
 
 

โครงการสอน 
รหัสวิชา  ว21102   ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร4พื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่  1 

รหัสวิชา  ว21202   ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร4เพิ่มเติม   ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่  1 

รหัสวิชา  ว22202   ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร4เพิ่มเติม   ชั้นมัธยมศึกษาป?ที ่ 2 

รหัสวิชา  ว23202   ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร4เพิ่มเติม   ชั้นมัธยมศึกษาป?ที ่ 3 

รหัสวิชา  ว32203   ชื่อวิชา  ฟDสิกส44     ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่  5 

รหัสวิชา  ว33205   ชื่อวิชา  ฟDสิกส46     ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่  6 

 

ภาคเรียนที่    2   ป.การศึกษา   2564 

 
 
 

ครูผู8สอน 

นางสาวปรียาภรณ>    น8อยตำแย 

ตำแหนCง  ครูผู8ชCวย 

 
 
 

กลุCมสาระการเรียนรู8 วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี

โรงเรียนไทรโยคน8อยวิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี 



 

บันทึกข(อความ 
ส"วนราชการ โรงเรียนไทรโยคน+อยวิทยา 

ที ่        172/2564    วันที ่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 

เรื่อง ขออนุมัติโครงการสอน 

เรียน ผู+อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน+อยวิทยา 

  

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

วิทยาศาสตรMและเทคโนโลยี  ในภาคเรียนที่ 2  ปWการศึกษา 2564  ได+รับมอบหมายให+ปฏิบัติหน+าที่สอนตามคำสั่งโรงเรียน

ไทรโยคน+อยวิทยา  ที ่172/2564 ลงวันที่ 28  ตุลาคม 2564 

รหัสวิชา  ว21102   ชื่อวิชา  วิทยาศาสตรMพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปWที่  1 

รหัสวิชา  ว21202   ชื่อวิชา  วิทยาศาสตรMเพิ่มเติม   ชั้นมัธยมศึกษาปWที่  1 

รหัสวิชา  ว22202   ชื่อวิชา  วิทยาศาสตรMเพิ่มเติม   ชั้นมัธยมศึกษาปWที่  2 

รหัสวิชา  ว23202   ชื่อวิชา  วิทยาศาสตรMเพิ่มเติม   ชั้นมัธยมศึกษาปWที่  3 

รหัสวิชา  ว32203   ชื่อวิชา  ฟaสิกสM4     ชั้นมัธยมศึกษาปWที่  5 

รหัสวิชา  ว33205   ชื่อวิชา  ฟaสิกสM6     ชั้นมัธยมศึกษาปWที่  6 

ซึ่งข+าพเจ+าได+ศึกษาหลักสูตรกลุPมสาระการเรียนรู+ สาระการเรียนรู+/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู+การออกแบบการ

จัดการเรียนรู+ การเตรียมสื่อ นวัตกรรม แหลPงเรียนรู+และการวัดผลประเมินผล รวมถึงศึกษาวิเคราะหMความสอดคล+อง

โครงการพิเศษตPาง ๆ เชPน งานสวนพฤกษศาสตรMโรงเรียน โรงเรียนปลอดขยะ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน

การวางแผน การจัดกิจกรรมและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู+ในรายวิชาเรียบร+อยแล+ว  

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

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัต ิ  

       

ลงชื่อ........................................................ 

         (นางสาวปรียาภรณM  น+อยตำแย) 

              1 พฤศจิกายน 2564 

 

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

…………………………………….................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ........................................................ 

          (นายอนันตM  กระชอนสุข) 

                    ……………/……………/…………….. 

 



 

หัวหน8างานหลักสูตรสถานศึกษา 
5 เปiนแผนการจัดการเรียนรู+ที่สามารถนำไปใช+จัดกิจกรรมการเรียนรู+ได+  

5 อื่นๆ ...................................................................................  

   ลงชื่อ................................................... 

        (นางสาวณัฐกาญจนM  แชPมช+อย) 

            หัวหน+างานหลักสูตรสถานศึกษา 

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

 
ความเห็นรองผู8อำนวยการโรงเรียน  
5 เห็นตามเสนอของหัวหน+างานหลักสูตรสถานศึกษา 

5 อื่นๆ ......................................... 

 

   ลงชื่อ................................................... 

               (นางวลีรัตนM  ศิโรรัตนMธัญโชค) 

       รองผู+อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน+อยวิทยา 

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

ความเห็นผู8อำนวยการโรงเรียน 
 5 อนุมัติตามเสนอ  

5 ไมPอนุมัติ เนื่องจาก.....................................  

   ลงชื่อ............................................................ 

                             (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

         ผู+อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน+อยวิทยา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำชี้แจงการจัดทำโครงการสอน 

 

1.  จัดทำโครงการสอน 1 เล4ม ต4อ 1 รายวิชา และจัดทำทุกรายวิชา 
2.  ใหAผูAสอน จัดการเรียนรูAใหAตรงกับโครงการสอน 

3.  การนิเทศการจัดการเรียนรูA จะนิเทศในรูปแบบคณะกรรมการ และนิเทศตามโครงการสอน 

 
การอนุมัติโครงการสอน 

 

ความเห็นของหัวหนAากลุ4มสาระการเรียนรูA 
................................................................................................................................................................................. 
…………………………………….................................................................................................................................................... 
                                              ลงชื่อ..................................................หัวหนAากลุ4มสาระการเรียนรูA 

               (นายอนันตM  กระชอนสุข) 
 
 

ความเห็นของรองผูAอำนวยการโรงเรียน 
................................................................................................................................................................................. 
…………………………………….................................................................................................................................................... 
                                            ลงชื่อ....................................................รองผูAอำนวยการโรงเรียน 
                    (นางวลีรัตนO  ศิโรรัตนธัญโชค) 

ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการสอน 
 

m  อนุมัต ิ mไม4อนุมัติ  
เพราะ................................................................................................................. 

 
    ลงชื่อ.............................................ผูAอำนวยการโรงเรียนไทรโยคนAอยวิทยา 

                                           (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการสอน  รหัสวิชา ว21102  ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร9พื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปBที ่ 1  จำนวน 1.5  หนHวยกิต   เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผูPสอน  นางสาวปรียาภรณ9   นPอยตำแย 

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

คำอธิบายรายวิชา 

              ศึกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจำแนกสารดAวยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของ
สาร การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใชAความรูA   ทาง
เคมีใหAเป[นประโยชนOต4อการเลือกใชAสารเคมีในชีวิตประจำวันไดAอย4างเหมาะสมและปลอดภัย การศึกษาชีววิทยา
โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรO   ศึกษาประเภทโครงสรAางและหนAาที่ของส4วนประกอบภายในเซลลOสิ่งมีชีวิต
ดAวยกลAองจุลทรรศนO ศึกษากระบวนการลำเลียงสารเขAาและออกจากเซลลOดAวยวิธีการแพร4และการออสโมซิส 
ศึกษาการดำรงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะหOดAวยแสง การลำเลียงสารในพืช    การเจริญเติบโตของพืช การ
สืบพันธุOของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด  ผลของความรAอนที่มีผลต4อการ
เปลี่ยนแปลงของสาร สมดุลความรAอน  การถ4ายโอนความรAอน องคOประกอบของบรรยากาศ การแบ4งชั้น
บรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตยOต4อบรรยากาศ องคOประกอบของบรรยากาศ ไดAแก4 อุณหภูมิอากาศ ความ
ดันอากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆและฝน พายุฟ`าคะนอง พายุหมุนเขตรAอน มรสุม การพยากรณOอากาศ และ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  
 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรO กระบวนการสืบเสาะหาความรูA การสืบคAนขAอมูล การสังเกต           
การวิเคราะหO การทดลอง การอภิปราย การอธบิาย และสรุป เพื่อใหAเกิดความรูA ความคิด ความเขAาใจ  
มคีวามสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรูAและนำความรูAไปประยุกตOใชAในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตรO 
มีคุณธรรม และจริยธรรม 

รหัสตัวชี้วัด  

ว 1.2    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10  ม.1/11      ม.1/12    
ม.1/13  ม.1/14  ม.1/15  ม.1/16  ม.1/17  ม.1/18   
 ว 2.1    ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10     
ว 2.2  ม.1/1   
ว 2.3  ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
 ว 3.2  ม.1/1  ม.1/2 ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
                                 รวมทั้งหมด  43  ตัวชี้วัด



กลุ$มสาระการเรียนรู/  วิทยาศาสตร6และเทคโนโลย ี รหัสวิชา  ว21102  ชื่อวิชา วิทยาศาสตร6พื้นฐาน   

ชั้นมัธยมศึกษาปJที ่ 1  จำนวน  1.5  หน$วยกิต   เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห' 
ที ่

ชั่วโมงที ่
ตัวชี้วัด / 

ผลการเรียนรู< 
ชื่อหน?วยการเรียนรู< เรื่อง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห?งชาต ิ
ภาระงาน / ชิ้นงาน วัดผล 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 1-4 1. วิเคราะห. แปล

ความหมายข5อมูล และ

คำนวณปริมาณความร5อน

ที่ทำให5สสารเปลี่ยน

อุณหภูมิและเปลี่ยน

สถานะ โดยใช5สมการ Q 

= mc∆t และ Q = mL  

2. ใช5เทอร.มอมิเตอร.ในการ

วัดอุณหภูมิของสสาร 

3. สร5างแบบจำลองที่อธิบาย        

การขยายตัว หรือหดตัว

ของสสารเนื่องจากได5รับ

หรือสูญเสียความร5อน 

พลังงานความร5อน อุณหภูมิและการวัด  -แบบทดสอบ

กZอนเรียน 

- ใบงานที่เรื่อง 

การวัดอุณหภูม ิ

- ใบงานที่ เรื่อง 

การเปลี่ยนหนZวย

วัดอุณหภูม ิ

- ตรวจ

แบบทดสอบกZอน

เรียน 

- ตรวจใบงานที่ 

4.1 เรื่อง การวัด

อุณหภูม ิ

- ตรวจใบงานที่ 

4.2 เรื่อง การ

เปลี่ยนหนZวยวัด

อุณหภูม ิ

 

5 

2 5-7 ผลของความร5อนที่มีตZอการ

ขยายตัวหรือหดตัวของสาร 

 - แผZนพับ เรื่อง 

การขยายตัว

ของวัตถ ุ

 

 

- ประเมินแผZนพับ 

เรื่อง การ

ขยายตัวของวัตถ ุ

 

5 



3 8-11 4. ตระหนักถึงประโยชน.ของ

ความรู5ของการหดและ

ขยายตัวของสสาร

เนื่องจากความร5อน 

โดยวิเคราะห.

สถานการณ.ป_ญหา และ

เสนอแนะวิธีการนำ

ความรู5มาแก5ป_ญหา     

ในชีวิตประจำวัน 

5. วิเคราะห.สถานการณ.การ

ถZายโอนความร5อน และ

คำนวณปริมาณความ

ร5อนที่ถZายโอนระหวZาง

สสารจนเกิดสมดุล

ความร5อนโดยใช5สมการ 

Qสูญเสีย = Qได)รับ 

6. สร5างแบบจำลองที่อธิบาย

การถZายโอนความร5อน

โดยการนำความร5อน 

การพาความร5อน การ

แผZรังสี   ความร5อน 

7. ออกแบบ เลือกใช5 และสร5าง

อุปกรณ.เพื่อแก5ป_ญหาใน

ผลของความร5อนที่ตZอการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร 

 - ใบงานที่ 4.3 

เรื่อง น้ำเปลี่ยน

สถานะ 

- ตรวจใบงานที่ 

4.3 เรื่อง น้ำ

เปลี่ยนสถานะ 

 

5 

4 12-13 สมดุลความร5อน - - -  

5 14-17 การนำความร5อน - - -  

6 18-19 การพาความร5อน - - - - 

7 20-22 การแผZรังสีความร5อน - -  แผนผังมโน

ทัศน. เรื่อง การ

ถZายโอนความ

ร5อน 

- ประเมินผลงาน

แผนผังมโนทัศน. 

เรื่อง การถZาย

โอนความร5อน 

 

5 



ชีวิตประจำวันโดยใช5ความรู5

เกี่ยวกับการถZายโอนความร5อน 

8 23-25 1.สร5างแบบจำลองที่อธิบาย

ความสัมพันธ.ระหวZางความ

ดันอากาศกับความสูงจาก

พื้นโลก 

บรรยากาศ องค.ประกอบของบรรยากาศ - - แผนผังมโน

ทัศน. เรื่อง

องค.ประกอบของ

บรรยากาศ 

- ประเมินผลงาน

แผนผังมโนทัศน. 

เรื่อง 

องค.ประกอบของ

บรรยากาศ 

 

5 

9 26-27 การแบZงชั้นบรรยากาศ - - แบบจำลองชั้น

บรรยากาศตZาง ๆ  

 

- ประเมินแบบจำลอง

ชั้นบรรยากาศตZาง 

 ๆ

 

5 

10 28-30 องค.ประกอบของลม ฟhา 

อากาศ 

- - - - 

สอบกลางภาคเรียน 20 

11 31-33 1.สร5างแบบจำลองที่อธิบาย

ความสัมพันธ.ระหวZางความ

ดันอากาศกับความสูงจาก

พื้นโลก 

 อุณหภูมิอากาศ - - ใบงานที่ 5.2 

เรื่อง อุณหภูมิ

ของอากาศ 

- ตรวจใบงานที่ 

5.2 เรื่อง 

อุณหภูมิของ

อากาศ 

 

5 

12 34-36  ความดันอากาศ  - ใบงานที่ 5.3 

เรื่อง เครื่องมือ

- ตรวจใบงานที่ 

5.3 เรื่อง 

5 



1.สร5างแบบจำลองที่อธิบาย

ความสัมพันธ.ระหวZางความ

ดันอากาศกับความสูงจาก

พื้นโลก 

 

บรรยากาศ 

วัดความดัน

อากาศ 

 

เครื่องมือวัด

ความดันอากาศ 

 

13 37-39 ความดันอากาศ - - - 

 

 

14 40-42 ลม - - - - 

15 43-45 เมฆและฝน - -ใบงานที่ 5.6 

เรื่อง เมฆและ

ฝน 

 

- ตรวจใบงานที่ 

5.6 เรื่อง เมฆ

และฝน 

 

5 

16 46-48 1. สร5างแบบจำลองที่อธิบาย

การแบZงชั้นบรรยากาศ และ

เปรียบเทียบประโยชน.ของ

บรรยากาศแตZละชั้น 

2.อธิบายป_จจัยที่มีผลตZอการ

เปลี่ยนแปลงองค.ประกอบ

ของลมฟhาอากาศ จากข5อมูล

ที่รวบรวมได5 

3. เปรียบเทียบกระบวนการ

เกิดพายุฝนฟhาคะนองและ

บรรยากาศ 2 พายุฟhาคะนอง - - ผังมโนทัศน. 

เรื่อง พายุฟhา

คะนอง 

- ประเมินผังมโน

ทัศน. เรื่อง พายุ

ฟhาคะนอง 

 

5 

17 49-51 พายุหมุนเขตร5อน - - 

 

- - 

18 52-54 เกณฑ.การรายงานการพยากรณ.

อากาศ 

- - ใบงานที่ 6.2 

เรื่องการ

พยากรณ.

อากาศ 

 

- ตรวจใบงานที่ 

6.2 เรื่องการ

พยากรณ.อากาศ 

 

5 



19 55-58 พายุหมุนเขตร5อน และผลที่

มีตZอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล5อม รวมทั้งนำเสนอ

แนวทางการปฏิบัติตนให5

เหมาะสมและปลอดภัย 

4. อธิบายการพยากรณ.

อากาศ และพยากรณ.อากาศ

อยZางงZายจากข5อมูลที่

รวบรวมได5 

5.ตระหนักถึงคุณคZาของการ

พยากรณ.อากาศโดยนำเสนอ

แนวทางการปฏิบัติตน และ

การใช5ประโยชน.จากคำ

พยากรณ.อากาศ 

6. อธิบายสถานการณ.และ

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลกจากข5อมูลที่

รวบรวมได5 

7. ตระหนักถึงผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลง

แผนที่อากาศ - - - - 

20 59-60 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ

โลก 

- - ใบงานที่ 6.4 

เรื่อง          

ป_จจัยที่มีผลตZอ

การ

เปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิของ

โลก 

 

- ตรวจใบงานที่ 

6.4 เรื่องป_จจัยที่

มีผลตZอการ

เปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิของโลก 

 

5 



ภูมิอากาศโลกโดยนำเสนอ

แนวทางการปฏิบัติตน

ภายใต5การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลก 

สอบปลายภาคเรียน 20 



โครงการสอน  รหัสวิชา ว21202  ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร9เพิ่มเติม 

ชั้นมัธยมศึกษาปBที ่ 1  จำนวน 1.0  หนGวยกิต   เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผูNสอน  นางสาวปรียาภรณ9   นNอยตำแย 

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

คำอธิบายรายวิชา 

              ศึกษาทดลอง เกี่ยวกับอุปกรณ7วิทยาศาสตร7  การใช=อุปกรณ7วิทยาศาสตร7   และทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร7ขั้นพื้นฐาน  ได=แกG  ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการลงความเห็นจากข=อมูล ทักษะการ

จำแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ7ของสเปซกับเวลา ทักษะการใช=จำนวน ทักษะการจัดกระทำและสื่อ

ความหมายข=อมูล ทักษะการพยากรณ7 ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการ

กำหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายข=อมูลและลงข=อสรุป และ ทักษะการสร=าง

แบบจำลอง   นำมาเขียนเค=าโครงงานวิทยาศาสตร7 หรือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  และพัฒนาความคิด

สร=างสรรค7ในการออกแบบดัดแปลง และ/หรือ คิดประดิษฐ7ชิ้นงานโดยใช=กระบวนการทางวิทยาศาสตร7 การ

สืบเสาะหาความรู= ความคิด ความเข=าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู= มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู=ไปใช=ใน

ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร7 จริยธรรม คุณธรรมและคGานิยมที่เหมาะสม  เพื่อสGงเสริมให=ผู=เรียนมีความ

กระตือรือร=นที่จะใฝYเรียนรู=  ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร7ในการนำหลักการทางวิทยาศาสตร7และ

เทคโนโลยี มาดูแลความงามและสุขภาพให=สมวัย 

ผลการเรียนรูN 

1. มีความรู=ความเข=าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร7เพื่อนำมาแก=ป]ญหาและสร=างองค7ความรู=  

2. มีความรู=ความเข=าใจในลักษณะที่สำคัญและวิธีการใช=งานของอุปกรณ7 เครื่องมือและสารเคมใีนห=องทดลองทาง

วิทยาศาสตร7  

3.มีความรู=ความเข=าใจในวิธีการทางวิทยาศาสตร7เพื่อนำมาแก=ป]ญหาและสร=างองค7ความรู=                                    

    รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียน 



กลุ$มสาระการเรียนรู/  วิทยาศาสตร6และเทคโนโลย ี รหัสวิชา  ว21202  ชื่อวิชา วิทยาศาสตร6เพิ่มเติม   
ชั้นมัธยมศึกษาปIที ่ 1  จำนวน  1.0  หน$วยกิต   เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห' 
ที ่ ชั่วโมงที ่

วัน/
เดือน/ป6 

ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู? ชื่อหน@วยการเรียนรู? เรื่อง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห@งชาต ิ
ภาระงาน / ชิ้นงาน วัดผล 

น้ำหนัก
คะแนน 

1-2 1-4  1. มีความรู.ความ
เข.าใจในทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร@เพื่อ
นำมาแก.ปHญหา
และสร.างองค@
ความรู. 
 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร@ 

ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด  ทักษะ
การใช.จำนวน 

- -ใบงาน 
-แบบฝOกหัด 

 
- 

10 

3-4 5-8  ทักษะการจำแนกประเภท  ทักษะการหา
ความสัมพันธ@ระหวVางสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา 

-  -  

5-6 9-12  ทักษะการลงความเห็นจากข.อมูล  ทักษะ
การจัดกระทำและสื่อความหมายข.อมูล 

-  -  

7-8 13-16  ทักษะการตั้งสมมติฐาน  ทักษะการ
พยากรณ@  ทักษะการกำหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

-  -  

9-10 17-20  ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร  
ทักษะการทดลอง  ทักษะการ
ตีความหมายของข.อมูลและลงข.อสรุป 
และทักษะการสร.างแบบจำลอง 

- -ใบงาน 
-แบบฝOกหัด 

- 10 

สอบกลางภาคเรียน 20 
11-14 21-28  2. มีความรู.ความ

เข.าใจในลักษณะที่
สำคัญและ

อุปกรณ@  เครื่องมือ
และสารเคมีที่
สำคัญ 

อุปกรณ@  เครื่องมือและสารเคมีที่สำคัญที่
นักเรียนควรรู.ในการทดลองวิทยาศาสตร@ 

-    



วิธีการใช.งานของ
อุปกรณ@ เครื่องมือ
และสารเคมีใน
ห.องทดลองทาง
วิทยาศาสตร@ 
 

15 29-30  3.มีความรู.ความ
เข.าใจในวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร@
เพื่อนำมา
แก.ปHญหาและ
สร.างองค@ความรู. 
 

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร@ 

ความหมายและความสำคัญของวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร@  5 ขั้นตอน  ขั้นกำหนด
ปHญหาเพื่อเริ่มต.นหาคำตอบตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร@ 

- -ใบงาน 
-แบบฝOกหัด 

- 20 

16 31-32  ขั้นตั้งสมมติฐาน  ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน
และการออกแบบการทดลอง 

- - -  

17 33-34  ขั้นรวบรวม  วิเคราะห@ข.อมูล  ขั้นแปล
ความหมายข.อมูลและสรุปผล 

- - -  

18-20 35-40  การนำทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร@มาใช.แก.ปHญหาโดยดำเนินการ
เปbนขั้นตอนด.วยวิธีการทางวิทยาศาสตร@ 

- -ใบงาน 
-แบบฝOกหัด 

- 20 

สอบปลายภาคเรียน 20 



โครงการสอน  รหัสวิชา ว21202  ชื่อวิชา  ทักษะวิทยาศาสตร; 

ชั้นมัธยมศึกษาปAที ่ 1  จำนวน 1.0  หนFวยกิต   เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผูNสอน  นางสาวปรียาภรณ;   นNอยตำแย 

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

คำอธิบายรายวิชา 

              ศึกษาทดลอง เกี่ยวกับอุปกรณ7วิทยาศาสตร7  การใช=อุปกรณ7วิทยาศาสตร7   และทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร7ขั้นพื้นฐาน  ได=แกG  ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการลงความเห็นจากข=อมูล ทักษะการ

จำแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ7ของสเปซกับเวลา ทักษะการใช=จำนวน ทักษะการจัดกระทำและสื่อ

ความหมายข=อมูล ทักษะการพยากรณ7 ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการ

กำหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายข=อมูลและลงข=อสรุป และ ทักษะการสร=าง

แบบจำลอง   นำมาเขียนเค=าโครงงานวิทยาศาสตร7 หรือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  และพัฒนาความคิด

สร=างสรรค7ในการออกแบบดัดแปลง และ/หรือ คิดประดิษฐ7ชิ้นงานโดยใช=กระบวนการทางวิทยาศาสตร7 การ

สืบเสาะหาความรู= ความคิด ความเข=าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู= มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู=ไปใช=ใน

ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร7 จริยธรรม คุณธรรมและคGานิยมที่เหมาะสม  เพื่อสGงเสริมให=ผู=เรียนมีความ

กระตือรือร=นที่จะใฝYเรียนรู=  ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร7ในการนำหลักการทางวิทยาศาสตร7และ

เทคโนโลยี มาดูแลความงามและสุขภาพให=สมวัย 

 

ผลการเรียนรูN 

1. มีความรู=ความเข=าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร7เพื่อนำมาแก=ป]ญหาและสร=างองค7ความรู=  

2. มีความรู=ความเข=าใจในลักษณะที่สำคัญและวิธีการใช=งานของอุปกรณ7 เครื่องมือและสารเคมีในห=องทดลองทาง

วิทยาศาสตร7  

3.มีความรู=ความเข=าใจในวิธีการทางวิทยาศาสตร7เพื่อนำมาแก=ป]ญหาและสร=างองค7ความรู=                                    

    รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียน 



กลุ$มสาระการเรียนรู/  วิทยาศาสตร6และเทคโนโลย ี รหัสวิชา  ว21202  ชื่อวิชา ทักษะวิทยาศาสตร6   
ชั้นมัธยมศึกษาปHที ่ 1  จำนวน  1.0  หน$วยกิต   เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห' 
ที ่

ชั่วโมง
ที ่

วัน/
เดือน/ป2 

ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู< 

ชื่อหน=วยการเรียนรู< เรื่อง 
การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห=งชาต ิ
ภาระงาน / ชิ้นงาน วัดผล 

น้ำหนัก
คะแนน 

1-2 1-4  1. มีความรู.ความ
เข.าใจในทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร@เพื่อ
นำมาแก.ปHญหา
และสร.างองค@
ความรู.  
 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร@ 

ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด  ทักษะ
การใช.จำนวน 

- -ใบงาน 
-แบบฝOกหัด 

 
- 

10 

3-4 5-8  ทักษะการจำแนกประเภท  ทักษะการหา
ความสัมพันธ@ระหวVางสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา 

-  -  

5-6 9-12  ทักษะการลงความเห็นจากข.อมูล  ทักษะ
การจัดกระทำและสื่อความหมายข.อมูล 

-  -  

7-8 13-16  ทักษะการตั้งสมมติฐาน  ทักษะการ
พยากรณ@  ทักษะการกำหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

-  -  

9-10 17-20  ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร  
ทักษะการทดลอง  ทักษะการ
ตีความหมายของข.อมูลและลงข.อสรุป 
และทักษะการสร.างแบบจำลอง 

- -ใบงาน 
-แบบฝOกหัด 

- 10 

สอบกลางภาคเรียน 20 
11-14 21-28  2. มีความรู.ความ

เข.าใจในลักษณะที่
สำคัญและ

อุปกรณ@  เครื่องมือ
และสารเคมีที่
สำคัญ 

อุปกรณ@  เครื่องมือและสารเคมีที่สำคัญที่
นักเรียนควรรู.ในการทดลองวิทยาศาสตร@ 

-    



วิธีการใช.งานของ
อุปกรณ@ เครื่องมือ
และสารเคมีใน
ห.องทดลองทาง
วิทยาศาสตร@  
 

15 29-30  3.มีความรู.ความ
เข.าใจในวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร@
เพื่อนำมา
แก.ปHญหาและ
สร.างองค@ความรู.                                    
 

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร@ 

ความหมายและความสำคัญของวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร@  5 ขั้นตอน  ขั้นกำหนด
ปHญหาเพื่อเริ่มต.นหาคำตอบตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร@ 

- -ใบงาน 
-แบบฝOกหัด 

- 20 

16 31-32  ขั้นตั้งสมมติฐาน  ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน
และการออกแบบการทดลอง 

- - -  

17 33-34  ขั้นรวบรวม  วิเคราะห@ข.อมูล  ขั้นแปล
ความหมายข.อมูลและสรุปผล 

- - -  

18-20 35-40  การนำทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร@มาใช.แก.ปHญหาโดยดำเนินการ
เปbนขั้นตอนด.วยวิธีการทางวิทยาศาสตร@ 

- -ใบงาน 
-แบบฝOกหัด 

- 20 

สอบปลายภาคเรียน 20 



โครงการสอน  รหัสวิชา ว22202  ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร8เพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปAที ่ 2  จำนวน 1.5  หนHวยกิต   เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผูOสอน  นางสาวปรียาภรณ8   นOอยตำแย 
*************************************************************** 

คำอธิบายรายวิชา 
  ศึกษา วิเคราะห. ออกแบบ สร3างของเล7นอย7างง7ายตามแบบที่กำหนดให3  ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ.ของเล7น

ที่ใช3เครื่องกลอย7างง7ายหรือหลักการทางไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส.อย7างง7าย  และอธิบายการทำงานของของเล7น 

ด3วยหลักการทางวิทยาศาสตร. สามารถใช3กระบวนการสืบเสาะหาความรู3ทางวิทยาศาสตร. การแก3ปNญหา  สามารถ

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู3  สามารถตัดสินใจ  นำความรู3ไปใช3ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร. จริยธรรม คุณธรรมและ

ค7านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรูO 

1.  ตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร.ที่สังเกตได3จากการเล7นของเล7น 

2.  สังเกตและอธิบายหลักการทำงานของเครื่องกลอย7างง7าย วงจรไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส.อย7างง7ายที่

ประกอบขึ้นในของเล7น 

3.  ตรวจสอบและแก3ไขข3อบกพร7องของเครื่องกลอย7างง7าย วงจรไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส.อย7างง7ายที่

ประกอบขึ้นในของเล7นที่กำหนด 

4.  ออกแบบและประดิษฐ.ของเล7นโดยใช3เครื่องกลอย7างง7าย และไฟฟIาและอิเล็กทรอนิกส.อย7างง7าย 

   รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียน 



กลุ$มสาระการเรียนรู/  วิทยาศาสตร6และเทคโนโลย ี รหัสวิชา  ว22202  ชื่อวิชา วิทยาศาสตร6เพิ่มเติม   
ชั้นมัธยมศึกษาปHที ่ 2  จำนวน  1.5  หน$วยกิต   เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห' 
ที ่ ชั่วโมงที ่

วัน/
เดือน/ป6 

ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู? 

ชื่อหน@วยการ
เรียนรู? เรื่อง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห@งชาต ิ
ภาระงาน / ชิ้นงาน วัดผล 

น้ำหนัก
คะแนน 

1-2 1-4  1.  ตั้งคำถามเกี่ยวกับ

หลักการทางวิทยาศาสตร>

ที่สังเกตไดAจากการเลCนของ

เลCน 

2.  สังเกตและอธิบาย

หลักการทำงานของ

เครื่องกลอยCางงCาย 

วงจรไฟฟLาและ

อิเล็กทรอนิกส>อยCางงCายที่

ประกอบขึ้นในของเลCน 

3. ตรวจสอบและแกAไข

ขAอบกพรCองของเครื่องกล

อยCางงCาย วงจรไฟฟLาและ

อิเล็กทรอนิกส>อยCางงCายที่

ประกอบขึ้นในของเลCนที่

กำหนด 

 

ไฟฟLา

อิเล็กทรอนิกส>

อยCางงCายและ

การประยุกต>ใชA

งานในของเลCน 

แหลCงกำเนิดไฟฟLา - -ใบงาน 

-แบบฝVกหัด 

 

- 

5 

3-4 5-8  การตCอวงจรอิเล็กทรอนิกส>อยCางงCาย - -ใบงาน 

-แบบฝVกหัด 

- 5 

5-6 9-12  โปรโตบอร>ด - -ใบงาน 

-แบบฝVกหัด 

- 5 

7-8 13-16  ตัวตAานทาน - -ใบงาน 

-แบบฝVกหัด 

- 5 

9-10 17-20  หลอดไฟฟLา  หลอดแอลอีด ี - - - - 

สอบกลางภาคเรียน 20 



11-14 21-28  1,2,3 ไฟฟLา

อิเล็กทรอนิกส>

อยCางงCายและ

การประยุกต>ใชA

งานในของเลCน 

การวัดกระแสไฟฟLาและความตCาง

ศักย>ในวงจรไฟฟLาของหลอดไฟฟLา 

-    

15-16 29-32  วงจรสวิตช>และควบคุมมอเตอร>  -ใบงาน 

-แบบฝVกหัด 

- 20 

17-18 33-36  4. ออกแบบและประดิษฐ>

ของเลCนโดยใชAเครื่องกล

อยCางงCาย และไฟฟLาและ

อิเล็กทรอนิกส>อยCางงCาย 

 

สิ่งประดิษฐ>ของ

เลCนอยCางงCาย 

เครื่องยิงพลังงานยาง - - - - 

19-20 37-40  สนุกกับรถเครนไฟฟLาของเลCน - --ใบงาน 

-แบบฝVกหัด 

- 20 

สอบปลายภาคเรียน 20 



โครงการสอน  รหัสวิชา ว23202  ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร9เพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปBที ่ 3  จำนวน 1.0  หนHวยกิต   เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผูOสอน  นางสาวปรียาภรณ9   นOอยตำแย 
*************************************************************** 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ทดลอง และอภิปราย ความหมายและคุณค9าของโครงงานวิทยาศาสตร? โครงงานประเภททดลอง 

ประเภทสิ่งประดิษฐ? ประเภทสำรวจ และประเภททฤษฎี ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร? การสำรวจและ

เลือกหัวขKอ การระบุปMญหา การสำรวจเอกสารหรือแหล9งขKอมูลที่เกี่ยวขKอง การออกแบบการทดลองและการวาง

แผนการดำเนินการ การเขียนเคKาโครง การทำโครงงาน การเขียนรายงานของโครงงานวิทยาศาสตร? 

โดยใชKกระบวนการทางวิทยาศาสตร? สืบเสาะหาความรูK  สืบคKนขKอมูล บันทึกจัดกลุ9มขKอมูล อภิปราย 

เพื่อใหKเกิดความรูK  ความเขKาใจ สามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ?ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นไดKอย9างถูกตKอง เกิด

ความคิดสรKางสรรค?ต9อเนื่อง ตัดสินใจไดKอย9างรวดเร็วแม9นยำ  นำความรูKไปปรับใชKในชีวิตประจำวันใหKเกดิผลเชิง

บวก  มีจิตวิทยาศาสตร?  จริยธรรม  คุณธรรมและค9านิยม  ที่เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูO 
1. อภิปรายความหมายและคุณค9าของโครงงานวิทยาศาสตร?ไดK 

2. สำรวจ เลือกหัวขKอ ระบุปMญหาที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร?ไดK 

3. ศึกษา สำรวจเอกสาร หรือแหล9งขKอมูลที่เกี่ยงขKองกับโครงงานวิทยาศาสตร?ไดK 

4. ออกแบบการทดลองและการวางแผนการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร?ไดK 

5. เขียนเคKาโครงและทำโครงงานวิทยาศาสตร?ไดK 

6. เขียนรายงาน เสนอผลงานและการจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร?ไดK 

7. ผูKเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร? สืบเสาะหาความรูK สำรวจตรวจสอบ 

สืบคKนขKอมูล อภิปราย บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจขKอมูล มีความรูKความคิด  ความเขKาใจ  นำเสนอสิ่งที่

เรียนรูKไดKอย9างสรKางสรรค?  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค9าของการนำความรูKไปใชKในชีวิตประจำวัน มี

จิตวิทยาศาสตร? มีคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสม      

                         

    รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียน 



กลุ$มสาระการเรียนรู/  วิทยาศาสตร6และเทคโนโลย ี รหัสวิชา  ว21202  ชื่อวิชา วิทยาศาสตร6เพิ่มเติม   

ชั้นมัธยมศึกษาปIที ่ 3  จำนวน  1.0  หน$วยกิต   เวลา  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห' 
ที ่ ชั่วโมงที ่

วัน/
เดือน/ป6 

ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู? ชื่อหน@วยการเรียนรู? เรื่อง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห@งชาต ิ
ภาระงาน / ชิ้นงาน วัดผล 

น้ำหนัก
คะแนน 

1-10 1-20  1,2,3 เรียนรู.โครงงาน เรียนรู.โครงงาน  --ใบงาน 
-แบบฝ7กหัด 

 20 

สอบกลางภาคเรียน 20 
11-20 21-36  3,4,5,6,7 ทำโครงงาน 

 
ฝ7กทำโครงงาน 
 

 --ใบงาน 
-แบบฝ7กหัด 

 20 

19-20 37-40  นำเสนอ  --ใบงาน 
-แบบฝ7กหัด 

 20 

สอบปลายภาคเรียน 20 



โครงการสอน  รหัสวิชา ว32203  ชื่อวิชา  ฟ6สิกส74 

ชั้นมัธยมศึกษาปAที ่5  จำนวน  1.5  หนIวยกิต   เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผูRสอน  นางสาวปรียาภรณ7   นRอยตำแย 

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

คำอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาการเกิดเสียง  การเคลื่อนที่ของเสียง  การสะท8อน การหักเห การแทรกสอด  และการเลี้ยวเบนของ
คลื่นเสียง  การได8ยินเสียง  ความเข8มเสียง  คุณภาพเสียง  มลพิษทางเสียง  คลื่นนิ่งของเสียง  การสั่นพ8องของ
เสียง  การเกิดบีต  ปรากฏการณHดอปเพลอรH  คลื่นกระแทกของเสียง  ธรรมชาติของไฟฟLาสถิต  การเหนี่ยวนำ
ไฟฟLาสถิต  กฎของคูลอมบH  สนามไฟฟLา  ศักยHไฟฟLา  ความตQางศักยH  ความจุและพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ  
การตQอตัวเก็บประจุ  กระแสไฟฟLาในลวดตัวนำ  กฎของโอหHม  สภาพต8านทาน  การตQอตัวต8านทาน  อีเอ็มเอฟ
ของแหลQงกำเนิดไฟฟLากระแสตรง  พลังงานไฟฟLา  กำลังไฟฟLา  การตQอแบตเตอรี่  การวิเคราะหHวงจรไฟฟLา
กระแสตรง  การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปVนพลังงานไฟฟLา  และเทคโนโลยีด8านพลังงาน  โดยใช8กระบวนการ
ทางด8านวิทยาศาสตรH  การสืบเสาะหาความรู8  การสืบค8นข8อมูล  การสังเกต  วิเคราะหH  เปรียบเทียบ  อธิบาย  
อภิปราย  และสรุป  เพื่อให8เกิดความรู8  ความเข8าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรH  รวมทั้งทักษะแหQงศตวรรษที่ 21  ในด8านการใช8เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด8านการคิดและการแก8ปYญหา  
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู8และนำไปใช8ในชีวิตของตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตรH  จริยธรรม  คุณธรรม  และคQานิยมที่
เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรูR 

1.  อธิบายการเกิดเสียง  การเคลื่อนที่ของเสียง  ความสัมพันธHระหวQางคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับ
คลื่นความดัน  ความสัมพันธHระหวQางอัตราเร็วของเสียงในอากาศมี่ขึ้นกับอุณหภูมิในหนQวยองศาเซลเซียส  การ
สะท8อน  การหักเห   การแทรกสอด  การเลี้ยงเบน  ของคลื่นเสียง  รวมทั้งคำนวณปริมาณตQาง ๆ ที่เกี่ยวข8อง 

2.  อธิบายความเข8มเสียง  ระดับเสียง  องคHประกอบของการได8ยิน  คุณภาพเสียง  และมลพิษทางเสียง  
รวมทั้งคำนวณปริมาณตQาง ๆ ที่เกี่ยวข8อง 

3.  ทดลอง  และอธิบายการเกิดการสั่นพ8องของอากาศในทQอปลายเป_ดด8านหนึ่ง  รวมทั้งสังเกตและ
อธิบายการเกิดบีต  คลื่นนิ่ง  ปรากฏการณHดอปเพลอรH  คลื่นกระแทกของเสียง  คำนวณปริมาณตQาง ๆ ที่
เกี่ยวข8องและนำความรู8เรื่องเสียงไปใช8ในชีวิตประจำวัน 

4.  ทดลอง  และอธิบายการทำวัตถุที่เปVนกลางทางไฟฟLาให8มีประจุไฟฟLาโดยการเสียดสีกันและการ
เหนี่ยวนำไฟฟLาสถิต 

5.  อธิบาย และคํานวณแรงไฟฟLาตามกฎของคูลอมบH 
6.  อธิบาย และคํานวณสนามไฟฟLาและแรงไฟฟLาที่กระทํากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟLาที่อยูQในสนามไฟฟLา 

รวมทั้งหาสนามไฟฟLาลัพธHเนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอรH 
7.  อธิบาย และคํานวณพลังงานศักยHไฟฟLา ศักยHไฟฟLา และ ความตQางศักยHระหวQางสองตําแหนQง ใด ๆ 



8.  อธิบายสQวนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธHระหวQางประจุไฟฟLา ความตQางศักยH และ ความจุ
ของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้ง คํานวณปริมาณตQาง ๆ ที่
เกี่ยวข8อง 

9.  นำความรู8เรื่องไฟฟLาสถิตไปอธิบายหลักการทำงานของบางชนิด และปรากฏการณH ในชีวิตประจําวัน 
10.  อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟLาในลวดตัวนำ ความสัมพันธHระหวQาง

กระแสไฟฟLาในลวดตัวนำกับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนQนของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ
และพื้นที่หน8าตัดของลวดและคำนวณปริมาณตQาง ๆ ที่เกี่ยวข8อง 

11.  ทดลอง และอธิบายกฎของโอหHม อธิบายความสัมพันธHระหวQางความต8านทานกับความยาว 
พื้นที่หน8าตัด และสภาพต8านทานของตัวนําโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และคํานวณปริมาณตQาง ๆ ที่เกี่ยวข8อง รวมทั้ง 
อธิบายและคํานวณความต8านทานสมมูลเมื่อนําตัวต8านทานมาตQอกันแบบ อนุกรมและแบบขนาน 

12.  ทดลอง อธิบาย และคํานวณอีเอ็มเอฟของแหลQงกําเนิดไฟฟLากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและ 
คํานวณพลังงานไฟฟLา และกําลังไฟฟLา 

13.  ทดลอง และคํานวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการตQอแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทั้ง 
คํานวณปริมาณตQาง ๆ ที่เกี่ยวข8องในวงจรไฟฟLากระแสตรงซึ่งประกอบด8วยแบตเตอรี่และตัว ต8านทาน 

14.  อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปVนพลังงานไฟฟLา รวมทั้งสืบค8นและอภิปรายเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีที่นํามาแก8ปYญหาหรือตอบสนองความต8องการทางด8านพลังงาน โดยเน8นด8าน ประสิทธิภาพและความ
คุ8มคQาด8านคQาใช8จQาย    

รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียน 



กลุ$มสาระการเรียนรู/  วิทยาศาสตร6และเทคโนโลย ี รหัสวิชา  ว32203  ชื่อวิชา ฟDสิกส64   
ชั้นมัธยมศึกษาปKที ่ 5  จำนวน  1.5  หน$วยกิต   เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห' 
ที ่ ชั่วโมงที ่

วัน/
เดือน/ป6 

ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู? 

ชื่อหน@วยการ
เรียนรู? เรื่อง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห@งชาต ิ
ภาระงาน / ชิ้นงาน วัดผล 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 1-3  1,2,3 เสียง ธรรมชาติของเสียง - -  

- 

 

2 4-6  การได:ยินเสียง -  -  

3 7-9  ปรากฏการณAเกี่ยวกับเสียง -  -  

4 10-12  การประยุกตAใช:ความรู:เรื่องเสียง - -ใบงาน 

-แบบฝOกหัด 

- 20 

5 13-15  4-9 ไฟฟSาสถิต ธรรมชาติของไฟฟSาสถิต - - -  

6 16-18  กฎของคูลอมบA - -   

7 19-21  สนามไฟฟSา - -   

8 22-24  ศักยAไฟฟSาและความตYางศักยA - -   

9 25-27  ตัวเก็บประจ ุ - -   

10 28-30  การนำความรู:เกี่ยวกับไฟฟSาสถิตไป

ใช:ประโยชนA 

- -ใบงาน 

-แบบฝOกหัด 

 20 

สอบกลางภาคเรียน 20 

11-12 31-36  10,11,12,13 ไฟฟSากระแส กระแสไฟฟSา -    



13-14 37-42  ความสัมพันธAระหวYางกระแสไฟฟSา

กับความตYางศักดิ ์

    

15-16 43-48  พลังงานวงจรไฟฟSากระแสตรง - - -  

17-18 49-54  แบตเตอรี่และวงจรไฟฟSากระแสตรง

เบื้องต:น 

- - -  

19-20 55-60  พลังงานไฟฟSาจากพลังงานทดแทน

และเทคโนโลย ี

- -ใบงาน 

-แบบฝOกหัด 

- 20 

สอบปลายภาคเรียน 20 



โครงการสอน  รหัสวิชา ว33205  ชื่อวิชา  ฟ7สิกส8 6 

ชั้นมัธยมศึกษาปBที ่ 6  จำนวน 1.5  หนIวยกิต   เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผูQสอน  นางสาวปรียาภรณ8   นQอยตำแย 

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

คำอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาการเกิดแม-เหล็กไฟฟ3า สเปกตรัมของคลื่นแม-เหล็กไฟฟ3า โพลาไรเซซันของคลื่นแม-เหล็กไฟฟ3า  

การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม-เหล็กไฟฟ3า สมมติฐานของพลังคD ทฤษฎีอะตอมของโบรD ปรากฎการณDโฟโตอิเล็กทริก 
ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค เสถียรภาพของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียรD พลังงานนิวเคลียรD 

และฟQสิกสDอนุภาค โดยใชTกระบวนการทางวิทยาศาสตรD การสืบเสาะหาความรูT การสืบคTนขTอมูล การสังเกต 

วิเคราะหD เปรียบเทยีบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อใหTเกิดความรูT ความเขTาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ 

มีทักษะปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตรD รวมทั้งทักษะแห-งศตวรรษที่ 21 ในดTานการใชTเทคโนโลยีสารสนเทศ ดTานการ

คิดและการแกTป[ญหา ดTานการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูTและนำความรูTไปใชTในชีวิตของตนเอง มีจิต
วิทยาศาสตรD จริยธรรม คุณธรรม และค-านิยมที่เหมาะสม  

ผลการเรียนรูQ 

1. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม=เหล็กไฟฟBา แสงไม=โพลาไรสE แสงโพลาไรสEเชิงเสGน และแผ=นโพ
ลารอยดE รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแม=เหล็กไฟฟBาในช=วงความถี่ต=างๆ ไปประยุกตEใชG และหลักการทำงานของอุปกรณEที่

เกี่ยวขGอง 
2. สืบคGนและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม=เหล็กไฟฟBาในการส=งผ=านสารสนเทศ และเปรียบเทียบ 

การสื่อสารดGวยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
3. อธิบายสมมติฐานของพลังคE ทฤษฎีอะตอมของโบรE และการเกิดเสGนสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน รวมทั้ง

คำนวณปริมาณต=างๆ ที่เกี่ยวขGอง  
4. อธิบายปรากฏการณEโฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลนEของโฟโตอิเล็กตรอนและ

ฟ_งกEชันงานของโลหะ 
5. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยลE  

6. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต=างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
7. อธิบายและคำนวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย และคำนวณจำนวน 

นิวเคลียสกัมมันตรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต 
8. อธิบายแรงนวิเคลียรE เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งคำนวณปริมาณต=างๆ  

ที่เกี่ยวขGอง 
9. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียรE ฟgชชัน และฟgวชัน รวมทั้งคำนวณพลังงานนิวเคลียรE 
10. อธิบายประโยชนEของพลังงานนิวเคลียรEและรังสี รวมทั้งอันตรายและการปBองกันรังสีในดGานต=างๆ 
11. อธิบายการคGนควGาวิจัยดGานฟgสิกสEอนุภาค แบบจำลองมาตรฐาน และการใชGประโยชนE 

จากการคGนควGาวิจัยดGานฟgสิกสEอนุภาคในดGานต=างๆ    
รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียน 



กลุ$มสาระการเรียนรู/  วิทยาศาสตร6และเทคโนโลย ี รหัสวิชา  ว33205  ชื่อวิชา ฟEสิกส6 6  

ชั้นมัธยมศึกษาปLที ่ 6  จำนวน  1.5  หน$วยกิต   เวลา  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห' 
ที ่ ชั่วโมงที ่

วัน/
เดือน/ป6 

ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู? 

ชื่อหน@วยการ
เรียนรู? เรื่อง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห@งชาต ิ
ภาระงาน / ชิ้นงาน วัดผล 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 1-3  1,2 คลื่น
แม.เหล็กไฟฟ5า 

การเกิดคลื่นแม.เหล็กไฟฟ5า - -  
- 

 

2-3 4-9  สเปกตรัมของคลื่นแม.เหล็กไฟฟ5า -  -  

4 10-12  โพลาไรเซชันของคลื่นแม.เหล็กไฟฟ5า -  -  

5-6 13-18  การประยุกตNใชPคลื่นแม.เหล็กไฟฟ5า -  -  

7-8 19-24  การสื่อสารโดยอาศัยคลื่น
แม.เหล็กไฟฟ5า 

- -ใบงาน 
-แบบฝUกหัด 

- 20 

9-10 25-30  3,4,5 ฟVสิกสNอะตอม สมมติฐานของพลังคNและทฤษฎี
อะตอมของโบรN 

    

สอบกลางภาคเรียน 20 
11 31-33  3,4,5 ฟVสิกสNอะตอม ปรากฎการณNโฟโตอิเล็กทริก -    

12 34-36  ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค - -ใบงาน 
-แบบฝUกหัด 

- 20 

13-14 37-42  6,7,8,9,10,11 ฟVสิกสNนิวเคลียรN
และฟVสิกสN
อนุภาค 

เสถียรภาพของนิวเคลียส     

15-16 43-47  กัมมันตภาพรังส ี     



17-18 48-53  ปฏิกิริยานิวเคลียรNและพลังงาน
นิวเคลียรN 

    

19 54-56  ประโยชนNและการป5องกันอันตราย
จากรังส ี

    

20 57-60  ฟVสิกสNอนุภาค  -ใบงาน 
-แบบฝUกหัด 

 20 

สอบปลายภาคเรียน 20 



 


