.0 
ง32264 อาหารจานเดียว 1 40/1.0 ง32269 อาหารจานเดียว 2 40/1.0 
พ32201 แบดมินตัน 20/0.5 พ32202 ตะกร้อ 20/0.5 
ศ32201 ศิลปะประดิษฐ์   

40/1.0 
ศ32202  ภาพการ์ตูนประกอบเรื่อง  

40/1.0 ศ32203การขับร้องเพลงไทย–สากล 1 ศ32204 การขับร้องเพลงไทย–สากล 2 
ศ32205 ปฏิบัติดนตรีสากล 1  ศ32206 ปฏิบัติดนตรีสากล 2 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/9.5 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 380/9.5 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2566 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก32901  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก32905  แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป-์อาชีพ 

 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาพื้นฐาน  
ท33101 ภาษาไทย 40/1.0 ท33102 ภาษาไทย 40/1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 40/1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 40/1.0 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 40/1.0 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 40/1.0 
ว33103 วิทยาการคำนวณ 20/0.5   
ง33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์ 20/0.5   
ส33101 สังคมศึกษา 5  20/0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6  20/0.5 
ส33102 พุทธศาสนา 5 20/0.5 ส33104 พุทธศาสนา 6 20/0.5 
พ33101 สุขศึกษา 5 20/0.5 พ33102 สุขศึกษา 6 20/0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5 20/0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 20/0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 40/1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 40/1.0 
รวมวิชาพื้นฐาน 280/7 รวมวิชาพื้นฐาน 240/6 
รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม (หน่วยกิต/ชม.) 
ค33203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 5  40/1.0 ค33204 คณิตศาสตร์ทั่วไป 6   40/1.0 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์ 40/1.0 ว33284 โครงงานคอมพิวเตอร์  40/1.0 
ง33271 งานเชื่อม 1 80/2.0 ง33272 งานเชื่อม 2 80/2.0 
ง33281 งานบัญชี 1 40/1.0 ง33282 งานบัญชี 2 40/1.0 
ง332.. รายวิชากลุ่มเกษตร 40/1.0 ง332.. รายวิชากลุ่มเกษตร 40/1.0 
ง322.. รายวิชากลุ่มคหกรรม 40/1.0 ง322.. รายวิชากลุ่มคหกรรม 40/1.0 
พ33203 ฟุตซอล 20/0.5 พ33202 เปตอง 20/0.5 
พ33205 เพศวิถี 1 20/0.5 พ33206 เพศวิถี 2 20/0.5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(เลือกเสรี) 40/1.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(เลือกเสรี) 40/1.0 
ศ33201 การวาดภาพด้วยสีน้ำ 1  ศ33205 การวาดภาพด้วยสีน้ำ 2  
ศ33202 การขับร้องเพลงไทย-สากล 3  ศ33206 การขับร้องเพลงไทย-สากล 4  
ศ33203 ปฏิบัติดนตรีสากล 3  ศ33207 ปฏิบัติดนตรีสากล 4  
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 280/7 รวมรายวิชาเพิ่มเติม 320/8 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2567 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน ศิลป-์อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./หน่วยกิต) (ชม./หน่วยกิต) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ก33909  แนะแนว 1 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

ก33913 แนะแนว 2 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม/นศท 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

20 ชั่วโมง 
 

30 ชั่วโมง 
10 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 ชั่วโมง 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
      ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1    จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
      ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
        ว31103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 1  จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

     ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
     ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2    จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
     ว32103 วิทยาการคำนวณและออกแบบ 2  จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
     ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
     ว33103 วิทยาการคำนวณ   จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (แผน วิทย์-คณิต) 

ว31201 ฟิสิกส์ 1    จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว31202 ฟิสิกส์ 2    จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว31221 เคมี 1     จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว31222 เคมี 2     จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว31241 ชีววิทยา 1    จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว31242 ชีววิทยา 2    จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว31261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว31262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว31281 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 1  จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว31284 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 2  จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (แผน ศิลป์-คำนวณ) 
ว31281 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 1  จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว31283 พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว31284 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 2  จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
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 ว31286 การใช้โปรแกรมตารางงาน  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (แผน ศิลป์-ภาษา) 

ว31281 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 1  จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว31284 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 2  จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (แผน ศิลป์-ทั่วไป) 
ว31281 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 1  จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว31282 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว31284 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 2  จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว31285 การใช้โปรแกรมกราฟิก   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (แผน วิทย์-คณิต) 
ว32201 ฟิสิกส์ 3    จำนวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
ว32202 ฟิสิกส์ 4    จำนวน 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
ว32221 เคมี 3     จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว32222 เคมี 4     จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว32241 ชีววิทยา 3    จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว32242 ชีววิทยา 4    จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว32261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว32262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 4  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว32281 การผลิตนวัตกรรม 1   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว32283 การผลิตนวัตกรรม 2   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (แผน ศิลป์-คำนวณ) 
ว32281 การผลิตนวัตกรรม 1   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว32282 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว32283 การผลิตนวัตกรรม 2   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว32284 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (แผน ศิลป์-ภาษา) 
ว32281 การผลิตนวัตกรรม 1   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว32282 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว32283 การผลิตนวัตกรรม 2   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว32284 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (แผน ศิลป์-ทั่วไป) 
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ว32281 การผลิตนวัตกรรม 1   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว32282 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว32283 การผลิตนวัตกรรม 2   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว32284 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (แผน วิทย์-คณิต) 
ว33201 ฟิสิกส์ 5    จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว33202 ฟิสิกส์ 6    จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว33221 เคมี 5     จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว33222 เคมี 6     จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว33241 ชีววิทยา 5    จำนวน 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
ว33242 ชีววิทยา 6    จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว33261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 5  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว33262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 6  จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว33281 โครงงานเทคโนโลยี 1   จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว33283 โครงงานเทคโนโลยี 2   จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (แผน ศิลป์-คำนวณ) 
ว33281 โครงงานเทคโนโลยี 1   จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์    จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว33283 โครงงานเทคโนโลยี 2   จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว33284 โครงงานคอมพิวเตอร์   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (แผน ศิลป์-ภาษา) 
ว33281 โครงงานเทคโนโลยี 1   จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์    จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว33283 โครงงานเทคโนโลยี 2   จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว33284 โครงงานคอมพิวเตอร์   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (แผน ศิลป์-ทั่วไป) 
ว33282 การสร้างเว็บไซต์    จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ว33283 โครงงานเทคโนโลยี 2   จำนวน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต 
ว33284 โครงงานคอมพิวเตอร์   จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง (พื้นฐาน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31101   รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1                        เวลา  40  ช่ัวโมง     จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
...................................................................................................................................................................                                    
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบโอมชนิด
ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในระบบนิเวศทั้งทางกายภาพ
และทางชีวภาพมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร  ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์  โครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ การควบคุมดุลย
ภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทำงานของไต การควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำงาน
ของไตและปอด การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และ
กล้ามเนื้อโครงร่าง กลไกในการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ โรคหรือ
อาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV 

วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
เทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทำงานและ
ดำเนินการแก้ปัญหา ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ
เงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด 
ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล การสังเกต การ
วิเคราะห์  การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวังและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4 
 ว 1.2 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7  
รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31101   รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  40  ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน/ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การลำเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์ 

ว. 1.2 
ว. 4.1 

 

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
สรุปเนื้อหาภายในบทเรียน 
แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4 
2 
2 

10 

2 การรักษาดุลยภาพ
ของร่างกายมนุษย์ 

ว. 1.2 
ว. 4.1 

 

การรักษาดุลยภาพของน้ำและสาร 
การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสใน
เลือด 
การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิใน
ร่างกาย 
ระบบภูมิคุ้มกัน 
สรุปเนื้อหาภายในบทเรียน 

4 
2 
2 
4 
2 

20 

3 การดำรงชีวิตของพืช ว. 1.2 
ว. 4.1 

 

สารอินทรีย์ในพืช 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
สรุปเนื้อหาภายในบทเรียน 
แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4 
2 
4 
2 
2 

20 

วัดผลประเมินผลกลางภาค 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้   

2 20 

วัดผลประเมินผลปลายภาค 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ 

2 30 

รวมทั้งหมด 40 100 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31102   รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2                        เวลา  40  ช่ัวโมง     จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................... 

ศึกษาการดำรงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การใช้ประโยชน์จากสารต่างๆ ที่พืชบาง
ชนิดสร้างขึ้น ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์
สังเคราะห์ขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่างๆ แบบที่
มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าและแบบที่ไม่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโต กลไกในการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ โรคหรืออาการ
ที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV ลักษณะ
ทางพันธุกรรม ดีเอ็นเอ นิวคลีโอไทด์ หลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ
และมัลติเปิลแอลลีล ตาบอดสี และฮีโมฟีเลีย หมู ่เลือดระบบ  ABO มิวเทชันและการนำไปใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอท่ีมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การ
ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอในด้านต่างๆ ชีวจริยธรรม และผลกระทบทางด้านสังคม ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูล
อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผ ลต่อการดำเนินชีวิต 
อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  
การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวัง
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 1.2 ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12 
 ว 1.3 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6 
  
รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31102   รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                     เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน/ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

4 พันธุกรรมและ
วิวัฒนาการ 

ว. 1.3 
ว. 4.2 

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ยีนกับการควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ 
วิวัฒนาการและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 
สรุปเนื้อหาภายในบทเรียน 
แบบทดสอบเก็บคะแนน 

2 
2 
2 
4 
 
4 
2 
2 

 
 
 
 

10 
 

 
10 

5 ชีวิตในสิ่งแวดล้อม ว. 1.1 
ว. 4.2 

ระบบนิเวศ 
มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แบบทดสอบเก็บคะแนน 
การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีทาง
ชีววิทยา 
Lab Test การทดสอบการปฎิบัติการ
ทางชีววิทยา 

6 
 
6 
2 
2 
2 

 
 
 

10 
10 
10 

วัดผลประเมินผลกลางภาค 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้   

2 20 

วัดผลประเมินผลปลายภาค 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ 

2 30 

รวมทั้งหมด 40 100 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31103  รายวิชา การออกแบบและวิทยาการคำนวณ 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                               เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................... 

 ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณใน การออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล
เข้า ข้อมูลออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว 4.2 ม.4/1 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 
รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว 31103  รายวิชา การออกแบบและวิทยาการคำนวณ 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                               เวลา 20 ช่ัวโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ที ่ ชื่อหน่อยการเรียนรู้ 
รหัสตัวช้ีวัด 
/ผลกาเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) 
เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 แนวคิดเชิงคำนวณ
ในการพัฒนา
โครงงานที่เก่ียวกับ
ชีวิตประจำวัน 

ว 4.2 ม.4/1 1. แนวคิดเชิงคำนวณ 
1.1 กระบวนการคิดเป็นเชิงคำนวณ

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
1.2 กระบวนการแก้ปัญหา 

2. กระบวนการเทคโนโลยี 
3. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ทักษะพัฒนาโครงงาน 
5. ระบบเลขฐาน 

8 20 

2 การพัฒนาโครงงาน ว 4.2 ม.4/1 1. โครงงาน 
2. ขั้นตอนการทำโครงงาน 
 

5 20 

สอบกลางภาค 1 20 
3 การเรียนรู้ด้วย

โครงงาน 
ว 4.2 ม.4/1 1. แนวคิดเชิงคำนวณในการทำโครงงาน 

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. ตัวอย่างโครงงาน 

5 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 20 100 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง (เพิ่มเติม) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31201     รายวิชา ฟิสิกส์ 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง    จำนวน 1.5 หน่วยกิต
................................................................................................................................................................... 
 ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ การ
วัดปริมาณทางฟิสิกส์ ความคลาดเคลื่อนในการวัด การแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ ความหมายจาก
กราฟเส้นตรงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนว
ตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ ค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทามุมต่อ
กัน กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎความโน้มถ่วงสากล การใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่
ของวัตถุ แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ สัมประสิทธิ์
ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และปริมาณต่าง ๆของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่
ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้นอัตราเร็วเชิงมุม มวลของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมใน
ระนาบระดับ การประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต 
การวิเคราะห์ การอธิปราย การอธิบายและการสรุปผลเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด แล ะความเข้าใจ                   
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของ
หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 
 2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนำความคลาดเคลื่อนใน
การวัดมาพิจารณาในการนำเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมาย
จากกราฟเส้นตรง 
 3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของ
โลก และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน 
 5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและ
การใช้กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 7. วิเคราะห์ อธิบายและคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุ
หยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และ
นำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 8. อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และ
ทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 9. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิง
เส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 
 
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31201     รายวิชา ฟิสิกส์ 1           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง    จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 บทนำ 
 

ข้อ1 
ข้อ 2 
 

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปริมาณทางฟิสิกส์และการวัดเลข
นัยสำคัญ  การบันทึกข้อมูลการ
วิเคราะห์ผลการทดลอง 

9 10 

2 การเคลื่อนที่         
ในแนวเส้นตรง 

ข้อ 3 
ข้อ 4 
 

ตำแหน่งและการกระจัด ความเร็ว
และความเร่ง  วัตถุตกอย่างเสรี 
การเคลื่อนที่ใน 2 มิติและ3 มิติ 
เวกเตอร์ตำแหน่งและเวกเตอร์
ความเร็ว 

15 15 

3 แรง มวล และกฎการ
เคลื่อนที่ 

ข้อ 5 
ข้อ 6 
ข้อ 7 
ข้อ 8 

แรง น้ำหนัก กฎแรงดึงดูดระหว่าง
มวลของนิวตัน 

24 15 

4 การเคลื่อนที่ในแบบ
ต่างๆ 

ข้อ 9 
ข้อ 10 
 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
 

10 10 

วัดผลประเมินผลกลางภาค 1 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค 1 30 

รวม 60 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31202     รายวิชา  ฟิสิกส์ 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 2                         เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต
................................................................................................................................................................... 
 ศึกษาหลักการของกลศาสตร์ในเรื ่องสมดุลกลและเงื ่อนไขที่ทําให้วัตถุหรือระบบอยู่ในสมดุลกล 
ศูนย์กลางมวลของวัตถุและผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ งาน พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง งาน
และพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง และความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่
ใช้ดึงสปริงกับระยะท่ีสปริงยืดออก แรงอนุรักษ์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน กําลัง เครื่องกลอย่างง่าย ประสิทธิภาพ
และการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โมเมนตัม กาชนกันของวัตถุในหนึ่งมิติ การดล แรงดล 
และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ                   
มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์และคำนวณงานของแรงคงตัวจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับตำแหน่ง 

รวมทั้งอธิบายและคำนวณกำลังเฉลี่ยได ้
2. อธิบายและคำนวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงาน

จลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับ
ระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่าง งานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และคำนวณงานท่ีเกิดข้ึนจากแรงลัพธ์ได ้

3. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง กับการเคลื่อนที่
ของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกลได ้

4. อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพ และการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้ความรู้
เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งคำนวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลได ้

5. อธิบายและคำนวณโมเมนตัมของวัตถุและการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ
เวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัมได ้

6. ทดลอง อธิบาย และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติท้ังแบบยืดหยุ่น  
 ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมได ้
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7. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวม ของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบ
ที่มีต่อสมดุลของวัตถุเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล และคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรงได้ 

8. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระทำต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ และผล
ของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุได ้   

 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว31202     รายวิชา  ฟิสิกส์ 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 2                         เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 
เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 งานและพลังงาน ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 

งานและกำลัง พลังงานกล 
กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
เครื่องกล 

24 20 

2 โมเมนตัมและการชน ข้อ 5 
ข้อ 6 

โมเมนตัม แรงและการ
เปลี่ยนแปลงโมเมนตัม  การดล 
การชนและการดีดตัวแยกจากกัน  
กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

 18 15 

3 สมดุลกล ข้อ 7 
ข้อ 8 

 

สมดุลกล ศูนย์กลางมวลและศูนย์
ถ่วง สมดุลต่อการเลื่อนที่ สมดุล
ต่อการหมุน เสถียรภาพของวัตถุ 

15  15 

รวม 57 50 
วัดผลประเมินผลกลางภาค 1.5 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค 1.5 30 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31221    รายวิชา เคมี 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                         เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต
................................................................................................................................................................... 

ศึกษาข้อปฏิบัติเบื ้องต้นในการทำปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื ่องมือในการทำ
ปฏิบัติการ การระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร การเปลี่ยนหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์
เปลี่ยนหน่วย ศึกษาแบบจำลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่
และตามคาบ สมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน การเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
ศึกษาและอธิบายสมบัติและคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี ยกตัวอย่างการนำธาตุมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ศึกษาการเกิดพันธะไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบ
ไอออนิก การเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยา
ของสารประกอบไอออนิก ศึกษาการเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ การเขียนสูตรและเรียกชื่อสาร
โคเวเลนต์ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเว -
เลนต์ รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สมบัติ
ของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย ศึกษาการเกิดโลหะและสมบัติของโลหะ 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 
สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มี จิต
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบัติการเคมี
เพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

2.  เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3.  นำเสนอแผนการทดลอง ทดลอง และเขียนรายงานการทดลอง 
4.  ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้    

แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
5.  สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจำลอง

อะตอมของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 
6.  เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก

สัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 
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7.  อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลข
อะตอมของธาตุ 

8.  ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชันในตาราง
ธาตุ 

 9.  วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
11. อธิบายสมบัติและคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
12. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพ หรือสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส 
14. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
15. คำนวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
17. เขียนสมการไอออนิก และสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส 
19. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 
20. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะ และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งคำนวณ

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุ

สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และ

การละลายน้ำของสารโคเวเลนต์ 
23. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 
24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูลและ

นำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะได้อย่างเหมาะสม 
 
รวม 25 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31221    รายวิชา เคมี 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                         เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ปฏิบัติการเคมี
เบื้องต้น 

ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
 

     การทำปฏ ิบ ัต ิการเคม ีต ้อง
คำน ึงถ ึงความปลอดภัย ความ
ถูกต ้อง และความเป ็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
     การทำปฏิบัติการเคมีต้องมี
การเลือกและใช้อุปกรณ์ในการทำ
ปฏิบัติการอย่างเหมาะสม และ
เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกัน จึงมี
การกำหนดหน่วยในระบบเอสไอ
ให้เป็นหน่วยสากล 

4 10 

2 อะตอมและ 
ตารางธาตุ 

ข้อ 5 
ข้อ 6 
ข้อ 7 
ข้อ 8 
ข้อ 9 
ข้อ 10 
ข้อ 11 
ข้อ 12 

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้าง
ของอะตอม และเสนอแบบจำลอง
อะตอมแบบต่าง ๆ จากการศึกษา
ข ้ อ ม ู ล  ก า ร ส ั ง เ ก ต  ก า ร
ตั้งสมมติฐาน และผลการทดลอง  
     สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ธาตุ เลข
อะตอม และเลขมวล  
     อิเล็กตรอนจัดเรียงอยู่รอบ ๆ 
นิวเคลียสในระดับพลังงานหลัก
ต่าง ๆ และแต่ละระดับพลังงาน
หลักยังแบ่งเป็นระดับพลังงานย่อย 
     ตารางธาตุในปัจจุบันจัดเรียง
ธาตุตามเลขอะตอม และสมบัติที่
คล้ายคลึงกันเป็นหมู่และคาบ     

35  20 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

     ธาตุเรพรีเซนเททีฟมีสมบัติ
ทางเคมีคล้ายคลึงกันตามหมู่  
     ธาตุแทรนซิชันเป็นโลหะ มี
ขนาดอะตอมใกล้เคียงกัน มีจุด
เดือด จุดหลอมเหลว และความ
ห น า แ น ่ น ส ู ง  เ ม ื ่ อ เ ก ิ ด เ ป็ น
สารประกอบส่วนใหญ่จะมีสี 
     ธาตุกัมมันตรังสีเป็นธาตุที่ทุก
ไอโซโทปสามารถแผ่รังสีได้ โดย
ครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี
เ ป ็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ท ี ่ ไ อ โ ซ โ ท ป
ก ัมม ันตร ังส ีสลายต ัวจนเหลือ
ครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม 
     สมบัติบางประการของธาตุแต่
ละชนิด ทำให้สามารถนำธาตุไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
หลากหลาย 

3 พันธะเคมี ข้อ 13 
ข้อ 14 
ข้อ 15 
ข้อ 16 
ข้อ 17 
ข้อ 18 
ข้อ 19 
ข้อ 20 
ข้อ 21 
ข้อ 22 
ข้อ 23 
ข้อ 24 
ข้อ 25 

การเกิดพันธะเคมีส่วนใหญ่เป็นไป
ตามกฎออกเตต 
     พันธะไอออนิกเกิดจากการยึด
เหนี ่ยวระหว่างประจุไฟฟ้าของ
ไอออนบวกของโลหะกับไอออนลบ
ของอโลหะ 
     สารประกอบไอออนิกเข ียน
แสดงสูตรเคมีโดยใช้สัญลักษณ์ธาตุ
ที่เป็นไอออนบวกไว้ด้านหน้าตาม
ด้วยสัญลักษณ์ธาตุที ่เป็นไอออน
ลบ และมีตัวเลขแสดงอัตราส่วน
อย่างต่ำของจำนวนไอออน 

21  20 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 
 

     การเรียกชื ่อสารประกอบไอ
ออนิกให้เรียกชื่อไอออนบวกตาม
ด้วยชื่อไอออนลบ  
     ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ
ไอออน ิกแสดงได ้ด ้วยว ัฏจ ักร
บอร์น-ฮาเบอร์ 
     สารประกอบไอออน ิกส ่วน
ใหญ่เป็นของแข็ง มีจุดเดือดและ
จุดหลอมเหลวสูง เมื่อเป็นของแข็ง
ไม่นำไฟฟ้า แต่เมื่อหลอมเหลวหรือ
ละลายน ้ำจะนำไฟฟ ้าได ้  และ
สารละลายของสารประกอบไอ
ออนิกแสดงสมบัติความเป็นกรด-
เบสต่างกัน 

     พันธะโคเวเลนต์เกิดจากใช้
เวเลนซ์อิเล ็กตรอนร่วมกันของ
อโลหะ 

     โดยทั่วไปสูตรโมเลกุลของสาร
โ ค เ ว เ ล น ต์ เ ข ี ย น แ ส ด ง ด ้ ว น
สัญลักษณ์ของธาตุ และมีตัวเลข
แสดงจำนวนอะตอมของธาตุที ่มี
มากกว ่ า  1  อะตอม และการ
เรียกชื ่อสารโคเวเลนต์ทำได้โดย
เรียกชื่อธาตุที่อยู่หน้าก่อนแล้วตาม
ด้วยชื ่อธาตุที่อยู ่ถัดมา และมีคำ
นำหน้าระบุจำนวนอะตอมของธาตุ 

     ความยาวพันธะและพลังงาน
พันธะในสารโคเวเลนต์ขึ้นกับชนิด
ของอะตอมคู่ร่วมพันธะและชนิด
ของพันธะ  
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

     รูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์
ขึ้นอยู่กับจำนวนพันธะและจำนวน
อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรอบอะตอม
กลาง และสภาพขั ้วของโมเลกุล
โคเวเลนต ์ เป ็นผลรวมปร ิมาณ
เวกเตอร์สภาพขั้วของแต่ละพันธะ
ตามรูปร่างโมเลกุล 

     แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
มีผลต่อจุดหลอมเหลว จุดเดือด 
แ ล ะก า ร ล ะล า ย น ้ ำ ข อ ง ส า ร 
โ ด ย ส า ร โ ค เ ว เ ล น ต ์ จ ะ ม ี จุ ด
หลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ และไม่
ละลายน้ำ  

     สารโคเวเลนต์บางชนิดที ่มี
โครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ และ
มีพันธะโคเวเลนต์ต ่อเนื ่องเป็น
โครงร่างตาข่ายจะมีจุดหลอมเหลว
และจุดเดือดสูง 
พันธะโลหะ เก ิ ด จาก เว เ ลนซ์
อ ิเล ็กตรอนของทุกอะตอมของ
โลหะเคลื่อนที่อย่างอิสระไปทั่วทั้ง
โลหะและเกิดแรงยึดเหนี ่ยวกับ
โปรตอนในนิวเคลียสทุกทิศทาง  
     โลหะส่วนใหญ่เป็นของแข็ง ผิว
ม ันวาว จ ุดหลอมเหลวและจุด
เดือดสูง นำไฟฟ้าและความร้อนได้
ดี  
     สารประกอบไอออนิก สาร
โคเวเลนต์ และโลหะ มีสมบัติ
เฉพาะตัวบางประการที่แตกต่าง
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

กัน จึงนำมาใช้ประโยชน์ในด้าน 
ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม 

รวม 56 50 
วัดผลประเมินผลกลางภาค 2 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค 2 30 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31222  รายวิชา เคมี 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                   เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต
............................................................................................................................................................. 

 ศึกษาเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ 
มวลโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษา
หน่วยและการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย การทดลองเตรียมสารละลาย การเปรียบเทียบจุดเดือด
และจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัล 
หรือสูตรอย่างง่าย และสูตรโครงสร้าง การคำนวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตร การคำนวณหาสูตรเอมพิริ
คัลและสูตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี ทดลองและคำนวณหาอัตราส่วนจำนวนโม
ลของสารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน ศึกษาสมบัติของระบบปิดและระบบเปิด ศึกษาและฝึกคำนวณ
ปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไปตามกฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงที่ ศึกษาทดลองและคำนวณปริมาตร
ของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์ -ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดร ศึกษาและฝึกคำนวณหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีนั้น ๆ และสมการเคมีที่เกี่ ยวข้องมากกว่าหนึ่งสมการ 
สารกำหนดปริมาณ และผลได้ร้อยละ 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ 
สามารถนำความรู ้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื ่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล                     
และมวลสูตรได้ 

2. อธิบายและคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวล                      
และปริมาตรของแก๊สที่ STP ได ้

3. คำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ีได้ 
4. คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสารได้ 
5. คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ ได้ 
6. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลาย

ตามท่ีกำหนดได้ 
7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งคำนวณจุดเดือดและจุด

เยือกแข็งของสารละลายได้ 
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8. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิดได้ 
9. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับมวลสารได้ 
10. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับความเข้มข้นของสารละลายได้ 
11. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับปริมาตรแก๊สได้ 
12. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนได้ 
13. ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมีได้ 
14. คำนวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมีได้ 

 
รวม 14 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
  

รหัสวิชา ว31222  รายวิชา เคมี 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2                   เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต  

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ปริมาณสัมพันธ์ ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 
ข้อ 4 
 

     มวลอะตอมของธาตุเป็นมวลของ
ธาตุ 1 อะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ย
ของธาตุเป็นค่าเฉลี่ยจากค่ามวล
อะตอมของแต่ละไอโซโทปของธาตุ
ชนิดนั้นตามปริมาณที่มีในธรรมชาติ 
     มวลโมเลกุลเป็นผลรวมของมวล
อะตอมเฉลี่ยของธาตุที่เป็น
องค์ประกอบของสาร 
     สาร 1 โมล มี 6.02 × 1023 
อนุภาค มีมวลเท่ากับมวลอะตอม 
หรือมวลโมเลกุลของสารนั้น และสาร
ที่มีสถานะเป็นแก๊ส 1 โมล จะมี
ปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลูกบาศก์
เดซิเมตรที่ STP 
     สารประกอบเกิดจากธาตุตั้งแต่ 
2 ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกัน โดยมี
อัตราส่วนโดยมวลตามกฎสัดส่วน
คงท่ีสูตรเคมีสามารถแสดงได้ด้วย
สูตรอย่างง่าย และสูตรโมเลกุล 

17 20 

2 สารละลาย ข้อ 5 
ข้อ 6 
ข้อ 7 
 

การบอกปริมาณของสารใน
สารละลายสามารถบอกเป็นความ
เข้มข้น 
     การเตรียมสารละลายสามารถทำ
ได้โดยการเตรียมจากสารบริสุทธิ์และ
เตรียมจากสารละลายเข้มข้น 

 17 10 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

     สารละลายมีจุดเดือดและจุด
เยือกแข็งแตกต่างจากสารบริสุทธิ์ที่
เป็นตัวทำละลาย 

3 ปริมาณสัมพันธ์ใน
ปฏิกิริยาเคมี 

ข้อ 8 
ข้อ 9 
ข้อ 10 
ข้อ 11 
ข้อ 12 
ข้อ 13 
ข้อ 14 
 

     ปฏิกิริยาเคมีเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่เกิดข้ึน 
เขียนแสดงได้ด้วยสมการเคมี 
     เลขสัมประสิทธิ์ในสมการเคมี
สามารถนำมาใช้ในการคำนวณ
ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับมวล 
ความเข้มข้นของสารละลาย และ
ปริมาตรของแก๊สได้ 
     ความสัมพันธ์ของโมลสารตั้งต้น
และผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมีหลาย
ขั้นตอน พิจารณาได้จากเลข
สัมประสิทธิ์ของสมการเคมีรวม 
     ปฏิกิริยาเคมีที่สารตั้งต้นทำ
ปฏิกิริยาไม่พอดีกัน สารตั้งต้นที่ทำ
ปฏิกิริยาหมดก่อน เรียกว่า สาร
กำหนดปริมาณ 
     ค่าเปรียบเทียบผลได้จริงกับ
ผลได้ตามทฤษฎีเป็นร้อยละ เรียกว่า 
ผลได้ร้อยละ 

26  20 

รวม 54 50 
วัดผลประเมินผลกลางภาค 3 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค 3 30 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
รหัสวิชา ว31241 รายวิชา ชีววิทยา 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต
............................................................................................................................................................. 

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต แขนงวิชาที่เกี ่ยวข้องกับ
ชีววิทยาและการใช้ความรู้ทางชีววิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ชีววิทยากับการดำรงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต ความตระหนักในเรื่องของชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งการศึกษาวิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ และการนำความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน การทำกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิต
จริง ศึกษาเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของสารต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในเซลล์
ของสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ศึกษาส่วนประกอบของกล้อง 
จุลทรรศน์ใช้แสง หลักการทำงาน วิธีการใช้ รวมทั้งการดูแลและเก็บรักษา ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของ
ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึมและนิวเคลียส การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การหายใจระดับ
เซลล์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เซลล์สร้างพลังงานจากการสลายสารอาหารสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  
ของเซลล์ และการแบ่งเซลล์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  
การวิเคราะห์  เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัต ิการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิด
และการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายและสรุปสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่
ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ 

2. อภิปรายและบอกความสำคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน 
และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และ
ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 

4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้ง
ความสำคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
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5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และความสำคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความสำคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและความสำคัญของกรด

นิวคลิอิกท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
9. อธิบายการทำงานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ

ทำงานของเอนไซม์ 
10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาด

โดยประมาณและวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
ที่ถูกต้อง 

11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทราน -

สปอร์ต 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย

กระบวนการเอกโซไซโทซิส และการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์

พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส 
17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ

และภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 
 

รวมทั้งหมด 17 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

                                                              
        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
  

รหัสวิชา ว31241 รายวิชา ชีววิทยา 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ธรรมชาติของ
สิ่งมีชีวิต 

1. อธิบายและสรุปสมบัติที่
สำคัญของสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ของการ
จัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทำให้
สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ 
 

  -  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้อง การ
สารอาหารและพลังงาน มี
การเจริญเติบโต มีการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า มีการ
รักษาดุลยภาพของร่างกาย 
มีการสืบพันธุ์ มีการปรับตัว
ทางวิวัฒนา- การ และมีการ
ทำงานร่วมกันของ
องค์ประกอบต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ สิ่งเหล่านี้จัดเปน็
สมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต 

  -  การจัดระบบในสิ่งมีชีวิต
เริ่มจากหน่วยเล็ก ไปหน่วย
ใหญ่ ได้แก ่เซลล์ เนื้อเยื่อ 
อวัยวะ ระบบอวัยวะ และ
สิ่งมีชีวิต ตามลำดับ 

10 10 

2. อภิปรายและบอกความ 
สำคัญของการระบุปัญหา 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญหา สมมติฐาน และ
วิธีการตรวจ สอบ
สมมติฐาน รวมทั้งออก 
แบบการทดลองเพ่ือตรวจ 
สอบสมมติฐาน 

  - วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการค้นหาคำตอบเกี่ยว 
กับสิ่งมีชีวิต เริ่มจากการ
ตั้งปัญหาหรือคำถาม 
ตั้งสมมติฐาน ตรวจสอบ
สมมติฐาน เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล 

  -  การศึกษาสิ่งมีชีวิตต้อง
อาศัยความรู้จากแขนง
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

วิชาต่าง ๆ ของชีววิทยา
และสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและควรคำนึงถึง
ชีวจริยธรรมและ
จรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลอง 

2 เคมีเป็นพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิต 

3. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
เกี่ยว กับสมบัติของน้ำและ
บอกความสำคัญของนำที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิต และ
ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆ 
ที่มีความ สำคัญต่อร่างกาย
สิ่งมีชีวิต 

 

  -  สิ่งมีชีวิตประกอบด้วย 
ธาตุและสารประกอบ ใน
ร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีน้ำ
เป็นองค์ประกอบมากที่สุด 
น้ำประกอบด้วยธาตุ
ไฮโดรเจน และออกซิเจน มี
สมบัติในการเป็นตัวทำ
ละลายที่ดี เก็บความร้อน
ได้ดี และมีความจุความ
ร้อนสูง ซึ่งช่วยรักษาดุลย
ภาพของเซลล์ได้  

  -  ธาตุที่สิ่งมีชีวิตต้องการ
จะอยู่ในรูปของไอออน ใน
มนุษย์และสัตว์ ธาตุจะ
ช่วยให้การทำงานของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
ดำเนินไปตามปกติ นอก 
จากนี้ในกระดูก ฟัน และ
กล้ามเนื้อจะมีธาตุเป็น
องค์ประกอบด้วย 

18 15 

  4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
โครงสร้างของ
คาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่ม
ของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้ง
ความสำคัญ ของ

-  คาร์โบไฮเดรตประกอบ 
ด้วย ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน 
และออกซิเจน แบ่งตาม
ขนาดโมเลกุล ออกได้เป็น ๓ 
กลุ่ม คือ มอโนแซ็กคาไรด์  
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คาร์โบไฮเดรตที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต  

ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิ
แซ็กคาไรด์  

5. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
โครงสร้างของโปรตีน และ
ความสำคัญ  ของโปรตีนที่
มีต่อสิ่งมีชีวิต  

- โปรตีนมีกรดอะมิโนเป็น
หน่วยย่อย ประกอบด้วย 
ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน  
ออกซิเจน และไนโตรเจน บาง
ชนิดอาจมี ธาตุฟอสฟอรัส 
เหล็ก และกำมะถัน เป็น
องค์ประกอบ   

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
โครงสร้างของลิพิด  และ
ความสำคัญของลิพิดที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต  

-  ลิพิดประกอบด้วย ธาตุ
คาร์บอน ไฮโดรเจน และ 
ออกซิเจน เป็น
สารประกอบที่ละลายได้ดี 
ในตัวทำละลายที่เป็น
สารอินทรีย์ ลิพิดกลุ่ม
สำคัญ ที่พบในสิ่งมีชีวิต 
เช่น กรดไขมัน ไตรกลีเซอ
ไรด์ ฟอสโฟลิพิด สเตอ
รอยด์  

7. อธิบายโครงสร้างของ
กรดนิวคลิอิก และระบุ 
ชนิดของกรดนิวคลิอิก และ
ความ สำคัญของ  กรด
นิวคลิอิกท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต  

• กรดนิวคลิอิกประกอบ 
ด้วย หน่วยย่อย เรียกว่า   
นิวคลีโอไทด์ โมเลกุลของ
นิวคลีโอไทด์ประกอบด้วย 
หมู่ฟอสเฟต น้ำตาลที่มี
คาร์บอน ๕ อะตอม   
และเบสที่มีไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบ   

   -  กรดนิวคลิอิกเป็น
องค์ประกอบของสาร
พันธุกรรม ทำหน้าที่เก็บ
และถ่ายทอดข้อมูลทาง
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

พันธุกรรม  มี 2 ชนิด คือ 
DNA และ RNA 

8. สืบค้นข้อมูล และอธิบาย
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น ใน
สิ่งมีชีวิต   
9. อธิบายการทำงานของ
เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยา 
เคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุ
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงาน 
ของเอนไซม์  

-  เมแทบอลิซึมเป็น
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
ปฏิกิริยาเคมี ประกอบ 
ด้วย ปฏิกิริยาคาย
พลังงาน และปฏิกิริยาดูด
พลังงาน ปฏิกิริยาเคมี
เหล่านี้จะดำเนินไปได้
อย่างรวดเร็ว จำเป็นต้อง
อาศัยเอนไซม์ช่วยเร่ง
ปฏิกิริยา  
-  เอนไซม์ส่วนใหญ่เป็น
สารประเภทโปรตีน ทำ
หน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี 
ในขณะที่เกิดปฏิกิริยา 
เคมีในเซลล์ สารตั้งต้นจะ
เข้าไปจับกับเอนไซม์  ที่
บริเวณจำเพาะของ
เอนไซม์ที่เรียกว่า บริเวณ
เร่ง ถ้าสารตั้งต้นมี
โครงสร้างเข้ากับบริเวณ
เร่งได้  สารตั้งต้นนั้นจะ
ถูกเปลี่ยนเป็นสาร
ผลิตภัณฑ์  
-  อุณหภูมิ สภาพความ
เป็นกรด-เบส และตัว
ยับยั้งเอนไซม์ เป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการทำงาน  ของ
เอนไซม์  
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3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 10. บอกวิธีการและเตรียม
ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้
แสง วัดขนาดโดยประมาณ
และวาดภาพที่ปรากฏ
ภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ 
และการดูแลรักษากล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง 

- กล้องจุลทรรศน์เป็น
เครื่องมือที่ใช้ศึกษา
สิ่งมีชีวิต ขนาดเล็ก ที่ไม่
สามารถเห็นได้ด้วยตา
เปล่าและรายละเอียด
โครงสร้างของเซลล์   
- กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิง
ประกอบ และ กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสงแบบ สเต
อริโออาศัยเลนส์ ในการทำ
ให้เกิดภาพขยาย  
- กล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอน
ทำให้เกิดภาพขยาย โดยอาศัย
เลนส์แม่เหล็ก ไฟฟ้ารวมลำ
อิเล็กตรอน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 
ชนิด คือ ชนิดส่องผา่น  และ
ชนิดส่องกราด  
- ตวัอย่างสิ่งมีชีวิตที่นำมา
ศึกษาภาย ใต้กล้อง
จุลทรรศน ์ใช้แสงต้องมีวิธ ี
การเตรียมที่ถูกต้องและ
เหมาะสม กับชนิดของ
สิ่งมีชีวิต เพ่ือให้เกิดประ
สิทธิ ภาพในการศึกษา  
- กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเป็น
เครื่องมือ ที่มีความละเอียด 
ซับซ้อน และราคาค่อนข้าง
สูง จึงควรใช้อย่าง ถูกวิธี มี
การเก ็บและดูแลร ักษาที่
ถูกต้อง เพื่อให้ สามารถใช้
งานได้นาน 

15 15 
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  11. อธิบายโครงสร้างและ
หน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้ม
เซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
และระบุชนิดและหน้าที่
ของออร์แกเนลล์ 
13. อธิบายโครงสร้างและ
หน้าที่ของนิวเคลียส 

- เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐาน
ที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างพื้นฐานของ
เซลล์ประกอบด้วย ส่วนที่
ห่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม 
และนิวเคลียส   
- ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ที่พบใน
เซลล์ทุกชนิดคือ เยื่อหุ้ม
เซลล์ แต่ในแบคทีเรีย 
สาหร่าย ฟังไจ และพืช  จะ
มีผนังเซลล์เป็นส่วนห่อหุ้ม
เซลล์เพ่ิมเติมขึ้นมาอีก
ชั้นหนึ่ง  
- โครงสร้างของเยื่อหุ้ม
เซลล์ประกอบ ด้วย
โมเลกุล ของฟอสโฟลิพิด
เรียงเป็นสองชั้น และมี
โปรตีน แทรกหรืออยู่ที่ผิว
ทั้งสองด้านของฟอสโฟ
ลิพิด   
- ไซโทพลาซึมอยู่ภายในเยื่อ
หุ้มเซลล์ ประกอบด้วย ไซ
โทซอลและออร์แกเนลล์  
- นิวเคลียสเป็นศูนย์กลาง
ควบคุมการทำงานของ เซลล์
ยูคาริโอต ประกอบ ด้วย 
เยื่อหุ้ม ซึ่งภายใน  มี 
DNA RNA และโปรตีน
บางชนิด 

  

4 การลำเลียงสาร
ผ่านเซลล์ 

14. อธิบายและ
เปรียบเทียบการแพร่ 

- สารต่าง ๆ  มีการเคลื่อนที่เข้า
และออกจากเซลล ์อยู่

6 10 
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ออสโมซิส การแพร่แบบฟา
ซิลิเทต และแอกทีฟทรานส
ปอร์ต 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
และเขียนแผนภาพการ
ลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่
ออกจากเซลล์ด้วยกระบวน 
การเอกโซไซโทซิส และการ
ลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้า
สู่เซลล์ด้วยกระบวนการ
เอนโดไซโทซิส 
 

ตลอดเวลาโดยกระบวนการต่าง 
 ๆได้แก่ การแพร่ ออสโมซิส 

การแพร่แบบฟาซิลิเทต   แอก
ทีฟทรานสปอร์ต กระบวนการ
เอกโซไซโทซสิ กระบวนการ
เอนโดไซโทซิส  
- แก๊สต่าง ๆ เข้าหรือออก
จากเซลล์โดยการแพร่ 
ส่วนน้ำเข้าหรือออกจาก
เซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 
โดยออสโมซิส  
- ไอออนและสารบางอย่างที่
ไม่สามารถลำเลียง  ผ่านเยื่อ
หุ้มเซลล์โดยตรงได้ 
จำเป็นต้องอาศัย โปรตีนที่
อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์เป็นตัว
พาสารนั้น  เข้าและออกจาก
เซลล์ เรียกว่า การแพร่แบบ  
ฟาซิลิเทต   
- แอกทีฟทรานสปอร์ต เป็น
การลำเลียงสารจากบริเวณที่มี
ความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่
มีความเข้มข้นสูง  
- สารบางอย่างที่ไม่
สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้ม
เซลล์ หรือลำเลียงผ่าน
โปรตีนที่เป็นตัวพาได้จะ
ถูกลำเลียงออกจากเซลล์ 
ด้วยกระบวนการ  เอกโซ
ไซโทซิส  
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- สารที่มีขนาดใหญ่จะ
สามารถลำเลียงเข้าสู่เซลล์ 
ด้วยกระบวนการเอนโดไซ
โทซิส ซึ่งแบ่งเป็น 3 แบบ 
ได้แก่ พิโนไซโทซิส ฟาโก
ไซโทซิส และการนำสาร 
เข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับ 

5 การแบ่งเซลล์ 16. สังเกตการแบ่ง
นิวเคลียสแบบไมโทซิสและ
แบบไมโอซิสจากตัวอย่าง
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
พร้อมทั้งอธิบายและ
เปรียบเทียบการแบ่ง
นิวเคลียสแบบไมโทซิสและ
แบบไมโอซิส 
 

• การแบ่งเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตเป็นการเพ่ิม
จำนวนเซลล์ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องกันเป็น วัฏจักร 
โดยวัฏจักรของเซลล์ 
ประกอบด้วย  อินเตอร์ 
เฟส การแบ่งนิวเคลียส
แบบไมโทซิสและ การ
แบ่งไซโทพลาซึม  
• การแบ่งนิวเคลียสมี 2 
แบบ คือ การแบ่ง
นิวเคลียส แบบไมโทซิส
และการแบ่งนิวเคลียส
แบบไมโอซิส  
• การแบ่งนิวเคลียสแบบ
ไมโทซ ิส ประกอบด้วย 
ระยะโพรเฟส เมทาเฟส 
แอนาเฟส และเทโลเฟส 

4 5 

   - การแบ่งนิวเคลียสแบบ
ไมโอซิสประกอบด้วย 
ระยะโพรเฟส I เมทาเฟส 
I แอนาเฟส I  เทโลเฟส I 
ระยะโพรเฟส II เมทาเฟส 
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II  แอนาเฟส II และเทโล
เฟส II  
- การแบ่งนิวเคลียสแบบ
ไมโทซิสทำให้เซลล์
ร่างกาย เพิ่มจำนวนเพื่อ
การเจริญเติบโต และ
ซ่อมแซม ส่วนที่สึกหรอ
หรือถูกทำลายไปได้ ส่วน
การแบ่ง นิวเคลียสแบบไม
โอซิสมีความสำคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต ในกระบวนการ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์  
- การแบ่งไซโทพลาซึมใน
เซลล ์พ ืชจะม ีการสร ้าง 
แผ่นกั ้นเซลล์และเซลล์
สัตว์จะมีการคอดเว้า  เข้า
หากันของเยื่อหุ้มเซลล์ 

6 การหายใจระดับ
เซลล์ 

17. อธิบาย เปรียบเทียบ 
และสรุปขั้นตอนการหายใจ
ระดับเซลล์ในภาวะที่มี
ออกซิเจนเพียงพอและ
ภาวะที่มีออกซิเจนไม่
เพียงพอ 
 

- การหายใจระดับเซลล์
เป็นการสลายสารอาหาร  
ที่มีพลังงานสูง โดยมี
ออกซิเจนเป็นตัวรับ 
อิเล็กตรอนตัวสุดท้าย 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
คือ ไกลโคลิซิส วัฏจักรเค
รบส์ และกระบวนการ 
ถ่ายทอดอิเล็กตรอน  

5 5 

   - การหายใจระดับเซลล์ 
พลังงานส่วนใหญ่ได้จาก 
ขั้นตอนการถ่ายทอด
อิเล็กตรอน พลังงานนี้  
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จะถูกเก็บไว้ในพันธะเคมี
ในโมเลกุลของ ATP  
  - ในภาวะที่มีออกซิเจน
ไม่เพียงพอ ทำให้การ
หายใจ ของเซลล์ไม่
สมบูรณ์ จึงเกิดได้เฉพาะ
ไกลโคลิซิส ผลที่ได้จาก
การหายใจในสภาวะนี้ใน
สัตว์จะได้ กรดแลกติก ใน
จุลินทรีย์และพืชอาจได้
กรดแลกติก หรือ
เอทิลแอลกอฮอล์ 

   รวม 58 60 

   สอบกลางปี/ภาคเรียน 1 20 

   สอบปลายปี/ภาคเรียน 1 20 

   รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



85 

 

                                                              
        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31242    รายวิชา ชีววิทยา 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 2                  เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต
............................................................................................................................................................. 

 ศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซม และสารพันธุกรรม โครงสร้างของ DNA การจำลอง DNA การ
ควบคุมลักษณะพันธุกรรมของ DNA  มิวเทชันและการเกิดมิวเทชัน ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็น
ส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ  ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน ศึกษา
เทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน การหาขนาดของ DNA และการหาลำดับนิวคลีโอ
ไทด์     การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA และเทคโนโลยีทาง DNA กับความปลอดภัยทางชีวภาพและ     
ชีวจริยธรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  
แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่
ของแอลลีล และกำเนิดสปีชีส์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื ่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีทักษะปฏิบัต ิการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิด
และการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล   

2. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และ  กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของเมน
เดลนี้ ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมและใช้ในการคำนวณโอกาสในการ เกิดฟีโนไทป์และ
จีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2 

3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็น
ส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 

4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและ
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 

5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วย
ยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 
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6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี
ของ DNA และสรุปการจำลอง DNA 

7. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่
ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน 

8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตนี ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อม 
โยงกับความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน 
รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ท้ังในด้าน 

สิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์การเกษตร และอุตสาหกรรม และข้อควรคำนึงถึงด้านชีวจริยธรรม 
12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับ หลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิด

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์กและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 
14. ระบุสาระสำคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งคำนวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของ
ประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
 

รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  
   

รหัสวิชา ว31242    รายวิชา ชีววิทยา 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 2                  เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
สมบัติและหน้าที่ของ
สารพันธุกรรม 
โครงสร้างและ
องค์ประกอบทางเคมี
ของ DNA และสรุปการ
จำลองDNA 
2. อธิบายและระบุ
ขั้นตอนในกระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนและ
หน้าที่ของ DNA และ 
RNA แต่ละชนิดใน
กระบวนการสังเคราะห์
โปรตีน 

- เมนเดลศึกษาการ
ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม โดยการผสม
พันธุ์ถั่วลันเตา จนสรุปเป็น
กฎแห่ง การแยกและกฎ
แห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ  
- กฎแห่งการแยกมีใจความ
ว่า แอลลีลที่อยู่เป็นคู่ จะ
แยกออกจากกันในระหว่าง
การสร้างเซลล์ สืบพันธุ์ โดย
เซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์จะ
มีเพียง แอลลีลใดแอลลีล 
หนึ่ง  

  - กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่าง
อิสระมีใจความว่าหลังจากคู่
ของแอลลีลแยกออกจากกัน 
แต่ละ แอลลีลจะจัดกลุ่ม
อย่างอิสระกับแอลลีลอื่น ๆ 
ที่แยกออกจากคู่เช่นกันใน
การเข้าไปอยู่ในเซลล์
สืบพันธุ์ 

14 15 

  3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ 
อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับ 
การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ที่เป็นส่วน

 - การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมบางลักษณะ ให้
อัตราส่วนที่แตกต่างจากผล
การศึกษาของ  เมนเดล 
เรียกลักษณะเหล่านี้ว่า 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ขยายของพันธุศาสตร์เมน
เดล   
4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ 
และเปรียบ เทียบ
ลักษณะทางพันธุกรรมที่
มีการแปรผันไม่ต่อเนื่อง  
และลักษณะทาง
พันธุกรรมที่มีการแปรผัน
ต่อเนื่อง 

ลักษณะทางพันธุกรรมที่
เป็นส่วนขยายของพันธุ
ศาสตร์เมนเดล เช่น การข่ม
ไม่สมบูรณ์ การข่มร่วมกัน 
มัลติเปิลแอลลีล ยีนบน
โครโมโซมเพศ และพอลิยีน  
- ลักษณะพันธุกรรมบาง
ลักษณะมีความแตกต่างกัน 
ชัดเจน เช่น การมีติ่งหู
หรือไม่มีติ่งหู ซึ่งเป็น 
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มี
การแปรผันไม่ต่อเนื่อง  
- ลักษณะทางพันธุกรรม
บางลักษณะมีความ  
แตกต่างกันเล็กน้อยและ
ลดหลั่นกันไป เช่น   ความ
สูงและสีผิวของมนุษย์ถูก
ควบคุมโดยยีน หลายคู่ซึ่ง
เป็นลักษณะทางพันธุกรรม
ที่มีการ แปรผันต่อเนื่อง
และสิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อ
การ แสดงลักษณะนั้น 

2 ยีนและโครโมโซม 5. อธิบายการถ่ายทอด
ยีนบนโครโมโซม และ
ยกตัวอย่างลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ถูกควบคุม
ด้วยยีนบนออโตโซมและ
ยีนบนโครโมโซมเพศ 

- โครโมโซมภายในเซลล์
ร่างกายแบ่งเป็นออโตโซม 
และโครโมโซมเพศ ลักษณะ
ทางพันธุกรรม  ส่วนใหญ่
ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโต
โซม   บางลักษณะถูก
ควบคุมด้วยยีนบน
โครโมโซมเพศ ซึ่งส่วนมาก
เป็นยีนบนโครโมโซม X   

20 20 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

- เมื่อมีการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ ยีนบนโครโมโซม 
เดียวกันที่อยู่ใกล้กันมักจะ
ถูกถ่ายทอดไปด้วยกัน แต่
การเกิดครอสซิงโอเวอร์ใน
การแบ่งเซลล์แบบ ไมโอซิส
อาจทำให้ยีนบนโครโมโซม
เดียวกันแยก จากกันได้ 
ส่งผลให้รูปแบบของเซลล์
สืบพันธุ์ที่ได้ แตกต่างไป
จากกรณีที่ไม่เกิดครอสซิงโอ
เวอร์ 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
สมบัติและหน้าที่ของ
สารพันธุกรรม 
โครงสร้างและ
องค์ประกอบทางเคมี
ของ DNA และสรุปการ
จำลอง DNA 

- DNA เป็นพอลิเมอร์ของนิ
วคลีโอไทด์ แต่ละนิวคลีโอ
ไทด์  ประกอบ ด้วยน้ำตาล
ดีออกซีไรโบส หมู่ฟอสเฟต 
และไนโตรจีนัสเบส คือ A T 
C และ G   
 

  

  7. อธิบายและระบุ
ขั้นตอนในกระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนและ
หน้าที่ของ DNA และ 
RNA แต่ละชนิดใน
กระบวนการสังเคราะห์
โปรตีน 
8. สรุปความสัมพันธ์
ระหว่างสารพันธุกรรม 
แอลลีล โปรตีน ลักษณะ
ทางพันธุกรรม และ

- โมเลกุลของ DNA เป็นพอ
ลินิวคลีโอไทด์ ๒ สาย เรียง
สลับทิศและบิดเป็นเกลียว
เวียนขวา โดยการ เข้าคู่กัน
ของสาย DNA เกิดจากการ
จับคู่ของ  เบสคู่สม คือ A คู่
กับ T และ C คู่กับ G  
- ยีน คือสาย DNA บางช่วง
ที่ควบคุมลักษณะทาง 
พันธุกรรมได้ โดยยีน
กำหนดลำดับกรดอะมิโน 
ของโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เป็น
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

เชื่อม โยงกับความรู้เรื่อง
พันธุศาสตร์เมนเดล 
 

โครงสร้างเอนไซม์ และอ่ืนๆ 
มีผลทำให้เซลล์และ
สิ่งมีชีวิตปรากฏ ลักษณะ
ต่าง ๆ ได้  
- DNA จำลองตัวเองได้โดย
ใช้สายหนึ่งเป็นแม่แบบ 
และสร้างอีกสายขึ้นมาใหม่ 
ซึ่งจะมีโครงสร้าง  และ
ลำดับ นิวคลีโอไทด์
เหมือนเดิม 
- DNA ควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้ 
โดยการสร้าง RNA 3 
ประเภท คือ mRNA tRNA 
และ rRNA ซึ่งร่วมกันทำ
หน้าที่ในกระบวนการ 
สังเคราะห์โปรตีน  
- RNA เป็นพอลิเมอร์ของนิ
วคลีโอไทด์สายเดี่ยว   แต่
ละนิวคลีโอไทด์ประกอบ 
ด้วย น้ำตาลไรโบส  หมู่
ฟอสเฟต และไนโตรจีนัส
เบส คือ A U C และ G 

  9. สืบค้นข้อมูล และ
อธิบายการเกิดมิวเทชัน
ระดับยีนและระดับ
โครโมโซม สาเหตุการเกิด
มิวเทชัน รวมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคและกลุ่ม
อาการที่เป็นผลของการ
เกิดมิวเทชัน 

- มิวเทชันเป็นการเปลี่ยน 
แปลงของลำดับหรือจำนวน
นิวคลีโอไทด์ใน DNA ซ่ึง
อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและการทำงาน
ของ โปรตีน ซึ่งถ้าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิด  
ในเซลล์สืบพันธุ์ จะสามารถ

  



91 

 

                                                              
        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

 ถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อ ๆ ไป
ได้ และทำให้เกิดความแปร
ผันทางพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต การเกิดมิวเทชันมี
สาเหตุ มาจากปัจจัยต่าง ๆ 
เช่น รังสี และสารเคมี  
- การขาดหายไปหรือเพ่ิม 
ขึ้นของนิวคลีโอไทด์  และ
การแทนที่คู่เบส เป็นการ
เกิดมิวเทชันระดับยีน เช่น 
โรคโลหิตจางชนิดซิกเคิล
เซลล์ เป็นผลมาจากการ
แทนที่คู่เบส  
- การเปลี่ยนแปลงโครง 
สร้างของโครโมโซม เช่น 
หายไปหรือเพ่ิมขึ้นบางส่วน 
และการเปลี่ยนแปลง 
จำนวนโครโมโซม เช่น การ
ลดลงหรือเพ่ิมขึ้น  ของ
โครโมโซมบางแท่งหรือทั้ง
ชุด เป็นสาเหตุ  ของการ
เกิดมิวเทชันระดับ
โครโมโซม เช่น กลุ่ม อาการ 
คริดูชาต์และกลุ่มอาการ
ดาวน์ กลุ่มอาการเทอร์
เนอร์และกลุ่มอาการไคลน์
เฟลเตอร์ 

3 พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทาง 
DNA 

10. อธิบายหลักการ
สร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอ
รีคอมบิแนนท์ 

- การใช้เทคโนโลยีทางดี
เอ็นเอ ในการสร้างดีเอ็นเอ 
รีคอมบิแนนท์ สามารถ
นำไป ใช้ในการสร้าง

10 10 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

11. สืบค้นข้อมูล ยก 
ตัวอย่าง และอภิปรายการ
นำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
ไปประยุกต์ทั้งในด้าน 
สิ่งแวดล้อม นิติวิทยา 
ศาสตร์  การแพทย์
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม และข้อควร
คำนึงถึงด้านชีวจริยธรรม 

สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
โดยนำยีนที่ต้องการ มาตัด
ต่อใส่ในสิ่งมีชีวิต ทำให้
สิ่งมีชีวิตนั้นมีสมบัติตาม
ต้องการ   
- เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม  
นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
การเกษตร และอุตสาหกรรม 
โดยการ ใช้เทคโนโลยีทางดี
เอ็นเอต้องคำนึงถึงความ
ปลอดภัย ทางชวีภาพ ชวีจริย
ธรรม และผลกระทบต่อสังคม 

4 วิวัฒนาการ 12. สืบค้นข้อมูลและ
อธิบายเกี่ยวกับ หลัก 
ฐานที่สนับสนุนและ
ข้อมูลที่ใช้อธิบายการ
เกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 
 

- หลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า
สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการ เช่น 
ซากดึกดำบรรพ์ กายวิภาค
เปรียบเทียบ วิทยา
เอ็มบริโอ การแพร่กระจาย
ของสิ่งมีชีวิตทางภูมิศาสตร์ 
การศึกษาทางชีวภูมิศาสตร์ 
และด้านชีววิทยาระดับ
โมเลกุล   
• มนุษย์มีการสืบสาย
วิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน 
โดยมีหลักฐานที่สนับสนุน
จากซากดึกดำบรรพ์ ของ
บรรพบุรุษมนุษย์ที่ค้นพบ 
และจากการ  เปรียบเทียบ
ลำดับเบสบน DNA ระหว่าง
มนุษย์ กับไพรเมตอ่ืนๆ 

12 15 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

  13. อธิบายและเปรียบ 
เทียบแนวคิดเก่ียวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ของฌอง ลามาร์กและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนา- 
การของสิ่งมีชีวิตของ
ชาลส์ ดาร์วิน 

- ฌอง ลามาร์ก ได้เสนอ
แนวคิดเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับ 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตว่า 
สิ่งมีชีวิตมีการ เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างให้เข้ากับสภาพ 
แวดล้อม โดยอาศัยกฎการ
ใช้และไม่ใช้ และกฎแห่ง
การ ถ่ายทอดลักษณะที่
เกิดข้ึน มาใหม่  

  - ชาลส ์ดาร์วิน เสนอทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตว่า เกิดจากการ
คัดเลือกโดยธรรมชาต โดย
สิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มที่จะให้
กำเนิดลูกท่ีมี ลักษณะแตก 
ต่างกันจำนวนมาก แต่มี
เพียงจำนวนหนึ่งที่เหมาะ 
สมกับสภาพแวดล้อม 
สามารถมีชีวิตรอด และถ่าย 
ทอดลักษณะที่เหมาะสมไป
ยังรุ่นต่อไปได้ 

  

14. ระบุสาระสำคัญและ
อธิบายเงื่อนไขของภาวะ
สมดุลของฮาร์ดี-ไวน์
เบิร์ก ปัจจัยที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความถี่
ของแอลลีลในประชากร 
พร้อมทั้งคำนวณหา
ความถี่ของแอลลีลและจี
โนไทป์ของประชากร

-  เมื่อประชากรอยู่ในภาวะ
สมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
โดยประชากรมีขนาดใหญ่ 
ไม่มีการถ่ายเทยีน ระหว่าง
ประชากร ไม่เกิดมิวเทชัน 
สมาชิกทุกตัว  มีโอกาสผสม
พันธุ์ได้เท่ากัน และไม่เกิด
การคัดเลือก โดยธรรมชาติ 
จะทำให้ความถี่ของแอล    
ลีลของ ลักษณะนั้นไม่
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

โดยใช้หลักของฮาร์ดี-
ไวน์เบิร์ก 

เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผ่านไป
กี่รุ่น ก็ตาม เป็นผลให้
ลักษณะนั้นไม่เกิด
วิวัฒนาการ   

   - การเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
ยีนหรือแอลลีล ในประชากร 
เกิดจากปัจจัยหลายประการ 
นำไปสู่การเกิดวิวัฒนาการ 

  

15. สืบค้นข้อมูล 
อภิปราย และอธิบาย
กระบวนการเกิดสปีชีส์
ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 

- สปีชีส์ใหม่จะเกิดขึ้นได้
เมื่อไม่มีการถ่ายเท  
เคลื่อนย้ายยีนระหว่าง
ประชากรหนึ่งกับอีก 
ประชากรหนึ่ง ในรุ่นบรรพ
บุรุษ ทำให้ประชากร ทั้ง
สอง มีโครงสร้างทาง
พันธุกรรมที่แตกต่างกัน 
และวิวัฒนาการเกิดเป็นสปี
ชีส์ใหม่  

  - ปัจจัยที่ทำให้เกิดสปีชีส์ใหม่
อาจเกิดได้ ๒ แนวทาง คือ 
การเกิดสปีชีส์ใหม่จากการ
แบ่งแยกทาง ภูมิศาสตร์และ
การเกิดสปีชีส์ใหม่ในเขต
ภูมิศาสตร์ เดียวกัน 

รวม 56 60 

สอบกลางปี/ภาคเรียน 2 20 

สอบปลายปี/ภาคเรียน 2 20 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31261    รายวิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2          เวลา  40  ช่ัวโมง/ภาคเรียน      จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบาย เกี่ยวกับโครงสร้างโลก หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการ
เคลื่อนที่ของแผ่นธรณี แนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่าง
หลักฐานทางธรณีวิทยาที ่พบในปัจจุบัน  และอธิบายลำดับเหตุการณ์ ทางธรณีวิทยาในอดีต ศึกษา
กระบวนการเกิดภูเขาไฟ แผ่นดินไหว และสึนามิ  และผลจากการเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา รวมทั้ง
สืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงธรณีวิบัติภัยต่างๆ ออกแบบและนำเสนอแนวทาง 
การเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลการสังเกต 
การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
3. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 

พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 
4. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบายลำดับเหตุการณ์ ทางธรณีวิทยา

ในอดีต 
5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ทำให้ความรุนแรงของการปะทุ

และรูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอ
แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้ง
สืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย 

7. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ
และนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว31261    รายวิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                            เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผล 
การเรียนรู ้

สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 โครงสร้างโลก ข้อ 1 
 

การศึกษาโครงสร้างโลกใช้ข้อมูล
หลายด้าน เช่น องค์ประกอบทาง
เคมีของหินและแร่ องค์ประกอบ
ทางเคมีของอุกกาบาต ข้อมูลคลื่น
ไหวสะเทือนที่เคลื่อนที่ผ่านโลก จึง
สามารถแบ่งชั้นโครงสร้างโลกได้ 2 
แบบ  ค ื อ  โ ค ร งส ร ้ า ง โ ล ก ต า ม
องค์ประกอบทางเคม ีแบ่งได้เป็น  
3 ชั ้น ได้แก่ เปลือกโลก เนื ้อโลก 
และแก่นโลก และโครงสร้างโลกตาม
สมบัต ิ เช ิงกล  แบ่งได ้ เป ็น  5 ชั้น 
ได ้ แก่  ธรณ ีภาค  ฐานธรณ ีภาค 
มัชฌิมภาค แก่นโลกชั ้นนอก และ
แก่นโลกชั้นใน นอกจากนี้ยังมีการ
ค้นพบรอยต่อระหว่างชั้นโครงสร้าง
โลก เช่น แนวแบ่งเขตโมโฮโรวิซิก 
แนวแบ่งเขต 
กูเทนเบิร์ก แนวแบ่งเขตเลห์แมน 

6 10 

2 แผ่นธรณีภาค
และการเคลื่อนที่ 

ข้อ 2 
ข้อ 3 

-แผ่นธรณีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบ
ของ ธรณีภาค ซึ ่งเป็นชั ้นนอกสุด
ของ โครงสร ้ า ง โลก  โดยม ี ก า ร
เปลี ่ยนแปลงขนาดและตำแหน่ง
ต ั ้ งแต ่อด ีตจนถ ึ งป ัจจ ุบ ัน  การ
เคล ื ่อนที ่ของแผ ่นธรณีด ังกล ่าว
อธ ิบายได ้ตามทฤษฎ ีธรณ ีแปร
สัณฐาน ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎี
ทวีปเลื ่อนและทฤษฎีการแผ่ขยาย

12 20 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผล 
การเรียนรู ้

สาระสำคัญ 
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(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

พื้นสมุทร โดยมีหลักฐานที่สนบัสนุน 
ได้แก่ รูปร่างของขอบทวีปที่สามารถ
เชื่อมต่อกันได้ ความคล้ายคลึงกัน
ของกลุ่มหินและแนวเทือกเขา ซาก
ดึกดำบรรพ์ ร่องรอย การเคลื่อนที่
ของตะกอนธารน ้ ำแข ็ ง  ภาวะ
แม่เหล็กโลกบรรพกาล อายุหินของ
พ้ืนมหาสมุทร รวมทั้ง การค้นพบสัน
เขากลางสมุทร และร่องลึกก้นสมุทร 
-การพาความร้อนของแมกมาภายใน
โลก ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณี ตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน 
ซึ ่งน ักว ิทยาศาสตร์ได ้สำรวจพบ
หลักฐานทางธรณีวิทยา ได้แก่ ธรณี
สัณฐานและธรณีโครงสร้างที่บริเวณ
แนวรอยต่อของแผ่นธรณี เช่น ร่อง
ลึกก้นสมุทร หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้ง 
แนวภูเขาไฟ แนวเทือกเขา หุบเขา
ทรุดและสันเขากลางสมุทร  รอย
เลื่อน นอกจากนี้ยังพบการเกิดธรณี
พิบัติภัยที ่บริเวณแนวรอยต่อของ
แผ่นธรณี เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด สึนามิ ซึ่งหลักฐานดังกล่าว
สัมพันธ์กับรูปแบบ การเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี นักวิทยาศาสตร์จึงสรุปได้
ว ่าแนวรอยต่อของแผ่นธรณีมี  3 
รูปแบบ ได้แก่ แนวแผ่นธรณีแยกตัว 
แนวแผ่นธรณีเคลื ่อนที ่เข ้าหากัน 
แนวแผ่นธรณีเคลื ่อนที ่ผ่านกันใน
แนวราบ 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผล 
การเรียนรู ้

สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

3 ธรณีประวัติ ข้อ 4 
 

การลำดับชั้นหิน เป็นการศึกษาการ
วางตัว การแผ่กระจาย ลำดับอายุ 
ความสัมพันธ์ของชั้นหิน รอยชั้นไม่
ต ่ อ เ น ื ่ อ ง  แ ล ะ ห ล ั ก ฐ า น ท า ง
ธรณีว ิทยาอื ่น ๆ ที ่ปรากฏ ทำให้
ทราบลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา 
การเปลี ่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบน
โลกตั้งแต่กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน 

• หลักฐานทางธรณีวิทยา ได้แก่ ซาก
ด ึ กดำบรร พ์  ห ิน  และล ั กษณะ
โครงสร้างทางธรณี ซึ่งนำมาหาอายุ
ได้ 2 แบบ ได้แก่ อายุเปรียบเทียบ 
คืออายุของ ซากดึกดำบรรพ์ หิน 
และ/หรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา 
เมื ่อเทียบกับซากดึกดำบรรพ์ หิน 
และ/หรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา
อื่น ๆ และอายุสัมบูรณ์ คือ อายุที่
ระบุเป็นตัวเลขของหิน และ/หรือ
เหตุการณ์ทางธรณีวิทยาซึ่งคำนวณ
ได้จากไอโซโทปของธาตุ 
• ข้อมูลจากอายุเปรียบเทียบและ
อายุสัมบูรณ์ สามารถนำมาจัดทำ
มาตราธรณ ีกาล  ค ือ  การลำดับ
ช่วงเวลาของโลกตั ้งแต่เกิดจนถึง
ป ัจจ ุบ ัน  แบ ่งออกเป ็น  บรมยุค 
มหาย ุค ย ุค และสมัย  ซ ึ ่ งแต ่ละ
ช่วงเวลามีสิ่งมีชีวิต สภาพแวดล้อม
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน 

8 10 

4 ธรณีวิบัติภัย ข้อ 5 
ข้อ 6 

-ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการแทรก
ด ันของแมกมาข ึ ้ นมาตามส ่ วน

10 20 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผล 
การเรียนรู ้

สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ข้อ 7 
 

เปราะบาง หรือรอยแตกบนเปลือก
โลก มักพบหนาแน่นบริเวณรอยต่อ
ระหว ่างแผ ่นธรณ ีทำให ้บร ิ เวณ
ดังกล่าวเป็นพื ้นที ่เสี ่ยงภัย ความ
รุนแรงของการปะทุและรูปร่างของ
ภูเขาไฟที ่แตกต่างกันขึ ้นอย ู ่กับ
องค์ประกอบของแมกมา ผลจาก
กา ร ร ะ เบ ิ ด ข อ งภ ู เ ข า ไ ฟม ี ทั้ ง
ประโยชน์และโทษ จึงต้องศึกษา
แนวทางในการเฝ้าระวัง และการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
-แผ่นดินไหวเกิดจากการปลดปล่อย
พลังงานที่สะสมไว้ของเปลือกโลกใน
ร ู ป ข อ ง ค ล ื ่ น ไ ห ว ส ะ เ ท ื อ น 
แผ่นดินไหวมีขนาดและความรุนแรง
แตกต่างกัน และทำลายทรัพย์สิน 
ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวมักอยู่บริเวณ
รอยต ่อของแผ ่นธรณี  และพื ้นที่
ภายใต้อิทธิพลของการเคลื่อนของ
แผ่นธรณีที่ระดับความลึกต่างกัน ให้
บริเวณดังกล่าวเป็นพื ้นที ่เสี ่ยงภัย
แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลให้สิ่งก่อสร้าง
เสียหาย เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน จึงต้องศึกษาแนวทางใน
การเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย 
-สึนามิ คือคลื ่นน้ำที ่ เกิดจากการ
แทนที่มวลน้ำ ในปริมาณมหาศาล 
ส ่ ว นมากจะ เ ก ิ ด ใ นทะ เ ลห รื อ
มหาสมุทร โดยคลื่นมีลักษณะเฉพาะ 
คือความยาวคลื่นมากและเคลื่อนที่
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผล 
การเรียนรู ้

สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ด ้วยความเร ็วส ูง  เม ื ่ออย ู ่ กลาง
มหาสมุทรจะมีความสูงคลื ่นน้อย 
และอาจเพ ิ ่มความส ูงข ึ ้นอย ่ าง
รวดเร็วเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านบริเวณ
น้ำตื้น ทำให้พื้นที่บริเวณชายฝั่งบาง
บร ิเวณเป็นพื ้นที ่ เส ี ่ยงภ ัยสึนามิ  
ก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และ
สิ่งก่อสร้างในบริเวณชายหาดนั้น จึง
ต้องศึกษาแนวทางในการเฝ้าระวัง 
และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

วัดผลประเมินผลกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ ข้อที ่ 1, 2, 3 

2 20 

วัดผลประเมินผลปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ ข้อที ่ 4, 5, 6 

2 20 

รวมทั้งหมด 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31262    รายวิชา โลก ดาราศาสตร์  และอวกาศ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                           เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. 

ศึกษาทรัพยากรธรณี สมบัติทางกายภาพบางประการของแร่ การระบุชนิดแร่ การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรแร่ กระบวนการเกิดหินอัคนี การจำแนกหินอัคนี กระบวนการเกิดหินตะกอน การจำแนก
หินตะกอน กระบวนการเกิดหินแปร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหิน กระบวนการเกิดแหล่งกักเก็บปิโต
เลียม กระบวนการเกิดถ่านหิน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี สมบัติของผลิตภัณฑ์ที ่ได้จาก
ปิโตรเลียม องค์ประกอบของแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ภูมิประเทศและเส้นชั้นความ
สูง ลักษณะของแผนที่ธรณีวิทยา การใช้ประโยชน์จากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตรวจสอบและระบุชนิดแร่ รวมทั ้งว ิเคราะห์สมบัติและนำเสนอการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรแร่ที่เหมาะสม 

2. ตรวจสอบ จำแนกประเภท และระบุชื ่อหินรวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและนำเสนอการใช้
ประโยชน์ ของทรัพยากรหินที่เหมาะสม 

3. อธิบายกระบวนการเกิด และการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ข้อมูลทาง 
ธรณีวิทยา 

4. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมและถ่านหิน พร้อมนำเสนอการใช้ประโยชน์ 
อย่างเหมาะสม 

5. อ่านและแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ ที ่กำหนด 
พร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์ 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู ้ 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว31262    รายวิชา โลก ดาราศาสตร์  และอวกาศ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                           เวลา  40  ช่ัวโมง       จำนวน  1.0  หน่วยกิต 
 
หน่วยการเรียนรู้/บทที่ สาระสำคัญ คะแนน 
บทที่ 1 ทรัพยากรธรณี - ทรัพยากรแร่ 

- ทรัพยากรหิน 
- ทรัพยากรปิโตรเลียมและถ่านหิน 

30 

สอบกลางภาค บทที่ 1  20 
บทที่ 2 แผนที่ภูมิประเทศและ
แผนที่ธรณีวิทยา 

- องค์ประกอบแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา 
- ข้อมูลในแผนที่ภูมิประเทศ 
- ข้อมูลในแผนที่ธรณีวิทยา 
- การใช้ประโยชน์แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่
ธรณีวิทยา 

30 

สอบปลายภาค บทที่ 2 20 
รวมคะแนน 100 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31281      รายวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2                 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
............................................................................................................................................................. 
 การเข้าใช้งานโปรแกรม Make code ส่วนประกอบของโปรแกรม Make code  คำสั่งการ
แสดงผลทางจอภาพ คำสั่งตรวจสอบสิ่งแวดล้อม  การเขียนคำสั่งโปรแกรมแสดงเสียง การเขียนโปรแกรม
สร้างทางเลือก  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมในการผลิตชิ้นงานใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต  
  โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สามารถเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐานผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้ 
 รายวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1  รหัสวิชา ว 31281 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในมาตรฐานที่ 4  
 มาตรฐาน ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือดำรงชีวิตในสังคมที
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ 
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น  
ขั ้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเรียนรู้  การทำงาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม  มีผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้งานโปรแกรม Make code ได้ถูกต้อง 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเขียนโปรแกรมแสดงผลออกทางจอภาพ ได้ถูกต้อง 

 3.  มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเขียนโปรแกรมตรวจสอบสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง 
 4.  มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเขียนโปรแกรมแสดงเสียงได้ถูกต้อง 
 5.  มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเขียนโปรแกรมสร้างทางเลือกได้ถูกต้อง 
 6.  มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำได้ถูกต้อง 
 7.  สามารถใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการผลิตชิ้นงานได้ 
รวม 7 ผลการเรียนรู้  
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31281      รายวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2                 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน/ 

รหัสผลการเรียนรู้ 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

 ปฐมนิเทศ 

 

 

 -  แนะนำรายวิชา 

-  ทำแบบวิเคราะห์ผู้เรียน -  

แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียน 

2  

1 คำสั่งพ้ืนฐาน

ของโปรแกรม 

Make code 

(1) 

มีความรู้ ความเข้าใจ 

และทักษะการใช้งาน

โปรแกรม Make 

code  ได้ถูกต้อง 

การพัฒนาโปรแกรมเครื่อง

คิดเลข ผู้พัฒนาโปรแกรม

จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

การเขียนโปรแกรมเป็น

ฟังก์ชันและการใช้คำสั่ง

ต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม 

เพ่ือให้โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น

มีประสิทธิภาพและทำงานได้

ถูกต้องและรวดเร็ว 

1 5 

2 คำสั่งพ้ืนฐาน

ของโปรแกรม 

Make code 

(1) 

มีความรู้ ความเข้าใจ 

และทักษะการเขียน

โปรแกรมแสดงผลออก

ทางจอภาพ ได้ถูกต้อง 

คำสั่งในการเขียนโปรแกรม

แสดงผลออกทางจอภาพ

ได้แก่ชุดคำสั่ง BLOCK 

BASIC 

1 5 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน/ 

รหัสผลการเรียนรู้ 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

3 คำสั่งพ้ืนฐานของ

โปรแกรม Make 

code (1) 
 

มีความรู้ ความเข้าใจ และ

ทักษะการเขียนโปรแกรม

ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมได้

ถูกต้อง 

คำสั่งในการเขียนโปรแกรม

ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ได้แก่

ชุดคำสั่ง BLOCK INPUT 

1 5 

4 คำสั่งพ้ืนฐานของ

โปรแกรม Make 

code (1) 
 

มีความรู้ ความเข้าใจ และ

ทักษะการเขียนโปรแกรม

แสดงเสียงได้ถูกต้อง 

คำสั่งในการเขียนโปรแกรมแสดง

เสียงได้แก่ ชุดคำสั่ง BLOCK 

MUSIC   

1 5 

5 คำสั่งพ้ืนฐานของ

โปรแกรม Make 

code (2) 

 
 

มีความรู้ ความเข้าใจ และ

ทักษะการเขียนโปรแกรม

สร้างทางเลือกได้ถูกต้อง 

การเขียนโปรแกรม สามารถ

กำหนดเงื่อนไขในการเขียนได้  โดย

ใช้คำสั่งสร้างทางเลือก ซึ่งได้แก่

ชุดคำสั่ง BLOCK LOGIC 

2 10 

6 คำสั่งพ้ืนฐานของ

โปรแกรม Make 

code (2) 

มีความรู้ ความเข้าใจ และ

ทักษะการเขียนโปรแกรม

แบบวนซ้ำได้ถูกต้อง 

การเขียนโปรแกรมที่มีการทำงาน

วนซ้ำไป โปรแกรม Make code  

มีคำสั่งที่ช่วยให้การเขียนโปรแกรม

ทำงานวนซ้ำ ได้แก่ ชุดคำสั่ง 

BLOCK LOOPS 
 

4 15 

สอบกลางภาค 1 10 

7 ปฏิบัติการผลิตชิ้นงาน   

ด้วยกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

สามารถเขียนโปรแกรม

ผลิตชิ้นงานได้ 

การนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ ใน

การพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยอำนวย

ความสะดวก  เช่น  การนำมาใช้ใน

การเกษตร  การนำมาใช้ในการสร้าง

เครื่องอำนวยความสะดวกใน

ชีวิตประจำวัน เป็นต้น 
 

7 25 

ปลายภาค 1 20 

รวม 20 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว31282      รายวิชา การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                     เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน  1  หน่วยกิต      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ศึกษา  การใช้งานโปรแกรมการออกแบบและสร้างงานสามมิติ การสร้างงานที่มีลักษณะเป็นสามมิติ
เสมือนจริง  การออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ แนวทางในการก้าวสู่นักออกแบบผลิตภัณฑ์และนัก
เทคโนโลยีในอนาคต 
          ปฏิบัติ  การใช้แถบเครื่องมือในโปรแกรมออกแบบและสร้างงานสามมิติ  การสร้างวัตถุรูปทรง
ต่าง ๆ การตัดมุมวัตถุ  การสร้างภาชนะ  การสร้างชิ้นส่วน การประกบชิ้นงาน  การสร้างรูปแบบการ
เคลื่อนไหว 
           เพื่อ  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างงานสามมิติและ
สร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานออกแบบและการสร้างงานสามมิติ 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 ง  3.1   ม.4-6/5  ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/8 ม.4-6/9 ม.4-6/10 ม.4-6/11 ม.4-6/12             
รวม  8  ตัวชี้วัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2. นำเสนอความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมเพ่ือการออกแบบ 
4. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพ่ือการออกแบบ 
5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรูปทรงพื้นฐาน 
6. ออกแบบและสร้างผลงานรูปทรงพ้ืนฐาน ตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
7. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงาน 
8. ออกแบบและสร้างผลงานตามจินตนาการของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้ 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ว31282      รายวิชา การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                     เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน  1  หน่วยกิต      
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความรู้เบื้องต้น  ง 3.1 / สืบค้น อธิบาย ความ
เป็นมา  ความหมาย และ
คุณสมบัติของโปรแกรม Pro 
Desktop 
อธิบาย ติดตั้ง ลบ โปรแกรม 
Pro Desktop 

ความเป็นมา ความหมาย 
และคุณสมบัติของ
โปรแกรม  Pro Desktop 
วิธีการติดตั้งและลบ 
โปรแกรม Pro Desktop 

3 10 

2 รู้จัก Prodesk Top ง3.1 /   บอก ส่วนประกอบ
ของโปรแกรม Pro Desktop  

ส่วนประกอบของ
โปรแกรม Pro Desktop  

3 10 

3 ฝึกปฏิบัติการใช้งาน
โปรแกรม 

ง 3.1 / มีทักษะการสร้างวัตถุ
ทรงตัน 
ง 3.1 / มีทักษะการตัดมุมที่มี
ลักษณะมนกลม 
ง 3.1 / มีทักษะการตัดมุมที่มี
ลักษณะมนกลมทั้งสองข้าง 
ง 3.1 / มีทักษะการตัดมุมของ
รูปสี่เหลี่ยม 
ง 3.1 / มีทักษะการ
ปรับเปลี่ยนและเจาะวัตถุทรง
ตัน 
ง 3.1 / มีทักษะการทำรูป
โครงร่างให้มีมิติ 
ง 3.1 / มีทักษะการตัดมุม
วัตถ ุ

ขั้นตอนการปฏิบัติการใช้
งานโปรแกรมโปรแกรม
จากง่ายไปหายาก 

12 20 

4 การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ง3.1 / มีทักษะการสร้าง
ภาชนะรูปแก้ว 

ขั้นตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ 

21 40 
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ง 3.1 /มีทักษะการสร้าง
รูปทรงเกลียว   (สปริง) 
ง 3.1 /มีทักษะการสร้างข้องอ
และเจาะรู 
ง 3.1 /มีทักษะการสร้าง
ชิ้นส่วนของเครื่องจักร 
ง 3.1 /มีทักษะการสร้าง
ชิ้นงานลักษณะบานพับ 
ง 3.1 /มีทักษะการสร้าง
รูปแบบอิฐบล๊อก 
ง 3.1 /มีทักษะการออกแบบ
ลูกกุญแจ 
ง 3.1 /มีทักษะการสร้าง
รูปทรงเกียร์อย่างง่าย 
ง 3.1 /มีทักษะการสร้าง
แกลลอนพร้อมที่จับแบบเจาะ 
ง 3.1 /มีทักษะการสร้างกล่อง
และฝาบานพับ 
มีทักษะการสร้างโต๊ะ 

สรุปทบทวนภาพรวม   (สอบปลายภาค) 1 20 

รวม 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31285 รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2               เวลา 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ 
Vector และ Bitmap ประเภทและลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก การ
จัดการแฟ้มภาพกราฟิก ความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ 
Vector และ Bitmap 
 เพื ่อให้มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกปรับแต่ง 
รูปภาพ และออกแบบสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ  รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์ 
และมีจิตสำนึก 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิก 
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก 
 3.  มีทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก 
 4.  สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกได้ 
  5.  จัดการแฟ้มภาพกราฟิกได้ 
 6.  สามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม    
 7.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว31285 รายวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2               เวลา 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1  
 
 
 
 
 
 

ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับโปรแกรม
กราฟิก 
 
  

 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการของ
ภาพกราฟิก  
  
 

กราฟิกคือรูปภาพดิจิตอล เช่น
ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ภาพ
คลิปอาร์ต ภาพวาด ที่ได้จากการ
สแกน รวมถึงภาพต้นฉบับใดๆ ที่
ถูกสร้างข้ึนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

4 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

2 เริ่มต้นใช้งาน 
โปรแกรม 
Photoshop 

มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประเภทและ
คุณลักษณะ
ของแฟ้ม
ภาพกราฟิก 

โปรแกรมสำหรับงานตกแต่งภาพ 
งานออกแบบกราฟิกและสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถ
นำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้
หลากหลายวิธี คือโปรแกรม 
Photoshop ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

4 5 

3 เทคนิคการใช้
โปรแกรม 
Photoshop 

มีทักษะการใช้
โปรแกรม
กราฟิก 
สร้างและ
ตกแต่ง
ภาพกราฟิกได้ 

เทคนิคการตกแต่งภาพกราฟิกโดย
ใช้โปรแกรม Photoshop 
สามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปต่อยอด
เพ่ือประยุกต์ใช้งานขั้นสูงได้ 

6 10 

4 เทคนิคการใช้
โปรแกรม 
Photoshop 
ตกแต่งภาพขั้นสูง 
 

มีทักษะการใช้
โปรแกรม
กราฟิกสร้าง
และตกแต่ง
ภาพกราฟิกได้ 

เทคนิคการตกแต่งภาพกราฟิกโดย
ใช้โปรแกรม Photoshop สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้งานขั้นสูงได้ 

8 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

5  
 
 
 
 
 
 

การปรับแต่ง
ลวดลายให้กับ
ตัวอักษรและการ
สร้างแผ่นปลิว 

จัดการแฟ้ม
ภาพกราฟิกได้ 
 
  
 

ภาพกราฟิกนอกจากจะมี
รูปภาพแล้ว จำเป็นต้องมี
ตัวอักษรหรือประโยคข้อความ
เพ่ือใช้ประกอบคำอธิบายบน
แผ่นปลิว โปสเตอร์ หรือ 
แผ่นพับ 

8 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

6 การทำแผ่นพับ 
(โบรชัวร์) 

สามารถ
ออกแบบ
ชิ้นงานได้อย่าง
สร้างสรรค์และ
สวยงาม 

การจัดทำแผ่นพับหรือโบรชัวร์ 
เป็นสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยม
สามารถออกแบบแผ่นพับเพื่อ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
หรือเพ่ืองานโฆษณาส่งเสริม
การขายได้ 

8 15 

   สอบกลางภาค 1 20 
   สอบปลายภาค 1 20 
   รวม 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง (พื้นฐาน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32101  รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1           เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1 หน่วยกิต
............................................................................................................................................................. 
 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบ แบบจำลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ไอโซโทป หมู่และคาบของธาตุ ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซน
เททีฟ กลุ่มธาตุแทรนซิชัน การนำไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอน ประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน พันธะเคมี สารประกอบอินทรีย์ พอลิ เมอร์ พลาสติก ผลกระทบของ
การใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ กรด-เบส การละลาย ในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ สมบัติของสารกัมมันตรังสี ประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตราย 
 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  
  เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว 2.1 ม.5/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
1. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออน จากสูตรเคมี 
2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมของโบร์กับแบบจำลองอะตอมแบบ
กลุ่มหมอก 
3. ระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว 
4. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป 
5. ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือกลุ่ม
ธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ 
6. เปรียบเทียบสมบัติการนำไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ 
7. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิ
ชัน 
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8. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม และระบุจำนวนคู่อิเล็กตรอนระหว่าง
อะตอมคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง 
9. ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอม 
10. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง 
11. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้ว
หรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน 
12. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก 
13. ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว พร้อมให้เหตุผล และระบุว่าสารละลายที่ได้เป็น
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 
14. ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอ่ิมตัวหรือไม่อ่ิมตัวจากสูตรโครงสร้าง 
15. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิ 
เมอร์ชนิดนั้น 
16. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบสจากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 
17. อธิบายสมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร 
18. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของ
พอลิเมอร์ และการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ 
19. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข 
20. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยา
เคมี 
21. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือ
ในอุตสาหกรรม 
23. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
24. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และคำนวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี 
25. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังสี 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว32101  รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1           เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 โครงสร้าง
อะตอมและ
ตารางธาตุ 

ว 2.1 ม.5/2, 
3, 4 

- แบบจำลองอะตอมของโบร์ 
- แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่ม
หมอก 
- อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
- สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 
- ไอโซโทป 
- อะตอม โมเลกุล และไอออน 

4 6 

ว 2.1 ม.5/1 - ธาตุ 
- สารประกอบ 

1 2 

ว 2.1 ม.5/5, 
6, 7 

- การจัดธาตุในตารางธาตุ 
- ตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ 
- การนำไฟฟ้า การให้และรับ
อิเล็กตรอนระหว่างธาตุ 
- ประโยชน์และอันตรายที่เกิดจาก
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรน
ซิชัน 

3 6 

ว 2.1 ม.5/24, 
25 

- สมบัติของสารกัมมันตรังสี  
- ครึ่งชีวิต 

2 4 

2 พันธะเคมี  
  

ว 2.1 ม.5/8, 
9, 10, 11 

- พันธะเคมี 
- พันธะโคเวเลนต์ 

  5 8 

ว 2.1 ม.5/12 - พันธะไอออนิก 3 6 
3 สารอินทรีย์ ว 2.1 ม.5/13, 

14, 16, 17 
- ละลายอิเล็กโทรไลต์ และนอนอิ
เล็กโทรไลต์ 
- การละลายในตัวทำละลายชนิด
ต่างๆ ของสาร 

6 6 
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ที ่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

- ความเป็นกรด-เบสของ
สารประกอบอินทรีย์ 
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัว
และไม่อ่ิมตัว 

4 พอลิเมอร์ ว 2.1 ม.5/15, 
18, 19 

- พอลิเมอร์ 
- เทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอ
เซตของพอลิเมอร์ 
- ผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

4 4 

5 ปฏิกิริยาเคมี ว 2.1 ม.5/20, 
21, 22, 23 

- สมการเคมี 
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 
- ปฏิกิริยารีดอกซ์ 

8 8 

รวม 36 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32102  รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1           เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. 
 เข้าใจแรงและการเคลื่อนที่ คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และพลังงานและพลังงาน
ทดแทน 
 เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสำรวจตรวจสอบ
ข้อมูล การคิดแก้ปัญหา ตลอดจนการเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์                     
การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การศึกษาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นคำตอบของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
ตัวช้ีวัด 
ว 2.2 ม.5/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  
ว 2.3 ม.5/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
1. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพ่ืออธิบายความเร่ง
ของวัตถุ (ว 2.2 ม.5/1) 
2. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุโดย
การเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ (ว 2.2 ม.5/2) 
3. สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุและ
มวลของวัตถุ (ว 2.2 ม.5/3) 
4. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ (ว 2.2 ม.5/4) 
5. สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง 
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น (ว 2.2 ม.5/5) 
6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบโลก (ว 2.2 ม.5/6) 
7. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า (ว 2.2 ม.5/7) 
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8. สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กและแรง
แม่เหล็กที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการทำงานของ
มอเตอร์ (ว 2.2 ม.5/8) 
9. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 2.2 ม.5/9) 
10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน (ว 2.2 ม.5/10) 
11. สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการทำงานของ
อุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ว 2.2 ม.5/11) 
12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสาร โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล (ว 2.2 ม.5/12) 
13. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่ามวลกับพลังงาน
ที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน (ว 2.3 ม.5/1) 
14. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน โดยเน้นด้าน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย (ว 2.3 ม.5/2) 
15. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น (ว 2.3 ม.5/3) 
16. สังเกต และอธิบายความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง (ว 2.3 ม.5/4) 
17. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง (ว 2.3 ม.
5/5) 
18. สืบค้นข้อมูล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียงและผลของความถี่กับ
ระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง (ว 2.3 ม.5/6) 
19. สังเกต และอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีตส์ ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง (ว 2.3 ม.
5/7) 
20. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนำความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (ว 2.3 ม.
5/8) 
21. สังเกต และอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี (ว 2.3 ม.5/9) 
22. สังเกต และอธิบายการทำงานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสี และการนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (ว 2.3 ม.5/10) 
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โครงสร้างรายวิชา 
  

รหัสวิชา ว32102  รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1           เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1 หน่วยกิต 
 

ลำดับ 

ที ่
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้ 

จำนวน

ชั่วโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 แรงและการ

เคลื่อนที่ 

ว 2.2 ม.5/1, 2, 

3, 4, 5, 6, 10 

1. การเคลื่อนที่แนวตรง 

2. แรง 

3. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

4. การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

5. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอ

ย่างง่าย 

10 30 

2 คลื่น ว 2.3 ม.5/3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 

10 

1. คลื่นและสมบัติของคลื่น 

2. เสียงและการได้ยิน 

3. แสงและการมองเห็น 

14 25 

3 แม่เหล็กไฟฟ้า ว 2.2 ม.5/7, 8, 

9 

ว 2.3 ม.5/11, 

12 

1. แม่เหล็กไฟฟ้า 

2. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

10 25 

4 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ว 2.2 ม.5/10 

ว 2.3 ม.5/1 

1. กัมมันตภาพรังสี 

2. พลังงานนิวเคลียร์ 

6 10 

5 พลังงานและ

พลังงานทดแทน 

ว 2.3 ม.5/2 1. พลังงาน 

2. พลังงานทดแทน 

6 10 

รวม 36 50 

สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 

สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32103 รายวิชา วิทยาการคำนวณและออกแบบ2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง    หน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต

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

ศึกษาหลักการของวิทยาการข้อมูล และหลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือ 

ผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บข้อมูลและเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เครื่องมือทาง

เทคโนโลยี สารสนเทศที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การแปลงข้อมูล

ให้เป็นภาพ การเลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวอย่างกรณีศึกษา 

  ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต                   

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่

เกิดข้ึนและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสาหรับแก้ปัญหา

ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและการบริการโดยใช้กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ

แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการ

ออกแบบและนำเสนอผลงาน 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 4.1 ว4.2       

รวม  2  ตัวชี้วัด 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32103 รายวิชา วิทยาการคำนวณและออกแบบ2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง    หน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 

  

  

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียน 

มฐ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ชม.) 

คะ 
แนน 

1 ข้อมูลมีคุณค่า ว 4.2 
ศึกษาหลักการของวิทยาการข้อมูล และหลักการคิด
เชิงออกแบบเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ 

3 10 

2 
การเก็บรวบรวมและ
สำรวจข้อมูล 

ว 4.2 วิธีการเก็บข้อมูลและเตรียมข้อมูล 2 10 

3 การวิเคราะห์ข้อมูล ว 4.2 
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการประมวลผล
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล 

3 10 

4 
การทำข้อมูลให้เป็นภาพ
และการสื่อสารด้วยข้อมูล 

ว 4.2 
การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ การเลือกใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
ตัวอย่างกรณีศึกษา 

2 5 

5 
ความรู้และการคิดเชิง
ออกแบบเพ่ือแก้ปัญหา 

ว 4.1 
ความรู้กับการแก้ปัญหา การคิดเชิงออกแบบกับการ
แก้ปัญหา 

1 5 

6 
การสร้างประโยชน์จาก
ผลงาน 

ว 4.1 
การสร้างประโยชน์ สิทธิและการคุ้มครองผลงานการ
นำเสนอผลงาน 

4 10 

7 โครงงานกับการแก้ปัญหา ว 4.1 
การแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงาน การพัฒนา
โครงงานด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม 

3 10 

คะแนนเก็บระหว่างเรยีน 18 60 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 20 100 
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง (เพิ่มเติม) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32201     รายวิชา ฟิสิกส์ 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 1           เวลา 80 ชั่วโมง    จำนวน 2.0 หน่วยกิต
............................................................................................................................................................. 
  ศึกษาหลักการของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่ายและคลื่นในเรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์
มอนิกอย่างง่าย องค์ประกอบและการเคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น ธรรมชาติของแสง แสงเชิง
เรขาคณิต  กระจกเงาโค้ง  เลนส์บางและหลักการของทัศนอุปกรณ์บางชนิด การรับรู้สีของนัยน์ตาคน 
แสงเชิงฟิสิกส์และการอธิบายปรากฏการณ์ที่เก่ียวกับคลื่นแสง  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1.ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่าง
ง่ายรวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

2.อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิด การสั่นพ้อง 
3.อธิบายปรากฏการณ์คลื่น  ชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่น  การแผ่ของหน้าคลื่นด้วย

หลักการของฮอยเกนส์  และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณ อัตราเร็วความถี่
 และความยาวคลื่น 

4.สังเกต และอธิบายการสะท้อน  การหักเห  การแทรกสอด และการเลี ้ยวเบนของคลื ่นผิวน้ำ 
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

5.ทดลองและอธิบายการแทรกสอดของแสง ผ่านสลิตคู่และเกรตติง   การเลี้ยวเบน  และการ
แทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว  รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

6.ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เข ียนร ังส ีของแสงและ 
คำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ   เมื ่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม  
รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อน ของแสงจากกระจกเงาราบ  และกระจกเงา  ทรงกลมไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

7.ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ดรรชนีหักเห  มุมตกกระทบ  และมุมหักเห  รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ  มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของ
แสง และคำนวณปริมาณต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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8.ทดลองและเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง  หาตำแหน่ง  ขนาด  ชนิดของ
ภาพ  และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ  ระยะภาพและความยาวโฟกัส  รวมทั้งคำนวณ ปริมาณต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องและอธิบายการนำ ความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  

9.อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง  การทรงกลด มิราจและการเห็น ท้องฟ้า
เป็น สีต่างๆในช่วงเวลาต่างกัน 

10.สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงสี  สีของวัตถุ การผสมสารสี  และการผสมแสงสีรวมทั้ง
อธิบายสาเหตุของการบอดสี 
 
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
 



125 

 

                                                              
        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว32201     รายวิชา ฟิสิกส์ 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 1           เวลา 80 ชั่วโมง    จำนวน 2.0 หน่วยกิต  
 
ลำดับ

ที ่
หน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การเคลื่อนที่แบบ 
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

ข้อ 1 
ข้อ 2 

1.ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ 
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
2.ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
3.แรงกับการสั่นของมวล 
ติดปลายสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย 
4.ความถี่ธรรมชาติกับการสั่นพ้อง 

20 20 

2 คลื่น ข้อ 3 
ข้อ 4 

1.ธรรมชาติของคลื่น 
2.อัตราเร็วของคลื่น 
3.หลักการที่เกี่ยวกับคลื่น 
4.พฤติกรรมของคลื่น 

15 20 

3 แสงเชิงคลื่น ข้อ 5 
 

1.แนวคิดเก่ียวกับแสงเชิงคลื่น 
2.การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ 
3.การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว 
4.การเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกรตติง 

20 30 

4 แสงเชิงรังสี ข้อ 6 
ข้อ 7 
ข้อ 8 
ข้อ 9 
ข้อ 10 
 

1.การสะท้อนและการหักเหของแสง 
2.การมองเห็นและการเกิดภาพ 
3.ภาพจากเลนส์บางและกระจกเงา
ทรงกลม 
4.แสงสีและการมองเห็นแสงสี 
5.การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
และการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับแสง 
 

25 30 

รวม 80 100 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32202       รายวิชาฟิสิกส์ 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2               เวลา 80 ชั่วโมง      จำนวน 2.0 หน่วยกิต
............................................................................................................................................................. 
  

ศึกษาหลักการของเสียงและไฟฟ้าและแมเ่หล็กในเรื่อง ธรรมชาติของเสียง สมบัติของคลื่น 
เสียง การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับคลื่นเสียง การสั่นพ้องของเสียง บีตส์ ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
และคลื่นกระแทก หูและการได้ยิน ความเข้มของเสียงและมลพิษทางเสียง  กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า 
ศักย์ไฟฟ้า ความจุและตัวเก็บประจุ กฎของโอห์ม สภาพต้านทานและสภาพนําไฟฟ้า การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายการหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 
 

1.อธิบายการเกิดเสียง  การเคลื่อนที่ของเสียง   ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น  การกระจัดของ
อนุภาคกับคลื่นความดันความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศา
เซลเซียส  สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่  การสะท้อน  การหักเห  การแทรกสอด  การเลี้ยวเบน  รวมทั้ง
คำนวณปริมาณต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง 

2.อธิบายความเข้มเสียง  ระดับเสียงองค์ประกอบ  ของการได้ยิน  คุณภาพเสียง  และมลพิษทาง
เสียงรวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน  รวมทั้งสังเกต และ
อธิบายการเกิดบีตส์ คลื่นนิ่ง  ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์  คลื่นกระแทกของเสียง  คำนวณปริมาณ
ต่างๆที่เก่ียวข้องและนำความรู้ เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

4.ทดลองและอธิบายการทำวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกัน   และการ
เหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต 

5.อธิบายและคำนวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์  
6.อธิบายและคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที ่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที ่อยู ่ใน

สนามไฟฟ้ารวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบ  จุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์  
7.อธิบายและคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใดๆ 
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8.อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ  ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า  ความต่างศักย์  และ
ความจุของตัวเก็บประจุ  และอธิบาย พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุและความจุสมมูลรวมทั้งคำนวณ
ปริมาณต่างๆ   ที่เก่ียวข้อง 

9.นำความรู ้เร ื ่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงาน ของเครื ่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน   

10.อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำกับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ  ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนใน
ลวดตัวนำและพ้ืนที่หน้าตัดของลวดตัวนำ  และคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

11.ทดลองและอธิบายกฎของโอห์ม  อธิบาย  ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว
พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวนำโลหะที่อุณหภูมิคงตัว  และคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งอธิบายและคำนวณ  ความต้านทานสมมูล  เมื่อนำตัวต้านทาน  มาต่อกันแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน  

12.ทดลองอธิบายและคำนวณอีเอ็มเอฟของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  รวมทั้งอธิบายและ
คำนวณพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 

13.ทดลองและคำนวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน ร ว ม ทั้ ง
คำนวณปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วย แบตเตอรี่และตัวต้านทาน  

14.อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า  รวมทั้งสืบค้นและอภิปราย เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที ่นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า   โดยเน้นด้าน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย  
 
รวมทั้งหมด 14 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว32202       รายวิชา ฟิสิกส์ 4     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 2               เวลา 80 ชั่วโมง      จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 
ลำดับ

ที ่
หน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 เสียง ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ 3 

1.ธรรมชาติของเสียง 
2.การได้ยินเสียง 
3.ปรากฎการณ์เกี่ยวกับเสียง 
4.ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเสียง 

20 30 

2 ไฟฟ้าสถิต ข้อ 4 
ข้อ 5 
ข้อ 6 
ข้อ 7 
ข้อ 8 
ข้อ 9 

1.ธรรมชาติของไฟฟ้าสถิต 
2.กฏของคูลอมบ์ 
3.สนามไฟฟ้า 
4.ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ 
5.ตัวเก็บประจุ 
6.การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไป
ใช้ประโยชน์ 

30 30 

3 ไฟฟ้ากระแส ข้อ 10 
ข้อ 11 
ข้อ 12 
ข้อ 13 
ข้อ 14 
 
 

1.กระแสไฟฟ้า 
2.ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า
กับความต่างศักย์ 
3.พลังงานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
4.แบตเตอรี่และวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
เบื้องต้น 
5.พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
และเทคโนโลยีด้านพลังงาน 

30 40 

รวม 80 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32221  รายวิชา เคมี 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1                เวลา 60 ชั่วโมง    จำนวน 1.5 หน่วยกิต
............................................................................................................................................................. 
  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรมของแก๊ส และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดัน และ
อุณหภูมิของแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร และจำนวนโมล  การแพร่ของแก๊ส สมบัติและกฎต่าง ๆ 
ของแก๊สในชีว ิตประจำวันและในอุตสาหกรรม อัตราการเกิดปฏิกิร ิยาเคมี  แนวคิดเกี ่ยวกับการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา การ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ
สารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล หลักของเลอซาเตอลิเอ สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
  โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  
  เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ 
ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก 
2. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
3. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมลหรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ 
อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ 
4. คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส 
โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 
6. สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ 
ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม 
7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยา 
8. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัด 
ในปฏิกิริยา 
9. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตรา 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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10. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น 
อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา 
12. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม 
13. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตรา 
การเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
15. คำนวณค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 
16. คำนวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
17. คำนวณค่าคงท่ีสมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
18. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงท่ีสมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเน 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
19. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ ในธรรมชาติ
และกระบวนการในอุตสาหกรรม 
 
รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว32221  รายวิชา เคมี 3      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1                เวลา 60 ชั่วโมง    จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 แก๊สและ
สมบัติของ
แก๊ส 

1-6 พฤติกรรมของแก๊สอธิบายได้
ด้วยกฎของบอยล์ กฎของ
ชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก 
และกฎรวมแก๊ส ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาตร และจำนวน
โมลหรือมวลของแก๊ส อธิบาย
ได้ด้วยกฎของอาโวกาโดร 
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ 
และจำนวนโมลของแก๊ส 
อธิบายด้วยกฎแก๊สอุดมคติ 
แก๊สแพร่ได้สมบัติและกฎต่าง 
ๆ ของแก๊สนำไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ หรือประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันและใน
อุตสาหกรรมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 15 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

2 อัตราการ
เกิดปฏิกิริยา
เคมี 

7-12 ปฏิกิริยาเคมีแต่ละปฏิกิริยา
อาจวัดจากการลดลงของสาร
ตั้งต้นหรือการเพิ่มข้ึนของลิต
ภัณฑ์ต่อหนึ่งหน่วยเวลา และ
หารด้วยเลขสัมประสิทธิ์ของ
สารนั้น ๆ ในสมการเคมี 
เพ่ือให้ได้อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่เท่ากันไม่ว่า
จะเป็นการวัดจากสารตั้งต้น
หรือผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาเคมีจะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่ออนุภาคของ
สารตั้งต้นชนกันในทิศทางที่
เหมาะสมและมีพลังงานอย่าง
น้อยเท่ากบัพลังงานก่อกัมมันต์ 
ดังนั้น อัตราการเกิดปฏิกิริยา
จึงขึ้นกับทิศทางการชนและ
พลังงานที่เกิดจากการชน 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
สารหนึ่ง ๆ ขึ้นอยู่กับความ
เข้มข้น พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ 
ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยา 
นอกจากนี้อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมียังข้ึนอยู่กับ
ชนิดของสารที่ทำปฏิกิริยาด้วย 
ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สามารถนำมาใช้อธิบายระบวน
การที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
หรืออุตสาหกรรม 
 

13 15 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

3 สมดุลเคมี 13-19 ปฏิกิริยาเคมีที่สามารถดำเนิน
ไปข้างหน้าและย้อนกลับได้ 
เรียกว่า ปฏิกิริยาผันกลับได้ 
เมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปความ
เข้มข้นของสารตั้งต้น 
และอัตราการเกิดปฏิกิริยาไป
ข้างหน้าจะลดลงส่วนความ
เข้มข้นของผลิตภัณฑ์และอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจะ
เพ่ิมข้ึน เมื่ออัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับ
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
ย้อนกลับ ระบบจะอยู่ในภาวะ
สมดุลทีม่ีความเข้มข้นของสาร
ตั้งต้นและผลิตภัณฑ์คงท่ี 
เรียกว่า สมดุลพลวัต 
ณ ภาวะสมดุล ความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นของ
ผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้น แสดง
ได้ด้วยค่าคงที่สมดุล ซึ่งเป็น
ค่าคงที่ ณ อุณหภูมิหนึ่ง 
ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
หลายขั้นตอน หาได้จากผลคูณ
ของค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
ย่อยท่ีนำสมการเคมีมารวมกัน 
โดยถ้ามีการคูณสมการย่อยให้
ยกกำลังค่าคงที่สมดุลด้วยตัว
เลขที่คูณ และหากมีการกลับ
ข้างสมการ ให้กลับค่าคงท่ี
สมดุลเป็นตัวหารความรู้

20 20 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

เกี่ยวกับสมดุลเคมีสามารถ
นำมาใช้อธิบาย 
กระบวนการที่เกิดขึ้นใน
สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ 
ในธรรมชาติและกระบวนการ
ในอุตสาหกรรม 

รวม 54 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 3 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 3 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32222   รายวิชา เคมี 4      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 2               เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต
............................................................................................................................................................. 
  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์   สารละลายกรด และ
สารละลายเบส  ทฤษฎีกรด-เบส คู่กรด-เบส การแตกตัวของกรดและเบส  การแตกตัว เป็นไอออนของน้ำ 
pH ของสารละลาย อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส  สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต 
ปฏิกิริยาของกรดและเบส  การไทเตรตกรด-เบส และสารละลายบัฟเฟอร์ ปฏิกิริยารีดอกซ์ สมการรีดอกซ์ 
การดุลสมการ   รีดอกซ์ เซลล์เคมีไฟฟ้า สารละลายอิเล็กโทรไลต์ การใช้ประโยชน์จากเซลล์เคมีไฟฟ้า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า 
  โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  
  เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ระบุ และอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียส 
เบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส 
2. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
3. คำนวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
4. คำนวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบส 
5. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน 
6. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
7. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการไทเทรตกรด-
เบส 
8. คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
9. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
10. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด–เบส 
11. คำนวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 
12. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้ง 
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เขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
13. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดงปฏิกิริยา
รีดอกซ์ 
14. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
15. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด ปฏิกิริยา
รวม และแผนภาพเซลล์ 
16. คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าและปฏิกิริยา
เคมีที่เกิดข้ึน 
17. อธิบายหลักการทำงาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
18. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการชุบ
โลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
19. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า 
ในชีวิตประจำวัน 
 
รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู้  
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โครงสร้างรายวิชา 

วรหัสวิชา ว32222   รายวิชา เคมี 4      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 2               เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 กรด–เบส 1-10 สารในชีวิตประจำวันหลายชนิดมีสมบัติ
เป็นกรดหรือเบส พิจารณาได้โดยใช้ทฤษฎี
กรด-เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด–ลาว
รี หรือลิวอิสกรดและเบสแต่ละชนิด
สามารถแตกตัวในน้ำได้แตกต่างกัน กรด
แก่หรือเบสแก่สามารถแตกตัวเป็นไอออน
ในน้ำได้เกือบสมบูรณ์ ส่วนกรดอ่อน 
หรือเบสอ่อนแตกตัวเป็นไอออนได้น้อย 
กรดหรือเบสแตกตัวในน้ำ ค่าความเป็น
กรด-เบสของสารละลายแสดงได้ด้วยค่า 
pH ซึ่งสัมพันธ์กับความเข้มข้นของไฮโดร
เนียมไอออนปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรด
แก่และเบสแก่ให้สารละลายที่เป็นกลาง 
ปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดแก่และเบส
อ่อน ให้สารละลายที่เป็นกรด ส่วน
ปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดอ่อน 
และเบสแก่ ให้สารละลายที่เป็นเบส 
เกลือที่ได้จากการสะเทินของกรดแก่ด้วย
เบสอ่อนเมื่อละลายในน้ำจะเกิดปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิสได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด 
ส่วนเกลือท่ีได้จากการสะเทินของกรดอ่อน
ด้วยเบสแก่ เมื่อละลายในน้ำจะ
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได้สารละลายที่มี
สมบัติเป็นเบสการไทเทรตเป็นเทคนิคใน
การวิเคราะห์หาปริมาณหรือความเข้มข้น
ของสารที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน 

30 25 



138 

 

                                                              
        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

จุดที่สารทำปฏิกิริยาพอดีกันเรียกว่า จุด
สมมูลในทางปฏิบัติ จุดสมมูลของปฏิกิริยา
อาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้ จึงสังเกตจาก
การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ เพ่ือบอกจุด
ยุติของการไทเทรต ดังนั้นอินดิเคเตอร์ที่
เหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบสควรเป็น
อินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนสีในช่วง pH ตรงกับ
หรือใกล้เคียงกับ pH ของสารละลาย ณ 
จุดสมมูลสารละลายบัฟเฟอร์เป็น
สารละลายของกรดอ่อนกับเกลือของกรด
อ่อนนั้น หรือเบสอ่อนกับเกลือของเบส
อ่อนนั้น เมื่อเติมกรด เบส หรือน้ำจะมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH น้อยกว่า
สารละลายทั่วไป สมบัติเฉพาะของ
สารละลายบัฟเฟอร์เป็นประโยชน์ต่อการ
ควบคุม pHของระบบในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส 
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ 
และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม และการแพทย์ 

2 เซลล์
เคมีไฟฟ้า 

11-19 ปฏิกิริยารีดอกซ์มีทั้งครึ่งปฏิกิริยาที่มีการ
ให้อิเล็กตรอน เรียกว่า ครึ่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยาที่มีการรับ
อิเล็กตรอน เรียกว่าครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน 
โดยสารที่ให้อิเล็กตรอนจะมีเลข
ออกซิเดชันเพิ่มข้ึน เรียกว่า ตัวรีดิวซ์ 
ส่วนสารที่รับอิเล็กตรอนจะมีเลข
ออกซิเดชันลดลง เรียกว่า ตัวออกซิไดส์  
เซลล์เคมีไฟฟ้าประกอบด้วยแอโนด 
แคโทด และสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ซึ่ง
อาจเชื่อมต่อกันด้วยสะพานเกลือ โดยที่

24 25 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

แอโนดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและแคโทด
เกิดปฏิกิริยารีดักชัน ทำให้อิเล็กตรอน
เคลื่อนที่จากแอโนดไปแคโทด เซลล์
เคมีไฟฟ้าสามารถเขียนแสดงได้ด้วย
แผนภาพเซลล์ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของ
เซลล์คำนวณได้จากค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน
ของครึ่งเซลล์ ถ้าค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์
เป็นบวก แสดงว่าปฏิกิริยารีดอกซ์เกิดข้ึน
ได้เอง ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า 
เรียกเซลล์ชนิดนี้ว่า เซลล์กัลวานิก แต่ถ้า
ค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เป็นลบ แสดงว่า
ปฏิกิริยารีดอกซ์ไม่สามารถเกิดได้เอง ต้อง
มีการให้กระแสไฟฟ้าจึงจะเกิดปฏิกิริยาได้ 
เซลล์ชนิดนี้เรียกว่าเซลล์อิเล็กโทรลิติก
เซลล์เคมีไฟฟ้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น แบตเตอรี่ ซึ่งมีทั้ง
เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ โดย
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ปฐมภูมิ
ไม่สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้
โดยการประจุไฟ จึงไม่สามารถนำกลับมา
ใช้ได้อีก ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์
ทุติยภูมิสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยา
ย้อนกลับ 
ได้โดยการประจุไฟ จึงนำกลับมาใช้ได้อีก
เซลล์อิเล็กโทรลิติกสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และใน
อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การชุบ
โลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า 
การทำโลหะให้บริสุทธิ์การป้องกันการกัด
กร่อนของโลหะปฏิกิริยาเคมีหลาย
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

ปฏิกิริยาที่พบในชีวิตประจำวันเป็น
ปฏิกิริยารีดอกซ์ เช่น ปฏิกิริยาการเผาไหม้ 
ปฏิกิริยาในเซลล์เคมีไฟฟ้า ซึ่งความรู้เรื่อง 
เซลล์เคมีไฟฟ้าและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า 
นำไปสู่นวัตกรรมด้านพลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

รวม 54 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 3 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 3 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32241   รายวิชา ชีววิทยา 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 1              เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต
.............................................................................................................................................................  

ศึกษาเก่ียวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช  ชนิดของเนื้อเยื่อพืชโครงสร้างภายในของรากพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง  โครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำ
ต้นพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง  โครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง  การแลกเปลี่ยน
แก๊สและการคายน้ำของพืช  กลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารของพืช  ความสำคัญของธาตุอาหาร  
ตัวอย่างธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  กลไกการลำเลียงอาหารในพืช  การทดลอง
ของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  ขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 กลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์  ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM  
ปัจจัยความเข้มของแสง  ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์  และอุณหภูมิ  ที่มีผลต่อการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช  วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก  กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของ
พืชดอก  การปฏิสนธิของพืชดอก  การเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก  โครงสร้างของเมล็ดและผล  
การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ดและผล  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพ
พักตัวของเมล็ด  แนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด   บทบาทและหน้าที่ของออกซิน  ไซโทไคนิน  
จบิเบอเรลลิน  เอทิลีน  และกรดแอบไซซิก  เกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร สิ่งเร้าภายนอก
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  
การวิเคราะห์  เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัต ิการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิด
และการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง ภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช   ใบ

เลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 
3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง ภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืช ใบ

เลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 
4. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืช จากการตัดตามขวาง   
5. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยน แก๊สและการคายน้ำของพืช 
6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำ และธาตุอาหารของพืช   
7. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร และยก ตัวอย่างธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผลต่อ  

การเจริญเติบโตของพืช 
8. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช 
9. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการ ทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ 

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 
11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ในพืช C3 พชื C4 และ พืช CAM 
12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้ม ของแสง ความเข้มข้นของ

คาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ของพืช 
13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้าง เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และ

อธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 
15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่าง 

การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ด และผล 
16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มี ผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด 

และบอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของ ออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และ

กรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร   
18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 
รวมทั้งหมด   18   ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว32241   รายวิชา ชีววิทยา 3     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 1              เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอก 

1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและ
ลักษณะของเนื้อเยื่อพืช 
และเขียนแผนผังเพ่ือสรุป
ชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
 

- เนื้อเยื่อพืชแบ่งเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ คือ เนื้อเยื่อ
เจริญ และเนื้อเยื่อถาวร  
- เนื้อเยื่อเจริญแบ่งเป็น
เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย 
เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ 
และเนื้อเยื่อเจริญด้าน 
ข้าง  

  - เนื้อเยื่อถาวรเปลี่ยน 
แปลงมาจากเนื้อเยื่อ
เจริญ เนื้อเยื่อถาวรอาจ
แบ่งได้เป็น ๓ ระบบ คือ 
ระบบ เนื้อเยื่อผิว ระบบ
เนื้อเยื่อพ้ืน และระบบ
เนื้อเยื่อ ท่อลำเลียง ซึ่งทำ
หน้าที่ต่างกัน 

22 20 

2. สังเกต อธิบาย และ
เปรียบเทียบโครงสร้าง 
ภายในของรากพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่
จากการตัดตามขวาง 
 

 - ราก คือ ส่วนแกนของ
พืชที่โดย ทั่วไปเจริญอยู่
ใต้ระดับผิวดิน ทำหน้าที่
ยึดหรือค้ำจุนให้พืชเจริญ 
เติบโตอยู่กับที่ได้ และยัง
มีหน้าที่สำคัญในการดูด
น้ำและธาตุอาหารในดิน 
เพ่ือส่งไปยังส่วน ต่าง ๆ 
ของพืช  
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอก 

2. สังเกต อธิบาย และ
เปรียบเทยีบโครงสร้าง 
ภายในของรากพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่
จากการตัดตามขวาง 
 

- โครงสร้างภายในของปลาย
รากที่ตัดตามยาว ประกอบ 
ด้วย เนื้อเยื่อเจริญ แบ่งเป็น
บริเวณต่าง ๆ  คือ บริเวณ
หมวกราก บรเิวณเซลล์กำลงั
แบ่งตัว บริเวณเซลล์
ขยายตัวตามยาว และบริเวณ
ที่เซลล์ มีการเปลีย่นแปลงไป
ทำหน้าที่เฉพาะและเจรญิ 
เติบโตเต็มที่  
- โครงสร้างภายในของราก
ระยะการเติบโตปฐมภูมิ เมื่อ
ตัดตามขวางจะเห็น
โครงสร้างแบ่งเป็น 3 ชัน้ 
เรียงจากด้านนอกเข้าไป คือ 
ชั้นเอพิเดอร์มิส  ชั้นคอร์
เทกซ์ และชั้นสตีล ในชั้น
สตีลจะพบ  มัดท่อลำเลียงที่
มีลักษณะแตกต่างกันในพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยง
คู ่
- โครงสร้างภายในของราก
ระยะการเติบโตทุติยภูมิ ชั้น
เอพิเดอร์มิสจะถูกแทนที่
ด้วยชัน้เพริเดิร์ม ซึ่งมี 
คอร์กเป็นเนื้อเยื่อสำคัญ ชัน้
คอร์เทกซ์อาจมีการ 
เปลี่ยนแปลงเกิดเซลล์ที่ทำ
ให้มีความแข็งแรงเพ่ิมขึ้น 
หรือเกิดเซลล์ทีส่ะสมอาหาร
เพ่ิมขึ้น   สว่นลักษณะมัด
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ท่อลำเลียงจะเปลี่ยนไป 
เนื่องจาก มีการสร้างเนื้อเยื่อ
ลำเลยีงเพ่ิมขึ้น 

1 โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอก 

3. สังเกต อธิบาย และ
เปรียบเทียบโครงสร้าง 
ภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและลำต้นพืช ใบเลี้ยง
คู่จากการตัดตามขวาง 
 

- ลำต้น คือ ส่วนแกนของพืช
ที่โดย ทัว่ไปเจริญอยู่เหนือ
ระดับผิวดินถัดขึ้นมาจาก
ราก ทำหน้าที่ สร้างใบและชู
ใบ ลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร 
และ อาหารที่พืชสร้างขึ้น
ส่งไปยังส่วนต่าง ๆ    
- โครงสร้างภายในของลำต้น
ระยะการเติบโตปฐมภูมิ เมื่อ
ตัดตามขวางจะเห็น
โครงสร้างแบ่งเป็น 3 ชัน้ 
เรียงจากด้านนอกเข้าไป คือ 
ชั้นเอพิเดอร์มิส   ชัน้คอร์
เทกซ์ และชั้นสตีล ซึ่งชั้น
สตีลจะพบมัด ท่อลำเลียงที่
มีลักษณะแตกต่างกันในพืช  
ใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยง
คู่  
- ลำต้นในระยะการเติบโต
ทุติยภูมิ จะมีเส้นรอบวง
เพ่ิมขึ้น และมีโครงสร้าง
แตกต่างจากเดิม เนื่องจาก 
มีการสร้างเนื้อเยื่อเพริเดิร์ม 
และเนื้อเยื่อ  ท่อลำเลียง
ทุติยภูมิเพ่ิมขึ้น 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

4. สังเกต และอธิบาย
โครงสร้างภายในของใบพืช 
จากการตัดตามขวาง   
 

- ใบมีหน้าที่สังเคราะห์
ด้วยแสง แลกเปลี่ยน
แก๊ส และคายน้ำ ใบของ
พืชดอกประกอบด้วย 
ก้านใบ แผ่นใบ เส้น
กลางใบ และเส้นใบ พืช
บางชนิดอาจ ไม่มีก้าน
ใบ ที่โคนก้านใบอาจพบ
หรือไม่พบหูใบ  

1 โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอก 

4. สังเกต และอธิบาย
โครงสร้างภายในของใบพืช 
จากการตัดตามขวาง   
 

- โครงสร้างภายในของ
ใบตัดตามขวาง 
ประกอบ ด้วย เนื้อเยื่อ 
3 กลุ่ม ได้แก่ เอพิเดอร์
มิส มีโซฟิลล์ และ
เนื้อเยื่อท่อลำเลียง 

  

5. สืบค้นข้อมูล สังเกต และ
อธิบายการแลกเปลี่ยน แก๊ส
และการคายน้ำของพืช 
 

- พืชมีการแลกเปลี่ยน
แก๊สและการคายน้ำผ่าน
ทาง ปากใบเป็นส่วน
ใหญ่ ปากใบพบได้ที่ใบ
และ  ลำต้นอ่อน เมื่อ
ความชื้นสัมพัทธ์ใน
อากาศ ภายนอกต่ำกว่า
ความชื้นสัมพัทธ์ภายใน
ใบพืช ทำให้น้ำภายในใบ
พืชระเหยเป็นไอออกมา
ทาง  รูปากใบ เรียกว่า 
การคายน้ำ  
- ความชื้นในอากาศ ลม 
อุณหภูมิ สภาพน้ำในดิน 
ความเข้มของแสง เป็น
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการคาย
น้ำ ของพืช 

6. สืบค้นข้อมูล และอธิบาย
กลไกการลำเลียงน้ำ และ
ธาตุอาหารของพืช   
7. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
ความสำคัญของธาตุอาหาร 
และยก ตัวอย่างธาตุอาหาร
ที่สำคัญที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
 

- พืชดูดน้ำและธาตุ
อาหารต่าง ๆ จากดิน 
โดยเซลล์ ขนรากแล้ว
ลำเลียงผ่านชั้นคอร์
เทกซ์เข้าสู่  เนื้อเยื่อ
ลำเลียงน้ำในชั้นสตีล ซึ่ง
เป็นการดูดน้ำจากดิน  สู่
เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำใน
แนวระนาบ และลำเลียง 
ไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช
ในแนวดิ่ง  
 

1 โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอก 

6. สืบค้นข้อมูล และอธิบาย
กลไกการลำเลียงน้ำ และ
ธาตุอาหารของพืช   
7. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
ความสำคัญของธาตุอาหาร 
และยก ตัวอย่างธาตุอาหาร
ที่สำคัญที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
 

- ในสภาวะปกติการ
ลำเลียงน้ำจากรากสู่ยอด  
ของพืชอาศัยแรงดึงจาก
การคายน้ำ ร่วมกับ  
แรงโคฮีชัน แรงแอดฮี
ชัน  
- ในภาวะที่บรรยากาศมี
ความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก  
จนไม่สามารถเกิดการ
คายน้ำได้ตามปกติ น้ำที่ 
เข้าไปในเซลล์รากจะทำ
ให้เกิดแรงดันเรียกว่า 
แรงดันราก ทำให้เกิด
ปรากฏการณ์กัตเตชัน 
- พืชแต่ละชนิดต้องการ
ปริมาณและชนิดของ  
ธาตุอาหารแตกต่างกัน 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

สามารถนำความรู้ เกี่ยว 
กับสมบัติของธาตุอาหาร
ชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อ 
การเจริญเติบโตของพืช
ในสารละลายธาตุอาหาร 
เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้
ตามท่ีต้องการ 

8. อธิบายกลไกการลำเลียง
อาหารในพืช 
 

- อาหารที่ได้จาก
กระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง จากแหล่งสร้าง 
จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็น
ซูโครส และลำเลียงผ่าน
ทางท่อโฟลเอ็ม โดย
อาศัยกลไกการลำเลียง
อาหารในพืชซึ่งเก่ียวข้อง
กับแรงดันน้ำ ไปยัง
แหล่งรับ 

2 การสังเคราะห์ด้วย
แสง 

9. สืบค้นข้อมูล และสรุป
การศึกษาท่ีได้จากการ 
ทดลองของนักวิทยาศาสตร์
ในอดีตเกี่ยวกับกระบวน 
การสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

- การศึกษาค้นคว้าของ
นักวิทยาศาสตร์ในอดีต 
ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ 
ด้วยแสงมาเป็นลำดับขั้น
จนได้ข้อสรุปว่า 
คาร์บอนไดออกไซด์ 
และน้ำ เป็นวัตถุดิบที่พืช
ใช้  ในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง และ
ผลผลิตที่ได้ คือ น้ำตาล 
ออกซิเจน  

17 15 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการ สังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช C3 
 

• กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงมี 2 
ขั้นตอน คือ ปฏิกิริยา
แสง และการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์  
• ปฏิกิริยาแสงเป็น
ปฏิกิริยาที่เปลี่ยน
พลังงานแสง เป็น
พลังงานเคมี โดยแสง
ออกซิไดซ์โมเลกุลสารสี 
ที่ไทลาคอยด์ของคลอ
โรพลาสต์ ทำให้เกิดการ 
ถ่ายทอดอิเล็กตรอน ได้
ผลิตภัณฑ์เป็น ATP 
และ NADPH+  

2 การสังเคราะห์ด้วย
แสง 

10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการ สังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช C3 
 

• การตรึงคาร์บอนได 
ออกไซด์ เกิดในสโตรมา 
โดยใช้ RuBP และ
เอนไซม์รูบิสโก ได้สารที่
ประกอบด้วย คาร์บอน 
3 อะตอม คือ PGA โดย
ใช้ ATP และ NADPH ที่
ได้จากปฏิกิริยาแสงไป
รีดิวซ์ สารประกอบ
คาร์บอน 3 อะตอม ได้
เป็นน้ำตาล  ที่มี
คาร์บอน 3 อะตอม คือ 
PGAL ซึ่งส่วนหนึ่ง  จะ
ถูกนำไปสร้าง RuBP 
กลับคืนเป็นวัฏจักร โดย
พืช C3 จะมีการตรึง
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คาร์บอนได ออกไซด์
ด้วยวัฏจักร   คัลวิ
นเพียงอย่างเดียว 

11. เปรียบเทียบกลไกการ
ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ใน
พืช C3 พืช C4 และ พืช 
CAM 
 

- พืช C4 ตรึงคาร์บอนอ
นินทรีย์ 2 ครั้ง ครั้งแรก
เกิดข้ึนที่เซลล์มีโซฟิลล์ 
โดย PEP และเอนไซม์ 
เพบคาร์บอกซิเลส ได้
สารประกอบที่มี
คาร์บอน 4 อะตอม คือ 
OAA ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีได้
สารประกอบที่มี
คาร์บอน 4 อะตอม คือ 
กรดมาลิก ซึ่งจะถูก
ลำเลียงไปจนถึงเซลล์  
บันเดิลชีทและปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์  ใน
คลอโร พลาสต์เพ่ือใช้
ในวัฏจักรคัลวินต่อไป  

2 การสังเคราะห์ด้วย
แสง 

12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย 
และสรุปปัจจัยความเข้ม 
ของแสง ความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ และ
อุณหภูมิ ที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ของพืช 
 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสง เช่น 
ความเข้มของแสง ความ
เข้มข้นของคาร์บอน ได
ออกไซด์ อุณหภูมิ 
ปริมาณน้ำในดิน ธาตุ
อาหาร อายุใบ 

  

3 การสืบพันธุ์ของ
พืชดอกและการ
เจริญเติบโต 

13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบ
สลับของพืชดอก 
 

- พืชดอกมีวัฏจักรชีวิต
แบบสลับ ประกอบด้วย 
ระยะที่สร้างสปอร์ เรียก 
ระยะสปอโรไฟต์ (2n) 

12 15 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

และระยะที่สร้างเซลล์
สืบพันธุ์ เรียกระยะแกมี
โทไฟต์ (n)  
- ส่วนประกอบของดอก
ที่เก่ียวข้องกับการ
สืบพันธุ์ โดยตรงคือชั้น
เกสรเพศผู้และชั้นเกสร
เพศเมีย  ซึ่งจำนวนรังไข่
เกี่ยวข้องกับการเจริญ
เป็นผลชนิดต่าง ๆ 

14. อธิบาย และเปรียบ 
เทียบกระบวนการสร้าง 
เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศ
เมียของพืชดอก และอธิบาย
การปฏิสนธิของพืชดอก 

- พืชดอกสร้างไมโคร 
สปอร์และเมกะสปอร์ 
ซึ่งอาจ สร้างในดอก
เดียว กันหรือต่างดอก
หรือต่างต้นกัน  

3 การสืบพันธุ์ของ
พืชดอกและการ
เจริญเติบโต 

15. อธิบายการเกิดเมล็ด
และการเกิดผลของพืชดอก 
โครงสร้างของเมล็ดและผล 
และยกตัวอย่าง การใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง 
ๆ ของเมล็ด และผล 
 

- การสร้างไมโครสปอร์
ของพืชดอกเกิดขึ้นโดย ไม
โครสปอร์มาเทอร์เซลล์
แบ่งเซลล์แบบ ไมโอซิสได้
ไมโคร สปอร์  โดยไมโครส
ปอร์นี้  แบ่งเซลล์แบบไม
โทซิสได้ 2 เซลล ์คือ ทิวบ์
เซลล์ และเจเนอเรทิฟ
เซลล์ เมื่อมีการถ่ายเรณูไป
ตกบน ยอดเกสรเพศเมีย 
ทิวบ์เซลล์จะงอกหลอด
เรณู และเจเนอเรทิฟเซลล์
แบ่งไมโทซิสได้เซลล์
สืบพันธุ์ เพศผู้ 2 เซลล ์ 
- การสร้างเมกะสปอร์
เกิดขึ้นภายในออวุลในรัง
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ไข่ โดยเซลล์ที่เรียกว่า  เม
กะสปอร์มาเทอร์เซลล์  
แบ่งไมโอซิสได้เมกะสปอร์ 
ซึ่งในพืชส่วนใหญ่  จะ
เจริญพัฒนาต่อไปได้เพียง 
1 เซลล์ ที่เหลืออีก 3 เซลล์
จะฝ่อ เมกะสปอร์จะแบ่ง
ไมโทซิส 3  ครั้ง ได้ 8 
นิวเคลียส ที่ประกอบด้วย 
7  เซลล์โดยมี  1 เซลล์ ที่
ทำหน้าที่เป็นเซลล์
สืบพันธุ์ เรียก เซลล์ไข่ 
ส่วนอีก 1 เซลล์มี 2 
นิวเคลียส เรียกโพลาร์ นิ
วคลีไอ  

3 การสืบพันธุ์ของ
พืชดอกและการ
เจริญเติบโต 

 - การปฏิสนธิของพืช
ดอกเป็นการปฏิสนธิคู่ 
โดยคู่หนึ่งเป็นการรวม 
กันของสเปิร์มเซลล์หนึ่ง   
กับเซลล์ไข่ได้เป็นไซโกต 
ซึ่งจะเจริญและพัฒนา  
ไปเป็นเอ็มบริโอ และอีก
คู่หนึ่งเป็นการรวมกัน 
ของสเปิร์มอีกเซลล์หนึ่ง
กับโพลาร์นิวคลีไอ  ได้
เป็นเอนโดสเปิร์ม
นิวเคลียส ซึ่งจะเจริญ
และพัฒนา ต่อไปเป็น
เอนโดสเปิร์ม 
- ภายหลังการปฏิสนธิ 
ออวุลจะมีการเจริญ  
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

และพัฒนาไปเป็นเมล็ด 
และรังไข่จะมีการเจริญ 
และพัฒนาไปเป็นผล   
- โครงสร้างของเมล็ด
ประกอบด้วย เปลือก
เมล็ด เอ็มบริโอ และเอน
โดสเปิร์ม โครงสร้างของ
ผล ประกอบ ด้วย ผนัง
ผล และเมล็ด ซ่ึงแต่ละ
ส่วน ของโครงสร้างจะมี
ประโยชน์ต่อพืชเองและ
ต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน 

3 การสืบพันธุ์ของ
พืชดอกและการ
เจริญเติบโต 

16. ทดลอง และอธิบาย
เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มี 
ผลต่อการงอกของเมล็ด 
สภาพพักตัวของเมล็ด และ
บอกแนวทางในการแก้
สภาพพักตัวของเมล็ด 

- เมล็ดที่เจริญเต็มที่จะมี
การงอกโดยมีปัจจัยต่าง 
ๆ ที่มีผลต่อการงอกของ
เมล็ด เช่น น้ำหรือ
ความชื้น ออกซิเจน 
อุณหภูมิ และแสง เมล็ด
บางชนิด สามารถงอกได้
ทันที แต่เมล็ดบางชนิด
ไม่สามารถ งอกได้ทันที
เพราะอยู่ในสภาพพักตัว  
- เมล็ดบางชนิดมีสภาพ
พักตัวเนื่องจากมีปัจจัย 
บางประการที่มีผลยับยั้ง
การงอกของเมล็ด   ซึ่ง
สภาพพักตัวของเมล็ด
สามารถแก้ไขได้หลายวิธี 
ตามปัจจัยที่ยับยั้ง 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

4 การควบคุมการ
เจริญเติบโตและ
การตอบสนองของ
พืช 

17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
บทบาทและหน้าที่ของ ออก
ซิน ไซโทไคนิน จิบเบอ
เรลลิน เอทิลีน และกรด
แอบไซซิก และอภิปราย
เกี่ยวกับ การนำไปใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร   
18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง 
และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้า
ภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
 

- พืชสร้างสารควบคุม
การเจริญ เติบโตหลาย
ชนิด ที่ส่วนต่าง ๆ ซ่ึง
สารนี้เป็นสิ่งเร้าภายในที่
มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช เช่น ออกซิน   
ไซโทไคนิน จิบเบอ
เรลลิน เอทิลีน และกรด
แอบไซซิก  
- แสงสว่าง แรงโน้มถ่วง
ของโลก สารเคมี และ
น้ำ เป็นสิ่งเร้าภายนอกที่
มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช  

7 10 

4 การควบคุมการ
เจริญเติบโตและ
การตอบสนองของ
พืช 

17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
บทบาทและหน้าที่ของ ออก
ซิน ไซโทไคนิน จิบเบอ
เรลลิน เอทิลีน และกรด
แอบไซซิก และอภิปราย
เกี่ยวกับ การนำไปใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร   
18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง 
และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้า
ภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช   

  -  ความรู้เกี่ยวกับการ
ตอบ สนองต่อสิ่งเร้า
ภายใน และสิ่งเร้า
ภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
สามารถนำมาประยุกต์ 
ใช้ควบคุมการเจริญ 
เติบโตของพืช เพิ่ม
ผลผลิต และยืดอายุ
ผลผลิตได้ 

  

   รวม 58 60 
   สอบกลางปี/ภาคเรียน 1 20 
   สอบปลายปี/ภาคเรียน 1 20 
   รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32242     รายวิชา ชีววิทยา 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 2              เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต
............................................................................................................................................................. 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มี  ทางเดินอาหารสัตว์ที ่มี
ทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์  และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์  การกินอาหารของไฮดรา และพ
ลานาเรีย  โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายในระบบย่อย
อาหารของมนุษย์  โครงสร้างที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง 
ปลา กบ และนก  โครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม   โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์  การทำงานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศใน
การหายใจออกของมนุษย์  ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด  ทิศทางการ
ไหลของเลือด และการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือด
กับความเร็วในการไหลของเลือด  โครงสร้างและการทำงานของหัวใจ  และหลอดเลือดในมนุษย์  
โครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม  ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจของมนุษย์  การหมุนเวียน
เลือดของมนุษย์  ความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว  เพลตเลต และพลาสมา  หมู่
เลือดและหลักการให้และรับเลือด ในระบบ ABO และระบบ Rh  ส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ำเหลือง 
รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง  กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่ง
แปลกปลอม  แบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ การสร้างภูม ิค ุ ้มกันก่อเองและภูมิค ุ ้มกันร ับมา                       
ความผิดปกติของระบบภูมิคุ ้มกันที่ทำให้เกิดเอดส์  ภูมิแพ้ การสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง  
โครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน 
แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง  โครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ลำเลียงปัสสาวะออกจาก
ร่างกาย กลไกการทำงานของหน่วยไตในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย  ขั้นตอนการกำจัดของเสีย
ออกจากร่างกายโดยหน่วยไต  ความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  
การวิเคราะห์  เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัต ิการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิด
และการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง และกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มี  
ทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหาร  แบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์  

2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย 
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหาร

ภายในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง ที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ำ 

ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก   
5. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการ  แลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยน แก๊ส

ของมนุษย์   
7. อธิบายการทำงานของปอด และทดลองวัด ปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียน 

เลือดแบบปิด   
9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือด และการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา 

และสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือด กับความเร็วในการไหลของเลือด 
10. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหัวใจ  และหลอดเลือดในมนุษย์  
11. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือด 

ผ่านหัวใจของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์   
12. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของ  เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว  เพลตเลต และ

พลาสมา   
13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือด ในระบบ ABO และระบบ Rh 
14. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและ หน้าที่

ของหลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไก การต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม แบบไม่

จำเพาะและแบบจำเพาะ   
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ  การสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา   
17. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดเอดส์  ภูมิแพ้ 

การสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ โครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจาก

ร่างกายของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
 
19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และ โครงสร้างที่ใช้ลำเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย   
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20. อธิบายกลไกการทำงานของหน่วยไตในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียน แผนผัง
สรุปขั้นตอนการกำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต   

21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ 
 
รวมทั้งหมด   21  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว32242     รายวิชา ชีววิทยา 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    ภาคเรียนที่ 2              เวลา 60 ชั่วโมง     จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ระบบย่อยอาหาร 1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
และเปรียบเทียบ
โครงสร้าง และกระบวน 
การย่อยอาหารของสัตว์
ที่ไม่มี  ทางเดินอาหาร 
สัตว์ที่มีทางเดินอาหาร  
แบบไม่สมบูรณ์ และ
สัตว์ที่มีทางเดินอาหาร
แบบสมบูรณ์  
2. สังเกต อธิบาย การ
กินอาหารของไฮดรา 
และพลานาเรีย 
 

 - รา มีการปล่อยเอนไซม์ 
ออกมาย่อยอาหาร  นอกเซลล์  
ส่วนอะมีบาและพารามีเซียมม ี
การย่อย อาหารภายในฟูดแว 
คิวโอลโดยเอนไซม์ใน  ไลโซโซม  
- ฟองน้ำ ไม่มีทางเดินอาหารแต่ 

จะมีเซลล์พิเศษ   ทำหน้าท่ีจับ 
อาหารเข้าสู่เซลล์แล้วย่อยภายใน 
เซลล์ โดยเอนไซม์ในไลโซโซม  
- ไฮดราและพลานาเรีย มี 

ทางเดินอาหาร  แบบไม 
สมบูรณ์ จะกินอาหารและขับ 
กากอาหาร  ออกทางเดียวกัน  

  - ไส้เดือนดิน แมลง สัตว์ไม่มี  
  กระดูกสันหลังส่วนใหญ่ และ   
  สัตว์มีกระดูกสันหลังจะมี  

ทางเดนิอาหาร  แบบสมบูรณ์ 
 

18 15 

  3. อธิบายเกี่ยวกับ
โครงสร้าง หน้าที่ และ
กระบวนการย่อยอาหาร 
และการดูดซึมสาร 
อาหารภายในระบบย่อย
อาหารของมนุษย์ 
 

- การย่อยอาหารของมนุษย์ 
ประกอบด้วย การย่อยเชิงกล
โดยการบดอาหารให้มีขนาด
เล็กลง และการย่อยทางเคมี
โดยอาศัยเอนไซม์ในทางเดิน 
อาหาร ทำให้โมเลกุลของ
อาหารมีขนาดเล็ก  จนเซลล์
สามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้  

1 ระบบย่อยอาหาร  - การย่อยอาหารของ   
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

มนุษย์เกิดขึ้นที่ช่องปาก 
กระเพาะอาหารและลำไส้ 
เล็ก  

   - สารอาหารที่ย่อยแล้ว วิตามิน 
  บางชนิด และ ธาตุอาหารจะถูก

ดูดซึมท่ีวิลลัสเข้าสู่หลอดเลือด
ฝอย แล้วผ่านตับก่อนเข้าสู่หัวใจ 
ส่วนสารอาหาร  ประเภทลิพิด
และวิตามินที่ละลายในไขมัน         
จะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ำเหลือง
ฝอย 

  - อาหารที่ไม่ถูกย่อยหรือย่อย
ไม่ได้จะเคลื่อนต่อไป ยังลำไส้
ใหญ่ น้ำ ธาตุอาหาร และวิตามิน
บางส่วน ดูดซึมเข้าสู่ผนังลำไส้
ใหญ่ ที่เหลือเป็นกากอาหาร                
จะถูกกำจัดออกทางทวารหนัก 

2 การแลกเปลี่ยน
แก๊ส 

4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
และเปรียบเทียบ
โครงสร้าง ที่ทำหน้าที่
แลกเปลี่ยนแก๊สของ
ฟองน้ำ ไฮดรา พลานา
เรีย ไส้เดือนดิน แมลง 
ปลา กบ และนก   
5. สังเกต และอธิบาย
โครงสร้างของปอดใน
สัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 
 

- ไส้เดือนดินมีการแลก เปลีย่นแกส๊
ผ่านเซลล์บริเวณ ผิวหนังที่เปียกชืน้  
- แมลงมีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยผา่น
ทางท่อลม  ซึ่งแตกแขนงเป็นท่อลม
ฝอย  
- ปลาเปน็สัตว์นำ้มีการแลก  
เปลี่ยนแกส๊ที่ละลายอยู่ในน้ำ ผ่าน
เหงือก  
- สัตว์สะเทินนำ้สะเทินบก 
ใช้ปอดและผวิหนัง ในการแลกเปลีย่น
แก๊ส  
- สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก  
และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนำ้นมอาศัย
ปอดในการแลกเปลีย่นแก๊ส 

10 10 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

2 การแลกเปลี่ยน
แก๊ส 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
โครงสร้างที่ใช้ในการ  
แลกเปลี่ยนแก๊ส และ
กระบวนการแลกเปลี่ยน 
แก๊สของมนุษย์   
7. อธิบายการทำงาน
ของปอด และทดลองวัด 
ปริมาตรของอากาศใน
การหายใจออกของ
มนุษย์ 
 

- ทางเดินหายใจของมนุษย์
ประกอบด้วย ช่องจมูก โพรง
จมูก คอหอย กล่องเสียง ท่อลม 
หลอดลม และถุงลมในปอด  
- ปอดเป็นบริเวณท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนแก๊สระหว่าง ถุงลม
กับหลอดเลือดฝอย และบริเวณ
เซลล์ของ เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส โดยการ  แพร่
ผ่านหลอดเลือดฝอยเช่นกัน  
- การหายใจเข้าและการหายใจ
ออกเกิดจาก  การเปลี่ยนแปลง
ความดันของอากาศภายในปอด 
โดยการทำงานร่วมกันของ
กล้ามเนื้อกะบังลม  และ
กล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซ่ีโครง 
และควบคุม โดยสมองส่วน
พอนส์และเมดัลลาออบลองกา
ตา 
 

  

3 ระบบหมุนเวียน
เลือดและน้ำเหลือง 

8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
และเปรียบเทียบระบบ
หมุนเวียนเลือดแบบเปิด
และระบบหมุนเวียน 
เลือดแบบปิด   

- สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตวท์ี่มี
โครงสร้างร่างกาย ไม่ซับซ้อนมี
การลำเลียงสารต่าง ๆ โดยการ
แพร่ ระหว่างเซลล์กับ
สิ่งแวดล้อม 
 

3 ระบบหมุนเวียน
เลือดและน้ำเหลือง 

9. สังเกต และอธิบาย
ทิศทางการไหลของ
เลือด และการเคลื่อนที่
ของเซลล์เม็ดเลือดใน
หางปลา และสรุปความ 

  - สัตว์ที่มีโครงสร้างร่างกาย
ซับซ้อนจะมีการลำเลียง สารโดย
ระบบหมุนเวียนเลือด ซึ่ง
ประกอบด้วย หัวใจ หลอดเลือด 
และเลือด 

20 20 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

สัมพันธ์ระหว่างขนาด
ของหลอดเลือด กับ
ความเร็วในการไหลของ
เลือด 
 

- ระบบหมุนเวียนเลือดมี 2 แบบ 
คือ ระบบ หมุนเวียนเลือดแบบ
เปิดและระบบหมุนเวียนเลือด 
แบบปิด  
- ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด
พบในสัตว์จำพวก หอย แมลง 
กุ้ง ส่วนระบบหมุนเวียนเลือด
แบบปิด พบในไส้เดือนดินและ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

10. อธิบายโครงสร้าง
และการทำงานของ
หัวใจ  และหลอดเลือด
ในมนุษย์  
11. สังเกต และอธิบาย
โครงสร้างหัวใจของสัตว์ 
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทิศ
ทางการไหลของเลือด 
ผ่านหัวใจของมนุษย์ 
และเขียนแผนผังสรุป
การหมุนเวียนเลือดของ
มนุษย์   
12. สืบค้นข้อมูล ระบุ
ความแตกต่างของ  
เซลล์เม็ดเลือดแดง 
เซลล์เม็ดเลือดขาว  
เพลตเลต และพลาสมา   
13. อธิบายหมู่เลือดและ
หลักการให้และรับเลือด 
ในระบบ ABO และ
ระบบ Rh 

- ระบบหมุนเวียนเลือดของ
มนุษย์ ประกอบด้วย หัวใจ 
หลอดเลือด และเลือด ซึ่งเลือด
ไหลเวียนอยู่เฉพาะในหลอด
เลือด  
- หัวใจมีเอเตรียมทำหน้าที่รับ
เลือดเข้าสู่หัวใจ และ เวนตริเคิล
ทำหน้าที่สูบฉีดเลือด ออกจาก
หัวใจ โดยมีลิ้นกั้นระหว่างเอ
เตรียมกับเวนตริเคิล และ
ระหว่างเวนตริเคิลกับหลอด
เลือดที่นำเลือด  ออกจากหัวใจ  
- เลือดออกจากหัวใจทางหลอด
เลือดเอออตาร์ อาร์เตอรี อาร์เต
อริโอล หลอดเลือดฝอย เวนู 
ลเวน และเวนาคาวา แล้วเข้าสู่
หัวใจ  
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

3 ระบบหมุนเวียน
เลือดและน้ำเหลือง 

 - ขณะที่หัวใจบีบตัวสูบฉีดเลือด 
ทำให้เกิดความดันเลือดและชีพ
จร สภาพการทำงานของร่างกาย 
อายุ และเพศของมนุษย์ เป็น
ปัจจัย ที่มีผลต่อความดันเลือด
และชีพจร  
- เลือดมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์
เม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ  
เพลตเลต และพลาสมา ซึ่งทำ
หน้าที่แตกต่างกัน  
- หมู่เลือดของมนุษย์จำแนกตาม
ระบบ ABO ได้เป็น เลือดหมู่ A 
B AB และ O ซึ่งเรียกชื่อตาม
ชนิด ของแอนติเจนที่เยื่อหุ้ม
เซลล์เม็ดเลือดแดง และจำแนก
ตามระบบ Rh ได้เป็น เลือดหมู่ 
Rh+ และ Rh- การให้และรับ
เลือดมีหลักว่า แอนติเจนของ
ผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดี
ของผู้รับ และ  การให้และรับ
เลือดที่เหมาะสมที่สุดคือ ผู้ให้  
และผู้รับควรมีเลือดหมู่ตรงกัน 

  

3 ระบบหมุนเวียน
เลือดและน้ำเหลือง 

14. อธิบาย และสรุป
เกี่ยวกับส่วนประกอบ
และหน้าที่ของน้ำเหลือง 
รวมทั้งโครงสร้างและ 
หน้าที่ของหลอด
น้ำเหลือง และต่อม
น้ำเหลือง 
 

- ของเหลวที่ซึมผ่านผนังหลอด
เลือดฝอยออกมา  อยู่ระหว่าง
เซลล์ เรียกว่า น้ำเหลือง ทำ
หน้าที่ หล่อเลี้ยงเซลล์และ
สามารถแพร่เข้าสู่  หลอด
น้ำเหลืองฝอย ซึ่งต่อมาหลอด
น้ำเหลืองฝอย จะรวมกันมีขนาด
ใหญ่ขึ้นและเปิดเข้าสู่ระบบ 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

หมุนเวียนเลือดที่หลอดเลือดเวน
ใกล้หัวใจ   
- ระบบน้ำเหลืองประกอบ ด้วย 
น้ำเหลือง  หลอดน้ำเหลือง และ
ต่อมน้ำเหลือง โดยทำหน้าที่นำ
น้ำเหลืองกลับเข้าสู่ระบบ
หมุนเวียนเลือด   ต่อมน้ำเหลือง
เป็นที่อยู่ของเซลล์เม็ดเลือดขาว  
ทำหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอม
ที่ลำเลียงมากับ น้ำเหลือง 

4 ระบบภูมิคุ้มกัน 15. สืบค้นข้อมูล 
อธิบาย และ
เปรียบเทียบกลไก การ
ต่อต้านหรือทำลายสิ่ง
แปลกปลอม  แบบไม่
จำเพาะและแบบ
จำเพาะ   
16. สืบค้นข้อมูล 
อธิบาย และ
เปรียบเทียบ  การสร้าง
ภูมิคุ้มกันก่อเองและ
ภูมิคุ้มกันรับมา  

- กลไกท่ีร่างกายต่อต้านหรือ
ทำลายสิ่งแปลกปลอม มีอยู่ 2 
แบบ คือ แบบจำเพาะและแบบ
ไม่จำเพาะ  
 

  

4 ระบบภูมิคุ้มกัน 17. สืบค้นข้อมูล และ
อธิบายเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิด
เอดส์  ภูมิแพ้ การสร้าง
ภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อ
ตนเอง 
 

- ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ ที่ผิวหนัง
ช่วยป้องกันและ ยับ ยั้งการ
เจริญของจุลินทรีย์บางชนิด และ
เมื่อ เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม
เข้าสู่ร่างกาย เซลล์ เม็ดเลือด
ขาวชนิดนิวโทรฟิลและโมโนไซต์  
จะมีการต่อต้านและทำลายสิ่ง
แปลกปลอม  โดย
กระบวนการฟาโกไซโทซิส ส่วน
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

อีโอซิโนฟิล เกี่ยวข้องกับการ
ทำลายปรสิต       เบโซฟิล
เกี่ยวข้อง กับปฏิกิริยาการแพ้ 
ซึ่งเป็นการต่อต้านหรือ ทำลาย
สิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ  
- การต่อต้านหรือทำลายสิ่ง
แปลกปลอมแบบ จำเพาะจะ
เกี่ยวข้องกับการทำงานของลิม
โฟไซต์ ชนิดเซลล์บีและเซลล์ที  
- อวัยวะที่เก่ียวข้องกับการสร้าง
และตอบสนอง  ของลิมโฟไซต์
ประกอบด้วย ต่อมน้ำเหลือง 
ทอนซิล ม้าม ไทมัส และเนื้อเยื่อ
น้ำเหลืองที่ผนังลำไส้เล็ก  
- การสร้างภูมิคุ้มกันแบบ
จำเพาะของร่างกาย มี    
2 แบบ คือ ภูมิคุ้มกันก่อเองและ
ภูมิคุ้มกันรับมา  

4 ระบบภูมิคุ้มกัน  - การได้รับวัคซีนหรือทอกซอยด์
เป็นตัวอย่างของ 
ภูมิคุ้มกันก่อเอง โดยการกระตุ้น
ให้ร่างกาย  สร้างภูมิคุ้มกันขึ้น 
ด้วยวิธีการให้สารที่เป็น
แอนติเจนเข้าสู่ร่างกาย ส่วน
ภูมิคุ้มกันรับมาเป็นการรับ
แอนติบอดีโดยตรง เช่น การ
ได้รับซีรัม การได้รับน้ำนมแม่ 
- เอดส์ ภูมิแพ้ และการสร้างภูมิ
ต้านทานต่อเนื้อเยื่อ ตนเอง เป็น
ตัวอย่างของอาการที่เกิดจาก
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกายท่ี
ทำงานผิดปกติ 

5 การขับถ่ายของ
เสีย 

18. สืบค้นข้อมูล 
อธิบาย และ
เปรียบเทียบ โครงสร้าง
และหน้าที่ในการกำจัด
ของเสียออกจากร่างกาย
ของฟองน้ำ ไฮดรา พลา
นาเรีย ไส้เดือนดิน 
แมลง และสัตว์มีกระดูก
สันหลัง 

- อะมีบา และพารามีเซียมเป็น
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  ที่มีคอน
แทรกไทล์แวคิวโอลทำหน้าที่ใน
การกำจัด และรักษาดุลยภาพ
ของน้ำและแร่ธาตุในเซลล์  
- ฟองน้ำและไฮดรามีเซลล์ส่วน
ใหญ่สัมผัสกับน้ำ โดยตรง ของ
เสียจึงถูกกำจัดออกโดยการแพร่
สู่ สภาพ แวดล้อม  
- พลานาเรียใช้เฟลมเซลล์ซึ่ง
กระจายอยู่ 2 ข้าง ตลอดความ
ยาวของลำตัวทำหน้าที่ขับถ่าย
ของเสีย  
- ไส้เดือนดินใช้เนฟริเดียม แมลง
ใช้มัลพิเกียนทิวบูล และสัตว์มี
กระดูกสันหลังใช้ไตในการ
ขับถ่าย  ของเสีย 

10 15 

5 การขับถ่ายของ
เสีย 

19. อธิบายโครงสร้าง
และหน้าที่ของไต และ 
โครงสร้างที่ใช้ลำเลียง
ปัสสาวะออกจาก
ร่างกาย   
20. อธิบายกลไกการ
ทำงานของหน่วยไตใน
การกำจัดของเสียออก
จากร่างกาย และเขียน 
แผนผังสรุปขั้นตอนการ
กำจัดของเสียออกจาก
ร่างกายโดยหน่วยไต   

- ไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่
เกี่ยวกับการขับถ่าย  และรักษา
ดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุใน
ร่างกาย  
- ไตประกอบด้วยบริเวณส่วนนอก 
ที่เรียกว่า คอร์เท็กซ์ และบริเวณ
ส่วนใน ที่เรียกว่า เมดัลลา และ
บริเวณส่วนปลายของเมดัลลาจะยื่น
เข้าไปจรดกับส่วนที่เป็นโพรง
เรียกว่ากรวยไต   โดยกรวยไตจะต่อ
กับท่อไตซึ่งทำหน้าที่ลำเลียง 
ปัสสาวะไปเก็บไว้ที่กระเพาะ
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

21. สืบค้นข้อมูล 
อธิบาย และยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับความผิดปกติ
ของไตอันเนื่องมาจาก
โรคต่าง ๆ 
 

ปัสสาวะเพ่ือขับถ่ายออกนอก
ร่างกาย  
- ไตแต่ละข้างของมนุษย์
ประกอบด้วยหน่วยไต ลักษณะ
เป็นท่อ ปลายข้างหนึ่งเป็นรูป
ถ้วย  เรียกว่า โบว์แมนส์แคปซูล 
ล้อมรอบกลุ่มหลอดเลือดฝอย ที่
เรียกว่า โกลเมอรูลัส  
- กลไกในการกำจัดของเสียออก
จากร่างกาย ประกอบ ด้วยการ
กรอง การดูดกลับ และการหลั่ง
สารที่เกินความต้องการออกจาก
ร่างกาย  
- โรคนิ่วและโรคไตวายเป็น
ตัวอย่างของโรคท่ีเกิดจาก ความ
ผิดปกติของไต ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการรักษา ดุลยภาพของสาร
ในร่างกาย 

5 การขับถ่ายของ
เสีย 

 - นอกจากไตที่ทำหน้ารักษาดุลย
ภาพของน้ำแร่ธาตุ และกรด-
เบส ผิวหนัง และระบบหายใจ 
ยังมีส่วน ช่วยในการรักษาดุลย
ภาพเหล่านี้ด้วย 

  

รวม 58 60 
สอบกลางปี/ภาคเรียน 1 20 
สอบปลายปี/ภาคเรียน 1 20 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32261  รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1                 เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. 
 ศึกษากระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทติย์
ของพื้นผิวโลก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่และการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตาม
เขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแบ่งชั้นน้ำในมหาสมุทร ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ
หมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร ผลของการหมุนเวียนของน้ำ
ในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันและผลที่มีต่ออุณหภูมิ
อากาศในแต่ละบริเวณของโลก 
2. อธิบายกระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก 
3. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง และแรง
เสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ 
4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ 
5. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการแบ่งชั้นน้ำในมหาสมุทร 
6. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำใน
มหาสมุทร 
7. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา   
 

รหัสวิชา ว32261  รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 1                 เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต 

 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ปฐมนิเทศ 2 - 
1 
 

 

สมดุลพลังงาน
ของโลก 
 

ข้อ 1 
ข้อ 2 

โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ
ซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก เมื่อ
ดวงอาทิตย์แผ่รังสีมายังโลก โลกจำเป็น
จะต้องมีกระบวนการต่างๆมาช่วยในการ
รักษาความร้อนอันเป็นผลมาจากรังสีจาก
ดวงอาทิตย์ให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต
เพ่ือที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 

10 15 

2 
 

 

การหมุนเวียน
ของอากาศบน
โลก 

ข้อ 3 
ข้อ 4 

การหมุนเวียนของอากาศบนโลกเกิดข้ึน
ด้วยความแตกต่างของความกดอากาศ 
(อุณหภูมิ) เหนือพ้ืนผิวโลก 

14 20 

3 การหมุนเวียน
ของน้ำใน
มหาสมุทร 
 
 

ข้อ 5 
ข้อ 6 
ข้อ 7 

น้ำเป็นของไหลเช่นเดียวกับอากาศ การ
ไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรจึงมี
ลักษณะคล้ายกับการไหลเวียนของกระแส
ลมในบรรยากาศ แต่การไหลเวียนของ
กระแสน้ำมีอุปสรรคขวางกั้น  เนื่องจาก
หนึ่งในสามของพ้ืนผิวโลกเป็นแผ่นดิน การ
ไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรจึงไม่ปรากฏ
รูปแบบที่ชัดเจนเหมือนดังกระแสลม 

12 15 

รวม 38 50 
วัดผลประเมินผลกลางภาค   ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1, 2, 3 1 20 

วัดผลประเมินผลปลายภาค  ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 4, 5, 6, 7 1 30 
รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด 40 100 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32262  รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 2               เวลา 40 ชั่วโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดเมฆ เสถียรภาพอากาศ แนวปะทะอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลก ปัจจัยที ่มีผลต่อการเปลี ่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ข้อมูลสนับสนุนการเปลี ่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศโลก ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก เช่น ปรากฏการณ์
เอลนีโญและลานีญา ปรากฏการณ์เรือนกระจก การเกิดคลื่นความร้อน สามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการ
พยากรณ์อากาศ การตรวจสอบอากาศ ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศ วิถีการพยากรณ์อากาศ และแผนที่
อากาศได้ การทำความเข้าใจของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของ
โลกจะทำให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนเพิ่มข้ึน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผลเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ตลอดจนมี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 
2. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง 
3. อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลสนับสนุน 
4. วิเคราะห์และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และนำเสนอแนวปฏิบัติ
ของมนุษย์ที่มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
5. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ 
6. วิเคราะห์และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องตันจากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ 
เพ่ือวางแผนในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 
 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา   

 

รหัสวิชา ว32262  รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 2               เวลา 40 ชั่วโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 

 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ปฐมนิเทศ 2 - 
1 
 

 

การเกิดเมฆ 
 

ข้อ 1 
ข้อ 2 

เมฆ เกิดจากการรวมตัวหรือเกาะ
กลุ่มของไอน้ำในที่สุดก็จะเกิดการ
ควบแน่นและตกลงมาเป็นฝน 
ละอองน้ำและเกล็ดน้ำแข็งที่รวมตัว
กันเป็นกลุ่มก้อนลอยตัวอยู่ในชั้น
บรรยากาศ ที่เราสามารถมองเห็นได้ 

10 15 

2 
 

 

การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ 

ข้อ 3 
ข้อ 4 

บรรยากาศของโลกเป็นสิ่งที่
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 
(Dynamic) ภูมิอากาศของโลกจึงมี
การเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆทีเ่กิดขึ้นได้ทั้งจาก
กิจกรรมของมนุษย์และ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ 

14 20 

3 ข้อมูล
สารสนเทศทาง
อุตุนิยมวิทยากับ
การใช้ประโยชน์ 
 

ข้อ 5 
ข้อ 6 

การใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางอุตุนิยมวิทยามปีระโยชน์อย่าง
มากต่อการวางแผนและดำเนินงาน
ในด้านต่าง ๆในชีวิตประจำวัน 

12 15 

รวม 38 50 
วัดผลประเมินผลกลางภาค   ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1, 2, 3 1 20 
วัดผลประเมินผลปลายภาค  ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 4, 5, 6 1 30 

รวมผลการวัดประเมินผลทั้งหมด 40 100 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32281  รายวิชา การผลิตนวัตกรรม 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1            เวลา 40 ชั่วโมง       จำนวน 1 หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. 
 ระบบต ัวเลขและรห ัส ด ิจ ิท ัลพ ื ้นฐาน  โครงสร ้างพ ื ้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม ภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ฟังก์ชันในภาษาซี เครื่องมือแปลภาษาซีเป็นภาษาเครื่องและการอัพโหลดไฟล์ลงชิพ เครื่องมือจำลองการ
ทำงาน  การผลิตนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัต ิ กระบวนการ             
คิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 รายวิชาการผลิตนวัตกรรม 1 รหัสวิชา ว 32281 (รายวิชาเพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ใน
มาตรฐานที ่4  
 มาตรฐาน ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือดำรงชีวิตในสังคมที
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ 
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น 
ขั ้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเรียนรู ้ การทำงาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม  มีผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตัวเลขและดิจิทัลพ้ืนฐาน 
2.  มีความรู้วามเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 
3.  มีความรู้เกี่ยวกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  
4.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนในการพัฒนาโปรแกรม 
5.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาซีสำหรับไม่โครคอนโทรลเลอร์ 
6.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างฟังก์ชันในภาษาซีได้ถูกต้อง7.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ
แปลภาษาซีเป็นภาษาเครื่องและอัพโหลดโปรแกรมลงในวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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8.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือจำลองการทำงาน 
9.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการต่อวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ และวงจรต่อพ่วง  ด้วย
โปรแกรม Arduino ได้ถูกต้อง   
10.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของวงจรด้วยการจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม 
ThikerCAD  
11.  สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์ได้ 
 
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32281  รายวิชา การผลิตนวัตกรรม 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ 1            เวลา 40 ชั่วโมง       จำนวน 1 หน่วยกิต 

 

ที ่
ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน/ 

รหัส 

ผลการเรียนรู้ 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1 ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับ 

ไมโครคอนโทรล 

เลอร์ 

1-3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นระบบตัวเลข 

ที่เก่ียวข้องกับไม่โครคอนโทรลเลอร์               

มีความรู้ด้านดิจิทัลพื้นฐาน ที่มีการใช้งาน

ในไมโครคอนโทรลเลอร์ และความรู้

ทั่วไปของมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
 

2 5 

2 การเขียนโปรแกรม

ภาษาซีสำหรับ 

ไมโครคอนโทรล 

เลอร์ 

 

4-6 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน

ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี เป็น

การเขียนโปรแกรมที่มีความยึดหยุ่น

มากกว่าและสามารถพัฒนางานได้เร็ว

กว่าการเขียนโปรแกรมด้าวยภาษา           

แอสแซมบลี การเขียนโปรแกรมเพ่ือ

ควบคุมการทำงานของ Arduino ยึดหลัก

วิธีการเขียนตามไวยากรณ์ภาษาซี ดังนั้น              

เมื่อสามารถเขียนโปรแกรมควบุคม       

การทำงานไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Arduino  นี้ ได้ก็สามารถนำความรู้     

ไปเขียนโปรแกรมภาษาซี

ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่ืนๆ ได้ 

 

2 5 

ที ่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนัก 
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การเรียนรู ้ รหัส 

ผลการเรียนรู้ 

(ชั่วโมง) คะแนน 

3 เครื่องมือช่วย

พัฒนางาน

ไมโครคอนโทรลเล

อร์ Arduino 

 

7-8 เครื่องมือช่วยพัฒนางาน

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นเครื่องมือ

อำนวยความสะดวกทำให้สามารถพัฒนา

งานได้ง่ายและเร็ว เครื่องมือที่นำมาใช้

งานมี 3 อย่างด้วยกัน คือ เครื่องมือแลง

ภาษาซีเป็นภาษาเครื่องพร้อมอัพโหลดลง

ชิพ  เครื่องมือจำลองการทำงานและ

ไดร์ฟเวอร์ USB 

4 10 

 สอบกลางภาค 1 10 

4 ภาคปฏิบัติการ

เขียนโปรแกรม 

 

9-10 ในแต่ละกิจกรรม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์              

ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนมีทักษะในการสร้าง

วงจรเพื่อประยุกต์ใช้งานได้ด้วยตนเอง  

30 30 

5 ภาคปฏิบัติการ

เขียนโปรแกรม 

 

11 ในการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์ ตาม

แนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

ประกอบด้วย ขั้นระบุปัญหา ขั้น

รวบรวมข้อมูล และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้น

ทดสอบประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข

วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และข้ัน

นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการ

แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 

10 30 

 ปลายภาค 1 10 

 รวม 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32283  รายวิชา การผลิตนวัตกรรม 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 2              เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32283  รายวิชา การผลิตนวัตกรรม 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 2              เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32282 รายวิชา การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่  1    เวลา  40 ชั่วโมง   จำนวน  1    หน่วยกิต 
............................................................................................................................................................. 
 

 ศึกษาแนวทางการสร้างงานวิดีโอ  ตัดต่อวีดีโอ  คุณสมบัติของไฟล์วีดีโอ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
จำเป็น     การลงโปรแกรม ส่วนประกอบของโปรแกรม  และหน้าที่ของคำสั่งในเมนูโปรแกรมตัดต่อวีดิโอ 
การทำงานบน Time line  คีย์เฟรม  การเปลี่ยนฉากหลังของชิ้นงาน  การทำงานกับเสียง  การสร้างไต
เติ้ลของวีดีโอ  การสร้างการเคลื่อนไหวของคลิปวีดีโอ  ใส่เอ็ฟเฟ็กต์ให้ภาพและคลิปวีดีโอ การเขียน
สคริปต์และ Storyboard    พร้อมทั้งการแปลงไฟล์วิดีโอเพ่ือนำไปใช้งานหรือเผยแพร่ 
 ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานวีดีโอด้วยโปรแกรมตัดต่อวีดิโอ  การถ่ายภาพ การเปลี่ยนฉากและตัดต่อ
เสียง  การใส่ข้อความและไตเติ้ลในวิดีโอ  ใส่เอ็ฟเฟ็กต์ภาพและคลิป แปลงไฟล์สำหรับนำไปใช้งานหรือ
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างชิ้นงานเป็นภาพยนตร์หรือวีดีโอ  รวมทั้ง
สามารถนำไปความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนสคริปต์และโครงร่างของชิ้นงาน 
2. เทคนิคในการถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว 
3. อธิบายส่วนประกอบและคำสั่งในโปรแกรมตัดต่อ 
4. คำสั่งและเทคนิคจัดการภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
5. ตกแต่งและใส่เอฟเฟ็กต์ภาพและคลิปวิดีโอ 
6. สร้างข้อความและไตเติ้ลวิดีโอ 
7. สร้างเครดิตงานวิดีโอได้ 
8. การบันทึกและตัดต่อเสียง 
9. สร้างสรรค์ผลงานและแปลงไฟล์วิดีโอไปใช้งาน 
 

รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว32282 รายวิชาการใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่  1                  เวลา  40 ชั่วโมง   จำนวน  1    หน่วยกิต 
 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 

(ชม.) 
น้ำหนัก
คะแนน 

 ปฐมนิเทศ    ครูแนะนำเนื้อหาและร่วมกัน
วางแผนการเรียนกับนักเรียน 
วิเคราะห์ผู้เรียนพร้อมข้อตกลง 
ในการเก็บคะแนน 

  

1 การเขียนโครง
เรื่อง 

1. เขียนสคริปต์และ
โครงร่างของชิ้นงาน 
 
 
 

ในการจัดทำวิดีโอนั้น 
จำเป็นต้องมีการวางแผนใน
การคัดเลือกเรื่อง เมื่อได้หัวข้อ
เรื่องแล้วก็ต้องกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย วางกรอบของ
เนื้อหาของเรื่อง และทำการ
เขียนโครงร่างหรือสคริปต์ ซึ่งมี 
5 ขั้นตอน คือ 1. เกริ่นนำเพ่ือ
เข้าสู่เนื้อเรื่อง  2. ขยายความ  
3. เข้าสู่เนื้อเรื่อง 4.จุด Climax 
5. บทสรุป  

4 10 
คะแนน 

2 ภาพและมุม
กล้อง 

2. เทคนิคในการ
ถ่ายภาพและ
ภาพเคลื่อนไหว 
 

ตำแหน่งกล้องและมุมกล้อง
คือองค์ประกอบสอง
ประการที่มีผลอย่างมากต่อ
ภาพถ่าย เนื่องจากเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพอย่างเห็นได้ชัด การใช้
ตำแหน่งกล้องและมุมกล้อง
ที่หลากหลายจะทำให้ได้
เอฟเฟ็กต์ที่แตกต่างกันใน
ภาพถ่าย  

6 10 
คะแนน 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

3 เริ่มต้นกับ
โปรแกรมตัดต่อ 

อธิบายส่วน 
ประกอบและคำสั่ง
ในโปรแกรมตัดต่อ 
 

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอมี
หลากหลายโปรแกรม ซึ่งแต่ละ
โปรแกรมก็จะมีส่วนที่
คล้ายคลึงกัน  เช่น คำสั่ง การ
จัดการภาพ ข้อความ เสียง 
เอฟเฟ็กต์  และการนำไฟล์
วิดีโอไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ  
 

2 - 

4 ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 

1. คำสั่งและเทคนิค
จัดการภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 
2. ตกแต่งและใส่
เอฟเฟ็กต์ภาพและ
คลิปวิดีโอได้ 
 

- การจัดองค์ประกอบของภาพ
และภาพเคลื่อนไหวในการตัด
ต่อวิดีโอ โปรแกรมจะมีคำสั่งใน
การจัดการกบัภาพ เช่น การ
ตกแต่งภาพ  การใส่เอฟเฟ็กต์ 
ให้ภาพ  การเปลี่ยนภาพ ซึ่ง
เมื่อใช้คำสั่งเหล่านี้แล้วทำให้
ภาพนิ่งและภาพวิดีโอที่เรา
นำมาทำการตัดต่อดูน่าสนใน
และสวยงาม   

6 10 

5 การจัดการ
ข้อความ 

1. สามารถสร้าง
ข้อความและไตเติ้ล
วิดีโอได้ 
2. สร้างเครดิตงาน
วิดีโอได้ 
 
 

- การสร้างข้อความ ไตเติ้ล 
และเครดิตของงานวิดีโอเป็น
ส่วนที่บอกถถถึงที่มาในสิ่งที่ 
กำลังชมอยู่  ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ
เรื่อง  ผู้ผลิต และทีมงาน อาจ
ทำในลักษณะ ข้อความสั้น ๆ 
หรือ ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปที่
สวยงามมาประกอบก็ได้ 
- การตกแต่งข้อความด้วยเอฟ
เฟ็กต์พิเศษ 

6 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

6 การจัดการเสียง 1. การบันทึกและ
ตัดต่อเสียง 

 
 

องค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่าง
หนึ่งของวีดีโอที่สำคัญก็คือ  
เสียง ซึ่งมีส่วนช่วยให้งาน 
วีดีโอน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หรือ
บ่งบอกอารมณ์ของถานการณ์
นั้น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลง   
เสียงประกอบ  เสียงบรรยาย  
ควรที่จะเลือกให้เหมาะกับ
ชิ้นงานนั้น ๆ 
 

4 10 
คะแนน 

7 สร้างสรรค์งาน
วิดีโอและการ
นำเสนอ 

สร้างสรรค์ผลงาน
และแปลงไฟล์วิดีโอ
ไปใช้งาน 
 

การประยุกต์นำความรู้   
เทคนิคพิเศษมาสร้างเป็น
ชิ้นงาน  เพื่อให้งานดูน่าสนใจ
การแปลงไฟล์ เพ่ือนำไปใช้งาน
และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
 

10 30 
คะแนน 

 

สอบปฏิบัติ 2   
ชม. 

20   
คะแนน 

รวม 40  
ชม.  

100 
คะแนน 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
 

รหัสวิชา ว32284    รายวิชา การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่  2              เวลา  40 ชั่วโมง   จำนวน   1   หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ศึกษาการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   ขั้นตอนหลักในการสร้างไฟล์ผลงาน การ
ใช้ไอคอน Display การสร้างการเคลื่อนย้ายด้วยไอคอน Motion การลบและหยุดรอด้วยไอคอน Erase และ wait 
การสร้างปุ่มเชื่อมโยงเลื่อนเปลี่ยนหน้าด้วยไอคอน Framework และ Navigate การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ
ด้วยไอคอน Decision และไอคอน Calculation การสร้างระบบมัลติมิเดียด้วยไอคอน Sound และไอคอน Digital 
Movie การสร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยไอคอน Interaction การสร้างแบบทดสอบ การสร้างผลงาน และPackage  
ผลงาน 
  ปฏิบัติการสร้างและปรับแต่งข้อความด้วยไอคอน Display สร้างการเคลื่อนย้ายด้วยไอคอนMotion ลบ
และหยุดรอด้วยไอคอน Erase และ Wait สร้างปุ่มเชื่อมโยงเลื่อนหน้าด้วยไอคอนFramework และ Navigate 
กำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจด้วยไอคอน Decision และไอคอน ด้วยInteraction  การสร้างแบบทดสอบ  และการ
สร้างชิ้นงานเป็นบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป รวมทั้ง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึก 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสามารถของโปรแกรมได้ 
2. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม  Authorware  ได้ 
3. บอกหน้าที่และใช้งานไอคอน  Display ในการจัดการรูปภาพ 
4. บอกหน้าที่และใช้แถบเครื่องมือจัดการข้อความ และรูปทรงต่าง ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้ไอคอน  Motion สร้างการเคลื่อนที่ให้กับวัตถุ 
6. มีความรู้และเข้าใจวิธีการลบและหยุดรอด้วยไอคอน Erase  และ  wait 
7. อธิบายและใช้ไอคอน Framework  และ Navigate ในการเชื่อมโยงข้อมูล 
8. เข้าใจวิธีการกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจด้วยไอคอน  Decision  และ  Calculate 
9.  มีความรู้และเข้าใจวิธีการใส่ไฟล์มัลติมีเดียด้วยไอคอน  Sound  และ  Digital Movie 
10.  สร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยไอคอน  Interaction   
11.  สร้างแบบทดสอบแบบต่าง ๆ  
12.  ใช้ฟังก์ชันรับค่าตัวแปร แสดงค่าคะแนนได้  
13.  มีความรู้และเข้าใจวิธีการสร้างผลงานเป็นบทเรียนสำเร็จรูปในเรื่องท่ีสนใจ และการ Package   

 
รวม  13  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32284    รายวิชา การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่  2              เวลา  40 ชั่วโมง   จำนวน   1   หน่วยกิต 

 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 

(ชม.) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความรู้พื้นฐาน
ของโปรแกรม 
Authorware 
 

- อธิบายความสามารถของ
โปรแกรม และส่วน 
ประกอบของโปรแกรม 
Authorware 
- กำหนดค่าคุณสมบัติของ
ไฟล์งาน 
- อธิบายขั้นตอนหลักในการ
สร้างไฟล์งาน 

- ความสามารถของโปรแกรม 
Authorware   
- ส่วนประกอบของโปรแกรม 
Authorware 
- การกำหนดค่าคุณสมบัติของ
ไฟล์งาน   
- ขั้นตอนหลักในการสร้างไฟล์
ผลงาน 

2  ชม. 5  คะแนน 

2 ไอคอน 
Display 
 

- มีความรู้และเข้าใจรูปแบบ
การทำงานของไอคอน 
Display 

- การเรียกใช้ไอคอน Display 
- - สร้างและปรับแต่ง
ข้อความ  
- สร้างและ การปรับเปลี่ยน 
  ขนาดของออบเจ็กต์ 
- การเคลื่อนย้ายออบเจ็กต์ 
- Import ไฟล์ภาพเข้ามาใช้
งาน  
- กำหนดค่าคุณสมบัติให้กับ 
ไอคอน Display 

4 ชม. 5 
คะแนน 

3 สร้างการ
เคลื่อนไหวด้วย

ไอคอน 
Motion 

- มีความรู้และเข้าใจ
วิธีการใช้ไอคอน Motion 

- วิธีใช้งานไอคอน Motion   
- การกำหนดค่าคุณสมบัติ  
  ให้กับไอคอน  
- ลักษณะของคำสั่งการ 
  เคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ  
 
 

2 ชม. 5 
คะแนน 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

4 ลบและหยุดรอ
ด้วยไอคอน 
Erase และ 
Wait 
 

- มีความรู้และเข้าใจวิธีการ
ลบและหยุดรอด้วยไอคอน 
Erase และ Wait 
 

- การลบออกเจ็กต์ด้วยไอคอน  
  Erase  
- กำหนดค่าคุณสมบัติ 
  ให้กับไอคอน Erase  
- การหยุดหน่วงเวลาด้วย 
  ไอคอน Wait  
- กำหนดค่าคุณสมบัติให้กับ 
  ไอคอน Wait 

2  ชม. 10คะแนน 

5 เชื่อมโยงเลื่อน
เปลี่ยนหน้า
ด้วยไอคอน 
Framework 
และ Navigate 

- มีความรู้และเข้าใจวิธีการ
เชื่อมโยงเลื่อนเปลี่ยนหน้า
ด้วยไอคอน Framework 
และ Navigate 

- ขั้นตอนการสร้างปุ่ม 
  เชื่อมโยงด้วยไอคอน 
  Framework 
- กำหนดค่าคุณสมบัติให้กับ 
  ไอคอน Navigate 
 

4  ชม. 10 
คะแนน 

6 กำหนดเงื่อนไข
การตัดสินใจ
ด้วยไอคอน 
Decision และ 
Calculate 

มีความรู้และเข้าใจวิธีการ
กำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ
ด้วยไอคอน Decision และ 
Calculate 

- วิธีใช้ไอคอน Decision ใน 
   การตัดสินใจ 
- กำหนดค่าคุณสมบัติให้กับ 
  ไอคอน  Decision 
- กำหนดค่าคุณสมบัติให้กับ 
  ไอคอน Calculate 
 

2  ชม. 10 
คะแนน 

7 สร้างระบบ 
มัลติมิเดียด้วย
ไอคอน Sound 
และ Digital 
Movie 

 

- มีความรู้และเข้าใจวิธีการ
ใส่ไฟล์มัลติมิเดียด้วยไอคอน 
Sound และ Digital 
Movie 
 

 

- การนำเข้าไฟล์เสียงด้วย 
ไอคอน Sound  
- การกำหนดค่าคุณสมบัติ
ให้กับไอคอน Sound  
- การนำเข้าไฟล์ภาพยนตร์
ด้วยไอคอน Digital Movie  
- การกำหนดค่าคุณสมบัติ
ให้กับไอคอน Digital Movie 
 

4  ชม. 5 คะแนน 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

8 สร้างการ
โต้ตอบกับผู้ใช้
ด้วยไอคอน 
Interaction 
 

- มีความรู้และเข้าใจวิธีการ
สร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วย
ไอคอน Interaction แบบ
ต่าง ๆ 
 

- การสร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้
แบบ  Button, Hot Spot, 
Hot Object, Target Area, 
Pull Down Menu, 
Conditionnal, Text Entry, 
Times Limit, Time Limit, 
Event 
 

6 ชม. 20 
คะแนน 

9 - การสร้าง
แบบทดสอบ 
- สร้างชิ้นงาน
เป็นบทเรียน
สำเร็จรูป 

- มีความรู้ความเข้าใจในการ
สร้างแบบทดสอบแบบต่าง  
ๆ  
- สร้างชิ้นงาน 

- การสร้างแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 
- การสร้างแบบทดสอบชนิด
จับคู ่
- การสร้างแบบทดสอบชนิด
เติมคำ 
- การสร้างชิ้นงาน 
 

6  ชม. 20 
คะแนน 

10 ลงมือสร้าง
บทเรียน
สำเร็จรูปเป็น
บทเรียน
คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  
 

มีความรู้และเข้าใจวิธีการ
สร้างผลงานในเรื่องที่สนใจ 
และ  Packageผลงาน 
 

สร้างบทเรียนสำเร็จรูปเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในเรื่องที่สนใจ และ Package  
ผลงาน และนำเสนอ 

6  ชม. 10 
คะแนน 

สอบกลางภาคเรียน 1   20 

สอบปลายภาคเรียน 1   20 
รวม 40   100  
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง (พื้นฐาน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33101  รายวิชา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1                เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต
...................................................................................................................................................................... 
  ศึกษา การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี รูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณี สาเหตุกระบวนการเกิด พื้นที่เสี่ยงภัยภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว 
และสีนามิ แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับ
พลังงานจากดวงอาทิตย์ การหมุนเวียนอากาศ การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศจากแผนที่อากาศ และนำข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน               
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
ตัวช้ีวัด 
ว3.1 ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10,ม.6/11, ม.6/12, ม.6/13, 

ม.6/14 
รวม 14 ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด 
ว 3.2 ม.6/1   อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติโครงสร้างของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 
ว 3.2 ม.6/2   อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
ว 3.2 ม.6/3   ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี  

พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 
ว 3.2 ม.6/4   อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ 

นำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
ว 3.2 ม.6/5   อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้น 

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
ว 3.2 ม.6/6   อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ 

และนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
 
ว 3.2 ม.6/7   อธิบายปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของ 

โลก 
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ว 3.2 ม.6/8   อธิบายการหมุนเวียนของอากาศ ที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ 
ว 3.2 ม.6/9   อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวของโลก 
ว 3.2 ม.6/10  อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ 
ว 3.2 ม.6/11  อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร และรูปแบบการหมุนเวียน 

ของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร 
ว 3.2 ม.6/12  อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศและน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ  

ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
ว 3.2 ม.6/13  อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมทั้งนำเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลด 

กิจกรรมของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
ว 3.2 ม.6/14  แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศ และนำข้อมูลสารสนเทศ 

ต่าง ๆ มาวางแผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว33101  รายวิชา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1                เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 

 

ลำดั

บ 

ที ่

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/ ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู้ 

จำนวน

ชั่วโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง

ภายในโลก 

ว 3.2 ม.6/1 1. การแบ่งโครงสร้างตามองค์ประกอบ

ทางเคมี 

2. การแบ่งโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกล 

10 10 

2 การแปรสัญฐาน

ของแผ่นธรณี 

ว 3.2 ม.6/2, 

6/3 

1. แนวคิดทฤษฏีทวีปเลื่อนและหลักฐาน

สนับสนุน 

2. แนวคิดทฤษฏีการแผ่ขยายพ้ืน

มหาสมุทรและหลักฐานสนับสนุน 

3. การแปรสัญฐานของแผ่นธรณี 

4 10 

3 ธรณีพิบัติภัย ว 3/2 ม.

6/4,6/5,6/6 

 

1. ภูเขาไฟระเบิด 

2. แผ่นดินไหว 

3. สึนามิ 

4 10 

4 ลมฟ้าอากาศและ

ภูมิอากาศ 

ว 3.2 ม.

6/7,6/8,6/9,6/

10,6/11,6/12,6

/13,6/14 

1. ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ 

2. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

3. ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา 

18 20 

รวม 36 50 

สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 

สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33102  รายวิชา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1                เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 
  ศึกษาการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบบ
หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก กระบวนการเกิดดาว
ฤกษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่าง ความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตร ความสัมพันธ์ระหวา่งสี 
อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้นของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบ
สุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต โครงสร้างของดวง
อาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ การสำรวจอากาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ
ดาวเทยีม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ การนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิต 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้า ใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
3.1   ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10  
รวม 10 ตัวชี้วัด 
 
ตัวช้ีวัด 
ว 3.1 ม.6/1   อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด 
บิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 
ว 3.1 ม.6/2   อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของ 
กาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 
ว 3.1 ม.6/3   อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ 
พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 
ว 3.1 ม.6/4   อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด  
จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 
ว 3.1 ม.6/5   ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่อง 
สว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 
ว 3.1 ม.6/6   อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
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ว 3.1 ม.6/7   อธิบายลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้นและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบาง 
ประการของดาวฤกษ์ 
ว 3.1 ม.6/8   อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของ 
ดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิต 
ว 3.1 ม.6/9   อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ 
นำเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีต่อโลก 
รวมทั้งประเทศไทย 
ว 3.1 ม.6/10  สืบค้นข้อมูล อธิบายการสำรวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ  
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนำเสนอแนวคิดการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
อวกาศมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต 
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โครงสร้างรายวิชา 
  

รหัสวิชา ว33102  รายวิชา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 1                เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 

 

ลำดั

บ 

ที ่

หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน

การเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ 
จำนวน

ชั่วโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 เอกภพและกาแลกซี ว 3.1 ม.6/1, 

6/2, 6/3 

1. กำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 

2. หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 

3. กาแลกซี 

8 15 

2 ดาวฤกษ์ ว 3.1 ม.6/4, 

6/5,6/6,6/7 

1. ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาว

ฤกษ์ 

2. สี อุณหภูมิผิว และชนิดสเปกตรัมของ

ดาวฤกษ์ 

3. กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 

10 10 

3 ระบบสุริยะ ว 3/1 ม.

6/8,6/9 

 

1. กระบวนการเกิดระบบสุริยะและการ

แบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ 

2. โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวง

อาทิตย์ 

10 15 

4 เทคโนโลยีอวกาศ
และการประยุกต์ใช้ 

ว 3.1 ม.6/10 1. เทคโนโลยีกับการสำรวจอวกาศ 

2. เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้ 

8 10 

รวม 36 50 

สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 

สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33103 รายวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1                    เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต
....................................................................................................................................................................... 
  ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้าง
ชิ้นงาน และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย องค์ประกอบ
ของข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน การนำเสนอผลงานให้น่าสนใจโดยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
การแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและม ีจริยธรรม  การเป็นพลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล 
 โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล                     
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย  มีจริยธรรมและ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคมและวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัด 
 ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่าง
ปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ 
สังคม และวัฒนธรรม 
 
รวม 1 ตัวชี้วัด  
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33103 รายวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1                    เวลา 20 ช่ัวโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 บล๊อกเกอร์
มือใหม่ 
 

4.2-1 การสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่ง สาร 
ช่องทาง และผู้รับ โดยผู้ส่งสามารถสร้าง
สาร และส่งผ่านช่องทางที่เหมาะสมไปยัง
ผู้รับ บล็อก (blog) เป็นบทความท่ี
อธิบายหรือให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ี               
ผู้ส่งสารหรือผู้เขียนสนใจ เพ่ือนำ ไป
แบ่งปันให้กับผู้รับสารบนเว็บไซต์ ผู้รับ
สาร อาจแสดงความคิดเห็นกลับมายัง
ผู้เขียนได้ เว็บไซต์ ที่เป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารที่เป็นที่นิยม เช่น Medium, 
Blognone และ Dek-D 
 
 

4 10 

 
2 

 
แฟ้มสะสม
ผลงาน                 
แบบโดนใจ 

 
4.2-1 

 
แฟ้มสะสมผลงานเป็นเอกสารในการ
รวบรวม หลักฐานที่แสดงถึง
ความสามารถและผลงานของบุคคลเพื่อ
ใช้ในการนำเสนอประกอบการพิจารณา 
การประเมินการทำงาน การสมัครเข้า
เรียน หรือการสมัครเข้าทำงาน และหาก
ต้องมีการแบ่งปันข้อมูล ส่วนตัวบางเรื่อง
สู่สาธารณะ ควรคำนึงถึงความปลอดภัย
และข้อควรระวังในเรื่องต่างๆ ทั้งต่อ
ตนเอง และผู้อ่ืน 
 
 

 
4 

 
20 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน/ 
รหัส 

ผลการเรียนรู้ 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 สอบกลางภาค 1 10 
2 แฟ้มสะสม

ผลงาน                 
แบบโดนใจ 

4.2-1  8 30 

7 พลเมืองดิจิตอล 4.2-1 การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital 
citizenship) เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ที่สำคัญของพลเมือง ในการเรียนรู้ การ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนดลยีดิจิทัลและ
การป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่างๆ 
รวมทั้งรู้จักเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมในโลก
ยุคใหม่ ไปจนถึงผลกระทบของ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคม การเป็น
พลเมืองดิจิทัลจำเป็นต้องมีความฉลาด
ทางดิจิทัล (DQ : Digital intelligence 
Quotient)  ซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อ
การใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลก
ออนไลน์ ทักษะการใช้สื่อและการเข้า
สังคมในโลกออนไลน์  มีความสามารถ
ทางสังคม อารมณ์และการรับรู้  สามารถ
เผชิญกับความท้าทายในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงสังคมเชิงบวก 
 

2 10 

 ปลายภาค 1 10 
 รวม 20 100 
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง (เพิ่มเติม) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33201 รายวิชา ฟิสิกส์5                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ภาคเรียนที่ 1                        เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 

ศึกษา เกี ่ยวกับเส้นสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่กำหนด สนามแม่เหล็กที ่เกิดจาก
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเส้นตรง และโซเลนอยด์ แรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ใน
สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของ
การเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก แรงระหว่างเส้นลวดตัวนำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 

แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์                   
การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง  

ศึกษา เกี่ยวกับความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ และความ
ร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน สภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่
เป็นแท่งเม่ือถูกกระทำด้วยแรงค่าต่าง ๆ ความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง กฎของแก๊ส
อุดมคติ แบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๊ส งานที่
ทำโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน 
สมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน ปรากฏการณ์โฟ
โตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ ทวิภาวะ
ของคลื่นและอนุภาค 

ศึกษาสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระทำ ด้วยแรงค่าต่าง ๆ
ความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ หลักการทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และ
เครื่องอัดไฮดรอลิก แรงพยุงจากของไหล ความตึงผิวของของเหลว แรงหนืดของของเหลว สมบัติของของไหล
อุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิด การ
แก้ปัญหา เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย ลงข้อสรุป การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้ 
 1. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและคำนวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่กำหนด รวมทั้ง
สังเกต และอธิบายสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเส้นตรงและโซเลนอยด์ 
 2. อธิบายและคำนวณแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก  แรง
แม่เหล็ก ที่กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่เมื่อ
ประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวนำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 
 3. อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  รวมทั้งคำนวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ และคำนวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งนำความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 5. อธิบายและคำนวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
 6. อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟ
ของหม้อแปลง และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 7. อธิบายและคำนวณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ  ความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ 
และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
 8. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 9. อธิบายแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของ
แก๊ส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 10. อธิบายและคำนวณงานที่ทำโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว  และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เรื่อง
พลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
 11. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระทำด้วยแรงค่าต่าง 
ๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและคำนวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และนำ ความรู้
เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 12. อธิบายและคำนวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการ
ทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 
 13. ทดลอง อธิบายและคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
 14. ทดลอง อธิบายและคำนวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ
ของเหลว 

15. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื ่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการ
ทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนร 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33201 รายวิชา ฟิสิกส์5                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ภาคเรียนที่ 1                        เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 แม่เหล็กและไฟฟ้า 1, 2, 3, 4, 5, 6 - สนามแม่เหล็ก 
- แรงแม่เหล็ก 
- โมเมนต์ของแรงคู่ควบกระทำต่อ
ขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่อ
อยู่ในสนามแม่เหล็ก 
- กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและอีเอ็ม
เอฟเหนี่ยวนำ 
- ไฟฟ้ากระแสสลับ 

23 20 

2 ความร้อนและแก๊ส 7, 8, 9, 10 - ความร้อน 
- แก๊สอุดมคติ 
- ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
- กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 

17 20 

สอบกลางภาค  20 
3 ของแข็งและของ

ไหล 
11, 12, 13, 14, 
15 

- ของแข็งและสภาพยืดหยุ่นของ
ของแข็ง 
- ความตึงผิวและความหนืดของ
ของเหลว 
- ของไหลสถิต 
- พลศาสตร์ของของไหล 

20 20 

สอบปลายภาค  20 
รวม 60 100 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33202    รายวิชา ฟิสิกส์6            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 2                         เวลา   60 ชั่วโมง      จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษา การเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และ
แผ่นโพลารอยด์ การนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารด้วย
สัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล  

ศึกษา สมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน 
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก พลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ                   
ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค ความยาวคลื่นเดอบรอยล์  

 ศึกษา กัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา กัมมันตภาพของนิวเคลียส
กัมมันตรังสี จำนวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต แรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของ
นิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
อันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ การค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค แบบจำลองมาตรฐานและการใช้
ประโยชน์ จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิด                        
การแก้ปัญหา เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย ลงข้อสรุป การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา               
ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 

 1. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และ
แผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการทำงาน
ของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. สืบค้น และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบ
การสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
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 3. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอน
และฟังก์ชันงานของโลหะ 
 5. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์  
 6. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา  
 7. อธิบายและคำนวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลองอธิบายและคำนวณจำนวน
นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต  
 8. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยวรวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
 9. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน รวมทั้งคำนวณพลังงานนิวเคลียร 
 10. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่าง ๆ
  
 11. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจำลองมาตรฐานและการใช้ประโยชน์จากการ
ค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ  
  

รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 
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        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33202    รายวิชา ฟิสิกส์6            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 2                         เวลา   60 ชั่วโมง      จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ลำดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1, 2 - การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
- สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
- โพลาไรเซชันของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 
- การประยุกต์ใช้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 
- การสื่อสารโดยอาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

14 15 

2 ฟิสิกส์อะตอม 3, 4, 5 - สมมติฐานของพลังค์และทฤษฎี
อะตอมของโบร์ 
- ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก 
- ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค 

22 20 

สอบกลางภาค  20 
3 ของแข็งและของ

ไหล 
6, 7, 8, 9, 10, 
11 

- เสถียรภาพของนิวเคลียส 
- กัมมันตภาพรังสี 
- ปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลังงาน
นิวเคลียร์ 
- ประโยชน์และการป้องกัน
อันตรายจากรังสี 
- ฟิสิกส์อนุภาค 

24 25 

สอบปลายภาค  20 
รวม 60 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33221   รายวิชา เคมี 5              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                          เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต
....................................................................................................................................................................... 
  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม เขียนสูตรโครงสร้าง 
ลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ วิเคราะห์โครงสร้างและระบุ 
ประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน  เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภท 
ต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตามระบบ IUPAC  เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์
ประเภทต่าง ๆ  วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน  
ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จาก 
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต เขียนสมการเคมีและ 
อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาการไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะ 
ปอนนิฟิเคชัน  ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  สืบค้น 
ข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม ระบุ
ประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์  วิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์  ทดสอบและระบบ
ประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์  อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้ 
และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข  
  โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้ 
 1.   สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามที่พบใน
ชีวิตประจำวัน 
2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์ 
3. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตามระบบ 

IUPAC 
5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ 
6. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาด

โมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 
7.  ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ ปฏิกิริยากับ

โบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
8.  เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาไฮโดร

ลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
10. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและ

อุตสาหกรรม 
11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 
12. วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำไปใช้

ประโยชน์ 
13. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ 
14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 
15. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนว 
 ทางแก้ไข 
 
รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33221   รายวิชา เคมี 5              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1                          เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. เคมีอินทรีย์ 1. สืบค้นข้อมูลและ
นำเสนอตัวอย่าง
สารประกอบอินทรีย์
ที่มีพันธะเดี่ยว 
พันธะคู่ หรือพันธะ
สามที่พบใน
ชีวิตประจำวัน 

2. เขียนสูตรโครงสร้าง
ลิวอิส สูตรโครงสร้าง
แบบย่อและสูตร
โครงสร้างแบบเส้น
ของสารประกอบ
อินทรีย์ 

3. วิเคราะห์โครงสร้าง 
และระบุประเภทของ
สารประกอบอินทรีย์
จากหมู่ฟังก์ชัน 

4. เขียนสูตรโครงสร้าง
และเรียกชื่อ
สารประกอบอินทรีย์
ประเภทต่าง ๆ ที่มี
หมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 
หมู่ ตามระบบ 
IUPAC 
 
 

 สารประกอบอินทรีย์ คือ 
สารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบ ส่วนใหญ่พบใน
สิ่งมีชีวิต มีโครงสร้างหลากหลาย
และแบ่งได้หลายประเภท 
เนื่องจากธาตุคาร์บอนสามารถ
เกิดพันธะโคเวเลนต์กับธาตุ
คาร์บอนด้วยพันธะเดี่ยว พันธะคู่ 
พันธะสาม และยังสามารถเกิด
พันธะโคเวเลนต์กับธาตุอ่ืน ๆ ได้ 
เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน 
กำมะถัน ฟอสฟอรัส การเขียน
สูตรของสารประกอบอินทรีย์ อาจ
เขียนเป็นสูตรโมเลกุล สูตร
โครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้าง
แบบย่อ และสูตรโครงสร้างแบบ
เส้นและมุม   
 สารประกอบอินทรีย์ มีหมู่
อะตอมที่ทำหน้าที่แสดงสมบัติ
ของสารประกอบนั้น ๆ ทำให้
สามารถจัด สารประกอบอินทรีย์
ตามสมบัตขิองหมู่อะตอมที่ทำ
หน้าที่แสดงสมบัติ เรียกว่า หมู่
ฟังก์ชัน  เช่น  โมเลกุลของ
สารอินทรีย์ใดมีหมู่  

36 25 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

5. เขียนไอโซเมอร์
โครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์
ประเภทต่าง ๆ 

6. วิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบจุดเดือด
และการละลายในน้ำ
ของสารประกอบ
อินทรีย์ที่มีหมู่
ฟังก์ชัน ขนาด
โมเลกุล หรือ
โครงสร้างต่างกัน 

7. ระบุประเภทของ
สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและ
เขียนผลิตภัณฑ์จาก
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ 
ปฏิกิริยากับโบรมีน 
หรือปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอร์- 
แมงกาเนต 

8. เขียนสมการเคมีและ
อธิบายการ
เกิดปฏิกิริยาเอสเทอ
ริฟิเคชัน ปฏิกิริยา
การสังเคราะห์เอไมด์ 
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 
และปฏิกิริยาสะปอน
นิฟิเคชัน 
 

-OH จัดเป็นสารประกอบ
แอลกอฮอล์   
ไอโซเมอริซึม เป็นปรากฏการณ์ท่ี
สารประกอบอินทรีย์มีสูตร
โมเลกุลเหมือนกัน แต่มีสูตร
โครงสร้างต่างกัน และสารที่มีสูตร
โมเลกุลเหมือนกัน แต่สูตร
โครงสร้างแตกต่างกัน เรียกว่า ไอ
โซเมอร์ 
 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
คือ สารประกอบอินทรีย์ที่มี
เฉพาะธาตุคาร์บอนและธาตุ
ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ แบ่ง
ได้ 4 ประเภท คือ สารประกอบ
แอลเคน สารประกอบแอลคีน 
สารประกอบแอลไคน์ และอะโร
มาติกไฮโดรคาร์บอน เมื่อ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแต่ละ
ประเภทเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ 
ปฏิกิริยากับโบรมีน ปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต จะ
ให้ผลที่แตกต่างกัน ใช้เป็นเกณฑ์
ในการจำแนกประเภทของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้ 
 สารประกอบแอลเคนเป็น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ประเภทอ่ิมตัว มีสูตรทั่วไปคือ 
CnH2n+2 เรียกชื่อไดต้ามระบบ 
IUPAC หรืออาจจะเรียกชื่อโดย
ระบบชื่อสามัญ ส่วนสารประกอบ
แอลคีนเป็นสารประกอบ
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

9. ทดสอบปฏิกิริยาเอ
สเทอริฟิเคชัน 
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 
และปฏิกิริยาสะปอน
นิฟิเคชัน 

10. สืบค้นข้อมูล 
และนำเสนอตัวอย่าง
การนำสารประกอบ
อินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันและ
อุตสาหกรรม 

ไฮโดรคาร์บอนประเภทไม่อิ่มตัว 
มีสูตรทั่วไปคือ CnH2n เรียกชื่อ
ตามระบบ IUPAC ได้โดยใช้
หลักการเดียวกับแอลเคน แอ
ลเคนและแอลคีนจะมีสมบัติและ
การเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน 
เช่น แอลเคนเกิดปฏิกิริยาการเผา
ไหม้ได้ดีกว่าแอลคีน 
 สารประกอบแอลไคน์เป็น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ประเภทไม่อ่ิมตัว มีสูตรทั่วไปคือ 
CnH2n-2 เรียกชื่อได้ตามระบบ 
IUPAC ส่วนสารประกอบอะโร
มาติกไฮโดรคาร์บอนเป็น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีวง
เบนซีน (C6H6) เป็นองค์ประกอบ 
 แอลกอฮอล์ ฟีนอล และ
อีเทอร์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่
มีธาตุคาร์บอน ธาตุไฮโดรเจนและ
ธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 
แอลกอฮอล์และฟีนอลมีหมู่ไฮดร
อกซิลเป็นหมู่ฟังก์ชัน อีเทอร์มีหมู่
ออกซีเป็นหมู่ฟังก์ชัน และเป็นไอ
โซเมอร์กับแอลกอฮอล์และฟีนอล 
โดยที่อีเทอร์จะมีจุดเดือดต่ำกว่า
แอลกอฮอล์ เนื่องจากโมเลกุลของ
อีเทอร์ไม่สามารถเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนได้เหมือนกับ
แอลกอฮอล์ 
 สารประกอบแอลดีไฮด์เป็น
สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์
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บอกซาลดีไฮด์เป็นหมู่ฟังก์ชันส่วน
สารประกอบคีโตนเป็น
สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์
บอนิลเป็นหมู่ฟังก์ชัน โดยคีโตน
จะมีจุดเดือดมากกว่า แอลดี
ไฮด์ 
 กรดคาร์บอกซิลิกเป็น
สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์
บอกซิลเป็นหมู่ฟังก์ชัน ส่วนเอส
เทอร์เป็น อนุพันธ์ของกรด
คาร์บอกซิลิกเกิดจากหมู่แทนที่
ด้วยหมู่แอลคอกซี โดยกรดคาร์
บอกซิลิกจะมีจุดเดือดสูงกว่า
แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ และคีโตน 
 เอมีนเป็นสารประกอบอินทรีย์
ที่เกิดจากหมู่แอลคิลหรือหมู่แอริล
เข้าแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุล
แอมโมเนีย มีหมู่ฟังก์ชันคือหมู่อะ
มิโน เอมีนแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ เอ
มีนปฐมภูมิ  
เอมีนทุติยภูมิ เอมีนตติยภูมิ 
 สารประกอบเอไมด์เป็น
สารประกอบอินทรีย์ที่
ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน 
ไฮโดรเจน ออกซิเจนและ
ไนโตรเจน เกิดจากหมู่อะมิโนเข้า
ไปแทนที่หมู่คาร์บอกซิลในกรด
คาร์บอกซิลิก ดังนั้นเอไมด์จึง
จัดเป็นอนุพันธ์ของกรดคาร์บอก-
ซิลิก เอไมด์แบ่งได้ 3 ชนิด คือ เอ
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ไมด์ปฐมภูมิ เอไมด์ทุติยภูมิ เอไมด์
ตติยภูม ิ
 สารประกอบอินทรีย์สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
มากมาย เช่น แก๊สปิโตรเลียม 
นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ทำแก๊สหุง
ต้ม น้ำมันเบนซิน นำไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในยานยนต์ แก๊ส
ธรรมชาติก็ถูกนำไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ และ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้
จากการกลั่นน้ำมันดิบยังนำไป
เป็นวัตถุดิบ ในการผลิต
มอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

2. พอลิเมอร์ 11.ระบุประเภทของ
ปฏิกิริยาการเกิด 

 พอลิเมอร์ จาก
โครงสร้างของ 

 มอนอเมอร์หรือพอลิ
เมอร์ 

12.วิเคราะห์ และ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้าง
และสมบัติของ
 พอลิเมอร์ 
รวมทั้งการนำไปใช้
ประโยชน์ 

13.ทดสอบ และระบุ
ประเภทของ
พลาสติกและ

 สารโมเลกุลเดี่ยวหรือ มอนอ
เมอร์ มาเชื่อมต่อกัน เป็นสารที่มี
โมเลกุลขนาดใหญ่ เรียกว่า พอลิ
เมอร์  
 พอลิเมอร์แบ่งตามลักษณะ
การเกิด ได้ 2 ประเภท คือพอลิเม
อร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์
สังเคราะห์ แบ่งตามชนิดของ
มอนอเมอร์ได้ 2 ประเภท คือ 
ฮอมอพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์  
กระบวนการที่ทำให้เกิดพอลิเมอร์ 
เรียกว่า ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม
และปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
แบบควบแน่น 

17 50 
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ผลิตภัณฑ์ยาง 
รวมทั้งการนำไปใช้
ประโยชน์ 

14.อธิบายผลของการ
ปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง และการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์
ที่มีต่อสมบัติของพอ
ลิเมอร์ 

15.สืบค้นข้อมูล และ
นำเสนอตัวอย่าง
ผลกระทบจากการ
ใช้และการกำจัด
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
และแนวทางแก้ไข 

 สมบัติของพอลิเมอร์จะขึ้นอยู่
กับโครงสร้างของพอลิเมอร์ ซึ่ง
โครงสร้างของพอลิเมอร์แบ่ง
ออกเป็น 3 แบบ คือ พอลิเมอร์
แบบเส้น  
พอลิเมอร์แบบกิ่ง และพอลิเมอร์
แบบร่างแห 
 พลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่มี
โมเลกุลขนาดใหญ่ สามารถแบ่ง
ประเภทของพลาสติกตามสมบัติ
ทางความร้อนได้ 2 ประเภทคือ 
เทอร์โมพลาสติก เป็นพลาสติกท่ีมี
โครงสร้างแบบเส้นและแบบกิ่ง 
เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและ
เมื่อเย็นลงจะแข็งตัว เป็นพลาสติก
ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 
พลาสติกเทอร์โมเซต เป็น
พลาสติกท่ีมีโครงสร้างแบบร่างแห 
สามารถหลอมเหลวและขึ้นรูปได้
เพียงครั้งแรกเท่านั้นเป็นพลาสติก
ที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 
 ยาง สามารถแบ่งออกได้ 2 
ประเภท คือ ยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห์ โดยยางธรรมชาติ 
จะได้จาก ต้นยางพารา มีมอนอ
เมอร์คือไอโซ 
พรีน มีสมบัติที่ทนต่อแรงดึง ทน
ต่อการขัดถู ทนต่อน้ำและน้ำมัน 
แต่ไม่ทนต่อน้ำมันเบนซินและตัว
ทำละลายอินทรีย์ จึงมี
กระบวนการปรับปรุงยาง โดยให้
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ยางทำปฏิกิรยากับกำมะถันใน
ปริมาณที่เหมาะสม จะทำให้ยางมี
ความยืดหยุ่น คงรูปได้ดีขึ้น ทน
ความร้อนและแสงได้ดีขึ้น เรียกว่า 
ปฏิกิริยาวัลคาไนเซชัน และยาง
อีกหนึ่งประเภทคือ ยาง
สังเคราะห์ ได้จากการสังเคราะห์
โดยใช้สารตั้งต้นจากกระบวนการ
กลั่นปิโตรเลียมจะมีสมบัติที่ทนต่อ
การสึกกร่อน ทนต่อน้ำมันและตัว
ทำละลายอินทรีย์ มีความเสถียร
ทางความร้อน เสื่อมสภาพได้ช้า
กว่ายางธรรมชาติ 
 การใช้ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
มีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่าง
มาก เช่น การใช้ถุงพลาสติก 
บรรจุภัณฑ์อาหารจากพลาสติก 
เป็นที่นิยมและมีปริมาณการใช้
งานที่เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ส่วน
ใหญ่สลายตัวยาก ซึ่งใช้เวลาใน
การย่อยสลายตามธรรมชาติหลาย
สิบปี หรือหลายร้อยปี เมื่อมี
ปริมาณการใช้งานมาก ก็ทำให้มี
ปริมาณขยะที่มากขึ้นบางส่วนถูก
ทิ้งลงไปในแม่น้ำ ทะเล เกิดการ
เน่าเสียของน้ำ ส่งผลกระทบต่อ
สัตว์น้ำ  หากนำไปเผาก็ก่อให้เกิด
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊ส
พิษอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อ
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บรรยากาศ หากนำไปฝังดิน 
อาจจะทำให้ดินบริเวณนั้น
เสื่อมสภาพ  ปัจจุบันจึงมีการ
แนวทางในการแก้ปัญหา เช่น ลด
การใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
สังเคราะห์ให้น้อยลง นำ
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่
ยังมีคุณภาพดีกลับมาใช้งานอีก
ครั้ง แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
พอลิเมอร์ที่ใช้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ 

รวม 54 50 
สอบกลางปี / ภาคเรียน 3 20 
สอบปลายปี / ภาคเรียน 3 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33222     รายวิชา เคมี 6              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 2                        เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต
....................................................................................................................................................................... 

กำหนดปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมี แสดงหลักฐานการบูรณาการ
ความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหา 
และแสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน
นิทรรศการ 
 โดยใช้การเรียนรู ้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู ้ การสำรวจตรวจสอบ 
สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื ่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. กำหนดปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้ทางเคมีจากสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นใน

ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 
2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู ้ทางเคมีร ่วมกับสาขาวิชาอื ่น รวมทั ้งทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ 

3. นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที ่สนใจ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน
นิทรรศการ 

  
 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว33222     รายวิชา เคมี 6              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนที่ 2                        เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1. โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
1. กำหนดปัญหาและ

นำเสนอแนวทางการ

แก้ปัญหาโดยใช้

ความรู้ทางเคมีจาก

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจำวัน 

การประกอบอาชีพ 

หรืออุตสาหกรรม 

2. แสดงหลักฐานถึง

การบูรณาการ

ความรู้ทางเคมี

ร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน 

รวมทั้งทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หรือ

กระบวนการ

ออกแบบเชิง

วิศวกรรม โดยเน้น

การคิดวิเคราะห์ 

การแก้ปัญหาและ

ความคิดสร้างสรรค์ 

เพ่ือแก้ปัญหาใน

สถานการณ์หรือ

ประเด็นที่สนใจ 

     เมื่อนำความรู้ทางเคมีมาบูรณา

การร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืน 

รวมทั้งคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม จะสามารถ

นำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหา

สถานการณ์บางสถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ 

หรืออุตสาหกรรมได้  

     การนำเสนองานหรือแสดง

ผลงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มี

ส่วนร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิด 

รวมทั้งวเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา

งานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเครื่องมือประกอบการนำเสนอ 

ซึ่งทำให้การนำเสนอมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

     การสัมมนา การประชุม

วิชาการ หรือการร่วมแสดงผลงาน 

สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ เป็น

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้

แลกเปลี่ยนความคิด แสดงทัศนคติ

ต่อกรณีศึกษา สถานการณ์ หรือ

10 20 
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ที ่
ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

3. นำเสนอผลงานหรือ

ชิ้นงานที่ได้จากการ

แก้ปัญหาใน

สถานการณ์หรือ

ประเด็นที่สนใจ โดย

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศแสดง

หลักฐานการเข้าร่วม

การสัมมนา การเข้า

ร่วมประชุมวิชาการ 

หรือการแสดง

ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ในงานนิทรรศการ 

ประเด็นสำคัญทางเคมี ซึ่งช่วย

ส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด 

ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้าและการ

สื่อสาร ซึ่งสามารถทำได้หลาย

ระดับ เช่น ระดับชั้นเรียน โรงเรียน 

ลุ่มโรงเรียน ชุมชน ระดับชาต 

นานาชาติ  

2. ประเภทของ

โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

1. กำหนดปัญหาและ

นำเสนอแนว

ทางการแก้ปัญหา

โดยใช้ความรู้ทาง

เคมีจากสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจำวัน การ

ประกอบอาชีพ หรือ

อุตสาหกรรม 

2. แสดงหลักฐานถึง

การบูรณาการ

ความรู้ทางเคมี

ร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน 

รวมทั้งทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์หรือ

     เมื่อนำความรู้ทางเคมีมาบูรณา

การร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืน 

รวมทั้งคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม จะสามารถ

นำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหา

สถานการณ์บางสถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ 

หรืออุตสาหกรรมได้  

     การนำเสนองานหรือแสดง

ผลงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มี

ส่วนร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิด 

รวมทั้งวเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา

งานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเครื่องมือประกอบการนำเสนอ 

30 40 
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ที ่
ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

กระบวนการ

ออกแบบเชิง

วิศวกรรม โดยเน้น

การคิดวิเคราะห์ 

การแก้ปัญหาและ

ความคิดสร้างสรรค์ 

เพ่ือแก้ปัญหาใน

สถานการณ์หรือ

ประเด็นที่สนใจ 

3. นำเสนอผลงานหรือ

ชิ้นงานที่ได้จากการ

แก้ปัญหาใน

สถานการณ์หรือ

ประเด็นที่สนใจ โดย

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการ

เข้าร่วมการสัมมนา 

การเข้าร่วมประชุม

วิชาการ หรือการ

แสดงผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ในงาน

นิทรรศการ 

ซึ่งทำให้การนำเสนอมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

     การสัมมนา การประชุม

วิชาการ หรือการร่วมแสดงผลงาน 

สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ เป็น

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้

แลกเปลี่ยนความคิด แสดงทัศนคติ

ต่อกรณีศึกษา สถานการณ์ หรือ

ประเด็นสำคัญทางเคมี ซึ่งช่วย

ส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด 

ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้าและการ

สื่อสาร ซึ่งสามารถทำได้หลาย

ระดับ เช่น ระดับชั้นเรียน โรงเรียน 

ลุ่มโรงเรียน ชุมชน ระดับชาติ 

นานาชาติ 

รวม 38 60 

สอบกลางปี / ภาคเรียน 1 20 

สอบปลายปี / ภาคเรียน 1 20 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33245    รายวิชา ชีววิทยา 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ภาคเรียนที่ 1                 เวลา 60 ชั่วโมง    จำนวน 1.5 หน่วยกิต
....................................................................................................................................................................... 

 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา  พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ ง หอย 
แมลง  และสัตว์มีกระดูกสันหลัง  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท การเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า ที่เยื่อ
หุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท โครงสร้างของระบบ ประสาทส่วนกลางและ
ระบบประสาทรอบนอก  โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลัง 
และไขสันหลัง  การทำงานของระบบประสาทโซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ  โครงสร้างและหน้าที่ของ ตา 
หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์  โรคต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง แนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา  การหา
ตำแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง  โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก   โครงสร้างและหน้าที่ของ
กระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์  การทำงานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ 
และการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์   การสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์  โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศ
ชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  กระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์  
การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ  และระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์    หน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้
ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้างฮอร์โมน  พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด  และพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์  
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบประสาท  การสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดง
พฤติกรรม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การ
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้าน
การสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง      มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย 
ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง   

2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของ  เซลล์ประสาท  
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3. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการ
ถ่ายทอดกระแสประสาท 

4. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบ ประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก   
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมอง

ส่วนหลัง และไขสันหลัง   
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการทำงานของระบบประสาท โซมาติกและระบบ

ประสาทอัตโนมัต ิ
7. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่าง โรค

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการ ดูแลป้องกัน และรักษา   
8. สังเกต และอธิบายการหาตำแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ 

ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 
10. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที ่ ของกระดูกและกล้ามเนื ้อที ่เกี ่ยวข้องกับการ 

เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์  
11. สังเกต และอธิบายการทำงานของข้อต่อชนิดต่างๆ และการทำงานของกล้ามเนื ้อโครงร่างที่

เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของมนุษย์ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศในสัตว์ 
13. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและหญิง   
14. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการ สร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
15. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ 
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อที่สร้าง

ฮอร์โมน 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมที่เกิด

จากการเรียนรู้ของสัตว์   
18. สืบค้นข้อมูลอธิบายและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบ

ประสาท   
19. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสื่อสาร ระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 
 
รวมทั้งหมด     19    ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว33245    รายวิชา ชีววิทยา 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      ภาคเรียนที่ 1                 เวลา 60 ชั่วโมง    จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
เปรียบเทียบโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบประสาทของ
ไฮดรา  พลานาเรีย ไส้เดือน
ดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์
มีกระดูกสันหลัง   
2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง
และหน้าที่ของเซลล์ประสาท  
3. อธิบายเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า ที่
เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์
ประสาท และกลไกการ
ถ่ายทอดกระแสประสาท 

 

  - สัตว์ส่วนใหญ่มีระบบ
ประสาททำให้สามารถรับรู้ 
และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ 
เช่น ไฮดรา มีร่างแห 
ประสาท พลานาเรีย ไส้เดือน
ดิน กุ้ง หอย และ แมลงมีปม
ประสาทและเส้นประสาท 
ส่วนสัตว์  มีกระดูกสันหลัง มี
สมอง ไขสันหลัง ปมประสาท 
และเส้น ประสาท  
- หน่วยทำงานของระบบ
ประสาท คือ เซลล์ ประสาท 
ซึ่งประกอบ ด้วยตัวเซลล์ 
และเส้นใยประสาทที่ทำ
หน้าที่รับและส่งกระแส
ประสาท เรียกว่า เดนไดรต์
และแอกซอน ตามลำดับ  
- เซลล์ประสาทจำแนกตาม
หน้าที่ ได้เป็น   เซลล์
ประสาทรับความรู้สึก เซลล์
ประสาทสั่งการ และ 
เซลล์ประสาทประสานงาน  
 
 

 

16 15 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก 

 - เซลล์ประสาทจำแนกตาม
รูปร่างได้เป็นเซลล์ ประสาท
ขั้วเดียว เซลล์ประสาทข้ัว
เดียวเทียม เซลล์ประสาทสอง
ขั้ว และเซลล์ประสาทหลาย
ขั้ว  
- กระแสประสาทเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้า ที่เยื่อ
หุ้มเซลล์ของเดนไดรต์และ
แอกซอน ทำให้มีการถ่าย 
ทอดกระแสประสาทจาก
เซลล์ประสาท ไปยังเซลล์
ประสาท หรือเซลล์อ่ืน ๆ 
ผ่านทางไซแนปส์  
- ระบบประสาทของมนุษย์
แบ่งได้เป็น 2 ระบบ ตาม
ตำแหน่งและโครงสร้าง คือ 
ระบบประสาทส่วนกลาง 
ได้แก่ สมองและไขสันหลัง 
และระบบประสาทรอบนอก 
ได้แก่ เส้นประสาทสมอง  
และเส้นประสาทไขสันหลัง 

  

1 ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก 

4. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับ
โครงสร้างของระบบ ประสาท
ส่วนกลางและระบบประสาท
รอบนอก   
5. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
โครงสร้างและหน้าที่ของ 
ส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า 
สมองส่วนกลาง สมองส่วน
หลัง และไขสันหลัง   

- สมองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง 
และสมองส่วนหลัง สมองแต่ละ
ส่วน จะควบคุมการทำงานของ
ร่างกายแตกต่างกัน  โดยมีเส้น 
ประสาทที่แยกออกจากสมอง 12 
คู่ ไปยังอวัยวะต่าง ๆ  ซึ่งบางคู่ทำ
หน้าที่รับความรู้สึก เข้าสู่สมอง 
หรือนำคำสั่งจากสมองไปยัง
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และยก ตัวอย่าง
การทำงานของระบบ
ประสาทโซมาติก และระบบ
ประสาทอัตโนวัติ 
 

หน่วยปฏิบัติ งาน หรือทำหน้าที่
ทั้งสองอย่าง 

- ไขสันหลังเป็นส่วนที่ต่อจาก
สมองอยู่ภายใน กระดูกสันหลัง 
และมีเส้นประสาทแยกออกจาก 
ไขสันหลังเป็นคู่ ซึ่งทำหน้าที่
ประมวลผลการ  ตอบสนองโดยไข
สันหลัง เช่น การเกิดรีเฟล็กซ์ 
ชนิดต่าง ๆ  และการถ่ายทอด
กระแสประสาท ระหว่างไขสันหลัง
กับสมอง  
- เส้นประสาทไขสันหลังทุกคู่จะ
ทำหน้าที่รับความรู้สึกเข้าสู่ไขสัน
หลังและนำคำสั่งออกจากไขสัน
หลัง  

1 ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก 

 - ระบบประสาทรอบนอกส่วนที่สั่ง
การแบ่งเป็น ระบบประสาทโซ
มาติก ซึ่งควบคุมการทำงานของ
กล้ามเนื้อโครงร่าง  และระบบ
ประสาทอัตโนวัต ิ ซึ่งควบคุมการ
ทำงานของกล้ามเนื้อหวัใจ  
กล้ามเนื้อเรียบ และต่อม ต่าง ๆ    
- ระบบประสาทอัตโนวัติแบ่งการ
ทำงานเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ
ประสาทซิมพาเทติก และระบบ
ประสาท พาราซิมพาเทติก ซึ่งส่วน
ใหญ่ทำงานตรงกันข้าม เพ่ือรักษา
ดุลยภาพของกระบวนการต่าง ๆ    
ในร่างกาย 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

7. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครง 
สร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก 
ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ 
ยกตัวอย่าง โรคต่าง ๆ  ที่เกี่ยว 
ข้อง  และบอกแนวทางในการ 
ดูแลป้องกัน และรักษา   
8. สังเกต และอธิบายการหา
ตำแหน่งของจุดบอด โฟเวีย 
และความไวในการรับสัมผัส
ของผิวหนัง 

- ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง 
เป็นอวัยวะรับความ รู้สึกที่รับ
สิ่งเร้าที่แตกต่างกัน จึงมีความ 
สำคัญที่ควรดูแล ป้องกัน 
และรักษาให้สามารถทำงาน
ได้เป็นปกติ 

  

1 ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก 

 - ตาประกอบด้วย ชัน้ สเคลอรา 
โครอยด์และเรตินา เลนส์ตา
เป็นเลนส์นูนอยู่ถัดจากกระจก
ตา   ทำหน้าที่รวมแสงจากวัตถุ
ไปที่เรตินา ซึ่งประกอบด้วย
เซลล์รับแสง และเซลล์ประสาท  
ที่นำกระแสประสาทสูส่มอง  
- หูประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
หูส่วนนอก หูส่วนกลาง และ
หูส่วนใน ภายในหูส่วนในมีคอ
เคลีย ซึ่งทำหน้าที่รับและ
เปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นกระแส
ประสาท นอกจากนี้ยังมีเซมิ
เซอร์คิวลาร์แคเเนล ทำหน้า 
ที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวของ
ร่างกาย 

- จมูกมีเซลล์ประสาทรับกลิ่น
อยู่ภายในเยื่อบุจมูก ที่เป็น
ตัวรับสารเคมีบางชนิดแล้ว
เกิดกระแส ประสาทส่งไปยัง
สมอง  
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

- ลิ้นทำหน้าที่รับรส โดยมีตุ่ม
รับรสกระจาย  อยู่ทั่วผิวลิ้น
ด้านบน ตุ่มรับรสมีเซลล์รับรส  
อยู่ภายใน เมื่อเซลล์รับรสถูก
กระตุ้นด้วยสารเคมี จะ
กระตุ้นเดนไดรต์ของเซลล์
ประสาทเกิดกระแส ประสาท
ส่งไปยังสมอง   

1 ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก 

 - ผิวหนัง มีหน่วยรับสิ่งเร้า
หลายชนิด เช่น หน่วย รับ
สัมผัส หน่วยรับแรงกด หน่วย
รับความเจ็บปวด หน่วยรับ
อุณหภูมิ 

  

2 การเคลื่อนที่ของ
สิ่งมีชีวิต 

9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
เปรียบเทียบโครงสร้าง และ
หน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้อง
กับการเคลื่อนที่ ของ
แมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล 
ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และ
นก 

 

- สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิด
เคลื่อนที่โดยการ  ไหลของไซ
โทพลาซึม บางชนิดใช้แฟล
เจลลัม  หรือซิเลีย ในการ
เคลื่อนที่  
- สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น 
แมงกะพรุน เคลื่อน ที่โดย
อาศัยการหดตัวของเนื้อเยื่อ
บริเวณ ขอบกระดิ่งและ
แรงดันน้ำ  
- หมึกเคลื่อนที่โดยอาศัยการ
หดตัวของกล้ามเนื้อ บริเวณ
ลำตัว ทำให้น้ำภายในลำตัว
พ่นออกมา  ทางไซฟอน ส่วน
ดาวทะเลใช้ระบบท่อน้ำใน
การเคลื่อนที่  
- ไส้เดือนดินมีการเคลื่อนที่ 
โดยอาศัยการหดตัว และ

10 10 
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คลายตัวของกล้ามเนื้อวงและ
กล้าม เนื้อตามยาวซึ่งทำงาน
ในสภาวะตรงกันข้าม 

2 การเคลื่อนที่ของ
สิ่งมีชีวิต 

 - แมลงเคลื่อนที่โดยใช้ปีกหรือ
ขา  ซึ่งมีกล้ามเนื้อ ภายใน
เปลือกหุ้มทำงานในสภาวะ
ตรงกันข้าม  
- สัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น 
ปลา เคลื่อนที่โดยอาศัยการ
หดตัวและคลายตัวของ
กล้ามเนื้อที่ยึดติดอยู่ กับ
กระดูกสันหลังทั้ง 2 ข้าง 
ทำงานในสภาวะ ตรงกันข้าม 
และมีครีบที่อยู่ในตำแหน่ง
ต่าง ๆ ช่วยโบกพัดในการ
เคลื่อนที่ ส่วนนกเคลื่อนที่โดย
อาศัยการหดตัวและคลายตัว
ของกล้ามเนื้อกดปีกกับ
กล้ามเนือ้ยกปีกซึ่งทำงานใน
สภาวะตรงกันข้าม 

  

10. สืบค้นข้อมูล และอธิบาย
โครงสร้างและหน้าที่ ของ
กระดูกและกล้ามเนื้อที่
เกี่ยวข้องกับการ เคลื่อนไหว
และการเคลื่อนที่ของมนุษย์  
11. สังเกต และอธิบายการ
ทำงานของข้อต่อชนิด ต่าง ๆ 
และการทำงานของกล้าม 
เนื้อโครงร่าง ที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนไหวและการ
เคลื่อนที่ ของมนุษย์ 

- มนุษย์เคลื่อนที่โดยอาศัย
การทำงานของกระดูก และ
กล้ามเนื้อซึ่งยึดกันด้วยเอ็นยึด
กระดูก   
- บริเวณท่ีกระดูกตั้งแต่ 2 ชิ้น
มาต่อกัน เรียกว่า   ข้อต่อ 
และยึดกันด้วยเอ็นยึดข้อ  
- กระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่ใช้ค้ำ
จุนและทำหน้าที่ในการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย แบ่ง
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 ตามตำแหน่งได้เป็น กระดูก
แกนและกระดูกรยางค์  

2 การเคลื่อนที่ของ
สิ่งมีชีวิต 

 - กล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์
แบ่งออกเป็น กล้ามเนื้อ โครง
ร่าง กล้ามเนื้อหัวใจ และ
กล้ามเนื้อเรียบ กล้าม เนื้อทั้ง 
3 ชนิด พบในตำแหน่งที่
ต่างกัน และมีหน้าที่แตกต่าง
กัน  
- กล้ามเนื้อโครงร่างส่วนใหญ่
ทำงานร่วมกันเป็นคู่ ๆ ใน
สภาวะตรงกันข้าม 

  

3 การสืบพันธุ์และการ
เจริญเติบโตของ
สัตว์ 

12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศและการ
สืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศใน
สัตว์ 
 

- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศของสัตว์เป็นการ สืบพันธุ์
ที่ไม่มีการรวมของเซลล์
สืบพันธุ์ เช่น การแตกหน่อ
และการงอกใหม่   
- การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ของสัตว์เป็นการสืบพันธุ์ ที่
เกิดจากการรวมนิวเคลียส
ของเซลล์สืบพันธุ์  ซึ่งมีท้ัง
การปฏิสนธิภายนอกและการ
ปฏิสนธิภายใน สัตว์บางชนิด
มี 2 เพศในตัวเดียวกัน  แต่
การผสมพันธุ์ส่วนใหญ่จะผสม
ข้ามตัว 

14 15 

3 การสืบพันธุ์และ
การเจริญเติบโตของ
สัตว์ 

13. สืบค้นข้อมูล อธิบาย
โครงสร้างและหน้าที่ของ 
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศ
ชายและระบบ สืบพันธุ์เพศ
หญิง   

- การสืบพันธุ์ของมนุษย์มี
กระบวนการสร้างสเปิร์ม จาก
เซลล์สเปอร์มาโทโกเนียม
ภายในอัณฑะ และกระบวน 
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14. อธิบายกระบวนการสร้าง
สเปิร์ม กระบวนการ สร้าง
เซลล์ไข่ และการปฏิสนธิใน
มนุษย์ 
 

การสร้างเซลล์ไข่จากเซลล์โอ
โอโกเนียมภาย ในรังไข่   
- อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย
ประกอบด้วย อัณฑะ ทำ
หน้าที่สร้างสเปิร์มและ
ฮอร์โมนเพศชาย และมี
โครงสร้างอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่
ลำเลียงสเปิร์ม  สร้างน้ำเลี้ยง
สเปิร์ม และสารหล่อลื่นท่อ
ปัสสาวะ  
- อัณฑะประกอบด้วยหลอด
สร้างสเปิร์ม ซึ่งภายใน มี
เซลล์สเปอร์มาโทโกเนียมที่
เป็นเซลล์ตั้งต้น  ของ
กระบวนการสร้างสเปิร์ม 

- อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง 
ประกอบด้วย รังไข่ ท่อนำไข่ 
มดลูก และช่องคลอด รังไข่
ทำหน้าที่ สร้างเซลล์ไข่และ
ฮอร์โมนเพศหญิง 

3 การสืบพันธุ์และ
การเจริญเติบโตของ
สัตว์ 

 - กระบวนการสรา้งสเปิร์มเริ่มต้น
จากสเปอร์มาโทโกเนียมแบง่เซลล์
แบบไมโทซิสได ้สเปอร์มาโทโก
เนียมจำนวนมาก ซึ่งต่อมาบาง
เซลล์พัฒนา  เป็นสเปอร์มาโทไซต์
ระยะแรก โดยสเปอร์มาโทไซต์ 
ระยะแรกจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 
I ได้สเปอร์มาโทไซต ระยะที่สองซึ่ง
จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซสิ II   ได้ 
สเปอร์มาทิดตามลำดับ จากนั้น
พัฒนาเป็น สเปิร์ม  
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- กระบวนการสร้างเซลล์ไข่เริ่ม
จากโอโอโกเนียม แบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซิสได้โอโอโกเนียม ซึ่งจะ
พัฒนา เป็นโอโอไซต์ระยะแรก 
แล้วแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส I ได้
โอโอไซต์ระยะที่สองซึ่งจะเกิด
การตกไข่ต่อไป เมื่อได้ รับการ
กระตุ้นจากสเปิร์ม โอโอไซต์
ระยะ  ที่สองจะแบ่งแบบไมโอ
ซิส II แลว้พัฒนาเป็น  เซลล์ไข่  
• การปฏิสนธิเกิดข้ึนภายใน
ท่อนำไข่ได้ไซโกต   ซึ่งจะ
เจริญเป็นเอ็มบริโอและไปฝัง
ตัวที่ผนังมดลูก จนกระทั่ง
ครบกำหนดคลอด 

3 การสืบพันธุ์และ
การเจริญเติบโตของ
สัตว์ 

15. อธิบายการเจริญเติบโต
ระยะเอ็มบริโอ  และระยะ
หลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และ
มนุษย์ 
 

- การเจริญเติบโตของสัตว์ 
เช่น กบ ไก่ และสัตว์ เลี้ยงลูก
ด้วยน้ำนม จะเริ่มต้นด้วยการ
แบ่งเซลล์ ของไซโกต การเกิด
เนื้อเยื่อเอ็มบริโอ 3 ชั้น คือ 
เอกโทเดิร์ม เมโซเดิร์ม และ
เอนโดเดิร์ม การเกิด อวัยวะ 
โดยมีการเพิ่มจำนวน ขยาย
ขนาด และ การเปลี่ยน แปลง
รูปร่างของเซลล์เพ่ือทำหน้าที่
เฉพาะอย่าง ซึ่งพัฒนาการ
ของอวัยวะต่าง ๆ จะทำให้มี
การเกิดรูปร่างที่แน่นอนใน
สัตว์แต่ละชนิด  
- การเจริญเติบโตของมนุษย์
จะมีขั้นตอนคล้ายกับ การ
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เจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้ำนมอื่น ๆ โดย
เอ็มบริโอจะฝังตัวที่ผนังมดลูก 
และมีการ  แลกเปลี่ยนสาร
ระหว่างแม่กับลูกผ่านทางรก 

4 ระบบต่อมไร้ท่อ 16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
และเขียนแผนผังสรุป หน้าที่
ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ
และเนื้อเยื่อ ที่สร้างฮอร์โมน 

 

- ฮอร์โมนเป็นสารที่ควบคุม
สมดุลต่าง ๆ ของร่างกาย 
โดยผลิตจากต่อมไร้ท่อหรือ
เนื้อเยื่อ โดยต่อมไร้ท่อนี้ จะ
กระจายอยู่ตามตำแหน่งต่าง 
ๆ ทั่วร่างกาย  
- ต่อมไร้ท่อที่สร้างหรือหลั่ง
ฮอร์โมน ไม่มีท่อในการ
ลำเลียงฮอร์โมนออกจากต่อม
จึงถูกลำเลียง  โดยระบบ
หมุนเวียนเลือดไปยังอวัยวะ
เป้าหมายที่จำเพาะเจาะจง  
- ต่อมไพเนียลสร้างเมลา
โทนินซึ่งยับยั้งการเจริญ 
เติบโตของอวัยวะสืบ พันธุ์
ช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ์ และ
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของแสงในรอบ
วัน  
- ต่อมใต้สมองส่วนหน้าสร้าง
และหลั่งโกรทฮอร์โมน 
โพรแลกทิน ACTH TSH FSH 
LH เอนดอร์ฟิน ซึ่งทำหน้าที่
แตกต่างกัน   
- ต่อมใต้สมองส่วนหลังหลั่ง
ฮอร์โมนซึ่งสร้างจาก   ไฮโพ

12 10 
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ทาลามัส คือ ADH และออกซิ
โทซิน ซึ่งทำ หน้าที่แตกต่าง
กัน  

4 ระบบต่อมไร้ท่อ  - ต่อมไทรอยด์สร้างไทรอกซิ
นซึ่งควบคุมอัตรา เมแทบอลิ
ซึมของร่าง กาย และสร้าง
แคลซิโทนิน ซึ่งควบคุมระดับ
แคลเซียมในเลือดให้ปกติ  
- ต่อมพาราไทรอยด์สร้าง
พาราทอร์โมนซึ่งควบคุม
ระดับแคลเซียมในเลือดให้
ปกติ  
- ตับอ่อนมีกลุ่มเซลล์ที่สร้าง
อินซูลินและกลูคากอน ซึ่ง
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ให้ปกติ   
- ต่อมหมวกไตส่วนนอกสร้าง
กลูโคคอร์ติคอยด์   มิเนราโล
คอร์ติคอยด์ และฮอร์โมนเพศ 
ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน ส่วน
ต่อมหมวกไตส่วนในสร้าง
เอพิเนฟรินและนอร์เอพิเนฟ
ริน ซึ่งมีหน้าที่ เหมือนกัน  
- อัณฑะมีกลุ่มเซลล์สรา้งเทสโท
สเทอโรน ส่วนรังไข่ มีกลุ่ม
เซลล์ที่สรา้งอีสโทรเจน และโพ
รเจสเทอโรน ซึ่งมีหน้าที่
แตกต่างกัน 

- เนื้อเยื่อบางบริเวณของ
อวัยวะ เช่น รก ไทมัส 
กระเพาะอาหาร และลำไส้
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เล็ก สามารถสร้าง ฮอร์โมนได้
หลายชนิด ซึ่งมีหน้าที่
แตกต่างกัน 

4 ระบบต่อมไร้ท่อ  - การควบคุมการหลั่ง
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ มีทั้ง 
การควบคุมแบบป้อนกลับ
ยับยั้ง และการควบคุม แบบ
ป้อนกลับกระตุ้น เพ่ือรักษา
ดุลยภาพ  ของร่างกาย   
- ฟีโรโมนเป็นสารเคมีท่ีผลิต
จากต่อมมีท่อของสัตว์ ซึ่ง
ส่งผลต่อสัตว์ตัวอ่ืนที่เป็นชนิด
เดียวกัน 

  

5 พฤติกรรมของสัตว์ 17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และ  ยกตัว 
อย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่
กำเนิด และพฤติกรรมที่เกิด
จากการเรียนรู้ของสัตว์   
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
และยกตัวอย่างความ 
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ
วิวัฒนาการของระบบ
ประสาท   
19. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
และยกตัวอย่างการสื่อสาร 
ระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดง
พฤติกรรม 

 

- พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมี
ผลต่อการแสดงพฤติกรรม   
- พฤติกรรมที่เป็นมาแต่
กำเนิดแบ่งออกได้เป็น หลาย
ชนิด เช่น โอเรียนเตชัน (แทก
ซิสและ ไคนีซิส) รีเฟล็กซ์ 
และฟิกแอกชันแพทเทิร์น   
- พฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้ แบ่งได้เป็น  แฮบบิชู
เอชัน การฝังใจ การเชื่อมโยง 
(การลองผิดลองถูกและการมี
เงื่อนไข)  และการใช้เหตุผล  
- ระดับการแสดงพฤติกรรมที่
สัตว์แต่ละชนิด แสดงออกจะ
แตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจาก 
วิวัฒนาการของระบบ
ประสาทที่แตกต่างกัน  

6 10 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

5 พฤติกรรมของสัตว์    - การสื่อสารเป็นพฤติกรรม
ทางสังคมแบบหนึ่ง ซึ่งมี
หลายวิธี เช่น การสื่อสารด้วย
ท่าทาง   การสื่อสารด้วยเสียง 
การสื่อสารด้วยสารเคมี และ
การสื่อสารด้วยการสัมผัส 

  

รวม 58 60 

สอบกลางปี/ภาคเรียน 1 20 

สอบปลายปี/ภาคเรียน 1 20 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33246   รายวิชา ชีววิทยา 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2                       เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต
....................................................................................................................................................................... 

  ศึกษาเกี ่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  การเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน                 
การลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน  วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส   ลักษณะของไบ
โอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก  การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการเปลี่ยนแปลง
แทนที่แบบทุติยภูมิ  ลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด  การเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนน
เชียล  และการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก  ปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร  ปัญหาการขาดแคลน
น้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  แนวทางการวางแผนการจัดการน้ำและ
การแก้ไขปัญหา  ปัญหามลพิษทางอากาศและผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา  ปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  และแนวทางการแก้ไขปัญหา  
ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการทำลายป่าไม้  แนวทางในการป้องกันการทำลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้   
ปัญหา ผลกระทบที่ทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลง แนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต                  
การวิเคราะห์  เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา                       
ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการ ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ   

2. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน   
3. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักร 

ฟอสฟอรัส 
4. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บน

โลก 
5. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และ  การ

เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของ  สิ่งมีชีวิตบาง

ชนิด   
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7. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล  และ
การเพ่ิมของประชากรแบบลอจิสติก   

8. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
9. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบที่มีต่อ

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำ  และการแก้ไขปัญหา 
10. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทาง อากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ  

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
11. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
12. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการทำลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอ แนวทางใน

การป้องกันการทำลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
13. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบ ที่ทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลง และแนวทาง  ในการ

อนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  
 

รหัสวิชา ว33246   รายวิชา ชีววิทยา 6             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2                       เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1. วิเคราะห์ อธิบาย และ
ยกตัวอย่างกระบวนการ
ถ่ายทอดพลังงานในระบบ
นิเวศ  2. อธิบาย ยกตัวอย่าง
การเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 
และบอกแนวทางในการลด
การเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 

3. สืบค้นข้อมูล และเขียน
แผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักร
ไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน 
และวัฏจักรฟอสฟอรัส 

 

- ระบบนิเวศจะดำรงอยู่ได้ต้องมี
กระบวนการต่าง ๆ เกิดขึ้น 
กระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ การ
ถ่ายทอด พลังงาน และการ
หมุนเวียนสาร การถ่ายทอด 
พลังงานในระบบนิเวศสามารถ
แสดงได้ด้วย แผนภาพที่เรียกว่า  
โซ่อาหาร สายใยอาหารและ
พีระมิดทางนิเวศวิทยา   
- พลังงานที่ถ่ายทอดไปในแต่ละ
ลำดับขั้นการกิน อาหารมีปริมาณที่
ไม่เท่ากัน พลังงานส่วนใหญ่ จะสูญ 
เสียไปในรูปความร้อนระหว่างการ
ถ่ายทอด จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยัง
สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง  
- การถ่ายทอดพลังงานในระบบ
นิเวศบางครั้ง อาจทำให้มีสารพิษ
สะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตด้วย เรียกว่า 
การเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน ซึ่งอาจ
มีระดับ ความเข้มข้นของสารพิษ
มากขึ้นตาม ลำดับขั้นของการกิน
จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต   
 

 

24 25 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     - สารต่างๆ ในระบบนิเวศมีการ
หมุนเวียนเกิดขึ้น ผ่านทั้งใน
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกลับคืนสู่
ระบบ อย่างเป็นวัฏจักร เช่น วัฏ
จักรไนโตรเจน วัฏจักร กำมะถัน 
และวัฏจักรฟอสฟอรัส   

  

4. สืบค้นข้อมูล ยก ตัวอย่าง 
และอธิบายลักษณะของไบ
โอมที่กระจายอยู่ตามเขต
ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก 

 

- ไบโอมคือระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่
กระจายอยู่ตาม เขตภูมิศาสตร์ต่าง 
ๆ บนโลก เช่น ไบโอมทุนดรา                   
ไบโอมสะวันนา ไบโอมทะเลทราย 
โดยแต่ละไบโอมจะมลักษณะ
เฉพาะของปัจจัยทางกายภาพ 
ชนิดของพืช และชนิดของสัตว์ 

5. สืบค้นข้อมูล ยก ตัวอย่าง 
อธิบาย และเปรียบเทียบการ
เปลี่ยน แปลงแทนที่แบบ
ปฐมภูมิ และการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติย
ภูม ิ

 

- ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดข้ึนอย่างช้า 
ๆ ทำให้ระบบนิเวศสามารถ ปรับ
สมดุลได้ แต่การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน  อย่างรวดเร็วอาจส่งผล
กระทบต่อองค์ประกอบ ทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง แทนที่ของสิ่งมีชีวิต
ขึ้น   
- การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทาง
นิเวศวิทยา มีทั้งการเปลี่ยนแปลง
แทนที่แบบปฐมภูมิและการเปลี่ยน 
แปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 

2 ประชากร 6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
ยกตัวอย่าง และสรุปเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของประชากร
ของ  สิ่งมีชีวิตบางชนิด   

- ประชากรของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมี
ลักษณะหลายประการที่เป็น
ลักษณะเฉพาะ เช่น ขนาด ของ
ประชากร ความหนาแน่นของ
ประชากร  การกระจายตัวของ

20 20 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

7. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และยก 
ตัวอย่างการเพ่ิมของ
ประชากรแบบเอ็กโพเนน
เชียล  และการเพิ่มของ
ประชากรแบบ ลอจิสติก   
8. อธิบาย และยก ตัวอย่าง
ปัจจัยที่ควบคุมการเติบโต
ของประชากร 

 

สมาชิกในประชากร โครงสร้างอายุ
ของประชากร อัตราส่วนระหว่าง 
เพศ อัตราการเกิดและอัตราการ
ตาย การอพยพเข้า การอพยพออก
ของประชากร และการรอดชีวิต 
ของสมาชิกท่ีมีอายุต่างกัน  
- ลักษณะเฉพาะของประชากรมี
อิทธิพลต่อ การเปลี่ยนแปลงขนาด
ของประชากรซึ่งเป็นกระบวน การ
ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ  
- การเพ่ิมประชากรแบบเอ็กโพเนน
เชียลเป็นการ เพิ่มจำนวน
ประชากรอย่างรวดเร็วแบบทวีคูณ  
- การเพ่ิมประชากรแบบลอจิสติก
เป็นการเพ่ิมจำนวนประชากรที่
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม หรือมีตัว
ต้านทานในสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง  

2 ประชากร  - การเติบโตของประชากรขึ้นกับ
ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ง แบ่งได้เป็นปัจจัย
ที่ข้ึนกับความหนาแน่นของ
ประชากร และปัจจัยที่ไม่ขึ้นกับ
ความหนา แน่นของประชากร  
- ประชากรมนุษย์มีอัตราการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว แบบเอ็ก
โพเนนเชียลหลังจากการปฏิวัติทาง
อุตสาหกรรมเป็นต้นมา 

  

3 มนุษย์กับความ
ยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม 

9. วิเคราะห์ อภิปราย และ
สรุปปัญหาการขาดแคลนน้ำ 
การเกิดมลพิษทางน้ำ และ
ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวด ล้อม รวมทั้งเสนอ

- ปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรน้ำ 
ส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยน้ำที่
ผ่านการใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์และยังไม่ได้รับ

14 15 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

แนวทางการวางแผนการ
จัดการน้ำ  และการแก้ไข
ปัญหา 

 

การบำบัดลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้เกิด
มลพิษทางน้ำ  
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำนิยมใช้
การหาค่าปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน้ำ และค่าปริมาณ
ออกซิเจนที่จุลินทรีย์ในน้ำใช้ในการ
ย่อยสลายสาร อินทรีย์ในน้ำ   
- การจัดการทรัพยากรน้ำ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีการวาง
แผนการใช้น้ำ การแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ำ รวมทั้งการปลูก
จิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างถูกต้อง 

3 มนุษย์กับความ
ยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม 

10. วิเคราะห์ อภิปราย และ
สรุปปัญหามลพิษทาง 
อากาศ และผล กระทบที่มี
ต่อมนษุย์และ  สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

 

- การปนเปื้อนของสารเคมี ฝุ่น
ละออง และจุลินทรีย์ ต่าง ๆ ทำให้
เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดได้ทั้ง 
จากธรรมชาติและจากการกระทำ
ของมนุษย์  
- การเกิดมลพิษทางอากาศที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาต เช่น การ
เกิดพายุ การเกิดไฟป่า และการ
เกิดแก๊สพิษ จากการย่อยสลายของ
จุลินทรีย์  
- การเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิด
จากการกระทำของมนุษย์ เช่น 
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในรูปแบบ 
ต่าง ๆ  
- การจัดการทรัพยากรอากาศควร
ประกอบด้วย  การกำหนดนโยบาย 
และวางแผนงานเพ่ือป้องกัน และ
แก้ไข รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกใน
การดูแล รักษาคุณภาพอากาศ 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

11. วิเคราะห์ อภิปราย และ
สรุปปัญหาที่เกิดกับ
ทรัพยากรดิน และผล 
กระทบที่มีต่อมนุษย์และ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 

 

- มลพิษทางดินและปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดิน ส่วนใหญ่มี
สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์  
- การจัดการทรัพยากรดินเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ สูงสุดควรมีการ
ป้องกันและการแก้ปัญหาการเกิด 
มลพิษและความเสื่อมโทรมของดิน 
รวมทั้งการ ปลูกจิตสำนึกในการใช้
ดินอย่างถูกต้อง 

3 มนุษย์กับความ
ยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม 

12. วิเคราะห์ อภิปราย และ
สรุปปัญหาผล กระทบที่เกิด
จากการทำลายป่าไม้ รวมทั้ง
เสนอ แนวทางในการป้องกัน
การทำลายป่าไม้และการ
อนุรักษ์ป่าไม้ 

- พ้ืนที่ป่าไม้ที่ลดลงอาจมีสาเหตุมา
จากธรรมชาติ เช่น ไฟป่า 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือ
อาจมีสาเหตุมาจากการกระทำของ
มนุษย์ เช่น การตัดไม้ ทำลายป่า 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือครอบครอง
ที่ดิน การเผาป่า การทำเหมืองแร่   
- พ้ืนที่ป่าไม้ที่ลดลงทำให้ภูมิ
ประเทศมีสภาพแห้งแล้ง เกิด
อุทกภัย เกิดการพัง ทลายของดิน 
ตลอดจนการเพ่ิมขึ้นของแก๊ส
คาร์บอน ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแก๊ส
เรือนกระจกชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ 
ทำให้สัตว์ป่าและพืชพรรณ
ธรรมชาติลดจำนวนลง หรือสูญ
พันธุ์ได้  
- การจัดการทรัพยากรป่าไม้ควร
จัดการให้มีทรัพยากรป่าไม้คงอยู่
อย่างยั่งยืนหรือเพ่ิมข้ึน เช่น การ
กำหนดพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ส่งเสริม
การปลูกป่า ป้องกันการบุกรุกป่า 
การใช้ไม้อย่างมีคุณค่าและมี
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ประสิทธิภาพ รวมถึงการปลูก
จิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ 

3 มนุษย์กับความ
ยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม 

13. วิเคราะห์ อภิปราย และ
สรุปปัญหา ผล กระทบ ที่ทำ
ให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลง 
และแนว ทางในการอนุรักษ์
สัตว์ป่า 

 

- การลดจำนวนลงของสัตว์ป่าเป็น
ผลเนื่องมาจาก การกระทำของ
มนุษย์เป็นส่วนใหญ่ คือ 
การทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยลดลง
และการล่าสัตว์ป่า  
- การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าควร
มีการดำเนินการ ให้มีพ้ืนที่ป่าไม้
เพ่ือการอยู่อาศัยอย่างเพียงพอ 
รวมทั้งการไม่ทำร้ายสัตว์ป่าหรือทำ
ให้สัตว์ป่าลดจำนวนลง รวมทั้งการ
ปลูกจิตสำนึกให้ช่วยกัน อนุรักษ์ 

  

รวม 58 60 

สอบกลางปี/ภาคเรียน 1 20 

สอบปลายปี/ภาคเรียน 1 20 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว33261 รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาทฤษฎีกำเนิดเอกภพ ทฤษฎีบิกแบง วิวัฒนาการของเอกภพ ระหว่างความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี ตำแหน่งของระบบสุริยะ การเกิดดาวฤกษ์ กระบวนการสร้าง
พลังงานของดาวฤกษ์ ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน วัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน ความส่องสว่าง
ของดาวฤกษ์ ค่าโชติมาตรของดาวฤกษ์ สีของดาวฤกษ์ อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ ระยะทางของดาว
ฤกษ์ หลักการแพรัลแลกซ์ มวลของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ แผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัชเซลล์ กระบวนการ
เกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต โครงสร้าง
ของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ การสำรวจอากาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่น                
ต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ การนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนิน
ชีวิต 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงใน
ช่วงเวลาต่างๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 

2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 

3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ
พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 

4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจากดาวฤกษ์
ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 

5. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอน-
โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน 

6. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับ
โชติมาตรของดาวฤกษ์ 

7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
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8. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ พร้อมคำนวณหาระยะทางของดาว
ฤกษ์ 

9. อธิบายลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้นและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ
ของดาวฤกษ์ในลำดับวิวัฒนาการจากแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์ 

10. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ และลักษณะของดา 
เคราะห์ที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิต 

11. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ 
นำเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย 

12. สืบค้นข้อมูล อธิบายการสำรวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ  
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนำเสนอแนวคิดการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต 
 
รวมทั้งหมด 12  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา   
 

รหัสวิชา ว33261 รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 1                                  เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1 หน่วยกิต 
 

ลำดับ 

ที ่
หน่วยการเรียนรู้ 

ผลการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ 

จำนวน

ชั่วโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 เอกภพและกาแลกซี 1-3 1. กำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 

2. หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 

3. กาแลกซี 

10 10 

2 ดาวฤกษ์ 4-9 1. สมบัติของดาวฤกษ์ 

2. กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 

8 15 

3 ระบบสุริยะ 10-11 1. กำเนิดระบบสุริยะและการแบ่งเขต

บริวารรอบดวงอาทิตย์ 

2. การโคจรของดาวเคราะห์ 

2. โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวง

อาทิตย์ 

10 15 

4 เทคโนโลยีอวกาศ

และการประยุกต์ใช้ 

12 1. เทคโนโลยีกับการสำรวจอวกาศ 

2. เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้ 

8 10 

รวม 36 50 

สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 

สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว32261  รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2                       เวลา 40 ชั่วโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 
....................................................................................................................................................................... 

ศึกษากระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณ์ของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่ อ
การดำรงชีวิต การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ กฎเคพเลอร์ กฏความโน้มถ่วงของนิวตัน คาบการโคจร
ของดาวเคราะห์ โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะและพายุสุริยะ ผลของลมสุริยะและพายุสุริยะ                  
ทรงกลมฟ้า พิกัดของดาวในระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตร เส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาว
ฤกษ์ เวลาสุริยคติ การเปรียบเทียบเวลา มุมห่างและตำแหน่งวงโคจรของดาวเคราะห์ เทคโนโลยีอวกาศ                         
กล้องโทรทรรศน์ ยานอวกาศ และดาวเทียม 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของดาวเคราะห์
ที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิต 

2. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฏความโน้มถ่วงของนิวตัน 
พร้อมคำนวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 

3. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห์ นำเสนอปรากฏการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลกรวมทั้งประเทศไทย 

4. สร้างแบบจำลองทรงกลมฟ้า สังเกต และเชื่อมโยงจุดและเส้นสำคัญของแบบจำลองทรงกลมฟ้ากับ
ท้องฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตร 

5. สังเกตท้องฟ้า และอธิบายเส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
6. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ผ่านเมริเดยีน

ของผู้สังเกตในแต่ละวัน 
7. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลางและการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก 
8. อธิบายมุมห่างที่สัมพันธ์กับตำแหน่งในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับตำแหน่งปรากฏของดาว

เคราะห์ที่สังเกตได้จากโลก 
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9. สืบค้นข้อมูล อธิบายการสำรวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ ดาวเทียม 
ยานอวกาศ สถานีอวกาศ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต 

10. สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และนำเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/หรือกล้อง
โทรทรรศน์    

 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา   
 

รหัสวิชา ว32261  รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2                       เวลา 40 ชั่วโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต 

 
ลำดับ 

ที ่
หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

จำนวน

ชั่วโมง 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 ทรงกลมท้องฟ้า 1-7 1. การระบุตำแหน่งวัตถุท้องฟ้าบน

ทรงกลมท้องฟ้า 

2. เส้นทางการขึ้นและตกของดวง

อาทิตย์และดวงดาว 

3. เวลาสุริยคติ 

20 30 

2 ตำแหน่งปรากฏ

ของดาวเคราะห์ 

8-10 1. ตำแหน่งในวงโคจรและตำแหน่ง

ปรากฏของดาวเคราะห์ 

2. ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์ 

16 20 

รวม 36 50 

สอบกลางปี / ภาคเรียน 2 20 

สอบปลายปี / ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33284 รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 2                     เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน 1 หน่วยกิต 

.................................................................................................................................................... 
 ศึกษา ความหมาย ประเภท ส่วนประกอบ ของโครงงานคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบของการเขียน
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์  
 การวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ และรูปแบบการเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  แก้การปฏิบัติตามขั้นตอน
กระบวนการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ อันเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 เพ ื ่อปล ูกฝ ังท ักษะและน ิส ัยการทำงานและการจ ัดการอย ่างเป ็นระบบใช ้กระบวนการ
เทคโนโลยี  เพื ่อให้ม ีค ุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ผ ู ้ เร ียนจะต้องศึกษาและได้ร ับการฝึกฝนจากการ                  
ทำงานต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานที่ ง 3.1 ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการเขียนหลักการและเหตุผลของโครงงาน 
     คอมพิวเตอร์ได้ 
2.  เขียนวัตถุประสงค์ของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
3.  สามารถเขียนเป้าหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
4.  สามารถเขียนกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบงานแต่ละข้ันตอนได้ 
5.  เขียนกำหนดงบประมาณของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
6.  สามารถประเมินโครงงานได้ 
7.  สามารถผลิตโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
8.  สามารถนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 

 
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ว33284 รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 2                     เวลา 40 ช่ัวโมง      จำนวน 1 หน่วยกิต 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 เบื้องต้นกับโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
โครงงานคอมพิวเตอร์ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

2 3 

2 ส่วนประกอบของ
โครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะการเขียนหลักการและ
เหตุผลของโครงงานคอมพิวเตอร์
ได้ 
2.  เขียนวัตถุประสงค์ของโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้ 
3.  สามารถเขียนเป้าหมายของ
โครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
4.  สามารถเขียนกำหนด
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบงาน
แต่ละข้ันตอนได้ 
5.  เขียนกำหนดงบประมาณของ
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
6.  สามารถประเมินโครงงานได้ 

1.  การเขียนหลักการและเหตุผล
ของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
2.  การเขียนวัตถุประสงค์ของ
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
3.  การเขียนเป้าหมายของ
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
4.  การเขียนกำหนดระยะเวลาของ
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
5.  การเขียนกำหนดงบประมาณ
ของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
6.  การประเมินโครงงาน 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 

 

2 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 

3 การผลิตโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

สามารถผลิตโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้ 

1.การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อกำหนด
แนวทางการแก้ปัญหา                          
2.ออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ 
3.ทดสอบโครงงาน 
4. สรุป ประเมินผล และปรับปรุง 

22 50 

4 การนำเสนอผลงาน สามารถนำเสนอโครงงาน
คอมพิวเตอร์ได้ 

การนำเสนอหน้าห้องเรียน 2 30 

รวม 40 100 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
ที่  72 / 2565 

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

   เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการกระจายอำนาจใน          การ
บริหารจัดการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงแต่งตั้ง
และมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 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 

3.  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้ผู้สอนสามารถปรับใช้ตามความ 
เหมาะสมและให้การสอนนำไปสู่การเรียนรู้มากที่สุด 
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4.  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด 

5.  กำหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และกำกับ ติดตามการดำเนินการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนด 

6.  วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
7.  ดำเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดและ 

ประเมินผล 

8.  นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

9.  รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการเรียนรู้      
ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในภาคเรียนที่ผ่านมา และวางแผน
พัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป 

10.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และผลการบริหารหลักสูตรของกลุ่ม
วิชาโดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

11.  กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมแนวทางการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางที่กำหนดไว้ 
 12.  พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 13.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้มีการประชุมอนุคณะกรรมการ อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง การดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่คณะอนุกรรมการกำหนด
โดยให้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะอนุกรรมการที่มีอยู่ 
 

   
       สั่ง ณ วันที่  25  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565      
             

 
                    ลงชื่อ                                                               

                   (นายนิมิตร  ปานชา้ง)         
                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทราย 

 
 



252 

 

                                                              
        หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปีการศึกษา 2565 
 

คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
 นายนิมิตร          ปานช้าง   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 นางกิติภา      โสทะ   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 นายสมศักดิ์        เกตุมี   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
คณะทำงาน 
 นางสาวภัทรมนัส  เหล่าทรัพย์  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 นางสาววาสิฏฐี  โควาบุญพิทักษ ์ เจ้าหนา้ที่ 
 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 
 

 


