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วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 1   ว 21101 

คาํอธบิายรายวิชา 

 ศึกษา ทดลอง  สาํรวจ  สงัเกต  วิเคราะห์  สงัเคราะห์  และอธบิายเกี่ยวกบัลักษณะของเซลล์  รปูร่าง

ลักษณะของเซลล์ ส่วนประกอบที่สาํคัญของเซลล์  การแพร่และการออสโมซีส  ปัจจัยการสงัเคราะห์แสงของ

พืช กระบวนการสงัเคราะห์แสง การลาํเลียงนํา้และอาหาร โครงสร้างของดอก  กระบวนการสบืพันธุแ์บบต่าง 

ๆ การตอบสนองของพืช ผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพ่ิมผลผลิต  การจาํแนกสาร   

การเปล่ียนสถานะของสาร  สารที่มีคุณสมบัติเป็นกรด  เบส  วิธกีารเตรียมสารละลาย การเปล่ียนแปลงสมบตั ิ 

มวล และพลังงานของสาร และปัจจัยที่มีผลต่อสถานะของสาร  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  โดยใช้กระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์  

การสบืเสาะหาความรู้    การสาํรวจตรวจสอบ  การสบืค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกดิความรู้ ความคดิ  

ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  ความคดิ  มีความสามารถในการตัดสนิใจ  นาํความรู้ ไปใช้ใน

ชีวิตประจาํวัน  มีจติวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและตระหนักถงึคุณค่าของความรู้ วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวัน  โดยใช้ทฤษฎคีวามรู้  (Theory of knowledge) ในเชิงบูรณาการ 

 

 

ตวัช้ีวดั 

ว1.1  ม1/1, ม1/2, ม1/3, ม1/4, ม1/5, ม1/6, ม1/7, ม1/8, ม1/9, ม1/10, ม1/11, ม1/12   

        ม1/13 

ว3.1  ม1/1,  ม1/2,  ม1/3,  ม1/4,  ม1/5 

ว3.2   ม1/1,  ม1/2,  ม1/3 

ว8.1   ม1/1, ม1/2,  ม1/3,  ม1/4,  ม1/5,  ม1/6,  ม1/7 ,  ม1/8, ,  ม1/9  

รวม  30  ตวัช้ีวัด 

มาตรฐานสากล: ทฤษฎคีวามรู้  (Theory of knowledge) 

 

 

 

 

 

 
ภาคเรียนที่  1 



โครงสร้างรายวิชา ว21101  วิทยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  เวลา  60  ช่ัวโมง   คะแนนเกบ็  100  คะแนน 

 

ลาํดับ

ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานสากล เวลา (ช่ัวโมง) นํา้หนักคะแนน

(100) 

1 เซลล ์  โครงสรา้งและหนา้ที่ของ

เซลล ์

• ลักษณะและรูปร่างของเซลล์

สิ่งมีชีวิต 

• ส่วนประกอบและหน้าที่ของ 

เซลล์พืชและเซลล์สตัว์ 

• กระบวนการแพร่ และออสโมซิส 

ว1.1  ม1/1  ม1/2   

ม1/3 

ว8.1  ม1/1  ม1/2   

ม1/3  ม1/4  ม1/5   

ม1/6  ม1/7  ม1/8   

ม1/9 

 

Theory of  

Knowledge 

 

 

8 20 

2 กระบวนการในการดํารงชีวิตของพชื  

• กระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง 

• โครงสร้าง และการทาํงานของ

ระบบลาํเลียงและระบบสบืพันธุ์

ในพืช 

• การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 

การขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ ์ และ

เพ่ิมผลผลิตของพืชโดยใช้

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ว1.1  ม1/4  ม1/5   

ม1/6  ม1/7  ม1/8   

ม1/9   ม1/10  ม

1/11 

ม1/12  ม1/13 

ว8.1  ม1/1  ม1/2   

ม1/3  ม1/4  ม1/5   

ม1/6  ม1/7  ม1/8   

ม1/9 

Theory of  

Knowledge 

12 20 

4 สมบัตขิองสารและการจาํแนก 

• การจาํแนกสาร 

• สารเน้ือเดียวและสารเน้ือผสม 

• สารแขวนลอย   คอลลอยด ์  

สารละลาย 

• สมบัติของสารละลายกรด-เบส 

• การแยกสาร 

ว3.1  ม1/1  ม1/2   

ม1/3  ม1/4 ม1/5   

ม1/6  ม1/7 

 

Theory of  

Knowledge 

15 20 

5 รายงานการสาํรวจ  และ/หรือช้ินงาน

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  

ม.1/.... 

ว8.1  ม1/1  ม1/2  

ม1/3  ม1/4  ม1/5  

ม1/6  ม1/7  ม1/8  

ม1/9 

CAS 

 

10 10 

6 สรุปทบทวนภาพรวม  (สอบปลายภาค) 5 30 

รวมทั้งสิ้น 100 

หมายเหตุ  อตัราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกบัการสอบ  70:30 



วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 2  ว 21102 

คาํอธบิายรายวิชา 

 

  ศึกษา ทดลอง  สาํรวจ  สงัเกต  วิเคราะห์  สงัเคราะห์  และอธบิายเกี่ยวกบัปริมาณสเกลาร์ 

ปริมาณเวกเตอร์  ระยะทาง  การกระจัด อตัราเรว็และความเรว็  อณุหภมิูและการวัดอณุหภมิู การถ่ายโอน

และการนาํความร้อน การดูดกลืน การคายความร้อนและการแผ่รังส ี การสมดุลความร้อนและผลของความ

ร้อนต่อการขยายตวัของสาร องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ ความสมัพันธร์ะหว่างอณุหภมิู ความช้ืน

และความกดอากาศ  ปรากฏการธรรมชาต ิการแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ ์ ผลของลมฟ้าอากาศ

ที่มีผลต่อการดาํรงชีวิตปัจยัทางธรรมชาตแิละการกระทาํของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอณุหภมิูของโลก 

รโูหว่โอโซน และฝนกรด  ผลของภาวะโลกร้อน  รโูหว่โอโซนและฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม    

การใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างย่ังยืน ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

โดยใช้กระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์  การสบืเสาะหาความรู้    การสาํรวจตรวจสอบ  การสบืค้นข้อมูลและ

การอภิปราย  เพ่ือให้เกดิความรู้   ความคดิ  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  ความคดิ  มี

ความสามารถในการตัดสนิใจ  นาํความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจาํวัน  มีจติวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและ

ตระหนักถงึคุณค่าของความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวัน โดยใช้ทฤษฎคีวามรู้  (Theory of 

knowledge) ในเชิงบูรณาการ 

 

ตวัช้ีวัด 

ว4.1   ม1/1,  ม1/2 

ว5.1   ม1/1,  ม1/2,  ม1/3,  ม1/4 

ว6.1   ม1/1,  ม1/2,  ม1/3,  ม1/4,  ม1/5,  ม1/6,  ม1/7 

ว8 .1  ม1/1,  ม1/2,  ม1/3,  ม1/4,  ม1/5,  ม1/6,  ม1/7, ม1/8, ม1/9 

 

รวม  22  ตวัช้ีวดั 

 

 



 

ภาคเรียนที่  2 

โครงสร้างรายวิชา ว21102  วิทยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  เวลา  60  ช่ัวโมง     คะแนนเกบ็  100  คะแนน 

 

ลาํดับที่ ช่ือหน่วย

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวัด มาตรฐานสากล เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนักคะแนน

(100) 

1 แรง  การ

เคล่ือนที่   

ว4.1  ม1/1  ม1/2   

ว8.1  ม1/1  ม1/2  ม1/3  ม

1/4  ม1/5  ม1/6  ม1/7  ม

1/8  ม1/9 

Theory of  

Knowledge 

10 10 

2 พลังงาน

ความร้อน 

ว5.1  ม1/1  ม1/2  ม1/3  ม

1/4   

ว8.1  ม1/1  ม1/2  ม1/3  ม

1/4  ม1/5  ม1/6  ม1/7  ม

1/8  ม1/9 

Theory of  

Knowledge 

15 20 

3 บรรยากาศ 

(ตอนที่  1) 

ว6.1  ม1/1  ม1/2   

ว8.1  ม1/1  ม1/2  ม1/3  ม

1/4  ม1/5  ม1/6  ม1/7  ม

1/8  ม1/9 

Theory of  

Knowledge 

15 20 

3 บรรยากาศ 

(ตอนที่2) 

ว6.1  ม1/3  ม1/4  ม1/5  ม

1/6  ม1/7 

ว8.1  ม1/1  ม1/2  ม1/3  ม

1/4  ม1/5  ม1/6  ม1/7  ม

1/8  ม1/9 

Theory of  

Knowledge 

15 20 

4 สรปุทบทวนภาพรวม  (สอบปลายภาค) 5 30 

รวมทั้งสิ้น 100 

หมายเหตุ  อตัราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกบัการสอบ  70:30 

 

 

 



 

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3  ว 22101 

คาํอธบิายรายวิชา 

   

ศึกษาวิเคราะห์ อธบิายโครงสร้างและการทาํงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด  

ระบบหายใจ  ระบบขบัถ่าย ระบบสบืพันธุ ์ของมนุษย์และสตัว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ อธบิายความ 

สมัพันธข์องระบบต่างๆ ของมนุษย์และนาํความรู้ ไปใช้ประโยชน์ สงัเกตและอธบิายพฤติกรรม 

ของมนุษย์และสตัว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน  อธบิายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี    

ชีวภาพในการขยายพันธุ ์ปรับปรงุพันธุ ์และเพ่ิมผลผลิตของสตัว์และนาํความรู้ ไปใช้ประโยชน์ ทดลอง 

วิเคราะห์ และอธบิายสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสดัส่วนที่เหมาะสมกบัเพศและวัย  อภิปราย

ผลของสารเสพตดิต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกนัตนเองจากสารเสพตดิ สาํรวจ 

และอธบิายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ สบืค้นข้อมูลและเปรียบเทยีบสมบตัขิองธาตโุลหะ 

ธาตอุโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกมัมันตรังสแีละนาํความรู้ ไปใช้ประโยชน์  ทดลองและอธบิาย 

การหลักการแยกสารด้วยวิธกีารกรอง  การตกผลึก  การสกดั  การกล่ัน  และโครมาโทกราฟี และนาํความรู้ ไป

ใช้ประโยชน์  ทดลองและอธบิายการเปล่ียนแปลงสมบตั ิมวล และพลังงานเม่ือสารเกดิปฏกิริิยาเคมี รวมทั้ง

อธบิายปัจจัยที่มีผลต่อการเกดิ ปฏกิริิยาเคมี ทดลอง อธบิายและเขยีนสมการเคมีของปฏกิริิยาของสารต่าง ๆ  

และนาํความรู้ ไปใช้ประโยชน์  สบืค้นข้อมูลและอภปิรายผลของสารเคมี ปฏกิริิยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม สบืค้นข้อมูลและอธบิายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธป้ีองกนัและแก้ไขอนัตรายที่

เกดิขึ้นจากการใช้สารเคมี โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสบืเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และจิต

วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกดิความรู้  ความคดิ  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ

ตัดสนิใจ นาํความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจาํวัน จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมโดยใช้ทฤษฎคีวามรู้  

(Theory of knowledge) ในเชิงบูรณาการ 

 

 

ตวัช้ีวัด 

ว1.1  ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4, ม2/5, ม2/6 

ว3.1  ม2/1, ม2/2, ม2/3 

ว3.2  ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4 

ว8.1  ม1/1,  ม1/2,  ม1/3,  ม1/4,  ม1/5,  ม1/6,  ม1/7, ม1/8, ม1/9 

รวม  22 ตวัช้ีวัด 

มาตรฐานสากล: ทฤษฎคีวามรู้  (Theory of knowledge) 

 



ภาคเรียนที่  1 

โครงสร้างรายวิชา ว22101  วิทยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2   เวลา  60  ช่ัวโมง     คะแนนเกบ็  100  คะแนน 

 

ลาํดับที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัช้ีวัด 

มาตรฐานสากล เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน(100) 

1 ระบบร่างกายของ

มนุษย์ 
ว1.1 ม.2/1   ว1.1 ม.2/2   

ว1.1 ม.2/5  ว1.1 ม.2/6 

Theory of  

Knowledge 

10 20 

2 พฤติกรรมของ

มนุษย์และสตัว์  
ว1.1 ม.2/3  ว1.1 ม.2/4 Theory of  

Knowledge 

15 10 

3 สมบัติของธาตุและ

สารประกอบ 

ว3.1 ม.2/1  ว3.1 ม.2/2 

ว3.1 ม.2/3 

Theory of  

Knowledge 

15 20 

4 ปฏกิริิยาเคมี ว3.2 ม.2/1  ว3.2 ม.2/2 

ว3.2 ม.2/3  ว3.2/4 

Theory of  

Knowledge 

 10 

5 รายงานการสาํรวจ  

และ/หรือช้ินงาน

การเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน  ม.2/.... 

ว8.1  ม1/1,  ม1/2,  ม

1/3,  ม1/4,  ม1/5,  ม

1/6,  ม1/7, ม1/8, ม

1/9 

Theory of  

Knowledge 

15 10 

6 สรปุทบทวนภาพรวม  (สอบปลายภาค) 5 30 

รวม 100 

หมายเหตุ  อตัราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกบัการสอบ  70:30 

 

 

 

 

 



วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4  ว22102 

คาํอธบิายรายวิชา 

  

  ศึกษาวิเคราะห์ ทดลองและอธบิายการหาแรงลัพธข์องแรงหลายแรง ในระนาบเดียวกนัที่กระทาํ 

ต่อวัตถุ อธบิายแรงลัพธท์ี่กระทาํต่อวัตถุที่หยุดน่ิงหรือวัตถุเคล่ือนที่ด้วยความเรว็คงตวั  ทดลองและอธบิาย

การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนาํความรู้ ไปใช้ประโยชน์  อธบิายผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์

และสิ่งมีชีวิต  อื่น ๆ  ทดลองและอธบิายการดูดกลืนแสงส ี การมองเหน็สขีองวัตถุ และนาํความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ สาํรวจ ทดลองและอธบิายลักษณะของช้ันหน้าตดัดนิ สมบัติของดิน และกระบวนการเกดิดิน

สาํรวจ วิเคราะห์และอธบิายการใช้ประโยชน์และการปรับปรงุคุณภาพของดิน ทดลองเลียนแบบ   

เพ่ืออธบิายกระบวนการเกดิ  และลักษณะองค์ประกอบของหิน ทดสอบ และสงัเกตองค์ประกอบและสมบัติ

ของหิน เพ่ือจาํแนกประเภทของหิน และนาํความรู้ ไปใช้ประโยชน์  ตรวจสอบและอธบิาย ลักษณะ 

ทางกายภาพของแร่ และการนาํไปใช้ประโยชน์ สบืค้นและอธบิายกระบวนการเกดิ  ลักษณะและสมบัติของ

ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินนํา้มัน และการนาํไปใช้ประโยชน์  สาํรวจและอธบิายลักษณะแหล่งนํา้ธรรมชาต ิ  การ

ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งนํา้ในท้องถิ่น  ทดลอง และอธบิาย การเกดิแหล่งนํา้บนดิน แหล่งนํา้ใต้ดนิ 

ทดลองเลียนแบบและอธบิายกระบวนการผุพังอยู่กบัที ่ การกร่อน การพัดพา การทบัถม การตกผลึกและผล

ของ กระบวนการดังกล่าว  สบืค้น สร้างแบบจาํลอง และ อธบิายโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ตั้ง

คาํถาม ที่กาํหนดประเดน็หรือตัวแปรที่สาํคัญในการสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเร่ืองที่สนใจได้อย่าง 

ครอบคลุ่ม และเช่ือถอืได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสบืเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และจิต

วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกดิความรู้  ความคดิ  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถ 

ในการตัดสนิใจ นาํความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจาํวัน จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยใช้ทฤษฎี

ความรู้  (Theory of knowledge) ในเชิงบูรณาการ 

 

ตวัช้ีวัด 

ว4.1   ม2/1, ม2/2 

ว5.1   ม2/1, ม2/2,  ม2/3 

ว6.1   ม.2/1, ม2/2,  ม2/3,  ม2/4,  ม2/5,  

ม2/6,  ม2/7,  ม2/8,  ม2/9,  ม2/10 

ว8 .1  ม2/1, ม2/2,  ม2/3,  ม2/4,  ม2/5,  

ม2/6,  ม2/7 

รวม 22 ตวัช้ีวัด 

มาตรฐานสากล: ทฤษฎคีวามรู้  (Theory of 

knowledge) 



ภาคเรียนที่  2 

โครงสร้างรายวิชา ว22102  วิทยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2   เวลา  60  ช่ัวโมง     คะแนนเกบ็  100  คะแนน 

 

ลาํดับที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัช้ีวัด 

มาตรฐานสากล เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนักคะแนน

(100) 

1 แรงลัพท ์ ว4.1 ม.2/1   ว4.1 

ม.2/2   

 

Theory of  

Knowledge 

6 5 

2 แสงและการเกดิภาพ  ว5.1 ม.2/1   ว5.1 

ม.2/2  ว5.1 ม.2/3   

Theory of  

Knowledge 

15 10 

3 ดิน หิน แร่ ว6.1 ม.2/1   ว6.1 

ม.2/2  ว6.1 ม.2/3  

ว6.1 ม.2/4 

ว6.1 ม.2/5    

Theory of  

Knowledge 

9 15 

4 ปิโตรเลียม ถ่านหิน 

นํา้มัน 

ว6.1 ม.2/6    Theory of  

Knowledge 

6 10 

5 แหล่งนํา้ ว6.1 ม.2/7 ,  ว6.1 

ม.2/8   

Theory of  

Knowledge 

6 10 

6 โลกของเรา ว6.1 ม.2/9 ,  ว6.1 

ม.2/10  

Theory of  

Knowledge 

9 10 

5 รายงานการสาํรวจ  

และ/หรือช้ินงาน

การเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน  ม.3/.... 

ว8.1  ม1/1,  ม1/2,  

ม1/3,  ม1/4,  ม

1/5,  ม1/6,  ม1/7, 

ม1/8, ม1/9 

Theory of  

Knowledge 

6 10 

6 สรปุทบทวนภาพรวม  (สอบปลายภาค) 3 30 

หมายเหตุ  อตัราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกบัการสอบ  70:30 



วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5  ว23101 

คาํอธบิายรายวิชา 

 

  ศึกษา ทดลอง  สาํรวจ  สงัเกต  วิเคราะห์  สงัเคราะห์  และอธบิายเกี่ยวกบัลักษณะของ

โครโมโซม  สารพันธุกรรม  กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โรคทางพันธุกรรม   

การแปรผนัทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การเกดิความหลากหลายทางชีวภาพและ

ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ   

การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตและสายใยอาหาร  วัฏจักรนํา้  วัฎจักรคาร์บอน  การรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  โดยใช้กระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์  การสบืเสาะหาความรู้    การสาํรวจ

ตรวจสอบ  การสบืค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพ่ือให้เกดิความรู้   ความคดิ  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่ง

ที่เรียนรู้  ความคดิ  มีความสามารถในการตัดสนิใจ  นาํความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจาํวัน  มีจติวิทยาศาสตร์  

จริยธรรม  คุณธรรมและตระหนักถงึคุณค่าของความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวัน โดยใช้ ใน

ทฤษฎคีวามรู้  (Theory of knowledge) เชิงบูรณาการ 

 

 

ตวัช้ีวัด 

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

ว2.1  ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4 

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

ว8.1  ม3/1  ม3/2  ม3/3  ม3/4  ม3/5  ม3/6  ม3/7  ม3/8   ม3/9 

ทฤษฎคีวามรู้  (Theory of knowledge) เชิงบูรณาการ 

รวม 27 ตวัช้ีวัด 

 



ภาคเรียนที่  1 

โครงสร้างรายวิชา ว23101  วิทยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3   เวลา  60  ช่ัวโมง     คะแนนเกบ็  100  คะแนน 

 

ลาํดับที่ ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวัด มาตรฐานสากล เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนักคะแนน

(100) 

1  พันธุกรรม ว 1.2 ม.3/1 ว 1.2 ม.3/2  

ว 1.2 ม.3/3 ว 1.2 ม.3/4  

ว 1.2 ม.3/5  

Theory of  

Knowledge 

10 20 

2 ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

ว 1.2 ม.3/1 ว 1.2 ม.3/2  

ว 1.2 ม.3/3 ว 1.2 ม.3/4  

ว 1.2 ม.3/5  

Theory of  

Knowledge 

15 15 

3 ระบบนิเวศ ว 2.1 ม.3/1 ว 2.1 ม.3/2 ว 

2.1 ม.3/3 ว 2.1 ม.3/4 

ว 2.2 ม.3/1 ว 2.2 ม.3/2 ว 

2.2 ม.3/3 ว 2.2 ม.3/4  

ว 2.2 ม.3/5 ว 2.2 ม.3/6 

Theory of  

Knowledge 

15 20 

4 รายงานการ

สาํรวจ  และ/

หรือช้ินงานการ

เรียนวิชา

วิทยาศาสตร์

ของนักเรียน  

ม.3/.... 

ว8.1  ม1/1,  ม1/2,  ม1/3,  

ม1/4,  ม1/5,  ม1/6,  ม

1/7, ม1/8, ม1/9 

CAS 15 5 

5 สรปุทบทวนภาพรวม  (สอบปลายภาค) 5 30 

รวม 100 

หมายเหตุ  อตัราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกบัการสอบ  70:30 

 

 



วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 6   ว23102 

คาํอธบิายรายวิชา 
 

 ศึกษา  ทดลอง  สงัเกต  สบืค้น  อภปิรายและอธบิายเกี่ยวกบัความเร่ง  แรงกริิยาและแรงปฏกิริิยา

ระหว่างวัตถุ  แรงพยุงของของเหลวที่กระทาํต่อวัตถุ  แรงเสยีดทาน โมเมนตข์องแรง การเคล่ือนที่ของวัตถุ 

แนวตรงและแนวโค้ง   พลังงานจลน์  พลังงานศกัย์และกฎการอนุรักษ์พลังงาน  พลังงานไฟฟ้า ความต่างศกัย์   

กระแสไฟฟ้า  ความต้านทาน  การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน  วงจรอเิลก็ทรอนิกสเ์บื้องต้น   ความสมัพันธร์ะหว่าง

ดวงอาทติย์  โลก  ดวงจนัทร์  ดาวเคราะห์อื่น ๆ องค์ประกอบของเอกภพ   กาแลก็ซี  ระบบสริุยะ  เทคโนโลยี

อวกาศ  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสบืเสาะหาความรู้  การสาํรวจตรวจสอบ การสบืค้นข้อมูล

และการอภิปราย  เพ่ือให้เกดิความรู้   ความคดิ  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  ความคดิ  มีวาม

สามารถในการตัดสนิใจ  นาํความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจาํวัน  มีจติวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและ

ตระหนัก ถงึคุณค่าของความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวัน  โดยใช้ทฤษฎคีวามรู้  (Theory of 

knowledge) เชิงบูรณาการ 

 

ตวัช้ีวัด 

ว4.1  ม3/1, ม3/2, ม3/3 

ว4.2  ม3/1, ม3/2, ม3/3 

ว5.1  ม3/1, ม3/2, ม3/3, ม3/4, ม3/5 

ว7.1  ม3/1  ม3/2  ม3/3   

ว7.2  ม3/1 

ว8.1  ม3/1  ม3/2  ม3/3  ม3/4  ม3/5  ม3/6  ม3/7  ม3/8   ม3/9 

ทฤษฎคีวามรู้  (Theory of knowledge) 

รวม 24  ตวัช้ีวัด 

 

 
 

 

 

 

 

 



ภาคเรียนที ่2 

โครงสรา้งรายวิชา  วิทยาศาสตร ์ม. 3 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3                    เวลา  60  ช่ัวโมง            คะแนนเกบ็  100  คะแนน 

 

ลาํดับ

ที่ 

 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวัด 

มาตรฐานสากล 

 

 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

(100) 

1 แรงและโมเมนต ์ ว4.1 ม.3/1  ว4.1 ม.3/2  ว

4.1 ม.3/3 
Theory of  
Knowledge 

6 10 

2 การเคล่ือนที่ ว4.2 ม.3/1  ว4.2 ม.3/2  ว

4.2 ม.3/3 
Theory of  
Knowledge 

6 10 

3 พลังงานไฟฟ้า ว5.1 ม.3/1   ว5.1 ม.3/2   Theory of  
Knowledge 

9 10 

4 วงจรไฟฟ้า ว5.1 ม.3/4   Theory of  
Knowledge 

9 5 

5 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ว5.1 ม.3/3  3 Theory of  
Knowledge 

9 5 

6  อเิลก็ทรอนิกส ์ ว5.1 ม.3/5    Theory of  
Knowledge 

6 10 

7 เทคโนโลยีอวกาศ ว7.1 ม.3/1   ว7.1 ม.3/2  ว

7.1 ม.3/3   

ว7.2 ม.3/1 

Theory of  
Knowledge 

12 10 

8 รายงานการสาํรวจ  

และ/หรือช้ินงานการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียน   

ว8.1 ม.3/1   ว8.1 ม.3/2    ว

8.1 ม.3/3    

ว8.1 ม.3/4   ว8.1 ม.3/5    ว

8.1 ม.3/6 

ว8.1 ม.3/7   ว8.1 ม.3/8    

 

Theory of  
Knowledge 

3 10 

9                                   สรปุทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค) 3 30 

รวมทั้งส้ินตลอดปี 60 100 

 

หมายเหตุ   อตัราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกบัการสอบ  70 : 30 

 

 

 

 



 

วิทยาศาสตร์เพ่ิมเตมิ 1  

รายวิชา  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  

ศึกษาวิเคราะห์ ตั้งคาํถามที่กาํหนดประเดน็หรือตัวแปรที่สาํคัญในการสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษา

ค้นคว้าเร่ือง ที่สนใจ ได้อย่างครอบคลุ่ม และเช่ือถอืได้ สร้างสมมตฐิานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผน 

การสาํรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธเีลือกเทคนิควิธกีารสาํรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผล

เที่ยงตรงและปลอดภยั โดยใช้วัสดุและเคร่ืองมือที่เหมาะสม รวบรวมข้อมูลจดักระทาํข้อมูลเชิงปริมาณและ

คุณภาพ.วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจกัษ์พยานกบัข้อสรปุ ทั้งที่สนับสนุนหรือขดัแย้งกบั

สมมตฐิานและความผดิปกตขิองข้อมูลจากการสาํรวจตรวจสอบสร้างแบบจาํลอง หรือรปูแบบ  ที่อธบิายผล 

หรือแสดงผลของการสาํรวจตรวจสอบ  สร้างคาํถามที่นาํไปสู่การสาํรวจตรวจสอบ  ในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง  

และนาํความรู้ที่ได้ไปใช้  ในสถานการณใ์หม่หรืออธบิายเกี่ยวกบัแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงาน 

หรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ   บันทกึและอธบิายผลการสงัเกตการสาํรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพ่ิมเตมิจากแหล่ง

ความรู้ ต่าง ๆ     ให้ได้ข้อมูลที่เช่ือถอืได้ และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ที่ค้นพบ  เม่ือมีข้อมูลและ

ประจกัษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดมิ  จดัแสดงผลงาน เขยีนรายงาน และ/หรืออธบิายเกี่ยวกบั

แนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ และมีจติวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกดิความรู้   

ความคดิ  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสนิใจ นาํความรู้ ไปใช้ใน

ชีวิตประจาํวัน จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

 



 

ภาคเรียนที ่1 

       โครงสรา้งรายวิชา ว20201 วิทยาศาสตรเ์พิม่เติม 1            ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 เวลา 40 ชัว่โมง    คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ลาํดบั ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการ

เรียนรู ้

มาตรฐานสากล เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกั

คะแนน 

1 จติวิทยาศาสตร์ 1 CAS 8 10 

2 ความหมายและความสาํคญัของ

ทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

2 CAS 2 5 

3 ทกัษะการสงัเกตและการวัด 3 CAS 4 5 

4 ทกัษะการจาํแนกและจัดกระทาํ

ข้อมูล 

3 CAS 4 5 

5 ทกัษะการพยากรณ ์ 3 CAS 2 5 

6 สอบกลางภาค 1,2,3 CAS  20 

7 ทกัษะการกาํหนดปัญหาและ

ตั้งสมมตฐิาน 

4 CAS 4 5 

8 ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตัว

แปร 

4 CAS 4 5 

9 การวางแผนการทดลองและการ

ดาํเนินการ 

5 CAS 6 5 

10 การลงข้อสรปุ 4,6 CAS 4 5 

11 สรปุเน้ือหาภายในภาคเรียน  CAS 2  

12 สอบปลายภาค 4,5,6,7 CAS  30 

รวม   40 100 

 

 

 



 

 

ผลการเรียนรู้ 

รายวิชา ว 20201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเตมิ 1 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 

1. มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาวิทยาศาสตร์ 

2. มีความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการทางวิทยาศาสตร์และอธิบายทกัษะกระบวนการ 

3. มีทกัษะการสงัเกต การวดั การจดัจําแนกประเภท การหาความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ี การจดักระทําและส่ือ

ความหมายข้อมลูเบือ้งต้น รวมทัง้การลงความเห็นจากข้อมลู 

4. ทํากิจกรรมท่ีนําไปสูค่วามเข้าใจเก่ียวกบั การตัง้สมมตฐิาน ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคมุ 

การทดลอง และสามารถการตีความหมายข้อมลูจากผลการทดลอง 

5. มีความเข้าใจเก่ียวกบันิยามเชิงปฏิบตักิาร 

6. ออกแบบการทดลองและมีทกัษะการทดลอง 

7. ทําแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาศาสตร์เพ่ิมเตมิ 2  

รายวิชา  ปฏบัิตกิารทางวิทยาศาสตร์ 

 การทาํปฏบิตักิาร การแพร่ ออสโมซสี  การเกบ็ตวัอย่างพืช สตัว์  การตรวจสอบเซลล์ด้วย

กล้องจุลทรรศน์  การไตเตรตหาปริมาณวิตามนิซใีนนํา้ผลไม้ ปฏบิตักิารทางฟิสกิส ์การพับเคร่ือง

ร่อน  การผ่าตดัสตัว์ทดลองเพ่ือศกึษาระบบอวัยวะ  การตรวจสอบสารอาหาร   การวัดค่าต่างๆ

ด้วยเทคนิคทางเคมี  และปฏบิตัิการทางฟิสกิส ์ และปฏบิตัิการทางชีววิทยาอื่นๆ โดยใช้ทกัษะการ

สงัเกต การลงมอืทาํ และฝึกการจดบนัทกึผลการทดลองอย่างเป็นระเบยีบ  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ภาคเรียนที่ 2 

โครงสร้างรายวิชา ว20202 วิทยาศาสตร์เพ่ิมเตมิ 2                   ปฏบิตักิารทางวิทยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ช่ัวโมง    คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

 

ลาํดับ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานสากล เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนักคะแนน 

1 ข้อควรปฏบิัติในการทดลอง

วิทยาศาสตร์ 

1,2 TOK 2 5 

2 อปุกรณท์ั่วไปในห้องปฏบิัติในการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

1 TOK 6 5 

3 การใช้อปุกรณใ์นการวัด 1 TOK 4 5 

4 เทคนิคพ้ืนฐานในห้องปฏบิัติในการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

1,2 CAS 8 10 

5 สอบกลางภาค 1,2 CAS  20 

6 การใช้กล้องจุลทรรศน์ 3 CAS 4 5 

7 การจดบนัทกึและเขยีนรายงาน

ปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ 

5,6 CAS 4 5 

8 ตวัอย่างการทดลองเชิงเคมี 4,5,6 CAS 4 5 

9 ตวัอย่างการทดลองเชิงชีววิทยา 4,5,6 CAS 4 5 

10 ตวัอย่างการทดลองเชิงฟิสกิส ์ 4,5,6 CAS 4 5 

11 สอบปลายภาค 3,4,5,6,7   30 

 รวม   40 100 

 

 

 

 

 

 

 
 



ผลการเรียนรู้ 

รายวิชา ว20202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเตมิ 2  ปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร์ 

 

1. มีความเข้าใจ  และทกัษะในการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 

2. มีความรู้ความเข้าใจ และทกัษะในการใช้ห้องปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 

3. มีทกัษะในการใช้ ดแูลรักษา กล้องจลุทรรศน์ และคํานวณหากําลงัขยายของกล้องจลุทรรศน์ 

4. ทําการทดลองวิทยาสาสตร์อยา่งง่ายในเชิง เคมี  ชีววิทยา ฟิสกิส์ 

5. ทํางานเป็นกลุม่ มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแสดงความคดิเห็น 

6. จดบนัทกึผลการทดลอง และเขียนรายงานการปฏิบตักิารทดลองได้ถกูต้อง โดยยดึระบบเลขนยัสําคญั 

7. ทําปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร์อยา่งอิสระเพ่ือวิเคราะห์เชิงปริมาณและคณุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาศาสตร์เพ่ิมเตมิ 3  

รายวิชา  โครงงานวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  
 

 การเรียนการสอนรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์กบัคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยโครงงานประเภทต่างๆ

และกจิกรรมที่ให้นักเรียนทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ตั้งแต่เร่ิมจนทาํโครงงานสาํเรจ็  

การทาํโครงงานเน้นให้นักเรียนฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจที่จะทาํโครงงาน คิดออกแบบการทดลองได้   

และตัดสนิใจเลือกวิธกีารที่เหมาะสม  มีการวางแผนการดาํเนินงานเพ่ือลงมือปฏบิตัทิดลองได้อย่างเป็น

ขั้นตอนและมีระบบ บันทกึผล วิเคราะห์ผล สรปุผล และเขยีนรายงาน ตลอดจนนาํเสนอผลงานและแสดงผล

งานของโครงงานวิทยาศาสตร์  การทาํกจิกรรมจะช่วยพัฒนานักเรียนให้สามารถคดิเป็น ทาํเป็น และแก้ปัญหา  

ผลการศึกษาค้นคว้าในระดบัของนักเรียนจะขยายไปถงึขั้นนาํไปใช้แก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในท้องถิ่นส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและชุมชนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคเรียนที ่1 

โครงสรา้งรายวิชา ว20203 วิทยาศาสตรเ์พิม่เติม 3 โครงงานวิทยาศาสตรพ์ื้ นฐาน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 เวลา 40 ชัว่โมง    คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ลาํดับ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานสากล เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

1 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 TOK 2 10 

2 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 TOK 2 5 

3 สมัมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง 1,2 TOK 6 5 

4 การเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ 2,3,4 CAS 2 5 

5 โครงงานประเภทสาํรวจอย่างง่าย 3,4,5 CAS 6 5 

6 สอบกลางภาค 1,2,3,4,5   20 

7 โครงงานประเภททดลองอย่างง่าย 3,4,5 CAS 6 5 

8 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์อย่างง่าย 3,4,5 CAS 6 5 

9 การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 6 CAS 2 5 

10 การนาํเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 7 CAS 6 5 

11 สรุปเน้ือหาภายในภาคเรียน 3,4,5,6,7  2  

12 สอบปลายภาค    30 

รวม 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู้ 

รายวิชา ว20203 วิทยาศาสตร์เพิ่มเตมิ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 

 

1. มีความรู้ความเข้าใจ และบอกความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทัง้จําแนกชนิดโครงงาน

ประเภทตา่งๆ 

2. ระบขุัน้ตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3. ระบปัุญหา ตัง้สมมตฐิาน กําหนดตวัแปรต้น ตวัแปรตาม ตวัแปรควบคมุและ กําหนดนิยามเชิง

ปฏิบตักิาร จากปัญหาและสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 

4. ออกแบบขัน้ตอนการดําเนินงาน และเขียนเค้าโครงโครงงานจากปัญหาและสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 

5. บนัทกึผลการดําเนินงาน แปรความหมายข้อมลู สรุป และวิจารณ์ผลจากข้อสรุป 

6. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  

7. นําเสนอและแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาศาสตร์เพ่ิมเตมิ 4 

รายวิชา  โครงงานวิทยาศาสตร์ 

การเรียนการสอนรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยโครงงานประเภท 

สาํรวจ ทดลอง และสิ่งประดิษฐ์ และกจิกรรมที่ให้นักเรียนทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ตั้งแต่เร่ิม

จนทาํโครงงานสาํเรจ็ การทาํโครงงานเน้นให้นักเรียนฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจที่จะทาํโครงงาน คิด

ออกแบบการประดิษฐ์และทดลองประสทิธภิาพได้  และตัดสนิใจเลือกวิธกีารที่เหมาะสม  มีการวางแผนการ

ดาํเนินงานเพ่ือลงมือปฏบิตัทิดลองได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ บันทกึผล วิเคราะห์ผล สรปุผล และเขยีน

รายงาน ตลอดจนนาํเสนอผลงานและแสดงผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์  การทาํกจิกรรมจะช่วยพัฒนา

นักเรียนให้สามารถคดิเป็น ทาํเป็น และแก้ปัญหา ผลการศึกษาค้นคว้าในระดับของนักเรียนจะขยายไปถงึขั้น

นาํไปใช้แก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้องถิ่นส่งผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ได้ 

 

 

 

 

 



ภาคเรียนที ่2 

   โครงสรา้งรายวิชา ว20204 วิทยาศาสตรเ์พิม่เติม 4               โครงงานวิทยาศาสตร ์

   ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 เวลา 40 ชัว่โมง    คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ลาํดบั ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการ

เรียนรู ้

มาตรฐานสากล 

 

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกั

คะแนน 

1 การระบุปัญหา สมมุตฐิาน

และตัวแปร 

1 CAS 4 5 

2 การสบืค้นและรวบรวมข้อมูล 2 CAS 4 5 

3 การวางแผนดาํเนินการ 3 CAS 8 10 

4 ความน่าเช่ือถอืของผลการ

ดาํเนินการ 

2,3 CAS 4 5 

5 สอบกลางภาค 1,2,3 CAS  20 

6 การจัดกระทาํข้อมูล สรปุ และ

วิจารณผ์ลการดาํเนินการ 

4,5 CAS 4 5 

7 การเขยีนรายงานและการ

นาํเสนอผลการดาํเนินการ 

4,5 CAS 10 10 

8 การประยุกต์ใช้โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

5,6 CAS 6 10 

12 สอบปลายภาค 4,5,6   30 

รวม 40 100 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู้ 

รายวิชา ว20204 วิทยาศาสตร์เพิ่มเตมิ 4 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

1. ระบปัุญหาจากชีวิตประจําวนัเพ่ือนําไปสูก่ารทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. สืบค้นข้อมลูประกอบการทําโครงงานวิทยาศาสตร์จากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย และมีความน่าเช่ือถือ 

3. วเิคราะห์ปัญหา วางแผนการทดลอง  จดัทําเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ 

4. ทํางานเป็นกลุม่มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแสดงความคดิเห็น การออกแบบหรือดดัแลงการ

ทดลอง ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์ในการทําโครงงานวทิยาศาสตร์ 

5. ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความถนดัและสนใจกลุม่ละโครงงาน 

6. นําเสนอและจดัแสดงผลงานในรูปแบบการนําเสนอปากเปลา่ หรือ นิทรรศการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาศาสตร์เพ่ิมเตมิ 5 

รายวิชา  โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

            การเรียนการสอนรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์กบัเพ่ือปรับปรงุหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วยโครงงานประเภทต่างๆและกจิกรรมที่ให้นักเรียนทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ตั้งแต่

เร่ิมจนทาํโครงงานสาํเรจ็ การทาํโครงงานเน้นให้นักเรียนฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจที่จะทาํโครงงาน คิด

ออกแบบการทดลองได้  และตัดสนิใจเลือกวิธกีารที่เหมาะสม  มีการวางแผนการดาํเนินงานเพ่ือลงมือปฏบิตัิ

ทดลองได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ บันทกึผล วิเคราะห์ผล สรปุผล และเขยีนรายงาน ตลอดจนนาํเสนอ

ผลงานและแสดงผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์  การทาํกจิกรรมจะช่วยพัฒนานักเรียนให้สามารถคดิเป็น 

ทาํเป็น และแก้ปัญหา ผลการศึกษาค้นคว้าในระดับของนักเรียนจะขยายไปถงึขั้นนาํไปใช้แก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้องถิ่นส่งผลต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ 

 

 

 
 



ภาคเรียนที ่1 

โครงสรา้งรายวิชา ว20205 วิทยาศาสตรเ์พิม่เติม 5                โครงงานวิทยาศาสตรเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 เวลา 40 ชัว่โมง     คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการ

เรียนรู ้

มาตรฐานสากล เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกั

คะแนน 

1 ความหมายและความสาํคญัของ

สิ่งแวดล้อม 

1 TOK 2 5 

2 องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม 2 TOK 4 5 

3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดบัต่างๆ 

และผลกระทบ 

3 TOK 4 5 

4 แนวทางในการแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อม 

3,4 TOK 8 10 

5 สอบกลางภาค    20 

6 โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ

สิ่งแวดล้อม 

4,5 CAS 8 10 

7 การนาํเสนอโครงงาน 5 CAS 8 5 

8 การประยุกต์ใช้โครงงานเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5 CAS 6 10 

9 สอบปลายภาค 4,5,6   30 

รวม   40 100 



ผลการเรียนรู้ 

รายวิชา ว20205 วิทยาศาสตร์เพิ่มเตมิ 5        โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่ิงแวดล้อม 

1. อธิบาย และบอกความหมายของสิง่แวดล้อม 

2. บอกองค์ประกอบของสิง่แวดล้อม ทัง้องค์ประกอบทางกายภาพ และชีวภาพ 

3. สํารวจ อภิปราย อธิบาย และวเิคราะห์ปัญหาสิง่แวดล้อมและผลกระทบ ในระดบัชมุชน ประเทศ และ 

โลก 

4. สืบค้นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัแนวทางในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม เพ่ือนําไปสูห่วัข้อการทําโครงงาน

วทิยาศาสตร์เพ่ือสิง่แวดล้อม 

5. ทําโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือสิง่แวดล้อมกลุม่ละ หนึง่โครงงาน พร้อมทัง้นําเสนอผลงาน และประยกุต์

โครงงานวทิยาศาสตร์เพ่ือสิง่แวดล้อมนําไปใช้จริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาศาสตร์เพ่ิมเตมิ 6  

รายวิชา  วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 

 
 ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดาํรงอยู่อย่างเป็นสขุ และมีประสทิธภิาพ โดยตระหนักถงึผลกระทบของ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สงัคม การเมืองและวัฒนธรรม ศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความหมายของวิทยาศาตร์และเทคโนโลย   เจตคตทิางวิทยาศาตร์  คุณภาพชีวิต 

ความหมายของคุณภาพ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การแก้ปัญหาและแนวทางปฏบิัติให้เกดิ

ความสมดุลระหว่างวัตถุและจติใจ กลุ่มวิทยาศาสตร์ วีดทีศัน์เร่ืองจะศกึษาชีววิทยบาได้อย่างไร "ประกอบ

หัวข้อการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาตร์"(Scientific Method) ระบุปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการฝึกใช้

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสงัเกตุ การวัด การจาํแนก การคาํนวณ การจัดกระทาํเพ่ือสื่อ

ความหมายของข้อมูล การลงความคดิเหน็ การพยากรณ ์สมมตฐิาน ตัวแปร การทดลอง นิยามเชิงปฏบิตักิาร 

การตคีวามหมายข้อมูลและลงข้อสรปุ เป็นต้น วิธกีารทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยวิธกีารทาง

วิทยาศาสตร์  ความหมาย องคป์ระกอบของการมีสขุภาพด ี การส่งเสริมสขุภาพกาย  การส่งเสริมสขุภาพจติ 

รปูแบบการออกกาํลังกาย และวิทยาศาสตร์ทางการกฬีา การนันทนาการ การพักผ่อน การใช้พลังงาน การ

อนุรักษ์พลังงาน การประยุกตใ์ช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการดูแลสขุภาพ  

 



ภาคเรียนที ่2 

โครงสรา้งรายวิชา ว20206 วิทยาศาสตรเ์พิม่เติม 6                วิทยาศาสตรเ์พือ่คุณภาพชีวิต 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 เวลา 40 ชัว่โมง     คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ลาํดบั ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ มาตรฐานสากล เวลา 

(ชัว่โมง) 

นํ้าหนกั

คะแนน 

1 วิทยาศาสตร์กบั

ชีวิตประจาํวัน 

1 TOK 6 10 

2 ผลกระทบของ

วิทยาศาสตร์ที่มีต่อ มนุษย์ 

สงัคม สภาพแวดล้อม 

การเมือง วัฒนธรรม 

2,3 TOK 8 5 

3 การแก้ปัญหาแบบ

วิทยาศาสตร์ 

2 CAS 6 5 

4 สอบกลางภาค 1,2,3   20 

5 การปรับใช้วิทยาศาสตร์

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต 

4,5,6 CAS 20 5 

6 สอบปลายภาค 4,5,6   30 

รวม   40 100 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู้ 

รายวิชา ว20206 วิทยาศาสตร์เพิ่มเตมิ 6 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

1. อธิบายและยกตวัอยา่งกระบวนการและการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ดํารงชีวติ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการแก้ปัญหาด้วยการบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. บอกความหมายของคณุภาพชีวิต และแนวทางในการพฒันาคณุภาพชีวิต 

4. บอกความหมายขององค์ประกอบของการมีสขุภาพกาย และสขุภาพจิตท่ีดี 

5. ยกตวัอยา่งการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพฒันาด้าน การกีฬา การสาธารณสขุ ด้าน

พลงังาน ด้านนนัทนาการ ด้านสิง่แวดล้อม 

6. สืบค้นข้อมลู ยกตวัอยา่งวิธีการปฏิบตัตินเพ่ือให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี  

 

 

 


