
 
 

โครงการสอน 

 
รหัสวิชา ว21201 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร4เพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 1 

รหัสวิชา ว22201   ชื่อวิชา วิทยาศาสตร4เพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 2 

รหัสวิชา ว23201   ชื่อวิชา วิทยาศาสตร4เพิ่มเติม    ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 3 

รหัสวิชา ว31161  ชื่อวิชา  โลกดาราศาสตร4 อวกาศ  ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 4 

รหัสวิชา ว32203  ชื่อวิชา  ฟHสิกส43   ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 5 

 

ภาคเรียนที่    1    ป?การศึกษา   2564 

 
 

ครูผูNสอน 

นางสาวปรียาภรณ4  นNอยตำแย 

ตำแหนSง ครผููNชSวย 

 
 
 

กลุSมสาระการเรียนรูN วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนNอยวิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี

 

 
 
 

บันทึกข(อความ 
ส"วนราชการ โรงเรียนไทรโยคน+อยวิทยา 

ท่ี................................     วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ 2564 

เร่ือง ขออนุมัติโครงการสอน 

เรียน ผู+อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน+อยวิทยาวิทยา  

ด+วยข+าพเจ+า  นางสาวปรียาภรณM  น+อยตำแย  ตำแหนPง ครูผู+ชPวย ปฏิบัติหน+าท่ีครูผู+สอนกลุPมสาระการเรียนรู+ 

วิทยาศาสตรMและเทคโนโลยี  ในภาคเรียนท่ี 1  ปWการศึกษา 2564  ได+รับมอบหมายให+ปฏิบัติหน+าท่ีสอนตามคำส่ัง

โรงเรียนไทรโยคน+อยวิทยาท่ี ท่ี 78/2564 ลงวันท่ี 14 พ.ค.64 

รหัสวิชา ว21201 ช่ือวิชา วิทยาศาสตรMเพ่ิมเติม  ช้ันมัธยมศึกษาปWท่ี 1 

รหัสวิชา ว22201  ช่ือวิชา วิทยาศาสตรMเพ่ิมเติม  ช้ันมัธยมศึกษาปWท่ี 2 

รหัสวิชา ว23201   ช่ือวิชา วิทยาศาสตรMเพ่ิมเติม    ช้ันมัธยมศึกษาปWท่ี 3 

รหัสวิชา ว31161  ช่ือวิชา  โลกดาราศาสตรM อวกาศ  ช้ันมัธยมศึกษาปWท่ี 4 

รหัสวิชา ว32203  ช่ือวิชา  ฟ̀สิกสM3   ช้ันมัธยมศึกษาปWท่ี 5 

ซ่ึงข+าพเจ+าได+ศึกษาหลักสูตรกลุPมสาระการเรียนรู+ สาระการเรียนรู+/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู+การออกแบบการ

จัดการเรียนรู+ การเตรียมส่ือ นวัตกรรม แหลPงเรียนรู+และการวัดผลประเมินผล รวมถึงศึกษาวิเคราะหMความสอดคล+อง

โครงการพิเศษตPาง ๆ เชPน งานสวนพฤกษศาสตรMโรงเรียน โรงเรียนปลอดขยะ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน

การวางแผน การจัดกิจกรรมและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู+ในรายวิชาเรียบร+อยแล+ว  

ข+าพเจ+าจึงขออนุมัติใช+แผนการจัดการเรียนรู+ดังกลPาว เพ่ือนำไปใช+ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ตPอไป 

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ  

       

ลงช่ือ........................................................ 

             (นางสาวปรียาภรณM  น+อยตำแย) 

              17/พ.ค./2564 

ความเห็นของหัวหน8ากลุ"มสาระการเรียนรู8 
……………………………………....................................................................................................................................................

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

 

ลงช่ือ........................................................ 



          (นายอนันตM  กระชอนสุข) 

          ……………/……………/…………….. 

หัวหน8างานหลักสูตรสถานศึกษา 
5 เปiนแผนการจัดการเรียนรู+ท่ีสามารถนำไปใช+จัดกิจกรรมการเรียนรู+ได+  

5 อ่ืนๆ ...................................................................................  

   ลงช่ือ................................................... 

        (นางสาวณัฐกาญจนM  แชPมช+อย) 

            หัวหน+างานหลักสูตรสถานศึกษา 

                             ............/.........../..............  

 
ความเห็นรองผู8อำนวยการโรงเรียน  
5 เห็นตามเสนอของหัวหน+างานหลักสูตรสถานศึกษา 

5 อ่ืนๆ ......................................... 

 

   ลงช่ือ................................................... 

               (นางวลีรัตนM  ศิโรรัตนMธัญโชค) 

       รองผู+อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน+อยวิทยา 

                                 ............/.........../..............  

ความเห็นผู8อำนวยการโรงเรียน 
 5 อนุมัติตามเสนอ  

5 ไมPอนุมัติ เน่ืองจาก.....................................  

   ลงช่ือ............................................................ 

                             (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

         ผู+อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน+อยวิทยา 

        ............/.........../.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำชี้แจงการจัดทำโครงการสอน 
 

1.  จัดทำโครงการสอน 1 เล4ม ต4อ 1 รายวิชา และจัดทำทุกรายวิชา 
2.  ใหAผูAสอน จัดการเรียนรูAใหAตรงกับโครงการสอน 
3.  การนิเทศการจัดการเรียนรูA จะนิเทศในรูปแบบคณะกรรมการ และนิเทศตามโครงการสอน 

 
การอนุมัติโครงการสอน 
 

ความเห็นของหัวหนAากลุ4มสาระการเรียนรูA 
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
                                              ลงช่ือ..................................................หัวหนAากลุ4มสาระการเรียนรูA 

            (นายอนันตO  กระชอนสุข) 
 
 

ความเห็นของรองผูAอำนวยการโรงเรียน 
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
                                            ลงช่ือ............... .....................................รองผูAอำนวยการโรงเรียน 
                          (นางวลีรัตนO  ศิโรรัตนธัญโชค) 

ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการสอน 
 

m  อนุมัติ m  ไม4อนุมัติ เพราะ
................................................................................................................. 
 

    ลงช่ือ................................... ผูAอำนวยการโรงเรียนไทรโยคนAอยวิทยา 
                                                 (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
 
 

 
 
 



โครงการสอน  รหัสวิชา ว21201 ช่ือวิชา วิทยาศาสตร9กับความงาม  

ช้ันมัธยมศึกษาปAท่ี  1  จำนวน 1 หนEวยกิต   เวลา   40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

ครูผูMสอน  นางสาวปรียาภรณ9  นMอยตำแย 

*************************************************************** 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษา วิเคราะหO ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามท่ีสมวัยและปWจจัยท่ีมีผลต4อความงาม การดูแลความ

งามและการเลือกใชAเคร่ืองสำอาง  เคร่ืองสำอางในชีวิตประจำวัน การใชAสมุนไพรในทAองถ่ินเพ่ือความงามและ
สุขภาพ เทคโนโลยีเพ่ือความงามและสุขภาพ โดยใชAกระบวนการทางวิทยาศาสตรO การสืบเสาะหาความรูA 
ความคิด ความเขAาใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีรูA มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรูAไปใชAในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตรO จริยธรรม คุณธรรมและค4านิยมท่ีเหมาะสม 

 
 
ผลการเรียนรูM 

1. อธิบายส4วนต4างๆ ของร4างกายท่ีเก่ียวขAองกับความงาม และแนวทางในการดูแลอย4างถูกตAองและ
เหมาะสม 

2. สืบคAนขAอมูล สำรวจตรวจสอบและอธิบายผลิตภัณฑOและเทคโนโลยีเก่ียวกับความงามประเภทต4างๆ 
3. สืบคAนขAอมูลและสำรวจตรวจสอบภูมิปWญญาไทยท่ีเก่ียวกับความงาม 
4. นำความรูAไปใชAในการเลือกใชAผลิตภัณฑOและเทคโนโลยีเก่ียวกับความงามไดAอย4างถูกตAองและเหมาะสม 
5. ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูA และสรAางสรรคOผลงานเก่ียวกับความงามอย4างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

  
 

รวมท้ังหมด   5   ผลการเรียนรูM 



กลุ$มสาระการเรียนรู/ วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว21201 รายวิชา วิทยาศาสตร6กับความงาม                                  
ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 1 จำนวน 1.0 หน$วยกิต      เวลา  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห'ท่ี ช่ัวโมงท่ี 

วัน/

เดือน/

ป6 

ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู? 
ช่ือหน@วยการเรียนรู? เร่ือง 

การบูรณาการ

ตาม

พระราชบัญญัติ

การศึกษา

แห@งชาติ 

ภาระงาน / 

ช้ินงาน 
วัดผล 

น้ำหนัก

คะแนน 

1 

 

1-2 

 

 อธิบายส@วนต@างๆ 

ของร@างกายท่ี

เก่ียวข?องกับ

ความงาม และ

แนวทางในการ

ดูแลอย@างถูกต?อง

และเหมาะสม 

 

ความงามท่ีสมวัย มนุษย'กับความงาม  ช้ินงานท่ี 1 ตรวจช้ินงานท่ี 1 5 

2 3-4  อธิบายส@วนต@างๆ 

ของร@างกายท่ี

เก่ียวข?องกับ

ความงาม และ

แนวทางในการ

ดูแลอย@างถูกต?อง

และเหมาะสม 

 

ความงามท่ีสมวัย ความงามตามธรรมชาติท่ี

สมวัย  การดูแลรักษาความ

งามตามธรรมชาติ 

    



3 5-6  อธิบายส@วนต@างๆ 

ของร@างกายท่ี

เก่ียวข?องกับ

ความงาม และ

แนวทางในการ

ดูแลอย@างถูกต?อง

และเหมาะสม 

 

โครงสร?างร@างกายท่ีเป\น

พ้ืนฐานความงาม 

ผิวหนัง     

4 7-8  อธิบายส@วนต@างๆ 

ของร@างกายท่ี

เก่ียวข?องกับ

ความงาม และ

แนวทางในการ

ดูแลอย@างถูกต?อง

และเหมาะสม 

 

โครงสร?างร@างกายท่ีเป\น

พ้ืนฐานความงาม 

เล็บ  ผม     

5 9-10  อธิบายส@วนต@างๆ 

ของร@างกายท่ี

เก่ียวข?องกับ

ความงาม และ

แนวทางในการ

ดูแลอย@างถูกต?อง

และเหมาะสม 

 

โครงสร?างร@างกายท่ีเป\น

พ้ืนฐานความงาม 

ปากและฟdน     



6 11-12  สืบค?นข?อมูล 

สำรวจตรวจสอบ

และอธิบาย

ผลิตภัณฑ'และ

เทคโนโลยี

เก่ียวกับความงาม

ประเภทต@างๆ 

 

เคร่ืองสำอางใน

ชีวิตประจำวัน 

เคร่ืองสำอาง     

7 13-14  สืบค?นข?อมูล 

สำรวจตรวจสอบ

และอธิบาย

ผลิตภัณฑ'และ

เทคโนโลยี

เก่ียวกับความงาม

ประเภทต@างๆ 

 

เคร่ืองสำอางใน

ชีวิตประจำวัน 

การจัดกลุ@มเคร่ืองสำอาง     

8 15-16  สืบค?นข?อมูล 

สำรวจตรวจสอบ

และอธิบาย

ผลิตภัณฑ'และ

เทคโนโลยี

เก่ียวกับความงาม

ประเภทต@างๆ 

 

เคร่ืองสำอางใน

ชีวิตประจำวัน 

เคร่ืองสำอางท่ีจำเป\นใน

ชีวิตประจำวัน 

    



9 17-18  สืบค?นข?อมูลและ

สำรวจตรวจสอบ

ภูมิปdญญาไทยท่ี

เก่ียวกับความงาม 

 

ภูมิปdญญาไทยกับความ

งามและสุขภาพ 

สมุนไพรไทย ภูมิปdญญาไทย     

10 19-20  สืบค?นข?อมูลและ

สำรวจตรวจสอบ

ภูมิปdญญาไทยท่ี

เก่ียวกับความงาม 

 

ภูมิปdญญาไทยกับความ

งามและสุขภาพ 

สมุนไพรไทย ภูมิปdญญาไทย     

สอบกลางภาค 20 

11 21-22  สืบค?นข?อมูลและ

สำรวจตรวจสอบ

ภูมิปdญญาไทยท่ี

เก่ียวกับความงาม 

 

ภูมิปdญญาไทยกับความ

งามและสุขภาพ 

การสร?างสรรค'ภูมิปdญญาไทย     

12 23-24  สืบค?นข?อมูลและ

สำรวจตรวจสอบ

ภูมิปdญญาไทยท่ี

เก่ียวกับความงาม 

 

ภูมิปdญญาไทยกับความ

งามและสุขภาพ 

การสร?างสรรค'ภูมิปdญญาไทย     

13 25-26  สืบค?นข?อมูลและ

สำรวจตรวจสอบ

ภูมิปdญญาไทยกับความ สร?างสรรค'  เพ่ิมคุณค@า

ผลิตภัณฑ'เก่ียวกับความงาม

    



ภูมิปdญญาไทยท่ี

เก่ียวกับความงาม 

 

งามและสุขภาพ และสุขภาพด?วยภูมิปdญญาไทย 

14 27-28  สืบค?นข?อมูลและ

สำรวจตรวจสอบ

ภูมิปdญญาไทยท่ี

เก่ียวกับความงาม 

 

สร?างสรรค'  เพ่ิมคุณค@า

ผลิตภัณฑ'เก่ียวกับความ

งามและสุขภาพด?วยภูมิ

ปdญญาไทย 

สร?างสรรค'  เพ่ิมคุณค@า

ผลิตภัณฑ'เก่ียวกับความงาม

และสุขภาพด?วยภูมิปdญญาไทย 

    

15 29-30  นำความรู?ไปใช?ใน

การเลือกใช?

ผลิตภัณฑ'และ

เทคโนโลยี

เก่ียวกับความงาม

ได?อย@างถูกต?อง

และเหมาะสม 

 

เคร่ืองสำอางในท?องตลาด เคร่ืองสำอางทำความสะอาด     

16 31-32  นำความรู?ไปใช?ใน

การเลือกใช?

ผลิตภัณฑ'และ

เทคโนโลยี

เก่ียวกับความงาม

ได?อย@างถูกต?อง

และเหมาะสม 

 

เคร่ืองสำอางในท?องตลาด เคร่ืองสำอางทำความสะอาด     



17 33-34  นำความรู?ไปใช?ใน

การเลือกใช?

ผลิตภัณฑ'และ

เทคโนโลยี

เก่ียวกับความงาม

ได?อย@างถูกต?อง

และเหมาะสม 

 

เคร่ืองสำอางในท?องตลาด เคร่ืองสำอางเพ่ือการปgองกัน

และบำรุง 

    

18 35-36  นำความรู?ไปใช?ใน

การเลือกใช?

ผลิตภัณฑ'และ

เทคโนโลยี

เก่ียวกับความงาม

ได?อย@างถูกต?อง

และเหมาะสม 

 

เคร่ืองสำอางในท?องตลาด เคร่ืองสำอางเพ่ือการปgองกัน

และบำรุง 

    

19 37-38  นำความรู?ไปใช?ใน

การเลือกใช?

ผลิตภัณฑ'และ

เทคโนโลยี

เก่ียวกับความงาม

ได?อย@างถูกต?อง

และเหมาะสม 

 

เคร่ืองสำอางในท?องตลาด เคร่ืองสำอางแต@งแต?มสี     



20 39-40  นำความรู?ไปใช?ใน

การเลือกใช?

ผลิตภัณฑ'และ

เทคโนโลยี

เก่ียวกับความงาม

ได?อย@างถูกต?อง

และเหมาะสม 

 

เคร่ืองสำอางในท?องตลาด ฉลากสินค?า     

สอบปลายภาค 20 



โครงการสอน  รหัสวิชา  ว22201  ชื่อวิชา ของเล5นเชิงวิทยาศาสตร:และการสร=างสรรค: 

ชั้นมัธยมศึกษาปDที่ ม.2   จำนวน 1 หน5วยกิต   เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผู=สอน นางสาวปรียาภรณ:  น=อยตำแย 

*************************************************************** 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห. ออกแบบ สร3างของเล7นอย7างง7ายตามแบบท่ีกำหนดให3  ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ.ของเล7นท่ีใช3เคร่ืองกล

อย7างง7ายหรือหลักการทางไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส.อย7างง7าย  และอธิบายการทำงานของของเล7น ด3วยหลักการทางวิทยาศาสตร. 

สามารถใช3กระบวนการสืบเสาะหาความรู3ทางวิทยาศาสตร. การแก3ปNญหา  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู3  สามารถตัดสินใจ  นำ

ความรู3ไปใช3ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร. จริยธรรม คุณธรรมและค7านิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู= 

1. ต้ังคำถามเก่ียวกับหลักการทางวิทยาศาสตร.ท่ีสังเกตได3จากการเล7นของเล7น 

2. สังเกตและอธิบายหลักการทำงานของเคร่ืองกลอย7างง7าย วงจรไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส.อย7างง7ายท่ีประกอบข้ึนในของ

เล7น 

3. ตรวจสอบและแก3ไขข3อบกพร7องของเคร่ืองกลอย7างง7าย วงจรไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส.อย7างง7ายท่ีประกอบข้ึนในของเล7น

ท่ีกำหนด 

4. ออกแบบและประดิษฐ.ของเล7นโดยใช3เคร่ืองกลอย7างง7าย และไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส.อย7างง7าย 

5. มีเจตคติท่ีดีต7อหลักการทางวิทยาศาสตร.ในของเล7น 

รวม  5   ผลการเรียนรู/ 
 

 

 

 

 

 

 



กลุ$มสาระการเรียนรู/ วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว22201  รายวิชา ของเล$นเชิงวิทยาศาสตร6และการสร/างสรรค6 
ช้ันมัธยมศึกษาปHท่ี 2 จำนวน 1.0 หน$วยกิต      เวลา  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห' 
ท่ี 

ช่ัวโมง
ท่ี 

วัน/
เดือน/ป2 

ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู3 ช่ือหน4วยการเรียนรู: เร่ือง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห@งชาติ 

ภาระงาน 
/ ช้ินงาน วัดผล น้ำหนัก

คะแนน 

1 1-2  ต้ังคำถามเก่ียวกับ
หลักการทาง

วิทยาศาสตร<ท่ี
สังเกตได?จากการ
เลAนของเลAน 

 

หลักการทาง
วิทยาศาสตร<กับของเลAน 

จักจ่ันของเลAน     

2 3-4  ต้ังคำถามเก่ียวกับ
หลักการทาง

วิทยาศาสตร<ท่ี
สังเกตได?จากการ
เลAนของเลAน 

 

หลักการทาง
วิทยาศาสตร<กับของเลAน 

สาวน?อยนักกายกรรม     

3 5-6  ต้ังคำถามเก่ียวกับ

หลักการทาง
วิทยาศาสตร<ท่ี
สังเกตได?จากการ

เลAนของเลAน 
 

หลักการทาง

วิทยาศาสตร<กับของเลAน 

เคร่ืองรAอนของเลAน     

4 7-8  สังเกตและอธิบาย

หลักการทำงาน

เคร่ืองกลอยAางงAายและ

การประยุกต<ใช?งานใน

ล?อและเพลา     



ของเคร่ืองกล
อยAางงAาย 

วงจรไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส<
อยAางงAายท่ี

ประกอบข้ึนใน
ของเลAน 
 

ของเลAน 

5 9-10  สังเกตและอธิบาย
หลักการทำงาน

ของเคร่ืองกล
อยAางงAาย 
วงจรไฟฟUาและ

อิเล็กทรอนิกส<
อยAางงAายท่ี
ประกอบข้ึนใน

ของเลAน 
 

เคร่ืองกลอยAางงAายและ
การประยุกต<ใช?งานใน

ของเลAน 

รอก  คาน  เฟZอง     

6 11-12  สังเกตและอธิบาย

หลักการทำงาน
ของเคร่ืองกล
อยAางงAาย 

วงจรไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส<

เคร่ืองกลอยAางงAายและ

การประยุกต<ใช?งานใน
ของเลAน 

รถของเลAนพลังงานไฟฟUา     



อยAางงAายท่ี
ประกอบข้ึนใน

ของเลAน 
 

7 13-14  สังเกตและอธิบาย
หลักการทำงาน
ของเคร่ืองกล

อยAางงAาย 
วงจรไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส<

อยAางงAายท่ี
ประกอบข้ึนใน
ของเลAน 

 

เคร่ืองกลอยAางงAายและ
การประยุกต<ใช?งานใน
ของเลAน 

สานพานและโซA     

8 15-16  สังเกตและอธิบาย
หลักการทำงาน

ของเคร่ืองกล
อยAางงAาย 
วงจรไฟฟUาและ

อิเล็กทรอนิกส<
อยAางงAายท่ี
ประกอบข้ึนใน

ของเลAน 
 

เคร่ืองกลอยAางงAายและ
การประยุกต<ใช?งานใน

ของเลAน 

ตุ]กตาดุ]กด๊ิก     



9 17-18  สังเกตและอธิบาย
หลักการทำงาน

ของเคร่ืองกล
อยAางงAาย 
วงจรไฟฟUาและ

อิเล็กทรอนิกส<
อยAางงAายท่ี
ประกอบข้ึนใน

ของเลAน 
 

เคร่ืองกลอยAางงAายและ
การประยุกต<ใช?งานใน

ของเลAน 

ลูกเบ้ียวและข?อเหว่ียง     

10 19-20  ตรวจสอบและ
แก?ไขข?อบกพรAอง
ของเคร่ืองกล

อยAางงAาย 
วงจรไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส<

อยAางงAายท่ี
ประกอบข้ึนใน
ของเลAนท่ีกำหนด 

 

ไฟฟUาอิเล็กทรอนิกส<
อยAางงAายและการ
ประยุกต<ใช?งานในของ

เลAน 

แหลAงกำเนิดไฟฟUา     

สอบกลางภาคเรียน 20 

11 21-22  ตรวจสอบและ

แก?ไขข?อบกพรAอง
ของเคร่ืองกล

ไฟฟUาอิเล็กทรอนิกส<

อยAางงAายและการ
ประยุกต<ใช?งานในของ

แหลAงกำเนิดไฟฟUา     



อยAางงAาย 
วงจรไฟฟUาและ

อิเล็กทรอนิกส<
อยAางงAายท่ี
ประกอบข้ึนใน

ของเลAนท่ีกำหนด 
 

เลAน 

12 23-24  ตรวจสอบและ
แก?ไขข?อบกพรAอง
ของเคร่ืองกล

อยAางงAาย 
วงจรไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส<

อยAางงAายท่ี
ประกอบข้ึนใน
ของเลAนท่ีกำหนด 

 

ไฟฟUาอิเล็กทรอนิกส<
อยAางงAายและการ
ประยุกต<ใช?งานในของ

เลAน 

การตAอวงจรอิเล็กทรอนิกส<อยAางงAาย     

13 25-26  ตรวจสอบและ
แก?ไขข?อบกพรAอง

ของเคร่ืองกล
อยAางงAาย 
วงจรไฟฟUาและ

อิเล็กทรอนิกส<
อยAางงAายท่ี

ไฟฟUาอิเล็กทรอนิกส<
อยAางงAายและการ

ประยุกต<ใช?งานในของ
เลAน 

โปรโตบอร<ด     



ประกอบข้ึนใน
ของเลAนท่ีกำหนด 

 

14 27-28  ตรวจสอบและ

แก?ไขข?อบกพรAอง
ของเคร่ืองกล
อยAางงAาย 

วงจรไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส<
อยAางงAายท่ี

ประกอบข้ึนใน
ของเลAนท่ีกำหนด 
 

ไฟฟUาอิเล็กทรอนิกส<

อยAางงAายและการ
ประยุกต<ใช?งานในของ
เลAน 

ตัวต?านทาน     

15 29-30  ตรวจสอบและ
แก?ไขข?อบกพรAอง
ของเคร่ืองกล

อยAางงAาย 
วงจรไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส<

อยAางงAายท่ี
ประกอบข้ึนใน
ของเลAนท่ีกำหนด 

 

ไฟฟUาอิเล็กทรอนิกส<
อยAางงAายและการ
ประยุกต<ใช?งานในของ

เลAน 

หลอดไฟฟUา  หลอดแอลอีดี     

16 31-32  ตรวจสอบและ ไฟฟUาอิเล็กทรอนิกส< การวัดกระแสไฟฟUาและความตAางศักย<ใน     



แก?ไขข?อบกพรAอง
ของเคร่ืองกล

อยAางงAาย 
วงจรไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส<

อยAางงAายท่ี
ประกอบข้ึนใน
ของเลAนท่ีกำหนด 

 

อยAางงAายและการ
ประยุกต<ใช?งานในของ

เลAน 

วงจรไฟฟUาของหลอดไฟฟUา 

          

17 33-34  ตรวจสอบและ
แก?ไขข?อบกพรAอง
ของเคร่ืองกล

อยAางงAาย 
วงจรไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส<

อยAางงAายท่ี
ประกอบข้ึนใน
ของเลAนท่ีกำหนด 

 

ไฟฟUาอิเล็กทรอนิกส<
อยAางงAายและการ
ประยุกต<ใช?งานในของ

เลAน 

วงจรสวิตช<และควบคุมมอเตอร<     

18 35-36  ออกแบบและ
ประดิษฐ<ของเลAน

โดยใช?เคร่ืองกล
อยAางงAาย และ

ส่ิงประดิษฐ<ของเลAนอยAาง
งAาย 

เคร่ืองยินพลังงานยาง     



ไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส<

อยAางงAาย 
 

19 37-38  ออกแบบและ
ประดิษฐ<ของเลAน
โดยใช?เคร่ืองกล

อยAางงAาย และ
ไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส<

อยAางงAาย 
 

ส่ิงประดิษฐ<ของเลAนอยAาง
งAาย 

สนุกกับรถเครนไฟฟUาของเลAน     

20 39-40  ออกแบบและ

ประดิษฐ<ของเลAน
โดยใช?เคร่ืองกล
อยAางงAาย และ

ไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส<
อยAางงAาย 

 

ส่ิงประดิษฐ<ของเลAนอยAาง

งAาย 

สนุกกับรถเครนไฟฟUาของเลAน     

สอบปลายภาคเรียน 20 

 



โครงการสอน  รหัสวิชา ว23201   ชื่อวิชา พลังงานทดแทนกับการนำไปใช@ประโยชนC 
ชั้นมัธยมศึกษาปJที่ ม.3   จำนวน 1 หนNวยกิต   เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผู@สอน นางสาวปรียาภรณC  น@อยตำแย 
*************************************************************** 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษา วิเคราะห/ ข1อดี ข1อจำกัดและแนวทางพัฒนาในการนำพลังงานไปใช1ประโยชน/ ของพลังน้ำ พลัง

ลม พลังงานแสงอาทิตย/ พลังงานชีวภาพ และพลังงานนิวเคลียร/ 

 มีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับหลักการทางวิทยาศาสตร/ของพลังงาน และการนำมาใช1ประโยชน/เปMน

พลังงานทดแทนตระหนักถึงความสำคัญบทบาท และผลกระทบของพลังงานท่ีมีตQอมนุษย/และส่ิงแวดล1อมโดย

สามารถใช1กระบวนการสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร/ในการแสวงหาความรู1 สร1างและใช1แบบจำลองทางความคิด

และแบบจำลอง 3 มิติ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ/ ทางธรรมชาติและปรากฏการณ/ท่ีเปMน ผลจากการกระทำของ

มนุษย/  เปMนผู1มีจิตวิทยาศาสตร/ทีมีความใฝYรู1 มุQงมัน อดทนในการศึกษาหาความรู1 โดยใช1กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร/ รักในความมีเหตุผล กล1าพูด กล1าแสดงออก รับฟ[งความคิดเห็นและ ทำงานรQวมกับ ผู1อ่ืนได1อยQาง

สร1างสรรค/ 

 

 

ผลการเรียนรู4 
1. อธิบายความสำคัญและหลักการทางวิทยาศาสตร/ ในการนำพลังงานแสงอาทิตย/  พลังงานลม 

พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร/  

2. วิเคราะห/ข1อดีและข1อจำกัดเก่ียวกับการใช1ประโยชน/และแนวทางการพัฒนา ของพลังงานแสงอาทิตย/ 

พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร/ 

3. สร1างและใช1แบบจำลองทางความคิดและแบบจำลอง 3 มิติ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ/ ทางธรรมชาติ

และปรากฏการณ/ท่ีเปMน ผลจากการกระทำของมนุษย/ 

 

 รวม  3  ผลการเรียนรู4 



กลุ$มสาระการเรียนรู/ วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว23201   ช่ือวิชา พลังงานทดแทนกับการนำไปใช/ประโยชน6 
ช้ันมัธยมศึกษาปPท่ี 3 จำนวน 1.0 หน$วยกิต      เวลา  40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห' 
ท่ี 

ช่ัวโมง
ท่ี 

วัน/
เดือน/

ป2 

ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู3 ช่ือหน4วยการเรียนรู: เร่ือง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห@งชาติ 

ภาระงาน 
/ ช้ินงาน 

วัดผล น้ำหนัก
คะแนน 

1 1-2  อธิบายความสำคัญและ

หลักการทางวิทยาศาสตร< 

ในการนำพลังงาน

แสงอาทิตย<  พลังงานลม 

พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล

และพลังงานนิวเคลียร<  

 

พลังงานน้ำ พลังงานน้ำ     

2 2-4  วิเคราะห<ขFอดีและขFอจำกัด

เก่ียวกับการใชFประโยชน<

และแนวทางการพัฒนา 

ของพลังงานแสงอาทิตย< 

พลังงานลม พลังงานน้ำ 

พลังงานชีวมวลและพลังงาน

นิวเคลียร< 

 

พลังงานน้ำ การใชFประโยชน<จากพลังงานน้ำ     



3 5-6  วิเคราะห<ขFอดีและขFอจำกัด

เก่ียวกับการใชFประโยชน<

และแนวทางการพัฒนา 

ของพลังงานแสงอาทิตย< 

พลังงานลม พลังงานน้ำ 

พลังงานชีวมวลและพลังงาน

นิวเคลียร< 

 

พลังงานน้ำ การใชFประโยชน<จากพลังงานน้ำ     

4 7-8  วิเคราะห<ขFอดีและขFอจำกัด

เก่ียวกับการใชFประโยชน<

และแนวทางการพัฒนา 

ของพลังงานแสงอาทิตย< 

พลังงานลม พลังงานน้ำ 

พลังงานชีวมวลและพลังงาน

นิวเคลียร< 

 

พลังงานน้ำ ขFอดี ขFอจำกัดและแนวทางการ

พัฒนาในการนำพลังงานน้ำไปใชF

ประโยชน< 

 

    

 5 9-10  อธิบายความสำคัญและ

หลักการทางวิทยาศาสตร< 

ในการนำพลังงาน

แสงอาทิตย<  พลังงานลม 

พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล

และพลังงานนิวเคลียร<  

พลังงานลม พลังงานลม     



 

6 11-12  อธิบายความสำคัญและ

หลักการทางวิทยาศาสตร< 

ในการนำพลังงาน

แสงอาทิตย<  พลังงานลม 

พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล

และพลังงานนิวเคลียร<  

พลังงานลม ขFอดี ขFอจำกัดและแนวทางการ

พัฒนาในการนำพลังงานลมไปใชF

ประโยชน< 

 

    

7 13-14  อธิบายความสำคัญและ

หลักการทางวิทยาศาสตร< 

ในการนำพลังงาน

แสงอาทิตย<  พลังงานลม 

พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล

และพลังงานนิวเคลียร<  

 

พลังงานแสงอาทิตย< พลังงานแสงอาทิตย<     

8 15-16  อธิบายความสำคัญและ

หลักการทางวิทยาศาสตร< 

ในการนำพลังงาน

แสงอาทิตย<  พลังงานลม 

พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล

และพลังงานนิวเคลียร<  

พลังงานแสงอาทิตย< การใชFประโยชน<จากพลังงาน

แสงอาทิตย< 

    



9 17-18  วิเคราะห<ขFอดีและขFอจำกัด

เก่ียวกับการใชFประโยชน<

และแนวทางการพัฒนา 

ของพลังงานแสงอาทิตย< 

พลังงานลม พลังงานน้ำ 

พลังงานชีวมวลและพลังงาน

นิวเคลียร< 

 

พลังงานแสงอาทิตย< การใชFประโยชน<จากพลังงาน

แสงอาทิตย< 

    

10 19-20  วิเคราะห<ขFอดีและขFอจำกัด

เก่ียวกับการใชFประโยชน<

และแนวทางการพัฒนา 

ของพลังงานแสงอาทิตย< 

พลังงานลม พลังงานน้ำ 

พลังงานชีวมวลและพลังงาน

นิวเคลียร< 

พลังงานแสงอาทิตย< ขFอดีและขFอจำกัดและแนวทางการ

พัฒนาในการนำ พลังงานแสงอาทิตย<

ไปใชFประโยชน< 

 

    

สอบกลางภาคเรียน 20 

11 21-22  อธิบายความสำคัญและ

หลักการทางวิทยาศาสตร< 

ในการนำพลังงาน

แสงอาทิตย<  พลังงานลม 

พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล

และพลังงานนิวเคลียร<  

พลังงานชีวมวล 

 

แหลVงพลังงานชีวมวล 

 

    



12 23-24  วิเคราะห<ขFอดีและขFอจำกัด

เก่ียวกับการใชFประโยชน<

และแนวทางการพัฒนา 

ของพลังงานแสงอาทิตย< 

พลังงานลม พลังงานน้ำ 

พลังงานชีวมวลและพลังงาน

นิวเคลียร< 

พลังงานชีวมวล 

 

การใชFชีวมวลเพ่ือผลิตพลังงาน 

 

    

13 25-26  วิเคราะห<ขFอดีและขFอจำกัด

เก่ียวกับการใชFประโยชน<

และแนวทางการพัฒนา 

ของพลังงานแสงอาทิตย< 

พลังงานลม พลังงานน้ำ 

พลังงานชีวมวลและพลังงาน

นิวเคลียร< 

พลังงานชีวมวล 

 

การใชFชีวมวลเพ่ือผลิตพลังงาน 

 

    

14 27-28  วิเคราะห<ขFอดีและขFอจำกัด

เก่ียวกับการใชFประโยชน<

และแนวทางการพัฒนา 

ของพลังงานแสงอาทิตย< 

พลังงานลม พลังงานน้ำ 

พลังงานชีวมวลและพลังงาน

นิวเคลียร< 

พลังงานชีวมวล 

 

ผลจากการนำพลังงานชีวมวลไปใชF

ประโยชน<และแนวทางการพัฒนา 

 

    



15 29-30  อธิบายความสำคัญและ

หลักการทางวิทยาศาสตร< 

ในการนำพลังงาน

แสงอาทิตย<  พลังงานลม 

พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล

และพลังงานนิวเคลียร<  

พลังงานนิวเคลียร< ความหมายและแหลVงพลังงาน

นิวเคลียร< 

 

    

16 31-32  วิเคราะห<ขFอดีและขFอจำกัด

เก่ียวกับการใชFประโยชน<

และแนวทางการพัฒนา 

ของพลังงานแสงอาทิตย< 

พลังงานลม พลังงานน้ำ 

พลังงานชีวมวลและพลังงาน

นิวเคลียร< 

พลังงานนิวเคลียร< ประโยชน<ของพลังงานนิวเคลียร< 

 

    

17 33-34  วิเคราะห<ขFอดีและขFอจำกัด

เก่ียวกับการใชFประโยชน<

และแนวทางการพัฒนา 

ของพลังงานแสงอาทิตย< 

พลังงานลม พลังงานน้ำ 

พลังงานชีวมวลและพลังงาน

นิวเคลียร< 

พลังงานนิวเคลียร< การใชFพลังงานนิวเคลียร<ในการผลิต

ไฟฟZา 

 

    



18 35-36  สรFางและใชFแบบจำลองทาง

ความคิดและแบบจำลอง 3 

มิติ เพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณ< ทางธรรมชาติ

และปรากฏการณ<ท่ีเป]น ผล

จากการกระทำของมนุษย< 

 

แบบจำลองทาง

ความคิด 

แบบจำลองทางความคิด     

19 37-38  สรFางและใชFแบบจำลองทาง

ความคิดและแบบจำลอง 3 

มิติ เพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณ< ทางธรรมชาติ

และปรากฏการณ<ท่ีเป]น ผล

จากการกระทำของมนุษย< 

 

แบบจำลอง 3 มิติ แบบจำลอง 3 มิติ     

20 39-40  สรFางและใชFแบบจำลองทาง

ความคิดและแบบจำลอง 3 

มิติ เพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณ< ทางธรรมชาติ

และปรากฏการณ<ท่ีเป]น ผล

จากการกระทำของมนุษย< 

 

แบบจำลอง 3 มิติ แบบจำลอง 3 มิติ     

สอบปลายภาคเรียน 20 



 

 

 



โครงการสอน   
รหัสวิชา ว31161  ช่ือวิชา  โลกดาราศาสตร9และอวกาศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปCท่ี  4  จำนวน 1.5 หนKวยกิต   เวลา  60 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
ครูผูRสอน นางสาวปรียาภรณ9  นRอยตำแย 

*************************************************************** 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษา วิเคราะห. การแบ1งโครงสร5างโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีภาคของโลกกระบวนการ

เกิดภูเขา รอยเล่ือน รอยคดโค5ง   แผ1นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สําคัญของปรากฏการณ.ทางธรณีวิทยา
แผ1นดินไหว   ภูเขาไฟระเบิดท่ีส1งผลต1อ ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล5อม    การลําดับช้ันหิน จากการวางตัว ของช้ัน
หิน ซากดึกดําบรรพ. และโครงสร5างทางธรณีวิทยา เพ่ืออธิบายประวัติความเปSนมาของพ้ืนท่ีประโยชน.ของ
ข5อมูลทางธรณีวิทยา การเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ ธรรมชาติและวัฒนาการ
ของดาวฤกษ. การส1งและคำนวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก ประโยชน.ของดาวเทียมในด5าน
ต1าง ๆ การส1งและสํารวจอวกาศโดยใช5ยานอวกาศและสถานีอวกาศโดยใช5กระบวนการทางวิทยาศาสตร.  การ
สืบเสาะหาความรู5  การสำรวจ ตรวจสอบ  การสืบค5นข5อมูล การอธิบายและอภิปราย  เพ่ือให5เกิดความรู5  
ความคิด  ความเข5าใจ  สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู5  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค1าของ
การนำไปใช5ประโยชน.ในชีวิตประจำวัน  จิตวิทยาศาสตร.  คุณธรรมจริยธรรมและค1านิยมท่ีเหมาะสม 
 

รหัสวิชาตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรูR 
         ว 3.1   ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/8, ม.4-6/9, ม.4-6/10 

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

                   ม.4-6/11, ม.4-6/12 

รวมท้ังหมด  22 ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู5 

  



กลุ$มสาระการเรียนรู/  วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว31161  ช่ือวิชา  โลกดาราศาสตร6และอวกาศ   

ช้ันมัธยมศึกษาปIท่ี  4   จำนวน    1.5   หน$วยกิต   เวลา   60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห' 
ท่ี ช่ัวโมงท่ี วัน/เดือน/ป2 ตัวชี้วัด / 

ผลการเรียนรู3 ช่ือหน4วยการเรียนรู: เร่ือง 
การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห@งชาติ 
ภาระงาน / ช้ินงาน วัดผล น้ำหนกั

คะแนน 

1 1-2   เอกภพ การกำเนิดและวิวัฒนาการ
ของเอกภพ 

    

2 3-4   เอกภพ หลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎี 
บิกแบง 

    

3 5-6   เอกภพ การแล็กซีและกาแล็กซ่ีทาง
ชJางเผือก 

    

4 7-8   ดาวฤกษO สมบัติของดาวฤกษO     

5 9-10   ดาวฤกษO สมบัติของดาวฤกษO     
6 11-12   ดาวฤกษO กำเนิดและวิวัฒนาการของ

ดาวฤกษO 
    

7 13-15   ระบบสุริยะ กำเนิดระบบสุริยะและการ
แบUงเขตบริวารของดวง
อาทิตยO 

    

8 16-17   ระบบสุริยะ โครงสรJางและปรากฎการณO
บนดาวอาทิตยO 

    

9 18-19   เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศกับการ
สำรวจอวกาศ 

    

10 20-21   เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศกับการ
ประยุกตOใชJ 

    



11 22-23   โครงสรJางโลก ขJอมูลท่ีใชJในการศึกษา
โครงสรJางโลก 

    

12 24-25   โครงสรJางโลก การแบUงช้ันโครงสรJางโลก     
13    การแปรสัณฐานของแผUน

ธรณี 
แนวคิดของทฤษฎีทวีปเล่ือน
และหลักฐานการสนับสนุน 

    

14    การแปรสัณฐานของแผUน
ธรณี 

แนวคิดของทฤษฎีการแผU
ขยายพ้ืนมหาสมุทรและ
หลักฐานสนับสนุน 

    

15    การแปรสัณฐานของแผUน
ธรณี 

การแปรสัณฐานของแผUนธรณี     

16    การแปรสัณฐานของแผUน
ธรณี 

ธรณีสัณฐานและธรณี
โครงสรJางท่ีเกิดจากการ
เคล่ือนท่ีของแผUนธรณี 

    

17    ธรณีพิบัติภัย ภูเขาไฟระเบิด     
18    ธรณีพิบัติภัย แผUนดินไหว     

19    ธรณีพิบัติภัย สึนามิ     
20    เตรียมรับมือกับธรณี

พิบัติภัย 
     

สอบปลายภาคเรียน 20 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว32203      รายวิชา ฟ/สิกส1 3        กลุ4มสาระการเรียนรู;วิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 5  จำนวน 60 ช่ัวโมง                     จำนวน 1.5 หน4วยกิต 

*************************************************************** 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบฮาร6มอนิกอย:างง:าย ปริมาณท่ีเก่ียวข@องกับการเคล่ือนท่ีแบบฮาร6- 
มอนิกอย:างง:าย แรงกับการส่ันของมวลติดปลายสริงและลูกตุ@มอย:างง:าย ความถ่ีธรรมชาติและการส่ันพ@อง 
ธรรมชาติของคล่ืน อัตราเร็วของคล่ืน หลักการท่ีเก่ียวกับคล่ืน พฤติกรรมของคล่ืน แนวคิดเก่ียวกับแสงเชิงคล่ืน 
การแทรกสอดของแสงผ:านสลิตคู: การเล้ียวเบนของแสงผ:านสลิตเด่ียว การเล้ียวเบนของแสงผ:านเกรตติง  
การสะท@อนและการหักเหของแสง การมองเห็นและการเกิดภาพ ภาพจากเลนส6และกระจกเงาทรงกลม แสงสี
และการมองเห็นแสงสี ปรากฏการณ6ธรรมชาติและการใช@ประโยชน6เก่ียวกับแสง 

โดยใช@กระบวนการทางวิทยาศาสตร6 การสืบเสาะหาความรู@ การสืบค@นข@อมูล การสังเกต วิเคราะห6 
เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป  

เพ่ือให@เกิดความรู@ ความเข@าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร6 
รวมท้ังทักษะแห:งศตวรรษท่ี 21 ในด@านการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศ ด@านการคิดและการแก@ปWญหา สามารถ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู@และนำ ความรู@ไปใช@ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร6จริยธรรม คุณธรรม และค:านิยมท่ี
เหมาะสม 

ผลการเรียนรู; 

1. ทดลองและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร6มอนิกอย:างง:ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ@มอย:างง:าย 
รวมท้ังคํานวณปริมาณต:างๆ ท่ีเก่ียวข@อง    

2. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการส่ันพ@อง   
3. อธิบายปรากฏการณ6คล่ืน ชนิดของคล่ืน ส:วนประกอบของคล่ืน การแผ:ของหน@าคล่ืนด@วยหลักการ

ของฮอยเกนส6 และการรวมกันของคล่ืนตามหลักการซ@อนทับ พร@อมท้ังคํานวณอัตราเร็ว ความถ่ีและความยาว
คล่ืน 

4. สังเกต และอธิบายการสะท@อน การหักเห การแทรกสอด และการเล้ียวเบนของคล่ืนผิวน้ำรวมท้ัง
คํานวณปริมาณต:าง ๆ ท่ีเก่ียวข@อง 

5. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ:านสลิตคู:และเกรตติง การเล้ียวเบนและการแทรกสอด
ของแสงผ:านสลิตเด่ียวรวมท้ังคํานวณปริมาณต:างๆ ท่ีเก่ียวข@อง  

6. ทดลอง และอธิบายการสะท@อนของแสงท่ีผิววัตถุตามกฎการสะท@อน เขียนรังสีของแสงและคํานวณ
ตําแหน:งและขนาดภาพของวัตถุ เม่ือแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมรวมท้ังอธิบายการนํา
ความรู@เร่ืองการสะท@อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช@ประโยชน6ในชีวิตประจําวัน 



7. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ6ระหว:างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเหรวมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ6ระหว:างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท@อนกลับหมดของแสง และ
คํานวณปริมาณต:างๆ ท่ีเก่ียวข@อง 

8. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนส6บาง หาตําแหน:ง ขนาด ชนิดของภาพ 
และความสัมพันธ6ระหว:างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมท้ังคํานวณปริมาณต:างๆ ท่ีเก่ียวข@อง 
และอธิบายการนําความรู@เร่ืองการหักเหของแสงผ:านเลนส6บางไปใช@ประโยชน6ในชีวิตประจําวัน 

 9. อธิบายปรากฏการณ6ธรรมชาติท่ีเก่ียวกับแสง เช:น รุ@ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท@องฟhาเปiนสี
ต:างๆ ในช:วงเวลาต:างกัน 

 10. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสีสีของวัตถุการผสมสารสีและการผสมแสงสี รวมท้ังอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี 
 

รวมท้ังหมด   10   ผลการเรียนรู; 



โรงเรียนไทรโยคน+อยวิทยา  จังหวัดกาญจนบุรี  
กลุ:มสาระการเรียนรู+วิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี             รหัสวิชา ว32203  วิชา ฟHสิกสA 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปNท่ี 5                 จำนวน 1.5 หน:วยกิต      เวลา  60  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห' 
ที่ 

ชั่วโมงที ่
วัน/

เดือน/
ป6 

ผลการเรียนรู+ ช่ือหน:วยการเรียนรู+ เร่ือง 
การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหEงชาติ 
ภาระงาน / ช้ินงาน วัดผล น้ำหนกั

คะแนน 

1 1-3  1. ทดลองและอธิบาย
การเคล่ือนท่ีแบบฮาร;มอ
นิกอย=างง=ายของวัตถุติด
ปลายสปริงและลูกตุGม
อย=างง=าย รวมท้ังคํานวณ
ปริมาณต=างๆ ท่ี
เก่ียวขGอง    
2. อธิบายความถ่ี
ธรรมชาติของวัตถุและ
การเกิดการส่ันพGอง 

การเคล่ือนท่ีแบบฮาร;
มอนิกอย=างง=าย 

 

ลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบฮาร;
มอนิกอย=างง=าย 

 -ใบงาน 

-รายงานการทดลอง 

-บันทึกการเรียน 

-ผังมโนทัศน;สรุปหน=วย
การเรียนรูG 
(อาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม) 
 

 

  

2 4-6  ปริมาณท่ีเก่ียวขGองกับการ
เคล่ือนท่ีแบบฮาร;มอนิกอย=าง
ง=าย  

   

3 7-9  แรงกับการส่ันของมวลติด
ปลายสปริง  และลูกตุGมอย=าง
ง=าย 

   

4 10-12  ความถ่ีธรรมชาติและการส่ัน
พGอง 

   

5 13-15  3. อธิบายปรากฏการณ;
คล่ืน ชนิดของคล่ืน
ส=วนประกอบของคล่ืน 
การแผ=ของหนGาคล่ืนดGวย
หลักการของฮอยเกนส; 
และการรวมกันของคล่ืน

คล่ืน 
 

ธรรมชาติของคล่ืน  -ใบงาน 

-บันทึกการเรียน 

-ผังมโนทัศน;สรุปหน=วย
การเรียนรูG(อาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม) 

  
6 16-18  อัตราเร็วของคล่ืน    
7 19-21  หลักการท่ีเก่ียวขGองกับคล่ืน     
8 22-24     
9 25-27  พฤติกรรมของคล่ืน 

 
   

10 28-30     



ตามหลักการซGอนทับ 
พรGอมท้ังคํานวณ
อัตราเร็ว ความถ่ีและ
ความยาวคล่ืน 

4. สังเกต และอธิบาย
การสะทGอน การหักเห 
การแทรกสอด และการ
เล้ียวเบนของคล่ืนผิวน้ำ
รวมท้ังคํานวณปริมาณ
ต=าง ๆ ท่ีเก่ียวขGอง 

 

 

สอบกลางภาคเรียน 20 
11 31-33  5. ทดลอง และอธิบาย

การแทรกสอดของแสง
ผ=านสลิตคู=และเกรตติง 
การเล้ียวเบนและการ
แทรกสอดของแสงผ=านส
ลิตเด่ียวรวมท้ังคํานวณ
ปริมาณต=างๆ ท่ี
เก่ียวขGอง  
6. ทดลอง และอธิบาย
การสะทGอนของแสงท่ีผิว
วัตถุตามกฎการสะทGอน 

แสงเชิงคล่ืน 
 

แนวคิดเก่ียวกับแสงเชิงคล่ืน  -ใบงาน 

-บันทึกการเรียน 

-รายงานการทดลอง 

-ผังมโนทัศน;สรุปหน=วย
การเรียนรูG(อาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม) 
 

 

  
12 34-36  การแทรกสอดของแสงผ=านส

ลิตคู= 
   

13 37-39  การแทรกสอดของแสงผ=านส
ลิตคู= 

   

14  40-42  การเล้ียวเบนของแสงผ=านส
ลิตเด่ียวและเกรตติง 
 

   



เขียนรังสีของแสงและ
คํานวณตําแหน=งและ
ขนาดภาพของวัตถุ เม่ือ
แสงตกกระทบกระจกเงา
ราบและกระจกเงาทรง
กลมรวมท้ังอธิบายการ
นําความรูGเร่ืองการ
สะทGอนของแสงจาก
กระจกเงาราบ และ
กระจกเงาทรงกลมไปใชG
ประโยชน;ใน
ชีวิตประจําวัน 

7. ทดลอง และอธิบาย
ความสัมพันธ;ระหว=าง
ดรรชนีหักเห มุมตก
กระทบ และมุมหักเห
รวมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ;ระหว=าง
ความลึกจริงและความ
ลึกปรากฏ มุมวิกฤตและ
การสะทGอนกลับหมด
ของแสง และคํานวณ



ปริมาณต=างๆ ท่ี
เก่ียวขGอง 

 
15 43-45  8. ทดลอง และเขียนรังสี

ของแสงเพ่ือแสดงภาพท่ี
เกิดจากเลนส;บาง หา
ตําแหน=ง ขนาด ชนิดของ
ภาพ และความสัมพันธ;
ระหว=างระยะวัตถุ ระยะ
ภาพและความยาวโฟกัส 
รวมท้ังคํานวณปริมาณ
ต=างๆ ท่ีเก่ียวขGอง และ
อธิบายการนําความรูG
เร่ืองการหักเหของแสง
ผ=านเลนส;บางไปใชG
ประโยชน;ใน
ชีวิตประจําวัน 

9. อธิบายปรากฏการณ;
ธรรมชาติท่ีเก่ียวกับแสง 
เช=น รุGง การทรงกลด มิ
ราจ และการเห็นทGองฟiา
เปjนสีต=างๆ ในช=วงเวลา

แสงเชิงรังสี 
 

การสะทGอนและการหักเหของ
แสง 

 -รายงานการทดลอง 

-ผังมโนทัศน;สรุปหน=วย
การเรียนรูG(อาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม) 
 

 

  

16 46-48  การมองเห็นและการเกิดภาพ    
17 49-51  ภาพจากเลนส;บางและกระจก

เงาทรงกลม 
   

18 52-54  แสงสีและการมองเห็นแสงสี    
19 55-57  การอธิบายปรากฏการณ;

ธรรมชาติและการใชG
ประโยชน;เก่ียวกับแสง 

   

20 58-60  การอธิบายปรากฏการณ;
ธรรมชาติและการใชG
ประโยชน;เก่ียวกับแสง 

   



ต=างกัน 

10. สังเกต และอธิบาย
การมองเห็นแสงสีสีของ
วัตถุการผสมสารสีและ
การผสมแสงสี รวมท้ัง
อธิบายสาเหตุของการ
บอดสี 

 
สอบปลายภาคเรียน 20 

 

 

 

 

 

 


