
 
 

 
 

หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 พุทธศักราช 2563  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) 
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ประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

เรื่อง    ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563  
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 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งที่ สพฐ. 293/2551  ลงวันที่  11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  
เรื่องการใช้หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และค าสั่งที่ สพฐ. 
1239/2560  ลงวันที่  7 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 โดยให้โรงเรียนทั่วไปใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ในปีการศึกษา 2563 นั้น โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม พุทธศักราช 2563 ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เรียบร้อยแล้ว 
   ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน   
เมื่อวันที่  1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ   ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 

 
              

      สงกรานต์   บุญมี 
 (นายสงกรานต์   บุญมี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



ความน า 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและมีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  โรงเรียน   
ดงเจนวิทยาคมได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยการวางแผนและ            
การด าเนินการใช้หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพหลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม และความต้องการของผู้เรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้
ด าเนินการประเมินผลใช้หลักสูตรสถานศึกษา เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และน ามาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
รายวิชาอ่ืนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ เป็นกรอบใน        
การจัดท าหลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 ทั้งการก าหนดวิสัยทัศน์สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เน้นให้นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นผู้น า
ด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม  มีทักษะชีวิต และ      
จิตสาธารณะ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งเป็นทิศทางหลักในการจัดโครงสร้าง
เวลาเรียน และค าอธิบายรายวิชา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม ท าให้หลักสูตรมีคุณภาพ รวมทั้งมีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาเพ่ิมเติมตาม           
ความต้องการของท้องถิ่น ครอบคลุมสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุก
กลุ่มเปา้หมาย  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะครูและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรฉบับนี้ให้
ลุล่วงไปด้วยดี สามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด 
เป็นคนดีมีคุณธรรม และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความ

สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีทักษะกระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่ง
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  
5 ประการ  ดังนี้ 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน 
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล  
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ- 
คิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์องค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ   
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคมแสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ   
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี 
ด้านต่าง ๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน 
การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ 
ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดหมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง 
ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 3. มีวินัย หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 5. อยู่อย่ำงพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบใน
การท าหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 7. รักควำมเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วม
อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยใน       
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 8. มีจิตสำธำรณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
  



3 
 

หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงเวลำเรียน 
  

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลำเรียน 

มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
● กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้     

ภาษาไทย 120 ชม./(3 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 240 ชม./(6 นก.) 

คณิตศาสตร ์ 120 ชม./(3 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 240 ชม./(6 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 ชม./(3 นก.) 160 ชม./(4 นก.) 160 ชม./(4 นก.) 280 ชม./(7 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง 
- ภูมิศาสตร์ 
- เศรษฐศาสตร์ 

 
 

40 ชม./(1 นก.) 
 
 

120 ชม./(3 นก.) 

 
 

40 ชม./(1 นก.) 
 
 

120 ชม./(3 นก.) 

 
 

40 ชม./(1 นก.) 
 
 

120 ชม./(3 นก.) 

 
 

80 ชม./(2 นก.) 
 
 

240 ชม./(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ชม./(2 นก.) 80 ชม./(2 นก.) 80 ชม./(2 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 

ศิลปะ 80 ชม./(2 นก.) 80 ชม./(2 นก.) 80 ชม./(2 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 

การงานอาชีพ 80 ชม./(2 นก.) 40 ชม./(1 นก.) 40 ชม./(1 นก.) 80 ชม./(2 นก.) 

ภาษาตา่งประเทศ 120 ชม./(3 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 240 ชม./(6 นก.) 

รวมเวลำเรียน(พื้นฐำน) 880 ชม./(22 นก.) 880 ชม./(22 นก.) 880 ชม./(22 นก.) 1,640 ชม./(41 นก.) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 360 ชม./(9 นก.) 440 ชม./(11 นก.) 480 ชม./(12 นก.) รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 
1,600 ชม 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์

 
40 ชม. 
80 ชม. 
15 ชม. 

 

 
40 ชม. 
80 ชม. 
15 ชม. 

 

 
40 ชม. 
80 ชม. 
15 ชม. 

 

360 ชม. 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,375 ช่ัวโมง 1,455 ช่ัวโมง 1,495 ช่ัวโมง 
รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 

ช่ัวโมง 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
รำยวิชำพื้นฐำน 11.0/440  รำยวิชำพื้นฐำน 11.0/440 
ท21101 ภาษาไทย 1  1.5/60  ท21102 ภาษาไทย 2  1.5/60 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1  1.5/60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2  1.5/60 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1  1.5/60  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2  1.5/60 
ส21101 สังคมศึกษา 1  1.5/60  ส21103 สังคมศึกษา 2  1.5/60 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1  0.5/20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2  0.5/20 
พ21101 สุขศึกษา 1  0.5/20  พ21103 สุขศึกษา 2  0.5/20 
พ21102 เทเบิลเทนนิส  0.5/20  พ21104 แฮนด์บอล  0.5/20 
ศ21101 ดนตรี  1.0/40  ศ21102 ดนตรี 2  1.0/40 
ง21101 งานบ้าน  1.0/40  ง21102 งานเกษตร  1.0/40 
อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5/60  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2  1.5/60 
รำยวิชำเพิ่มเติม 4.5/180  รำยวิชำเพิ่มเติม 4.5/180 
ท20207 การใช้ห้องสมุด 1 0.5/20  ท20208 การใช้ห้องสมุด 2  0.5/20 
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0/40  ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0/40 
ว20241 คอมพิวเตอร์ 1  1.0/40  ว20242 คอมพิวเตอร์ 2  1.0/40 
ส21231 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 1 0.5/20  ส21232 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 2 0.5/20 
อ20201 ทักษะการฟัง การพูด 1  0.5/20  อ20202 ทักษะการอ่านเขียน 1  0.5/20 
เพิ่มเติมเลือก 1.0/40  เพิ่มเติมเลือก 1.0/40 
รวม 15.5/620  รวม 15.5/620 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 65 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญฯ 20  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญฯ 20 
ชุมนุม 20  ชุมนุม 20 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 690  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 685 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

รำยวิชำเพิ่มเติมเลือก  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

 
ภำคเรียนที่ 1 
 ศ20210 เพลงไทยสากล 1   จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ20211 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ 1  จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20207 งานร้อยมาลัย    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20213 การจัดสวนถาด    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20247 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 จ20201 ภาษาจีน 1    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 
ภำคเรียนที่ 2 
 ศ20201 การเขียนภาพการ์ตูน   จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ศ20212 นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ 2  จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ20216 เพลงไทยสากล 2   จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ20218 ศิลปะประดิษฐ์    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ง20211 งานประดิษฐ์    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20248 งานดอกไม้สด    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 จ20202 ภาษาจีน 2    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
รำยวิชำพื้นฐำน 11.0/440  รำยวิชำพื้นฐำน 11.0/440 
ท22101 ภาษาไทย 3  1.5/60  ท22102 ภาษาไทย 4  1.5/60 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3  1.5/60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4  1.5/60 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3  1.5/60  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4  1.5/60 
ส22101 สังคมศึกษา 3  1.5/60  ส22103 สังคมศึกษา 4  1.5/60 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5/20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4  0.5/20 
พ22101 สุขศึกษา 3  0.5/20  พ22103 สุขศึกษา 4  0.5/20 
พ22102 กรีฑา 1  0.5/20  พ22104 กรีฑา 2  0.5/20 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 1  1.0/40  ศ22102 ทัศนศิลป์ 2  1.0/40 
ว22103 การออกแบบเทคโนโลยี  1.0/40  ง22102 งานธุรกิจ  1.0/40 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3  1.5/60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4  1.5/60 
รำยวิชำเพิ่มเติม 5.0/200  รำยวิชำเพิ่มเติม 6.0/240 
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0/40  ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0/40 
ว20243 คอมพิวเตอร์ 3  1.0/40  ว20244 คอมพิวเตอร์ 4  1.0/40 
ส22233 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 3 0.5/20  ส22234 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 4 0.5/20 
อ20203 ทักษะการฟัง การพูด  0.5/20  อ20204 ทักษะการอ่าน-เขียน 2 0.5/20 
I20101 ศึกษาความรู้ สร้างองค์ความรู้ 1.0/40  I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0/40 
   ว20209 สะเต็มศึกษา  1.0/40 
เพิ่มเติมเลือก 1.0/40  เพิ่มเติมเลือก 1.0/40 
รวม 16.0/640  รวม 17.0/680 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 65 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญฯ 20  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญฯ 20 
ชุมนุม 20  ชุมนุม 20 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน     
ห้องสมุด      
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 710  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 745 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

รำยวิชำเพิ่มเติมเลือก  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 

 
ภำคเรียนที่ 1 
 ศ20206 เพลงสากล 1    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ20213 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 1  จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20206 งานปักด้วยมือ    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20224 งานเชื่อมไฟฟ้า 1   จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20231 การเก็บการถนอมและการแปรรูปอาหาร จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
ภำคเรียนที่ 2 
 ศ20214 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 2  จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ20221 เพลงสากล 2    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20212 พิมพ์สัมผัสคอมพิวเตอร์   จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ง20235 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น   จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20237 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1   จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
รำยวิชำพื้นฐำน 11.0/440  รำยวิชำพื้นฐำน 11.0/440 
ท23101 ภาษาไทย 5  1.5/60  ท23102 ภาษาไทย 6  1.5/60 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5  1.5/60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6  1.5/60 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5  1.5/60  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6  1.5/60 
ส23101 สังคมศึกษา 5   1.5/60  ส23103 สังคมศึกษา 6  1.5/60 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5   0.5/20  ส23104 ประวัติศาสตร์ 6  0.5/20 
พ23101 สุขศึกษา 5   0.5/20  พ23103 สุขศึกษา 6   0.5/20 
พ23102 ฟุตบอล 1   0.5/20  พ23104 ฟุตบอล 2  0.5/20 
ศ23101 นาฏศิลป์ 1   1.0/40  ศ23102 นาฏศิลป์ 2   1.0/40 
ง23101 งานช่าง 1.0/40  ว23103 วิทยาการค านวณ 1.0/40 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5  1.5/60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6   1.5/60 
รำยวิชำเพิ่มเติม 6.0/240  รำยวิชำเพิ่มเติม 6.0/240 
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0/40  ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0/40 
ว20245 คอมพิวเตอร์ 5  1.0/40  ว20246 คอมพิวเตอร์ 3  1.0/40 
ส23235 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 5  0.5/20  ส23236 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 6 0.5/20 
อ20205 ทักษะการฟัง-พูด 3  0.5/20  อ20206 ทักษะการอ่าน-เขียน 3  0.5/20 
ท20213 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 1 0.5/20  ท20214 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 2 0.5/20 
ค20207 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ 1 0.5/20  ค20208 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ 2 0.5/20 
ว20207 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 1 0.5/20  ว20208 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 2 0.5/20 
อ20213 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 1 0.5/20  อ20214 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 2 0.5/20 
เพิ่มเติมเลือก 1.0/40  เพิ่มเติมเลือก 1.0/40 
รวม 17.0/680  รวม 17.0/680 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 65 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญฯ 20  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญฯ 20 
ชุมนุม 20  ชุมนุม 20 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 
     
     
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 750  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 745 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

รำยวิชำเพิ่มเติมเลือก  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

 
ภำคเรียนที่ 1 
 ว20205 วิทยาศาสตร์อากาศยาน 1  จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ20215 ดนตรีสากล 1    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20208 งานใบตอง    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20218 การเลี้ยงปลาน้ าจืด   จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20223 ช่างเดินสายไฟในอาคาร 1  จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20230 พื้นฐานงานผ้า    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 
ภำคเรียนที่ 2 
 ว20206 วิทยาศาสตร์อากาศยาน 2  จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ศ30217 ดนตรีสากล 2    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20229 โครงงานอาชีพ    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

ง20238 ช่างซ่อมไฟฟ้าภายในบ้าน   จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 ง20249 บัญชีเบื้องต้น    จ านวน  40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
รำยวิชำพื้นฐำน 6.0/240  รำยวิชำพื้นฐำน 6.0/240 
ท31101 ภาษาไทย 1  1.0/40  ท31102 ภาษาไทย 2  1.0/40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1  1.0/40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2  1.0/40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0/40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0/40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1   0.5/20  ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2  0.5/20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5/20  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  0.5/20 
ศ31101 ดนตรี 1   0.5/20  ศ31102 นาฏศิลป์ 1  0.5/20 
ว30111 การออกแบบเทคโนโลยี  0.5/20  ง31102 งานบ้าน  0.5/20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1   1.0/40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 10.0/400  รำยวิชำเพิ่มเติม 11.0/440 
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 2.0/80  ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  2.0/80 
ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0/80  ว30202 ฟิสิกส์ 2  2.0/80 
ว30221 เคมี 1   1.5/60  ว30222 เคมี 2  1.5/60 
ว30241 ชีววิทยา 1   1.5/60  ว30242 ชีววิทยา 2  1.5/60 
ว30210 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1.0/40  ว30261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1  1.0/40 
ว30251 คอมพิวเตอร์ 1 1.0/40  ว30252 คอมพิวเตอร์ 2 1.0/40 
ส30231 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 1 0.5/20  ส30232 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 2 0.5/20 
อ30201 ทักษะการฟัง-พูด 1 0.5/20  อ30202 ทักษะการอ่าน-เขียน 1  0.5/20 
   ว30280 สะเต็มศึกษา  1.0/40 
รวม 16.0/640  รวม 17.0/680 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว 20  แนะแนว  20 
ชุมนุม 40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน     
ห้องสมุด      
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 710  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 750 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 6.0/240  รำยวิชำพื้นฐำน 6.0/240 
ท32101 ภาษาไทย 3  1.0/40  ท32102 ภาษาไทย 4  1.0/40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3  1.0/40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4  1.0/40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0/40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0/40 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1  0.5/20  ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2  0.5/20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5/20  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  0.5/20 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 1  0.5/20  ศ32102 ดนตรี 2  0.5/20 
ง32101 เกษตร  0.5/20  ว30112 วิทยาการค านวณ  0.5/20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3  1.0/40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 10.5/420  รำยวิชำเพิ่มเติม 10.5/420 
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  1.5/60  ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4  1.5/60 
ว30203 ฟิสิกส์ 3  2.0/80  ว30204 ฟิสิกส์ 4  2.0/80 
ว30223 เคมี 3  1.5/60  ว30224 เคมี 4  1.5/60 
ว30243 ชีววิทยา 3  1.5/60  ว30244 ชีววิทยา 4  1.5/60 
ว30262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2  1.0/40  ว30271 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0/40 
ว30253 คอมพิวเตอร์ 3  1.0/40  ว30254 คอมพิวเตอร์ 4   1.0/40 
ส30233 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 3  0.5/20  ส30234 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 4 0.5/20 
อ30203 ทักษะการฟัง-พูด 2  0.5/20  อ30204 ทักษะการอ่าน-เขียน 2  0.5/20 
I30201 ศึกษาความรู้ สร้างองค์ความรู้ 1.0/40  I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0/40 
รวม  16.5/660  รวม 16.5/660 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 730  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 730 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 5.5/220  รำยวิชำพื้นฐำน 11.5/460 
ท33101 ภาษาไทย 5  1.0/40  ท33102 ภาษาไทย 6  1.0/40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5  1.0/40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6  1.0/40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0/40  ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)  1.5/60 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5  0.5/20  ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)  1.5/60 
ศ33101 นาฏศิลป์ 2  0.5/20  ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.5/60 
ง33101 งานธุรกิจ  0.5/20  ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  1.5/60 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5  1.0/40  ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 11.5/460  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6  0.5/20 
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  2.0/80  ศ33102 ทัศนศิลป์ 2  0.5/20 
ว30205 ฟิสิกส์ 5   2.0/80  ง33102 งานช่าง  0.5/20 
ว30225 เคมี 5  1.5/60  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6  1.0/40 
ว30245 ชีววิทยา 5   1.5/60    
ว30212 ความร้อน  0.5/20  รำยวิชำเพิ่มเติม 6.0/240 
   ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  2.0/80 
ส30235 หน้าที่พลเมืองและสทิธิมนุษยชน 5 0.5/20  ส30236 หน้าที่พลเมืองและสทิธิมนุษยชน 6 0.5/20 
ว30255 คอมพิวเตอร์ 5  1.0/40  ว30263 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 3  1.0/40 
อ30205 ทักษะการฟัง-พูด 3   0.5/20  อ30206 ทักษะการอ่าน-เขียน 3  0.5/20 
ท30220 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 1 0.5/20  ท30221 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 2 0.5/20 
ค30207 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ 1  0.5/20  ค30208 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์2 0.5/20 
ว30272 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 1  0.5/20  ว30273 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 2 0.5/20 
อ30231 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 1  0.5/20  อ30232 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 2 0.5/20 
รวม  17.0/680  รวม 17.5/700 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
     
     
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 750  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 770 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนศิลป-์สังคม 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280 
ท31101 ภาษาไทย 1  1.0/40  ท31102 ภาษาไทย 2  1.0/40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1   1.0/40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2  1.0/40 
ว30105 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0/40  ว30106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0/40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0/40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0/40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1  0.5/20  ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2  0.5/20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1   0.5/20  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  0.5/20 
ศ31101 ดนตรี 1   0.5/20  ศ31102 นาฏศิลป์ 1  0.5/20 
ว30111 การออกแบบเทคโนโลยี  0.5/20  ง31102 งานบ้าน  0.5/20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1   1.0/40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 6.5/260  รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5/300 
ว30251 คอมพิวเตอร์ 1  1.0/40  ว30252 คอมพิวเตอร์ 2  1.0/40 
ส30231 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 1 0.5/20  ส30232 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 2 0.5/20 
ง30233 พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์   1.0/40  ง30226 อาหารนานาชาติ  1.0/40 
อ30201 ทักษะการฟัง-พูด 1  0.5/20  อ30202 ทักษะการอ่าน-เขียน 1  0.5/20 
อ30219 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 1 0.5/20  อ30222 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 1  0.5/20 
   ว30280 สะเต็มศึกษา  1.0/40 
ส30201 การปกครองของไทย 1.5/60  ส30202 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.5/60 
ส30213 เศรษฐกิจพอเพียง 1.5/60  ส30205 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ 1.5/60 
รวม 13.5/540  รวม 14.5/580 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 610  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 แผนกำรเรียนศิลป-์สังคม 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280 
ท32101 ภาษาไทย 3  1.0/40  ท32102 ภาษาไทย 4  1.0/40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3  1.0/40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4  1.0/40 
ว30107 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  1.0/40  ว30108 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0/40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0/40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0/40 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1  0.5/20  ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2  0.5/20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5/20  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  0.5/20 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 1  0.5/20  ศ32102 ดนตรี 2  0.5/20 
ง32101 เกษตร  0.5/20  ว30112 วิทยาการค านวณ 0.5/20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3  1.0/40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5/300  รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5/300 
ว30253 คอมพิวเตอร์ 3  1.0/40  ว30254 คอมพิวเตอร์ 4   1.0/40 
ส30233 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 3  0.5/20  ส30234 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 4 0.5/20 
ง30245 การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจท่ัวไป   1.0/40  ว30285 โครงงานคอมพิวเตอร์  1.0/40 
อ30203 ทักษะการฟัง-พูด 2  0.5/20  อ30204 ทักษะการอ่าน-เขียน 2  0.5/20 
อ30220 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 2 0.5/20  อ30223 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 2 0.5/20 
I30201 ศึกษาความรู้ สร้างองค์ความรู้ 1.0/40  I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0/40 
ส30214 อาเซียนศึกษา 1.5/60  ส30208 วิถีล้านนา 1.5/60 
ส30221 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว 1.5/60  ส30217 ศาสนาสากล 1.5/60 
รวม 14.5/580  รวม 14.5/580 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 แผนกำรเรียนศิลป-์สังคม 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 6.5/260  รำยวิชำพื้นฐำน 6.5/260 
ท33101 ภาษาไทย 5  1.0/40  ท33102 ภาษาไทย 6  1.0/40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5  1.0/40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6  1.0/40 
ว30109 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 1.0/40  ว30110 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0/40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0/40  ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0/40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5  0.5/20  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6  0.5/20 
ศ33101 นาฏศิลป์ 2  0.5/20  ศ33102 ทัศนศิลป์ 2  0.5/20 
ง33101 งานธุรกิจ  0.5/20  ง33102 งานช่าง  0.5/20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5  1.0/40  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5/340  รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5/340 
ว30255 คอมพิวเตอร์ 5  1.0/40  ว30256 คอมพิวเตอร์ 6  1.0/40 
ว30282 งานกราฟิก  1.0/40  ว30283 การสร้างเว็บเพจ  1.0/40 
ส30235 หน้าที่พลเมืองและสทิธิมนุษยชน 5 0.5/20  ส30236 หน้าที่พลเมืองและสทิธิมนุษยชน 6 0.5/20 
อ30205 ทักษะการฟัง-พูด 3   0.5/20  อ30206 ทักษะการอ่าน-เขียน 3  0.5/20 
อ30221 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 3 0.5/20  อ30224 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 3  0.5/20 
ท30220 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 1 0.5/20  ท30221 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 2 0.5/20 
ค30207 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ 1  0.5/20  ค30208 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์2 0.5/20 
ว30272 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 1  0.5/20  ว30273 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 2 0.5/20 
อ30231 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 1  0.5/20  อ30232 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 2 0.5/20 
ส30210 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย 1.5/60  ส30207 มนุษย์กับสังคม 1.5/60 
ส30220 การเงิน การคลัง การธนาคาร 1.5/60  ส30212 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น 1.5/60 
รวม  15.0/600  รวม 15.0/600 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 670  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 670 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนศิลป-์ภำษำจีน 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280 
ท31101 ภาษาไทย 1  1.0/40  ท31102 ภาษาไทย 2  1.0/40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1   1.0/40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2  1.0/40 
ว30105 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0/40  ว30106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0/40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0/40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0/40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1  0.5/20  ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2  0.5/20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1   0.5/20  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  0.5/20 
ศ31101 ดนตรี 1   0.5/20  ศ31102 นาฏศิลป์ 1  0.5/20 
ว30111 การออกแบบเทคโนโลยี  0.5/20  ง31102 งานบ้าน  0.5/20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1   1.0/40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 6.5/260  รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5/300 
ว30251 คอมพิวเตอร์ 1  1.0/40  ว30252 คอมพิวเตอร์ 2  1.0/40 
ส30231 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 1 0.5/20  ส30232 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 2 0.5/20 
ง30233 พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์   1.0/40  ง30226 อาหารนานาชาติ  1.0/40 
อ30201 ทักษะการฟัง-พูด 1  0.5/20  อ30202 ทักษะการอ่าน-เขียน 1  0.5/20 
อ30219 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 1 0.5/20  อ30222 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 1  0.5/20 
   ว30280 สะเต็มศึกษา  1.0/40 
จ30201 ภาษาจีน 1 3.0/120  จ30202 ภาษาจีน 2 3.0/120 
     
รวม 13.5/540  รวม 14.5/580 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 610  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 แผนกำรเรียนศิลป-์ภำษำจีน 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280 
ท32101 ภาษาไทย 3  1.0/40  ท32102 ภาษาไทย 4  1.0/40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3  1.0/40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4  1.0/40 
ว30107 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  1.0/40  ว30108 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0/40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0/40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0/40 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1  0.5/20  ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2  0.5/20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5/20  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  0.5/20 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 1  0.5/20  ศ32102 ดนตรี 2  0.5/20 
ง32101 เกษตร  0.5/20  ว30112 วิทยาการค านวณ 0.5/20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3  1.0/40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5/300  รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5/300 
ว30253 คอมพิวเตอร์ 3  1.0/40  ว30254 คอมพิวเตอร์ 4   1.0/40 
ส30233 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 3  0.5/20  ส30234 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 4 0.5/20 
ง30245 การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจท่ัวไป   1.0/40  ว30285 โครงงานคอมพิวเตอร์  1.0/40 
อ30203 ทักษะการฟัง-พูด 2  0.5/20  อ30204 ทักษะการอ่าน-เขียน 2  0.5/20 
อ30220 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 2 0.5/20  อ30223 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 2 0.5/20 
I30201 ศึกษาความรู้ สร้างองค์ความรู้ 1.0/40  I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0/40 
จ30203 ภาษาจีน 3 3.0/120  จ30204 ภาษาจีน 4 3.0/120 
     
รวม 14.5/580  รวม 14.5/580 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 แผนกำรเรียนศิลป-์ภำษำจีน 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 6.5/260  รำยวิชำพื้นฐำน 6.5/260 
ท33101 ภาษาไทย 5  1.0/40  ท33102 ภาษาไทย 6  1.0/40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5  1.0/40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6  1.0/40 
ว30109 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 1.0/40  ว30110 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0/40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0/40  ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0/40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5  0.5/20  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6  0.5/20 
ศ33101 นาฏศิลป์ 2  0.5/20  ศ33102 ทัศนศิลป์ 2  0.5/20 
ง33101 งานธุรกิจ  0.5/20  ง33102 งานช่าง  0.5/20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5  1.0/40  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5/340  รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5/340 
ว30255 คอมพิวเตอร์ 5  1.0/40  ว30256 คอมพิวเตอร์ 6  1.0/40 
ว30282 งานกราฟิก  1.0/40  ว30283 การสร้างเว็บเพจ  1.0/40 
ส30235 หน้าที่พลเมืองและสทิธิมนุษยชน 5 0.5/20  ส30236 หน้าที่พลเมืองและสทิธิมนุษยชน 6 0.5/20 
อ30205 ทักษะการฟัง-พูด 3   0.5/20  อ30206 ทักษะการอ่าน-เขียน 3  0.5/20 
อ30221 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 3 0.5/20  อ30224 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 3  0.5/20 
ท30220 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 1 0.5/20  ท30221 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 2 0.5/20 
ค30207 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ 1  0.5/20  ค30208 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์2 0.5/20 
ว30272 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 1  0.5/20  ว30273 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 2 0.5/20 
อ30231 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 1  0.5/20  อ30232 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 2 0.5/20 
จ30205 ภาษาจีน 5 3.0/120  จ30206 ภาษาจีน 6 3.0/120 
     
รวม  15.0/600  รวม 15.0/600 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 670  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 670 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนศิลป-์ภำษำอังกฤษ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280 
ท31101 ภาษาไทย 1  1.0/40  ท31102 ภาษาไทย 2  1.0/40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1   1.0/40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2  1.0/40 
ว30105 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0/40  ว30106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0/40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0/40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0/40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1  0.5/20  ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2  0.5/20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1   0.5/20  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  0.5/20 
ศ31101 ดนตรี 1   0.5/20  ศ31102 นาฏศิลป์ 1  0.5/20 
ว30111 การออกแบบเทคโนโลยี  0.5/20  ง31102 งานบ้าน  0.5/20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1   1.0/40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 6.5/260  รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5/300 
ว30251 คอมพิวเตอร์ 1  1.0/40  ว30252 คอมพิวเตอร์ 2  1.0/40 
ส30231 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 1 0.5/20  ส30232 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 2 0.5/20 
ง30233 พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์   1.0/40  ง30226 อาหารนานาชาติ  1.0/40 
อ30201 ทักษะการฟัง-พูด 1  0.5/20  อ30202 ทักษะการอ่าน-เขียน 1  0.5/20 
อ30219 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 1 0.5/20  อ30222 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 1  0.5/20 
   ว30280 สะเต็มศึกษา  1.0/40 
อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.5/60  อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.5/60 
อ30209 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั 1 1.5/60  อ30210 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2 1.5/60 
รวม 13.5/540  รวม 14.5/580 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 610  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 แผนกำรเรียนศิลป-์ภำษำอังกฤษ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280 
ท32101 ภาษาไทย 3  1.0/40  ท32102 ภาษาไทย 4  1.0/40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3  1.0/40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4  1.0/40 
ว30107 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  1.0/40  ว30108 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0/40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0/40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0/40 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1  0.5/20  ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2  0.5/20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5/20  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  0.5/20 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 1  0.5/20  ศ32102 ดนตรี 2  0.5/20 
ง32101 เกษตร  0.5/20  ว30112 วิทยาการค านวณ 0.5/20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3  1.0/40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5/300  รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5/300 
ว30253 คอมพิวเตอร์ 3  1.0/40  ว30254 คอมพิวเตอร์ 4   1.0/40 
ส30233 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 3  0.5/20  ส30234 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 4 0.5/20 
ง30245 การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจท่ัวไป   1.0/40  ว30285 โครงงานคอมพิวเตอร์  1.0/40 
อ30203 ทักษะการฟัง-พูด 2  0.5/20  อ30204 ทักษะการอ่าน-เขียน 2  0.5/20 
อ30220 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 2 0.5/20  อ30223 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 2 0.5/20 
I30201 ศึกษาความรู้ สร้างองค์ความรู้ 1.0/40  I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0/40 
อ30211 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1  1.5/60  อ30212 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2  1.5/60 
อ30213 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1  1.5/60  อ30214 ภาษาอังกฤษโครงงาน 2  1.5/60 
รวม 14.5/580  รวม 14.5/580 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 แผนกำรเรียนศิลป-์ภำษำอังกฤษ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 6.5/260  รำยวิชำพื้นฐำน 6.5/260 
ท33101 ภาษาไทย 5  1.0/40  ท33102 ภาษาไทย 6  1.0/40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5  1.0/40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6  1.0/40 
ว30109 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 1.0/40  ว30110 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0/40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0/40  ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0/40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5  0.5/20  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6  0.5/20 
ศ33101 นาฏศิลป์ 2  0.5/20  ศ33102 ทัศนศิลป์ 2  0.5/20 
ง33101 งานธุรกิจ  0.5/20  ง33102 งานช่าง  0.5/20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5  1.0/40  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5/340  รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5/340 
ว30255 คอมพิวเตอร์ 5  1.0/40  ว30256 คอมพิวเตอร์ 6  1.0/40 
ว30282 งานกราฟิก  1.0/40  ว30283 การสร้างเว็บเพจ  1.0/40 
ส30235 หน้าที่พลเมืองและสทิธิมนุษยชน 5 0.5/20  ส30236 หน้าที่พลเมืองและสทิธิมนุษยชน 6 0.5/20 
อ30205 ทักษะการฟัง-พูด 3   0.5/20  อ30206 ทักษะการอ่าน-เขียน 3  0.5/20 
อ30221 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 3 0.5/20  อ30224 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 3  0.5/20 
ท30220 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 1 0.5/20  ท30221 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 2 0.5/20 
ค30207 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ 1  0.5/20  ค30208 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์2 0.5/20 
ว30272 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 1  0.5/20  ว30273 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 2 0.5/20 
อ30231 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 1  0.5/20  อ30232 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 2 0.5/20 
อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ่ 1  1.5/60  อ30216 ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาต่อ 2  1.5/60 
อ30217 เสริมทักษะการเขียน 1  1.5/60  อ30218 เสริมทักษะการเขียน 2  1.5/60 
รวม  15.0/600  รวม 15.0/600 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 670  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 670 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนศิลป-์อุตสำหกรรม 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280 
ท31101 ภาษาไทย 1  1.0/40  ท31102 ภาษาไทย 2  1.0/40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1   1.0/40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2  1.0/40 
ว30105 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0/40  ว30106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0/40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0/40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0/40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1  0.5/20  ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2  0.5/20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1   0.5/20  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  0.5/20 
ศ31101 ดนตรี 1   0.5/20  ศ31102 นาฏศิลป์ 1  0.5/20 
ว30111 การออกแบบเทคโนโลยี  0.5/20  ง31102 งานบ้าน  0.5/20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1   1.0/40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 6.5/260  รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5/300 
ว30251 คอมพิวเตอร์ 1  1.0/40  ว30252 คอมพิวเตอร์ 2  1.0/40 
ส30231 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 1 0.5/20  ส30232 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 2 0.5/20 
ง30233 พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์   1.0/40  ง30226 อาหารนานาชาติ  1.0/40 
อ30201 ทักษะการฟัง-พูด 1  0.5/20  อ30202 ทักษะการอ่าน-เขียน 1  0.5/20 
อ30219 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 1 0.5/20  อ30222 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 1  0.5/20 
   ว30280 สะเต็มศึกษา  1.0/40 
ง30251 งานเขียนแบบเทคนิค  1.5/60  ง30261 ช่างเชื่อมไฟฟ้า 1  1.5/60 
ง30255 งานฝึกฝีมือ  1.5/60  ง30266 เขียนแบบก่อสร้าง 1  1.5/60 
รวม 13.5/540  รวม 14.5/580 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 610  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 

 
  



23 
 

หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 แผนกำรเรียนศิลป-์อุตสำหกรรม 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280 
ท32101 ภาษาไทย 3  1.0/40  ท32102 ภาษาไทย 4  1.0/40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3  1.0/40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4  1.0/40 
ว30107 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  1.0/40  ว30108 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0/40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0/40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0/40 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1  0.5/20  ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2  0.5/20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5/20  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  0.5/20 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 1  0.5/20  ศ32102 ดนตรี 2  0.5/20 
ง32101 เกษตร  0.5/20  ว30112 วิทยาการค านวณ 0.5/20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3  1.0/40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5/300  รำยวิชำเพิ่มเติม 7.5/300 
ว30253 คอมพิวเตอร์ 3  1.0/40  ว30254 คอมพิวเตอร์ 4   1.0/40 
ส30233 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 3  0.5/20  ส30234 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 4 0.5/20 
ง30245 การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจท่ัวไป   1.0/40  ว30285 โครงงานคอมพิวเตอร์  1.0/40 
อ30203 ทักษะการฟัง-พูด 2  0.5/20  อ30204 ทักษะการอ่าน-เขียน 2  0.5/20 
อ30220 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 2 0.5/20  อ30223 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 2 0.5/20 
I30201 ศึกษาความรู้ สร้างองค์ความรู้ 1.0/40  I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0/40 
ง30253 ช่างเดินสายไฟในอาคาร  1.5/60  ง30262 ช่างเชื่อมไฟฟ้า 2  1.5/60 
ง30267 เขียนแบบก่อสร้าง 2  1.5/60  ง30268 งานประมาณราคา 1  1.5/60 
รวม 14.5/580  รวม 14.5/580 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 แผนกำรเรียนศิลป-์อุตสำหกรรม 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 6.5/260  รำยวิชำพื้นฐำน 6.5/260 
ท33101 ภาษาไทย 5  1.0/40  ท33102 ภาษาไทย 6  1.0/40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5  1.0/40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6  1.0/40 
ว30109 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 1.0/40  ว30110 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0/40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0/40  ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0/40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5  0.5/20  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6  0.5/20 
ศ33101 นาฏศิลป์ 2  0.5/20  ศ33102 ทัศนศิลป์ 2  0.5/20 
ง33101 งานธุรกิจ  0.5/20  ง33102 งานช่าง  0.5/20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5  1.0/40  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5/340  รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5/340 
ว30255 คอมพิวเตอร์ 5  1.0/40  ว30256 คอมพิวเตอร์ 6  1.0/40 
ว30282 งานกราฟิก  1.0/40  ว30283 การสร้างเว็บเพจ  1.0/40 
ส30235 หน้าที่พลเมืองและสทิธิมนุษยชน 5 0.5/20  ส30236 หน้าที่พลเมืองและสทิธิมนุษยชน 6 0.5/20 
อ30205 ทักษะการฟัง-พูด 3   0.5/20  อ30206 ทักษะการอ่าน-เขียน 3  0.5/20 
อ30221 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 3 0.5/20  อ30224 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 3  0.5/20 
ท30220 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 1 0.5/20  ท30221 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 2 0.5/20 
ค30207 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ 1  0.5/20  ค30208 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์2 0.5/20 
ว30272 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 1  0.5/20  ว30273 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 2 0.5/20 
อ30231 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 1  0.5/20  อ30232 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 2 0.5/20 
ง30269 งานประมาณราคา 2  1.5/60  ง30271 การเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 2  1.5/60 
ง30270 งานเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 1  1.5/60  ง30272 งานเชื่อมแก๊ส  1.5/60 
รวม  15.0/600  รวม 15.0/600 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 670  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 670 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนศิลป-์ช่ำง (หลักสูตรทวิศึกษำ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280 
ท31101 ภาษาไทย 1  1.0/40  ท31102 ภาษาไทย 2  1.0/40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1   1.0/40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2  1.0/40 
ว30105 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0/40  ว30106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0/40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0/40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0/40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1  0.5/20  ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2  0.5/20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1   0.5/20  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  0.5/20 
ศ31101 ดนตรี 1   0.5/20  ศ31102 นาฏศิลป์ 1  0.5/20 
ว30111 การออกแบบเทคโนโลยี  0.5/20  ง31102 งานบ้าน  0.5/20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1   1.0/40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8.0/320  รำยวิชำเพิ่มเติม 9.5/380 
ว30251 คอมพิวเตอร์ 1  1.0/40  ว30252 คอมพิวเตอร์ 2  1.0/40 
ส30231 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 1 0.5/20  ส30232 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 2 0.5/20 
ง30233 พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์   1.0/40  ง30226 อาหารนานาชาติ  1.0/40 
อ30201 ทักษะการฟัง-พูด 1  0.5/20  อ30202 ทักษะการอ่าน-เขียน 1  0.5/20 
อ30219 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 1 0.5/20  อ30222 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 1  0.5/20 
   ว30280 สะเต็มศึกษา  1.0/40 
ง30291 งานเขียนแบบเทคนิค 3.0/120  ง30290 งานเทคนิคพื้นฐาน 3.0/120 
ง30255 งานฝึกฝีมือ 1.5/60  ง30292 วัสดุช่าง 2.0/80 
รวม 15.0/600  รวม 16.5/660 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 670  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 730 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 แผนกำรเรียนศิลป-์ช่ำง (หลักสูตรทวิศึกษำ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280 
ท32101 ภาษาไทย 3  1.0/40  ท32102 ภาษาไทย 4  1.0/40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3  1.0/40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4  1.0/40 
ว30107 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  1.0/40  ว30108 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0/40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0/40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0/40 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1  0.5/20  ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2  0.5/20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3  0.5/20  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4  0.5/20 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 1  0.5/20  ศ32102 ดนตรี 2  0.5/20 
ง32101 เกษตร  0.5/20  ว30112 วิทยาการค านวณ 0.5/20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3  1.0/40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 9.5/380  รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5/340 
ว30253 คอมพิวเตอร์ 3  1.0/40  ว30254 คอมพิวเตอร์ 4   1.0/40 
ส30233 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 3  0.5/20  ส30234 หน้าที่พลเมอืงและสทิธมินุษยชน 4 0.5/20 
ง30245 การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจท่ัวไป   1.0/40  ว30285 โครงงานคอมพิวเตอร์  1.0/40 
อ30203 ทักษะการฟัง-พูด 2  0.5/20  อ30204 ทักษะการอ่าน-เขียน 2  0.5/20 
อ30220 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 2 0.5/20  อ30223 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 2 0.5/20 
I30201 ศึกษาความรู้ สร้างองค์ความรู้ 1.0/40  I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0/40 
ง30293 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.0/120  ง30294 งานเชื่อมและโลหะแผ่น 3.0/120 
ง30212 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2.0/80  30270 งานเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 1 1.5/60 
รวม 16.5/660  รวม 16.0/640 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 650  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 710 
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โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 แผนกำรเรียนศิลป-์ช่ำง (หลักสูตรทวิศึกษำ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ภำคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 6.5/260  รำยวิชำพื้นฐำน 6.5/260 
ท33101 ภาษาไทย 5  1.0/40  ท33102 ภาษาไทย 6  1.0/40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5  1.0/40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6  1.0/40 
ว30109 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 1.0/40  ว30110 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0/40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0/40  ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0/40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5  0.5/20  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6  0.5/20 
ศ33101 นาฏศิลป์ 2  0.5/20  ศ33102 ทัศนศิลป์ 2  0.5/20 
ง33101 งานธุรกิจ  0.5/20  ง33102 งานช่าง  0.5/20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5  1.0/40  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6  1.0/40 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8.5/340  รำยวิชำเพิ่มเติม 10.5/420 
ว30255 คอมพิวเตอร์ 5  1.0/40    
ว30282 งานกราฟิก  1.0/40  ว30283 การสร้างเว็บเพจ  1.0/40 
ส30235 หน้าที่พลเมืองและสทิธิมนุษยชน 5 0.5/20  ส30236 หน้าที่พลเมืองและสทิธิมนุษยชน 6 0.5/20 
อ30205 ทักษะการฟัง-พูด 3   0.5/20  อ30206 ทักษะการอ่าน-เขียน 3  0.5/20 
อ30221 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 3 0.5/20  อ30224 การอ่าน-เขยีน เชิงสร้างสรรค์ 3  0.5/20 
ท30220 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 1 0.5/20  ท30221 พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 2 0.5/20 
ค30207 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ 1  0.5/20  ค30208 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์2 0.5/20 
ว30272 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 1  0.5/20  ว30273 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 2 0.5/20 
อ30231 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 1  0.5/20  อ30232 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 2 0.5/20 
ง30268 ประเมินราคา 1 1.5/60  ง30295 งานวัดละเอียด 2.0/80 
ง30271 งานเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 2 1.5/60  ง30296 งานชิ้นส่วนเครื่องกลท่ัวไป 2.0/80 
   ง30297 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2.0/80 
รวม  15.0/600  รวม 17.0/680 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน     
ห้องสมุด      
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 670  รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 750 
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กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ การ
ประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. กำรประเมินระดับชั้นเรียน   
เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติ

และสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม 
การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน  
การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  เพ่ือน
ประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน 
        การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใดมีสิ่งที่
จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนเองด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2. กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ   
เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน   

คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และเป็นการประเมิน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  
ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะ
เป็นข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตรโครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการ
สอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 
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3. กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบ
ทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. กำรประเมินระดับชำติ 
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินผลจากการ
ประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ประเทศ 

ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น  เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกศึกษาในการ
ตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้อง
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ  ปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน
พ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียน
ทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มี
ปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้ เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของ
สถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและ
ประสบความส าเร็จในการเรียน สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบ
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุก
ฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาพื้นฐาน     

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3     จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4     จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว22103 การออกแบบเทคโนโลยี    จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5     จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6     จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว23103 วิทยาการค านวณ    จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต  

 
รายวิชาเพิ่มเติม      

ว20201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์หลากหลาย จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20202 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20203 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20204 โครงงานวิทยาศาสตร์  จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20205 วิทยาศาสตร์อากาศยาน 1 จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20206 วิทยาศาสตร์อากาศยาน 2 จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20207 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 1 จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว20208 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 2 จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว20209 สะเต็มศึกษา   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20210 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 3 จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว20211 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 4 จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว20221 คอมพิวเตอร์กราฟิก  จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20222  คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20223 การเขียนโปรแกรม  จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20224 การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น  จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20225 ระบบปฏิบัติการและการซ่อมบ ารุง จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20226 การออกแบบผลิตภัณฑ์  จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20227 โปรแกรมกราฟฟิกแอนิเมชั่น       จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20241 คอมพิวเตอร์ 1   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20242 คอมพิวเตอร์ 2   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20243 คอมพิวเตอร์ 3   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาเพิ่มเติม      

ว20244 คอมพิวเตอร์ 4   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20245 คอมพิวเตอร์ 5   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว20246 คอมพิวเตอร์ 6   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน  60 ชั่วโมง       จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
                   
 ศึกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสารและขนาด
อนุภาคของสาร การเปลี่ยนแปลงของสารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
การใช้ความรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาประเภทโครงสร้างและหน้าที่
ของส่วนประกอบภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการล าเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่และการออสโมซิส ศึกษาการด ารงชีวิตของพืช กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง การล าเลียงสารในพืช การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์ของพืช และ
เทคโนโลยีชีวภาพของพืช   

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรม และจริยธรรม                  
 
ตัวช้ีวัด 

1. เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้าง ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์รวมทั้งบรรยายหน้าที่
ของ ผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรียและคลอโรพ
ลาสต์ 

2. ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์ และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง กับการท าหน้าที่ของเซลล์ 
4. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจาก เซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะจนเป็น 

สิ่งมีชีวิต 

5. อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจาก หลักฐานเชิงประจักษ์และยกตัวอย่างการแพร่ 
และออสโมซิสในชีวิตประจ าวัน 

6. ระบุปัจจัยที่จ าเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสง และผลผลิตที่เกิดข้ึนจากการสังเคราะห์ด้วยแสง 

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
7. อธิบายความส าคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสง ของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

8. ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษา
ต้นไม้ ในโรงเรียนและชุมชน 

9. บรรยายลักษณะและหน้าที่ของไซเล็มและ โฟลเอ็ม  

10. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทาง การล าเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช 

11. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และ ไม่อาศัยเพศของพืชดอก 

12. อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วน ท าให้เกิดการถ่ายเรณูรวมทั้งบรรยาย การปฏิสนธิ
ของ พืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด  
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13. ตระหนักถึงความส าคัญของสัตว์ที่ช่วยในการ ถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ท าลายชีวิตของ
สัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 

14. อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร บางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการด ารงชีวิตของ
พืช  

15. เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชใน สถานการณ์ท่ีก าหนด 

16. เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับ ความต้องการของมนุษย์โดยใช้ความรู้ เกี่ยวกับการ
สืบพันธุ์ของพืช 

17. อธิบายความส าคัญของเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ ด้านต่าง ๆ 

18. ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดยการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

19. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของ ธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ โดยใช้หลักฐาน 

เชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตและการทดสอบ และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และ กึ่งโลหะ 

20. วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลที่รวบรวมได้  

21. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสีโดยเสนอแนวทาง 

การใช้ ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า 

22. เปรียบเทียบจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิเขียน
กราฟ  แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ 

23. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของ สารบริสุทธิ์และสารผสม  

24. ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของ สารบริสุทธิ์และสารผสม 

25. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ธาตุและสารประกอบ โดยใช้แบบจ าลอง และ 
สารสนเทศ 

26. อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วย โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช้ 
แบบจ าลอง 

27. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่
ของ อนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจ าลอง 

28. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะ ของสสาร โดยใช้
หลักฐาน เชิงประจักษ์และ แบบจ าลอง 

รวมทั้งหมด  28 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2 จ านวน  60 ชั่วโมง        จ านวน  1.5  หน่วยกิต
                  
 ศึกษาเก่ียวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่าย
โอนความร้อน การดูดกลืนและการคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบบรากาศ การ
แบ่งชั้นบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ 
อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆและฝนพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน 
มรสุม การพยากรณ์อากาศ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก    
 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต การวิเคราห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  มีคุณธรรม และจริยธรรม                  
 
ตัวช้ีวัด 

1. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก 

2. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และค านวณหาค่าปริมาณความร้อนท่ีท าให้สารเปลี่ยน
อุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ โดยใช้สมการ Q=mct และ Q=mL 

3. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสาร  

4. สร้างแบบจ าลองอะตอมที่อธิบายการขยายตัว หรือหดตัวของสสาร เนื่องจากได้รับหรือ
สูญเสียความร้อน  

5. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดตัวและขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน 
โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการน าความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

6. วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อน แบะค านวณหาปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอน
ระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดชใช้สมการ Qสญูเสีย = Qได้รับ 

7. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนโดยการน าความร้อน การพาความร้อน การ
แผ่รังสีความร้อน 

8. ออกแบบ เลือกใช้และสร้างอุปกรณ์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนความร้อน 

9. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศ
แต่ละชั้น   

10. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูลที่รวบรวม
ได้  

11. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

12. อธิบายการพยากรณ์อากาศและพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 



35 
 

หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

13. ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช้
ประโยชน์ จากค าพยากรณ์อากาศ  

14. อธิบายสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตน
ภายใต ้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

รวมทั้งหมด  14 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน  60 ชั่วโมง       จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
  

ศึกษาเก่ียวกับการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทก
ราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวท าละลาย การน าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  
โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาผลของชนิดตัวละลาย 
ชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้ง ผลของความดันที่มีต่อสภาพละลาย
ได้ ของสาร โดยใช้สารสนเทศ ศึกษาปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วย  ความเข้มข้นเป็นร้อย
ละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร ความส าคัญของการน าความรู้เรื่อง ความ
เข้มข้นของสารไปใช้โดยยกตัวอย่างการใช้ สารละลายในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้อง และปลอดภัย 
ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของ แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระท าต่อวัตถุ ในแนว
เดียวกัน ปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุ ในของเหลว 
แรงที่กระท าต่อวัตถ ุในของเหลว แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ ปัจจัยที่มีผลต่อขนาด ของ
แรงเสียดทาน ประโยชน์ของแรงเสียดทาน โมเมนต์ ของแรง สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนาม
โน้มถ่วง อัตราเร็วและความเร็วของ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและกระบวนการ 
เกิดดิน ปัจจัย ที่ท าให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน สมบัติบางประการของดินและการใช้
ประโยชน์ ปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดิน การใช้น้ าอย่างยั่งยืนใน
ท้องถิ่นของตนเอง กระบวนการเกิด และผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด 
 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟี 
แบบกระดาษ การสกัดด้วย ตัวท าละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

2. แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การ
สกัดด้วยตัวท าละลาย 

3. น าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 

4. ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบาย ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย 
อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้ง อธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ 
ของสาร โดยใช้สารสนเทศ 

5. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วย ความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร 
มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร  
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6. ตระหนักถึงความส าคัญของการน าความรู้เรื่อง ความเข้มข้นของสารไปใช้โดยยกตัวอย่างการ
ใช้สารละลายในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้อง และปลอดภัย 

7. พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุท่ีเป็นผลของ แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระท าต่อวัตถุ 
ในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์  

8. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจาก แรงหลายแรงที่กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 
9. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี ที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดัน 

ของของเหลว 
10. วิเคราะห์แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุ ในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
11. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุ ในของเหลว 
12. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
13. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่ เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาด ของ

แรงเสียดทาน  
14. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ ที่กระท าต่อวัตถุ  
15. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องแรงเสียดทาน โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ

เสนอแนะ วิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานที่เป็นประโยชน์ ต่อการท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

16. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี ที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ ของแรง เมื่อวัตถุ
อยู่ในสภาพสมดุลต่อ การหมุน และค านวณโดยใช้สมการ M = Fl 

17. เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง และทิศทาง ของแรงที่
กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแต่ละสนาม จากข้อมูลที่รวบรวมได้  

18. เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อวัตถุ 
19. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรง แม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระท า 

ต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามนั้น ๆ กับระยะห่างจาก แหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่รวบรวมได 
20. อธิบายและค านวณอัตราเร็วและความเร็วของ การเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้สมการ v = 

S

t
  

และ v⃑  = 
S⃑ 

t
 จากหลักฐานเชิงประจักษ์  

21. เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว 
22. อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและกระบวนการ เกิดดิน จากแบบจ าลอง รวมทั้งระบุ

ปัจจัย ที่ท าให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน 
23. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสมและน าเสนอแนวทางการใช้ 

ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน 
24. อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดิน จากแบบจ าลอง 
25. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการใช้น้ า และน าเสนอ แนวทางการใช้น้ าอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของ 

ตนเอง 
26. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายกระบวนการเกิด และผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง 

ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
รวมทั้งหมด 26 ตัวช้ีวัด 
 
  



38 
 

หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว22102  วิทยาศาสตร์ 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน  60 ชั่วโมง       จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่ เกี่ยวข้องในระบบหายใจ ระบบขับถ่ายในการ
ก าจัดของเสียทางไต ระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุม การท างานต่าง ๆ ของร่างกาย ระบบ
สืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง โครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด ศึกษา
เกี่ยวกับงาน และก าลังที่เกิดจากแรงที่กระท าต่อวัตถุ หลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องกล
อย่างง่าย ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์และ พลังงานศักย์โน้มถ่วง การเปลี่ยน พลังงานระหว่าง
พลังงานศักย์โน้มถ่วงและ พลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ ศึกษากระบวนการเกิด 
สมบัติและการใช้ ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบจากการใช้ เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ ข้อดีและข้อจ ากัด
ของพลังงาน ทดแทน ศึกษาโครงสร้างภายในโลก ตามองค์ประกอบทางเคมี กระบวนการผุพังอยู่กับที่
การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอน ลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและกระบวนการ เกิดดิน ปัจจัย ที่
ท าให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน สมบัติบางประการของดินและการใช้ประโยชน์ ปัจจัยและ
กระบวนการเกิดแหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดิน การใช้น้ าอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง 
กระบวนการเกิด และผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 

1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่ เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 
2. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้ แบบจ าลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการ

แลกเปลี่ยนแก๊ส  
3. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบหายใจ โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ ใน

ระบบหายใจให้ท างานเป็นปกติ 
4. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ ในระบบขับถ่ายในการก าจัดของเสียทางไต  
5. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบขับถ่าย ในการก าจัดของเสียทางไต โดยการบอก แนวทาง

ในการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่าย ท าหน้าที่ได้อย่างปกติ 
6. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด  
7. อธิบายการท างานของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้แบบจ าลอง 
8. ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการ เปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติ และ

หลังท ากิจกรรม  
9. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบหมุนเวียนเลือด โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา

อวัยวะ ในระบบหมุนเวียนเลือดให้ท างานเป็นปกติ 
10. ระบอุวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะใน ระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุม การ

ท างานต่าง ๆ ของร่างกาย  
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11. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึง
การป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตราย ต่อสมองและไขสันหลัง 

12. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะใน ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง โดยใช้
แบบจ าลอง  

13. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้า
สู่ วัยหนุ่มสาว  

14. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเม่ือ เข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยการดูแลรักษาร่างกาย 
และจิตใจของตนเองในช่วงที่มี การเปลี่ยนแปลง 

15. อธิบายการตกไข่การมีประจ าเดือน การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็น
ทารก  

16. เลือกวิธีการคุมก าเนิดที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่ก าหนด  
17. ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม 
18. วิเคราะห์สถานการณ์และค านวณเก่ียวกับงาน และก าลังที่เกิดจากแรงที่กระท าต่อวัตถุ โดย

ใช้สมการ W = Fs และ P = 𝑊
t
 จากข้อมูลที่รวบรวมได้  

19. วิเคราะห์หลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่าย จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
20. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ เครื่องกลอย่างง่าย โดยบอกประโยชน์ และการ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
21. ออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์และ 

พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
22. แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยน พลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและ 

พลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ มีค่าคงตัวจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
23. วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปลี่ยน และการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้ กฎการอนุรักษ์

พลังงาน 
24. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติและการใช้ ประโยชน์รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการ

ใช้ เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
25. แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้เชื้อเพลิง ซากดึกด าบรรพ์โดยน าเสนอแนวทางการใช้ 

เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 
26. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของพลังงาน ทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูล 

และน าเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในท้องถิ่น 
27. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลก ตามองค์ประกอบทางเคมีจากข้อมูลที่

รวบรวมได้ 
28. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจ าลอง 

รวมทั้งยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าว ที่ท าให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งหมด 28 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน  40 ช่ัวโมง       จ านวน  1.0  หน่วยกิต       
 

การวิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี สามารถระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ
เทคนิคในการแก้ปัญหาโดยค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น 
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ
วิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างาน และ
ด าเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด 

ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น 
น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 

4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

6. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

7. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา 

8. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอน
การท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
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9. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อม
ทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

10. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

11. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

12. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา โดยค านึงถึงความถูกต้อง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

13. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ
วิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

14. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้ 
กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

15. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้
ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว23101  วิทยาศาสตร์5           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน  60 ชั่วโมง       จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 
      ศึกษาวิเคราะห์ น าเสนอ สร้างแบบจ าลอง โดยใช้ สารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ ถึง
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ  สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหาร และสายใยอาหาร วัฎจักรน้ า วัฎจักรคาร์บอน และ
ความส าคัญที่มีต่อระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปัญหา
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน
ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อ่ืน ๆ และผลที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม
และสิ่งมีชีวิตบนโลกองค์ประกอบของเอกภพกาแล็กซี และระบบสุริยะระบุต าแหน่งของกลุ่มดาวและ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะ
อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้น
ข้อมูลและ การอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมและน าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหา 
 
ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศท่ีได้จากการส ารวจ 
2. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆในแหล่งที่อยู่เดียวกัน

ที่ได้จากการส ารวจ 
3. สร้างแบบจ าลองในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 
4. อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ 
5. อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร 
6. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศโดยไม่ท าลายสมดุลของ

ระบบนิเวศ 
7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีนดีเอ็นเอและโครโมโซมโดยใช้แบบจ าลอง 
8. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอล    

ลีลเด่น  ข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ 
9. อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกและค านวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโน

ไทป์ของรุ่นลูก 
10. อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส 
11. บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจท าให้เกิดโรคทางพันธุกรรมพร้อมทั้ง

ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม 
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12. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรมโดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษา
แพทย์เพ่ือตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม 

13. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

14. ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมโดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน 

15. เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ 
16. อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

และต่อมนุษย์ 
17. แสดงความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีส่วน

ร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
18. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น 
19. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
20. ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยน าเสนอการใช้ประโยชน์ใน

ด้านต่างๆและอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
21. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ F=(Gm1m2)/r2 
22. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดฤดูและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
23. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรมการเปลี่ยนแปลงจ านวนการข้ึนและตกของ

ดวงจันทร์และการเกิดน้ าขึ้นน้ าลง 
24. อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการ

ส ารวจอวกาศจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
รวมทั้งหมด   24  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



44 
 

หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว23102  วิทยาศาสตร์ 6                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน  60 ชั่วโมง       จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ น าเสนอ สร้างแบบจ าลอง โดยใช้ สารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า  การต่อวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน  พลังงานไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการใช้งาน ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์
วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์และวัสดุผสม การเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของ
อะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้แบบจ าลองและสมการข้อความ ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะปฏิกิริยาของกรดกับเบสและปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ การเปลี่ยนแปลง
พลังงานความร้อนของปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดฝนกรดการสังเคราะห์ด้วยแสง คุณค่าของการใช้
วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์และวัสดุผสมโดยเสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและ
คุ้มค่าการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆในชีวิตประจ าวันและการประยุกต์ กฎการสะท้อนของแสง การ
เคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา  การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสที่
แตกต่างกัน การกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึม การเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจาก
เลนส์บาง ปรากฏการณ์ที่เก่ียวกับแสงและการท างานของทัศนอุปกรณ์ 
การเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา ผลของความสว่างที่มีต่อดวงตา 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบการสืบค้น
ข้อมูลและ การอภิปราย  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมและน าความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหา 
 
ตัวช้ีวัด  

1. ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์และวัสดุผสม
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และสารสนเทศ 

2. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์และวัสดุผสมโดยเสนอแนะแนว     
ทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

3. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้
แบบจ าลองและสมการข้อความ 

4. อธิบายกฎทรงมวลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
5. วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อนและปฏิกิริยาคายความร้อนจากการเปลี่ยนแปลงพลังงาน

ความร้อนของปฏิกิริยา 
6. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กปฏิกิริยาของกรดกับโลหะปฏิกิริยาของกรดกับเบส

และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้
การเกิดฝนกรดการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้สารสนเทศรวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดง
ปฏิกิริยาดังกล่าว 
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7. ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมและยกตัวอย่างวิธีการ
ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวันจากการสืบค้นข้อมูล 

8. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณาการ 
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 

9. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าและความต้านทานและค านวณ
ปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการV=IR  จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

10. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 
11. ใช้โวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า 
12. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบ

อนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
13. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน 
14. บรรยายการท างานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
15. เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า 
16. อธิบายและค านวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการW=Pt รวมทั้งค านวณค่าไฟฟ้าของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
17. ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยน าเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง

ประหยัดและปลอดภัย 
18. ออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายกฎการสะท้อน

ของแสง 
19. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา 
20. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกันและอธิบายการกระจายแสง

ของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
21. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง 
22. อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสงและการท างานของทัศนอุปกรณ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
23. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา 
24. อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อดวงตาจากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 
25. วัดความสว่างของแสงโดยใช้อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง 
26. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตาโดยวิเคราะห์สถานการณ์

ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสว่างให้เหมาะสมในการท ากิจกรรมต่างๆ 
รวมทั้งหมด  26   ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว23103 วิทยาการค านวณ               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน  40 ช่ัวโมง       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหา
รูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  

ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การท าซ้ า 
การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 
การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน 
สรุปผล และเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีกับ
สังคม มีมารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม 
สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 

1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบใน
ชีวิตจริง 

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูล และสารสนเทศ ตาม

วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง 

5. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบในชีวิตจริง 

6. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 

7. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพ่ือประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 

8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่
ผลงาน 

9. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
10. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดย

ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

11. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพ่ือ
การใช้งานอย่างรู้เท่าทัน 

12. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 

รวมทั้งหมด 12 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์หลากหลาย    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 40 ชั่วโมง              จ านวน  1.0 หน่วยกิต  
                       

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและร่วมท ากิจกรรมกลุ่ม  ซึ่งจัดไว้ในลักษณะต่างๆ จากอุปกรณ์
ส าเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นของเล่นและเกม   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์และการ
ส ารวจตรวจสอบ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ส ารวจ ตรวจสอบ ศึกษาข้อมูล อภิปรายและวิเคราะห์ของเล่นและเกมที่จัดไว้จนเกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 

2. สื่อสารสิ่งที่น่ารู้และถ่ายทอดให้คนอื่นและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งหมด 2 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20202  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 40 ชั่วโมง              จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 
 ศึกษาและทดลองจากกิจกรรมที่จัดไว้ในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ปัญหา  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์และ    
การส ารวจตรวจสอบ   

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
           1.   ส ารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและวิเคราะห์ กิจกรรมที่จัดไว้ในรูปแบบต่างๆ  
                 จนเกิดความรู้ ความคิดและความเข้าใจ 
           2.   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
           3.   มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



49 
 

หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20203  สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 40 ชั่วโมง              จ านวน  1.0 หน่วยกิต   

 
ศึกษาวิ เคราะห์ เกี่ยวกับลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของ

นักวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ของนักวิทยาศาสตร์การได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
การทดลองและการอภิปรายเกี่ยวกับหลักการ ทางวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์กับอริยสัจ 4 ในศาสนาพุทธ ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ คุณค่าของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ ตัวแปรชนิดต่างๆ ขั้นตอนการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
รูปแบบและองค์ประกอบของแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ น าความรู้ ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะความรู้ การสืบค้นข้อมูล และอภิปรายเพ่ือให้
เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อจ านวน และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติกิจกรรมที่น าทักษะวิทยาศาสตร์ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ออกแบบการทดลอง ท าการทดลองอภิปราย และอธิบายเพ่ือให้ได้มาซึ่งกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และน าเสนอผลการเปรียบเทียบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับ
ปัจจัยสี่ในพระพุทธศาสนา 

3. ด าเนินการทดลอง  และอภิปรายการทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4. สืบค้นข้อมูล  อธิบายความส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อตนเอง ต่อสิ่งแวดล้อม 

และน าเสนอความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สรุปเป็นของตนเองในรูปของ
ข้อความและแผนภาพ  ลักษณะของโครงงานประเภทต่างๆ  ระบุตัวแปรแต่ละชนิด  
รูปแบบและองค์ประกอบของแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ 

5. สืบค้นข้อมูลและจัดล าดับขั้นตอนการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  และหลักการเขียน 
                รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

6. ด าเนินการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความสนใจ 
7. น าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20204 โครงงานวิทยาศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 40 ชั่วโมง              จ านวน  1.0 หน่วยกิต   

 
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ คุณค่าของโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ ตัวแปรชนิดต่างๆ ขั้นตอนการจัดท าโครงงานวิทยา
ศาสตร์  รูปแบบและองค์ประกอบของแผงโครงงานวิทยาศาสตร์  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมี
คุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะความรู้ การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ ตรง
ต่อจ านวนและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล  อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับลักษณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของนักวิทยาศาสตร์  
ปฏิบัติกิจกรรมที่น าทักษะวิทยาศาสตร์ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 

          2.   ด าเนินการทดลอง และอภิปรายการทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
          3.   สืบค้นข้อมูล  อธิบายความส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อตนเอง ต่อสิ่งแวดล้อม 
                 และน าเสนอความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สรุปเป็นของตนเองในรูปของ   
                ข้อความและแผนภาพ  ลักษณะของโครงงานประเภทต่าง ๆ  ระบุตัวแปรแต่ละชนิด   
                รูปแบบและองค์ประกอบของแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
         4.    สืบค้นข้อมูลและจัดล าดับขั้นตอนการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์และหลักการเขียน 
                รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
          5.   ด าเนินการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามความสนใจ 
          6.   น าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20205  วิทยาศาสตร์อากาศยาน 1             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 40 ชั่วโมง              จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 

  ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ประวัติการบิน การจ าแนกประเภทอากาศยาน ส่วนประกอบ  
โครงสร้างของเครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยาง หลักอากาศพลศาสตร์และวิทยาสาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง หลักการสร้างเครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยาง  การออกแบบและ
ประดิษฐ์เครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยาง การดูแลรักษาสภาพและปรับแต่งเครื่องร่อนและเครื่องบิน
พลังยางเบื้องต้น รู้จักกฎกติกามารยาทในการเล่นเครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยาง 
 โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล อภิปรายการอธิบาย  
การทดลอง การวิเคราะห์ การค านวณ การสังเกต 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน               
การตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรมและมีค่านิยมที่เหมาะสม บูรณาการ คุณธรรมน า
ความรู้โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการบิน การจ าแนกประเภทอากาศยาน  
ส่วนประกอบโครงสร้างหลักของเครื่องบินจ าลองได้ 

2. อภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบ หลักการท างานของ
เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยางและเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุได้ 

3. ทดลองและอธิบายหลักการควบคุมเครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยางโดยใช้ระบบพ้ืน
บังคับอย่างง่ายได้  

4. ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยางในรูปแบบต่างๆ ได้ 
5. ทดลอง อภิปราย สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักอากาศพลศาสตร์กับเครื่องร่อนและเครื่องบิน

พลังยางได้           
6. ฝึกบังคับเครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยาง ตลอดจนสามารถดูแลรักษาสภาพและ

ปรับแต่งเครื่องร่อน และเครื่องบินพลังยางเบื้องต้นได้ 
7. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและมีจิตวิทยาศาสตร์ 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20207 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 20 ชั่วโมง              จ านวน  0.5 หน่วยกิต   
 

  ศึกษาเกี่ยวกับการจ าแนกสาร ความเป็นกรด – เบสของสารละลาย ธาตุและสารประกอบ 
สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี การแยกสารด้วยวิธีการกรอง การ
ตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟี  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. จ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์และอธิบายสมบัติของสารใน
แต่ละกลุ่มได้ 

2. อธิบายสมบัติความเป็นกรด – เบสของสารละลายได้ 
3. อธิบายองค์ประกอบสมบัติของธาตุและสารประกอบได้ 
4. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุ

กัมมันตรังสีได้ 
5. อธิบายหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟี

ได้ 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20208 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 2          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 20 ชั่วโมง              จ านวน  0.5 หน่วยกิต   
 

  ศึกษาเกี่ยวกับความเข้มข้นเป็นร้อยละของสารละลาย การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และ
พลังงานของสารเมื่อสารเปลี่ยนสถานะและการเกิดสารละลาย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและ
การละลายของสาร การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ   
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ค านวณความเข้มข้นเป็นร้อยละของสารละลายได้ 
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานของสารเมื่อสารเปลี่ยนสถานะและการเกิด

สารละลายได้ 
3. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการละลายของสารได้ 
4. อธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
5. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้ 
6. อธิบายและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ  ได้ 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20209 สะเต็มศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 40 ชั่วโมง              จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 

  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับ
ชีวิตจริงและการท างาน  สร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้น  ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับ
การพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อม
ทั้งสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวัน 
  โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิต
ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน  
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว
ที่สามารถน ามาใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดย
ค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ
วิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและ
ด าเนินการแก้ปัญหา 

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20221 คอมพิวเตอร์กราฟิก           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 40 ชั่วโมง                จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 

ศึกษาความหมาย บทบาท ความส าคัญของงานกราฟิก คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
งานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูปด้วยโปรมแกรมวาดภาพ กราฟ และรูปกราฟพ้ืนฐาน การสร้าง
รูปภาพ การสร้างรูปภาพส าหรับงานท าป้ายประกาศ การน าเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  
          ปฏิบัติการสร้างภาพ โดยใช้ค าสั่งพ้ืนฐาน จากโปรแกรมกราฟิก สร้างภาพ วาดภาพ เก็บภาพ 
เรียกภาพมาแก้ไข ระบายสี ส าเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบตัวอักษร พิมพ์งาน สร้างงาน
ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้นและสร้างแนวคิด
เกี่ยวกับงานกราฟิก และการน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจความเป็นมา ความหมาย และบทบาทความส าคัญของงานกราฟิกได้ 
2. เข้าใจลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับงานกราฟิก และการน าเสนอข้อมูลได้ 
3. รู้จักส่วนประกอบและใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
4. ใช้เครื่องมือจากโปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างงานกราฟิก 
5. สร้างงานกราฟิก ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปได้อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
6. น าเสนอผลงานที่สร้าง 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20222 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 40 ชั่วโมง                จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 

ศึกษาชนิดของกราฟิกแบบ bitmap (*.bmp*.jpg*.tif *.gif) และกราฟิกแบบ vecter (*.ai  
*.crd *.wmf) ศึกษาชนิดและลักษณะของสื่อ การประยุกต์ด้านกราฟิกและกราฟิกแบบเคลื่อนไหว 
(Graphic Animation) ความต้องการของระบบ การวิเคราะห์และการออกแบบ ความสัมพันธ์
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ กราฟิกแอนนิเมชัน (Graphic Animation) มาตรฐานของรูปแบบ
แฟ้มกราฟิกทางด้านมัลติมีเดีย หลักของการสร้างมัลติมีเดีย การจัดท ามัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรม
กราฟิกและกราฟิกแอนนิเมชัน  ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและวิธีการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป  ประยุกต์การสร้างเว็บไซต์  การขอใช้บริการเสริมต่างๆ การน าเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเตอร์เน็ต 

ปฏิบัติการสร้างงานโดยใช้โปรแกรมกราฟิก สร้างภาพ วาดภาพ เก็บภาพ เรียกภาพมาแก้ไข  
ปรับแสง  ปรับสี รีทัช การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame By  Frame แบบ Motion Tween  
การสร้างสัญลักษณ์  และประยุกต์ใช้กราฟิก กราฟิกแอนนิเมชันมาประกอบการสร้างเว็บเพจ เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ     

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้โปรแกรมด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย และ
สามารถสร้างงานจากโปรแกรมด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย เกิดเจคติที่ดีท าให้ และมีคุณธรรมจริยธรรม
ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานกราฟิกและมัลติมีเดีย 
2. รู้จักโปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรมด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย 
3. ใช้โปรแกรมกราฟิกและมัลติมีเดียเบื้องต้น 
4. สร้างรูปภาพจากโปรแกรมกราฟิกและมัลติมีเดีย 
5. สร้างภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรมกราฟิกและมัลติมีเดีย 
6. สร้างงานอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20223 การเขียนโปรแกรม                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 40 ชั่วโมง                จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 

ศึกษา หลักการโปรแกรมเบื้องต้น ขั้นตอนพัฒนาโปรแกรม ล าดับการท างาน  ผังโครงสร้าง  
ค าสั่งในการประมวลผล  ค าสั่งในการค านวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่างๆ ค าสั่งควบคุม
โปรแกรม ค าสั่งรองรับข้อมูลและแสดงผล   

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ทั้งภาษาแบบโครงสร้าง (Structure)และ
แบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Program(OOP)  

เพ่ือให้มีความรู้และทักษะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายองค์ประกอบหลักการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนได้ 
2. ใช้หลักการแก้ปัญหามาด าเนินการแก้ปัญหาหรือสร้างงานได้ 
3. ด าเนินการแก้ปัญหาหรือสร้างงานอย่างเป็นระบบ 
4. ใช้หลักการโปรแกรมเบื้องต้นมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
5. สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ 
6. สร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรือท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันโดยใช้โปรแกรมภาษาโลโก้ 
7. สร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรือท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันโดยใช้โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20224 การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 40 ชั่วโมง                จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับเว็บเพจ เครื่องมือการออกแบบเว็บเพจ  
การเรียกใช้โปรแกรมออกแบบเว็บเพจ  หลักการและขั้นตอนการสร้าง โครงสร้างภาษาที่ใช้สร้างเว็บ
เพจ ค าสั่งในการด าเนินงาน การแทรกและตกแต่งรูปภาพ การสร้างและตกแต่งตาราง การแทรกและ
ตกแต่งเส้นคั่นข้อความ การแทรกและตกแต่งเทคนิคพิเศษ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การพัฒนาเว็บ
เพจ 
 ปฏิบัติการใช้โปรแกรมออกแบบเว็บเพจ  การเรียกใช้โปรแกรม การออกแบบเว็บเพจ การใช้
ค าสั่งในการด าเนินงาน การตกแต่งเว็บเพจ สร้างงานหรือประยุกต์งานในชีวิตประจ าวัน 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการสร้างเว็บเพจ สามารถสร้างหรือประยุกต์ชิ้นงาน
การออกแบบเว็บเพจ อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบเว็บเพจ 
2. เข้าใจส่วนประกอบ  การใช้และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดท าเว็บเพจ 
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดท าและตกแต่งเว็บ 
4. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ภายในเพจ 
5. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเว็บแต่ละเพจ 
6. สร้างงานเว็บเพจอย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



59 
 

หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20225 ระบบปฏิบัติการและการซ่อมบ ารุง      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 40 ชั่วโมง                จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 
  ศึกษาเก่ียวกับส่วนประกอบต่างๆ ด้าน Hard ware ของคอมพิวเตอร์ (pc) ที่จ าเป็น เกี่ยวกับ
หน้าที่และคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละตัว  เรียนรู้เกี่ยวกับค าสั่งดอสพ้ืนฐานที่จ าเป็นเกี่ยวกับการแก้ไข
เบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ WINDOWS 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์  การเลือกส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  การ Setup BIOS FDISK FORMAT การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ระบบเครือข่าย LAN การติดตั้งระบบเครือข่าย 
การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ระบบเครือข่าย Protocol TCP/IP Client-Server DNS  
Subnet  FTP Telnet  E-Mail WWW  การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล ปฏิบัติการต่าง ๆ ใช้
อินเทอร์เน็ต การเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการจัดท าโครงงานและน าเสนองานด้านคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมภาษาอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการท างานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 
2. อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์   หน้าที่และหลักการท างานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3. การประกอบและการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
4. การปรับตั้งค่าต่างๆของอุปกรณ์ 
5. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
6. ติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
  



60 
 

หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20226 การออกแบบผลิตภัณฑ์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 40 ชั่วโมง                จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 
 ศึกษาองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี การสร้างและพัฒนา
สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการการออกแบบหรือ
น าเสนอผลงาน หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ภาพฉายแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ลักษณะ
ของความคิดสร้างสรรค์   การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การประเมิน การตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์  
 ปฏิบัติการสร้าง และพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย มีความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย และแบบจ าลอง การใช้ซอฟต์แวร์
ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน ในการช่วยร่างภาพ ท าภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยค านึงถึง
หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น  
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ การสร้าง พัฒนาและ
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมี
ส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนได้ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้โปรแกรม Pro/Desktop ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 3. นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบโครงร่างชิ้นงาน จากโปรแกรม Pro/Desktop    
 4. นักเรียนปฏิบัติงานท ารูปทรง 3 มิติ ต่างๆ จากโปรแกรม Pro/Desktop    
 5. นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ จากโปรแกรม Pro/Desktop    
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20227 โปรแกรมกราฟฟิกแอนิเมชั่น         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  จ านวน 40 ชั่วโมง                จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 

ปฏิบัติการใช้ศึกษาค้นคว้า หลักการท างานของโปรแกรม การใช้เครื่องมือ การสร้างชิ้นงาน 
การตกแต่งแก้ไขชิ้นงาน  โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และหลักการเบื้องต้นในการจัดเก็บข้อมูล การ
ใช้เส้นในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การแปลงชิ้นงานเพ่ือใช้ในการเผยแพร่ชิ้นงานและประยุกต์ใช้กับ
งานด้านอ่ืนๆได้ เครื่องมือในการสร้างภาพเคลื่อนไหว  การ วาดเส้น การออกแบบชิ้นงานด้วย
โปรแกรมแกรมเฉพาะ และประยุกต์พัฒนาชิ้นงานจากโปรแกรมที่ใช้ในงานแอนิเมชั่นแต่ละประเภท
ได้ อย่างเหมาะสมและสามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างงานแอนิเมชั่น และน าชิ้นงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม โดยมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยันอดทน ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ด ารงชีวิตการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและสามารถน าไปใช้ในการประกออาชีพ โดยการ
ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และ
สามารถแก้ปัญหาแล้วถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนได้   
 
ผลการเรียนรู้คาดหวัง 

1. บอกความหมายของการ์ตูนได้ 
2. แบ่งประเภทของการ์ตูนได้ 
3. บอกความหมายของการ์ตูนแอนิเมชั่นได้ 
4. อธิบายขั้นตอนการผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่นได้ 
5. วิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพได้ 
6. แยกขนาดของภาพได้อย่างถูกต้อง 
7. ออกแบบบอร์ดภาพนิ่งได้ 
8. อธิบายการสื่อความหมายของภาพได้ 
9. อธิบายหลักการเบื้องฐานการเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Macromedia Fash ได้ 
10. อธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ได้ 
11. บอกกฎพ้ืนฐานของแอนิเมชั่นได้ 
12. น ากฎพื้นฐานการเคลื่อนไหวน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นได้ 

รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20241  คอมพิวเตอร์ 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 40 ชั่วโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 

ศึกษา  วิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  น าเสนองานด้วยโปรแกรมน าเสนอ  
ใช้ส่วนประกอบของโปรแกรม  FlipAlbum สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 โดยใช้  กระบวนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  น าเสนองานด้วยโปรแกรมน าเสนอ  ใช้
เครื่องมือและส่วนประกอบ  สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ด้วยโปรแกรม  FlipAlbum  

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี  สามารถประยุกต์  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  มีจิตส านึกและรับผิดชอบ  ใฝ่เรียนรู้  อยู่
อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  มีจิตสาธารณะและมีสัมมาคารวะ น าความรู้
ที่ได้จากการเรียนรู้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือน าไปสู่  การเลือกอาชีพต่อไป โดยให้มี
เจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญต่ออาชีพ  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบและเห็นคุณค่า 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 2.  อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 3.  อธิบายวิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 4.  อธิบายประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 5.  อธิบายส่วนประกอบและใช้เครื่องมือ  โปรแกรม  FlipAlbum ได้ 
 6.  สามารถใช้โปรแกรม  FlipAlbum สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เหมาะสมอย่างมีคุณค่า 
รวมทั้งหมด 8  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20242  คอมพิวเตอร์ 2                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 40 ชั่วโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 

ศึกษาส่วนประกอบ  หน้าที่การใช้งาน  ประโยชน์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์  การมีบุคลิกภาพ
ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง  การบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และการแก้ไขอย่างง่าย  
การสร้างเทคนิคท่ีดีในการพิมพ์สัมผัส  การเรียนรู้แป้นพิมพ์  การพิมพ์สัมผัส  การสร้างเอกสาร  และ
การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์  การสร้างเอกสาร  การพิมพ์สัมผัส  และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

น าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือน าไปสู่  การเลือก
อาชีพต่อไป โดยให้มีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญต่ออาชีพ  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ
และเห็นคุณค่า 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้เหมาะสมกับวัย     
2. อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมการสร้างเอกสารได้ 
3. แก้ไขข้อความและตกแต่งงานเอกสารได้ 
4.  อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมน าเสนอข้อมูลได้  
5.  ใส่ข้อความตกแต่งข้อความและตกแต่งแผ่นสไลด์ได้ 
6. แทรกรูปภาพและวัตถุต่างๆ ได้ 
7.  สร้างแผนภูมิ สั่งฉายสไลด์ ก าหนดรูปแบบและเตรียมงานน าเสนอได้  
8. สร้างชิ้นงานอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
รวมทั้งหมด 8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20243  คอมพิวเตอร์ 3                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 40 ชั่วโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 

ศึกษาและอธิบายระดับของเทคโนโลยีที่ใช้เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนบ้านหรือพ้ืนฐาน   
ระดับกลาง   และระดับสูง  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยี  จะท า
ให้ผู้เรียนท างานอย่างเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย การหางานด้วยวิธีที่หลากหลายและ
การเลือกงานที่เหมาะสม 

ปฏิบัติสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจ าลองของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของ
วิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและ  การรายงานผล  
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการสร้างงานอย่างมีระบบน าไปสู่การเลือกอาชีพที่เหมาะสมเกิด
เจตคติที่ดีต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต 
  
ผลการเรียนรู้ 
    1. อธิบายความหมาย และความส าคัญของการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้โปรแกรม Pro/Desktop ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
  3. นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบโครงร่างชิ้นงาน จากโปรแกรม Pro/Desktop    
  4. นักเรียนปฏิบัติงานท ารูปทรง 3 มิติ ต่างๆ จากโปรแกรม Pro/Desktop    
  5. นักเรียนปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ จากโปรแกรม Pro/Desktop    
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20244  คอมพิวเตอร์ 4                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 40 ชั่วโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 

ศึกษา  ฝึกปฏิบัติหลักการเบื้องต้นของกลุ่มเครื่องมือต่างๆ ในการตกแต่งรูปภาพ   สร้าง
รูปภาพ กรอบรูป ปรับแสงเงาของภาพ รวมถึงการซ่อมรูปภาพ ตัดต่อภาพ และการวางการภาพลง
บนพ้ืนผิววัตถุ จากโปรแกรมกราฟิก   เข้าใจวิธีการตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม และสามารถจัดท า
ชิ้นงานหรือประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกในการผลิตชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ มีจิตส านึกและรับผิดชอบ 
 โดยการใช้งานโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว  เพ่ือการน าเสนอผลงานด้วยค าสั่งเบื้องต้นใน
โปรแกรมภาพเคลื่อนไหว การสร้างไฟล์น าเสนอ ไฟล์เมนู โดยใช้องค์ประกอบจาก Object ที่
ก าหนดให้การเชื่อมโยง การสร้างไฟล์ ไตเติ้ล (Title) การสร้างเมนู (Menu) การสร้างไฟล์เนื้อหา การ
สร้างไฟล์น าเสนอ โดยใช้เทคนิคการโหลด Muvie หลายระดับ  
  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการใช้งานโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว  เพ่ือน าเสนอ
ผลงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตส านึกมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม มีเจตคติที่
ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 
1.  มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างการท างานของโปรแกรม Flash 
2.  สร้างแอนิเมชั่นของการ์ตูนได้ 
3.  สร้างปุ่มเชื่อมโยงได้ 
4.  แทรกเสียงได้ 
5.  เขียน Action Script ได้ 
6.  น าเสนองานได้ 
รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20245  คอมพิวเตอร์ 5                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 40 ชั่วโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนเว็บเพจด้วย โปรแกรมในการสร้างเว็บเพจในรูปแบบ web editor 
โดยศึกษาเรียนรู้ถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของการเขียนและก าหนดส่วนต่างๆของเว็บเพจ  สามารถสร้าง
หน้าตาของหน้าต่างออกแบบเว็บเพจ ส่วนประกอบของหน้าจอหลัก การสร้าง Site ก าหนดคุณสมบัติ
ของ Site สร้าง Static Page ก าหนดคุณสมบัติของหน้าเพจ ตั้งชื่อเพจ จัดรูปแบบตัวอักษร ใส่รูปภาพ 
ปรับรูปพ้ืนหลัง การแก้ไขโค้ด ตรวจสอบโค้ด พิมพ์โค้ด การสร้างลิงค์และตรวจหน้าเพจบน Browser 
และ Publish เพจ ศึกษาการท างานและสร้าง Web Applications สร้างหน้าเพจรับข้อมูล ติดตั้ง 
Web Server ด้วย Internet Information Server ทดสอบการสร้างเว็บเพจ อย่างง่ายได้  
 โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น  กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอดกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์  
 มีนิสัยรักการท างาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
มีสมาธิในการท างานสามารถน าทักษะ ปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1.  บอกโครงสร้างของภาษา html ได้  
  2. บอกลักษณะคุณสมบัติของภาษา html ได้  
  3.  ใช้ค าสั่งภาษา html เบื้องต้นได้ 
  4.  เขียนโปรแกรมภาษา html เบื้องต้นได้ 
  5.  ก าหนดค่าภาษา html เบื้องต้นได้ 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว20246  คอมพิวเตอร์ 6                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 40 ชั่วโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต   
 

ค้นคว้า  หาข้อมูลจาก แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ    ตลอดจนท าการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
อันจะน าไปสู่การระบุเรื่อง หัวข้อหรือปัญหาส าหรับการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์  ค้นคว้าเอกสาร
ทางด้านทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าโครงงานที่จะรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น  ศึกษา
ความหมาย  วิธีการ  ประเภท  ขั้นตอนการท า การออกแบบ  การวางแผน  เขียนและน าเสนอเค้า
โครง  เทคนิคการน าเสนอโครงงาน  การเผยแพร่ผลงาน  จัดท าโครงงานตามขั้นตอนการเขียน
รายงานและน าเสนอโครงงานได้   

โดยใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการท าโครงงาน 
          เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์  ตลอดจนการ
น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน  และสามารถน าความรู้และผลงานโครงการไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. สามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
  3. มีความรู้ในการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
  4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 

5. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาพื้นฐาน     

ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต   
ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30105 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1       จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต  
ว30106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2  จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30107 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30108 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2  จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30109 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3  จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต  
ว30110 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30111 การออกแบบเทคโนโลย ี  จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว30112 วิทยาการค านวณ  จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 

 
รายวิชาเพิ่มเติม     

 ว30201 ฟิสิกส์ 1   จ านวน 80 ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 
 ว30202 ฟิสิกส์ 2   จ านวน 80 ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 
 ว30203 ฟิสิกส์ 3      จ านวน 80 ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 
 ว30204 ฟิสิกส์ 4   จ านวน 80 ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 

ว30205 ฟิสิกส์ 5   จ านวน 80 ชั่วโมง  2.0 หน่วยกิต 
ว30221 เคมี 1    จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30222 เคมี 2    จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30223 เคมี 3    จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30224 เคมี 4              จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30225 เคมี 5    จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30241 ชีววิทยา 1   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30242 ชีววิทยา 2   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30243 ชีววิทยา 3   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30244 ชีววิทยา 4   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30245 ชีววิทยา 5   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ) 

รายวิชาเพิ่มเติม     
ว30261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2 จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30263 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3 จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30210 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30211 การเคลื่อนที่แนวโค้ง  จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว30212 ความร้อน   จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว30271 โครงงานวิทยาศาสตร์  จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30272 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์1 จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 

             (โลก ดาราศาสตร์)  
ว30273 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 2 จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 

            (ชีววิทยา) 
ว30274 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 3 จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 

            (ฟิสิกส์) 
ว30275 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 4(เคมี) จ านวน 20 ชั่วโมง  0.5 หน่วยกิต 
ว30280 สะเต็มศึกษา   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30251 คอมพิวเตอร์ 1   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30252 คอมพิวเตอร์ 2   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30253 คอมพิวเตอร์ 3   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30254 คอมพิวเตอร์ 4   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30255 คอมพิวเตอร์ 5   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30256 คอมพิวเตอร์ 6   จ านวน 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
ว30281 สื่อประสม   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30282 งานกราฟิก   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30283 การสร้างเว็บเพจ   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30284 การเขียนโปรแกรม  จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30285 โครงงานคอมพิวเตอร์  จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30286 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30287 การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30288 มัลติมีเดีย   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30289 ภาพเคลื่อนไหว   จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30290 ออกแบบสื่อโฆษณา  จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
ว30291 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 60 ชั่วโมง     จ านวน  1.5 หน่วยกิต         
 

ศึกษาความเร่งของวัตถุ แรงลัพธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ แรง
กิริยาและแรงปฏิกิริยา ผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่
แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น แรงโน้ม
ถ่วงและสนามโน้มถ่วง ประโยชน์จากสนามโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ประโยชน์จาก
สนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กโลก แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า ประโยชน์จากสนามไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์ 
พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน  การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า  ตลอดจน
เทคโนโลยีที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน สมบัติของคลื่น ความถี่
ธรรมชาติ การสั่นพ้องของคลื่น สมบัติของคลื่นเสียง การได้ยิน การเกิดเสียงสะท้อกลับ บีตส์ 
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การสั่นพ้องของเสียง การน าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน การมองเห็นสีของวัตถุ การผสมแสงสี การผสมสารสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการ
สื่อสาร โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุปผล  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพ่ือ
อธิบายความเร่งของวัตถุ 

2. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระท า
ต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ 

3. สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระท า
ต่อวัตถุและมวลของวัตถุ 

4. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ 
5. สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ ได้แก่ การ

เคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการ
เคลื่อนที่แบบสั่น 

6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ รอบโลก 
7. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า 
8. สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่ เคลื่อนที่ ใน

สนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระท าต่อลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านใน
สนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ 

9. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน 
11. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่าง

มวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน 
12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้น

และอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้าน
พลังงานโดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

13. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น 
14. สังเกต และอธิบายความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดข้ึนจากการสั่นพ้อง 
15. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง 
16. สืบค้นข้อมูล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียงและผลของ

ความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง 
17. สังเกต และอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง 
18. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
19. สังเกต และอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี 
20. สังเกต และอธิบายการท างานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสี และ

การน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
21. สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ

หลักการท างานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสาร โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่าน

สารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
รวมทั้งหมด 22 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว30102  วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบ แบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลองอะตอมแบบ
กลุ่มหมอก จ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและไอโซโทป ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ และ
กลุ่มธาตุแทรนซิชัน สมบัติการน าไฟฟ้า การให้และรับ อิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ 
ประโยชน์และ อันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน  พันธะโคเวเลนต์ พันธะ
ไฮโดรเจน สารประกอบ ไอออนิก สารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ สารประกอบ
อินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์ อัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์ และสาร
กัมมันตรังสี 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 

1. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ใน รูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี 
2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลอง

อะตอมแบบกลุ่มหมอก 
3. ระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอม

เดียว 
4. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการ เป็นไอโซโทป 
5. ระบุหมู่และคาบของธาตุและระบุว่าธาตุเป็น โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

หรือกลุ่มธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ 
6. เปรียบเทียบสมบัติการน าไฟฟ้า การให้และรับ อิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับ

อโลหะ 
7. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างประโยชน์และ อันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและ

ธาตุแทรนซิชัน 
8. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม และระบุจ านวนคู่อิเล็กตรอน

ระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง 
9. ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วย ๒ อะตอม  
10. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตร โครงสร้าง  
11. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสาร โคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตาม

สภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน 
12. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบ ไอออนิก 
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13. ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือ ไม่แตกตัว พร้อมให้เหตุผลและระบุว่าสารละลาย
ที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 

14. ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน ว่าอ่ิมตัวหรือไม่อ่ิมตัวจากสูตรโครงสร้าง 
15. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติ ทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิ

เมอร์ ชนิดนั้น 
16. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบส จากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 
17. อธิบายสมบัติการละลายในตัวท าละลายชนิด ต่าง ๆ ของสาร 
18. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอ

เซตของพอลิเมอร์และการน า พอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ 
19. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลกระทบของการใช้ ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข 
20. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์และ แปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของ

ปฏิกิริยาเคมี 
21. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มีผลต่ออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันหรือในอุตสาหกรรม 
23. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
24. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสีและค านวณ ครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี 
25. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างประโยชน์ ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตราย ที่

เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 
รวมทั้งหมด 25 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว30103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง  ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน  การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ ในระบบนิเวศ  ความหมายของประชากร  ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ สมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การ
ล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์
และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่
ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ กระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปรายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลาย
ของไบโอม และยกตัวอย่างไบโอมชนิดต่างๆ 
 2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายสาเหตุ และยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 
 3. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทาง
กายภาพและทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 4. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 5. อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการล าเลียงสาร และ
เปรียบเทียบ 
การล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ 
 6. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ าและสารในเลือดโดยการท างานของไต 
 7. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการท างานของไตและปอด 
 8. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง 
และกล้ามเนื้อโครงร่าง 
 9. อธิบาย และเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่จ าเพาะ และแบบ
จ าเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย 
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 10. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกัน 
 11. อธิบายภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV 
 12. ทดสอบ และบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ 
 13. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และยกตัวอย่างเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืชบาง
ชนิดสร้างขึ้น 
 14. ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
 15. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น และ
ยกตัวอย่างการน ามาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรของพืช 
 16. สังเกต และอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ด ารงชีวิต 
 17. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม 
 18. อธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิล
แอลลีล 
 19. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงล าดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิต 
 20. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน ามิวเทชันไปใช้ประโยชน์ 
 21. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 22. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจาก
วิวัฒนาการ 
รวมทั้งหมด 22 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว30104  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับก าเนิดอนุภาคในเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซี 
ธรรมชาติของดาวฤกษ์ ก าเนิดและองค์ประกอบของระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ การส่งและการ
โคจรของดาวเทียมประโยชน์จากดาวเทียม การศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้คลื่นไหวสะเทือน ลักษณะ
โครงสร้างโลก ทฤษฎีทวีปเลื่อน ทฤษฎีการแผ่ขยายพ้ืนสมุทร ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ในลักษณะต่างๆ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกด า
บรรพ์ โครงสร้างทางธรณีวิทยา การอธิบายประวัติทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต วิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด  
บิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 

2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทาง  
ของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 

3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุต าแหน่งของระบบ
สุริยะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 

4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจาก
ดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 

5. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของ ดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ
ส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 

6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
7. อธิบายล าดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบาง

ประการของดาวฤกษ์ 
8. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของ

ดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต 
9. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์

น าเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุ สุริยะที่มีต่อโลก
รวมทั้งประเทศไทย 

10. สืบค้นข้อมูล อธิบายการส ารวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ 
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และน าเสนอแนวคิดการน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
อวกาศมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต 

รวมทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว30105  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
                   
 ศึกษาความหลายหลายของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ องค์ประกอบ
ของระบบนิเวศ เซลล์และโครงสร้างพ้ืนฐานของเซลล์ การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การ
รักษาดุลยภาพของน้ าและแร่ธาตุ กรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกัน การสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และการสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม              
 
ตัวช้ีวัด 

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลาย
ของไบโอม และยกตัวอย่าง ไบโอมชนิดต่าง ๆ 

2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายสาเหตุและยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 
3. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพ

และทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
4. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

5. อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการล าเลียงสารและเปรียบเทียบ
การล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่าง ๆ 

6. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ าและสารในเลือดโดยการท างานของไต 
7. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการท างานของไตและปอด 
8. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง

และกล้ามเนื้อโครงร่าง 
9. อธิบายและเขียนแผนผังเก่ียวกับ การตอบสนองของร่างกายแบบไม่จ าเพาะ และแบบ

จ าเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย 
10. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุ้มกัน 
11. อธิบายภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่สาเหตุมากจากการติดเชื้อ HIV 

รวมทั้งหมด  11 ตัวช้ีวัด  
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว30106  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาสารสังเคราะห์จากพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืช
ต่อสิ่งเร้า ยีนและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมระดับยีนและโครโมโซม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การคัดเลือกโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต   

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และการสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม              
 
ตัวช้ีวัด 

1. ทดสอบและบอกชนิดชองสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ 
2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ  

  ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น 
3. ออกแบบการทดลอง ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต

ของพืช 
4. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น และ

ยกตัวอย่าง 
  การน ามาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรของพืช 

5. สังเกตและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต 
6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีนและลักษณะทางพันธุกรรม 
7. อธิบายหลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอ

ลลีน 
8. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงล าดับนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของ

สิ่งมีชีวิต 
9. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการน า มิวเทชันไปใช้ประโยชน์  
10. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
11. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจาก

วิวัฒนาการ 
รวมทั้งหมด  11 ตัวช้ีวัด 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว30107  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบ แบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลองอะตอมแบบ
กลุ่มหมอก จ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและไอโซโทป ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ และ
กลุ่มธาตุแทรนซิชัน สมบัติการน าไฟฟ้า การให้และรับ อิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ 
ประโยชน์และ อันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน  พันธะโคเวเลนต์ พันธะ
ไฮโดรเจน สารประกอบ ไอออนิก สารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ สารประกอบ
อินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์ และสาร
กัมมันตรังสี 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 

1. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ใน รูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี 
2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ของแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลอง

อะตอมแบบกลุ่มหมอก 
3. ระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอม

เดียว 
4. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการ เป็นไอโซโทป 
5. ระบุหมู่และคาบของธาตุและระบุว่าธาตุเป็น โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

หรือกลุ่มธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ 
6. เปรียบเทียบสมบัติการน าไฟฟ้า การให้และรับ อิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับ

อโลหะ 
7. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างประโยชน์และ อันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและ

ธาตุแทรนซิชัน 
8. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม และระบุจ านวนคู่อิเล็กตรอน

ระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง 
9. ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วย ๒ อะตอม  
10. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตร โครงสร้าง  
11. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสาร โคเวเลนต์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตาม

สภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน 
12. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบ ไอออนิก 
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13. ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือ ไม่แตกตัว พร้อมให้เหตุผลและระบุว่าสารละลาย
ที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 

14. ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอน ว่าอ่ิมตัวหรือไม่อ่ิมตัวจากสูตรโครงสร้าง 
15. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติ ทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิ

เมอร์ ชนิดนั้น 
16. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบส จากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 
17. อธิบายสมบัติการละลายในตัวท าละลายชนิด ต่าง ๆ ของสาร 
18. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอ

เซตของพอลิเมอร์และการน า พอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ 
19. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลกระทบของการใช้ ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข 
20. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์และ แปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของ

ปฏิกิริยาเคมี 
21. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มีผลต่ออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันหรือในอุตสาหกรรม 
23. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
24. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสีและค านวณ ครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี 
25. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างประโยชน์ ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตราย ที่

เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 
รวมทั้งหมด 25 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว30108 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2      จ านวน  1.0 หน่วยกิต  จ านวน 40 ชั่วโมง 
 

ศึกษาความเร่งของวัตถุ แรงลัพธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ แรง
กิริยาและแรงปฏิกิริยา ผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่
แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น แรงโน้ม
ถ่วงและสนามโน้มถ่วง ประโยชน์จากสนามโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ประโยชน์จาก
สนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กโลก แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า ประโยชน์จากสนามไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุปผล  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพ่ือ
อธิบายความเร่งของวัตถุ 

2. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระท า
ต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ 

3. สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระท า
ต่อวัตถุและมวลของวัตถุ 

4. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ 
5. สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ ได้แก่ การ

เคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการ
เคลื่อนที่แบบสั่น 

6. สืบคน้ข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ รอบโลก 
7. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า 
8. สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่ เคลื่อนที่ ใน

สนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระท าต่อลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านใน
สนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ 

9. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน 

รวมทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว30109 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
ตลอดจนเทคโนโลยีที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน สมบัติของคลื่น 
ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้องของคลื่น สมบัติของคลื่นเสียง การได้ยิน การเกิดเสียงสะท้อกลับ บีตส์ 
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การสั่นพ้องของเสียง การน าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน การมองเห็นสีของวัตถุ การผสมแสงสี การผสมสารสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการ
สื่อสาร โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุปผล  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่าง
มวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน 

2. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้น
และอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้าน
พลังงานโดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

3. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น 
4. สังเกต และอธิบายความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดข้ึนจากการสั่นพ้อง 
5. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง 
6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียงและผลของ

ความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง 
7. สังเกต และอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง 
8. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
9. สังเกต และอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี 
10. สังเกต และอธิบายการท างานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสี และ

การน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
11. สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ

หลักการท างานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสาร โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่าน

สารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว30110  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับก าเนิดอนุภาคในเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซี 
ธรรมชาติของดาวฤกษ์ ก าเนิดและองค์ประกอบของระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ การส่งและการ
โคจรของดาวเทียมประโยชน์จากดาวเทียม การศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้คลื่นไหวสะเทือน ลักษณะ
โครงสร้างโลก ทฤษฎีทวีปเลื่อน ทฤษฎีการแผ่ขยายพ้ืนสมุทร ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะต่างๆ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกด า
บรรพ์ โครงสร้างทางธรณีวิทยา การอธิบายประวัติทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล กร
สังเกต วิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย  และสรุป 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิ
กแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 

2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทาง  
ของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 

3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุต าแหน่งของระบบ
สุริยะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 

4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจาก
ดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 

5. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของ ดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ
ส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 

6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
7. อธิบายล าดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบาง

ประการของดาวฤกษ์ 
8. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของ

ดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต 
9. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์

น าเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุ สุริยะท่ีมีต่อโลก
รวมทั้งประเทศไทย 

10. สืบค้นข้อมูล อธิบายการส ารวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ 
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และน าเสนอแนวคิดการน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
อวกาศมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต 

รวมทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว30111 การออกแบบและเทคโนโลยี          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 20 ช่ัวโมง      จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงานเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานการท าโครงงาน เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ 
รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพ่ือแก้ปัญหาหรืออ านวยความสะดวกใน
การท างานการท าโครงงาน 

ออกแบบและเทคโนโลยีสามารถด าเนินการได้ โดยเริ่มจากการส ารวจสถานการณ์ปัญหาที่
สนใจเพ่ือก าหนดหัวข้อโครงงาน แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีกับ
สังคม มีมารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม 
สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี  

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดย
ค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ
วิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและ
ด าเนินการแก้ปัญหา 

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

6. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงานเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว30112 วิทยาการค านวณ                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 20 ช่ัวโมง      จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
    

ศึกษาวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่าง
สร้างสรรค์ การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ การประมวลผลข้อมูล เรียนรู้เครื่องมือการท าข้อมูลให้เป็นภาพ เช่น bar chart, scatter,  
histogram  

น าความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้แก้ปัญหา 
เ พ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ เลือกใช้แหล่งข้อมูล เช่น data.go.th, wolfram alpha, 
OECD.org, ตลาดหลักทรัพย์, world economic forum เป็นต้น  

เห็นคุณค่าของข้อมูลและกรณีศึกษา วิธีการแก้ปัญหา มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีกับสังคม มีมารยาท ระเบียบ และข้อบังคับใน
การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการ
ลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 

1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ ในชีวิตจริงอย่าง
สร้างสรรค ์

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
วัฒนธรรม 

 รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30201 ฟิสิกส ์1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 80 ช่ัวโมง      จ านวน  2.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย การวัด ความคลาดเคลื่อนในการ
วัดและการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การบอกต าแหน่งของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว แรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล และแรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุปผล  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการ
ของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อ การแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนา
เทคโนโลยี 

2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยน าความ
คลาดเคลื่อนในการวัดมาพิจารณาในการน าเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูป
ของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจากกราฟเส้นตรง 

3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง
ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้ง
ทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ท ามุมต่อกัน 
5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิว

ตันและการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งค านวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ท าให้วัตถุมีน้ าหนัก รวมทั้ง
ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

7. วิเคราะห์ อธิบาย และค านวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่
วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ และน าความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8. อธิบาย วิเคราะห์ และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
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9. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็ว
เชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30202 ฟิสิกส์ 2                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 80 ช่ัวโมง      จ านวน  2.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการของกลศาสตร์ในเรื่อง งาน พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงาน
จลน์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน ก าลัง เครื่องกลอย่างง่ายและประสิทธิภาพของเครื่องกล โมเมนตัม การ
ชนกันของวัตถุและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์กและผลของทอร์กที่มีต่อ
สภาพการหมุน สภาพสมดุลและเงื่อนไขที่ท าให้เกิดสมดุล  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุปผล  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์และค านวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับต าแหน่ง รวมทั้งอธิบายและค านวณก าลังเฉลี่ย 

2. อธิบายและค านวณพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์
ระหว่างงานกับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง 
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและ
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
งานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และค านวณงานท่ีเกิดข้ึนจากแรงลัพธ์ 

3. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 

4. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด 
โดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งค านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบ
เชิงกล 

5. อธิบาย และค านวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟ 
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับ
โมเมนตัม 

6. ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบ
ยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม 

 

 

7. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและ
ผลของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระเมื่อ
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วัตถุอยู่ในสมดุลกล และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบาย
สมดุลของแรงสามแรง 

8. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระท าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลาง
มวลของวัตถุและผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30203 ฟิสิกส์ 3                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 80 ช่ัวโมง      จ านวน  2.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย หลักการของคลื่นในเรื่อง องค์ประกอบและการ
เคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น ธรรมชาติของเสียง สมบัติของคลื่นเสียง การอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวกับคลื่นเสียง การสั่นพ้องของเสียง บีตส์ ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก หูและการ
ได้ยิน ความเข้มของเสียงและมลพิษทางเสียงธรรมชาติของแสง แสงเชิงเรขาคณิต กระจกเงาโค้ง 
เลนส์บางและหลักการของทัศนอุปกรณ์บางชนิดการรับรู้สีของนัยน์ตาคน  แสงเชิงฟิสิกส์และการ
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับคลื่นแสง 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุปผล  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและ
ลูกตุ้มอย่างง่าย รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง 
3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วย

หลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งค านวณ
อัตราเร็ว ความถ่ี และความยาวคลื่น 

4. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิว
น้ า รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของ
อนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับ
อุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การ
แทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษ
ทางเสียง รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

7. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้ง
สังเกตและอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสี ยง 
ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และน าความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการ
แทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

9. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสง
และค านวณต าแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและ
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กระจกเงาทรงกลมรวมทั้งอธิบายการน าความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงา
ราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห 
รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริงและความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการ
สะท้อนกลับหมดของแสง และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

11. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต าแหน่ง ขนาด ชนิด
ของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้ง
ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการน าความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่าน
เลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

12. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็น
ท้องฟ้าเป็นสีต่างๆ ในช่วงเวลาต่างกัน 

13. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี  
รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี 

รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30204 ฟิสิกส์ 4                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 80 ช่ัวโมง      จ านวน  2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการของไฟฟ้าและแม่เหล็กในเรื่อง กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุ
และตัวเก็บประจ ุกฎของโอห์ม สภาพต้านทานและสภาพน าไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
อย่างง่าย การหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็ก
และไฟฟ้าหลักการของมอเตอร์ กฎการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์  
หลักการของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
แนวคิดทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุปผล  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและ
การเหนี่ยวน าไฟฟ้าสถิต 

2. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 
3. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระท ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ใน

สนามไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
4. อธิบาย และค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างสอง

ต าแหน่งใดๆ 
5. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์

และความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุ
สมมูลรวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. น าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และ
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

7. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความ
หนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวดตัวน าและพ้ืนที่หน้าตัดของลวดตัวน า และค านวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

8. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความ
ยาว พ้ืนที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวน าโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และค านวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบายและค านวณความต้านทานสมมูล เมื่อน าตัว
ต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 
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9. ทดลอง อธิบาย และค านวณอีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบาย
และค านวณพลังงานไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า 

10. ทดลอง และค านวณอีเอ็มเอฟ สมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน
รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วย
แบตเตอรี่และตัวต้านทาน 

11. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า 
โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

12. สังเกต และอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่
ก าหนดรวมทั้งสังเกต และอธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า
เส้นตรงและโซเลนอยด์ 

13. อธิบาย และค านวณแรงแม่เหล็กที่กระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ใน
สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระท าต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางใน
สนามแม่ เหล็ก รัศมีความโค้งของการเคลื่ อนที่ เมื่ อประจุ เคลื่ อนที่ ตั้ งฉากกับ
สนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวน าคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 

14. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้ง
ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

15. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ และ
ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งน าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการ
ท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

16. อธิบาย และค านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
17. อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสการ

แปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
18. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์  แสงโพลา

ไรส์เชิงเส้น ละแผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการท างานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

19. สืบค้น และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30205 ฟิสิกส์ 5                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 80 ช่ัวโมง      จ านวน  2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการของสสารและฟิสิกส์แผนใหม่ในเรื่อง ความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสาร 
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  กฎของแก๊ส  และพลังงานภายในระบบของแก๊ส สภาพยืดหยุ่นของวัตถุและมอ
ดุลัส ความดันในของไหล และกฎพาสคัล แรงพยุง และหลักอาร์คิมีดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่ใน
ของไหล และหลักแบร์นูลลี สมมติฐานของพลังค์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกทวิภาวะของคลื่น และ
อนุภาค กัมมันตภาพรังสี การสลายกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ รังสีใน
ธรรมชาติ การป้องกันอันตรายและการใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุปผล  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบาย และค านวณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ท าให้สสาร
เปลี่ยนสถานะ และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

2. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระท า
ด้วยแรงค่าต่างๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและค านวณความเค้นตามยาว ความเครียด
ตามยาว และมอดุลัสของยัง และน าความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. อธิบาย และค านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้ง
อธิบายหลักการท างานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

4. ทดลอง อธิบาย และค านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
5. ทดลอง อธิบาย และค านวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืด

ของของเหลว 
6. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้ง

ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและ
สมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ 

7. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
8. อธิบายแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของ

โมเลกุลของแก๊ส รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
9. อธิบาย และค านวณงานที่ท าโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงานรวมทั้งค านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและน าความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท างานของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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10. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของ
อะตอมไฮโดรเจน รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

11. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโต
อิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ 

12. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบาย และค านวณความยาวคลื่นเดอบ
รอยล์ 

13. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
14. อธิบาย และค านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบายและ

ค านวณจ านวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต 
15. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค านวณ

ปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
16. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชันรวมทั้งค านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
17. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีใน

ด้านต่างๆ 
18. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจ าลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จาก

การค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่างๆ 
รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30221  เคมี  1                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการท าปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือในการท า
ปฏิบัติการ การระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร การเปลี่ยนหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟก
เตอร์เปลี่ยนหน่วย ศึกษาแบบจ าลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุใน
ตารางธาตุตามหมู่และตามคาบ สมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน การเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ
ในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ ศึกษาและอธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
ยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ศึกษาการเกิด
พันธะไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก การเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิด
สารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ศึกษาการ
เกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์  ความยาวพันธะ 
และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์   พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์ รูปร่าง
โมเลกุลโคเวเลนต์ สภาพขั้วของโมเลกุล โคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สมบัติ
ของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย ศึกษาการเกิดโลหะและสมบัติของโลหะ 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบ  

สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้นและปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท า
ปฏิบัติการเคมี เพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนว
ทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

2. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

3. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
4. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสารและเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอ ด้วย

การใช้แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
5. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานมรการเสนอ

แบบจ าลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนของ

อะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายไอโซโทป 
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7. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานย่อยเมื่อ
ทราบเลขอะตอมของธาตุ 

8. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชันใน
ตารางธาตุ 

9. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ 
10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรี

เซนเททีฟ 
11. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
12. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 
13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพ หรือสัญลักษณ์แบบจุด

ของลิวอิส 
14. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
15. ค านวณพลังงานที่เก่ียงข้องกับปฏิกิริยาการเกิดเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น-

ฮาเบอร์ 
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
17. เขียนสมการไอออนิก และสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสามด้วยโครงสร้างลิวอิส 
19. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 
20. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะ และพลังบงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้ง

ค านวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวลนซ์ 

และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุด

เดือด และการละลายน้ าของสารโคเวเลนต์ 
23. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ 
24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้น

ข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์และ
โลหะได้อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งหมด  25 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30222  เคมี 2                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษาเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุมวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ                   
มวลโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สี่ STP ศึกษา
หน่วยและการค านวณความเข้มข้นของสารละลาย การทดลองเตรียมสารละลาย การเปรียบเทียบจุด
เดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารลาย ศึกษาความหมายการเขียนสูตรโมเลกุล สูตร
เอมพิริคัลหรือสูตรอย่างง่าย และสูตรโครงสร้างและค านวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตร การ
ค านวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและการดุลสมการเคมี ทดลองและ
ค านวณหาอัตราส่วนของจ านวนโมลของสารตั้งต้นที่ท าปฏิกิริยาพอดีกัน ศึกษาสมบัติของระบบปิด 
และระบบเปิด ศึกษาและฝึกค านวณปริมาณสารในปฏิกริยาเคมีที่เป็นไปตากฏทรงมวล กฎสัดส่วน
คงท่ี ศึกษาทดลองและค านวณปริมาตรของแก๊สในปฏิริยาเคมีตามกฏเกย์-ลูสแซก และกฎของอาโวกา
โดร ศึกษาและฝึกค านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีนั้น ๆ และสมการเคมี
ที่เก่ียวข้องมากกว่าหนึ่งสมการ สารก าหนดปริมาณ ผลได้ร้อยละ 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบ  

สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน สามารถจัดกระท าและวิคราะห์ข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวล
โมเลกุลและมวลสูตร 

2. อธิบายและค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวล
และปริมาตรของแก๊สที่ STP 

3. ค านวณหาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
4. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
5. ค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ 
6. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตร

สารละลายละลายตามที่ก าหนด 
7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณจุดเดือดและ                      

จุดเยือกแข็งของสารละลาย 
8. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
9. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับมวลสาร 
10. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
11. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวข้องกับปริมาตรของแก๊ส 
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12. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนได้ 
13. ระบุสารก าหนดปริมาณและค านวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
14. ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 

รวมทั้งหมด  14 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30223  เคมี 3                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับปริมาตร ความดันหรืออุณหภูมิของแก๊ส จ านวนโมลหรือมวลที่ภาวะต่าง ๆ 
ตามกฎของบอยล์กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก กฎรวมแก๊ส กฎของอาโวกาโดร กฎแก๊สอุดมคติ 
กฎความดันย่อยของ ดอลตัน การแพร่ของแก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทิศทางการชนกันของ
อนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น 
อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีในชีวิตประจ าวันหรืออุตสาหกรรม ปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ  สมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นใน
สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียส 
เบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส คู่กรด-เบส การแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส ค่า pH 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดันหรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตาม
กฎของบอยล์กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก 

2. ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
3. ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมลหรือมวลของแก๊สจากความสัมพันธ์ตามกฎ

ของ 
อาโวกาโดรและกฎแก๊สอุดมคติ 

4. ค านวณความดันย่อยหรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมโดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตรา การแพร่

ของแก๊สโดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 
6. สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่างและอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ

ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม 
7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา 
8. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัดใน

ปฏิกิริยา 
9. เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกัน ของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 
10. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา

ที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น
อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา 

12. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรือ
อุตสาหกรรม 

13. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตรา

การ 
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล 

15. ค านวณค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 
16. ค านวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
17. ค านวณค่าคงท่ีสมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
18. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
19. ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ใน

ธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 
20. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียส เบรินสเตด–

ลาวรี และลิวอิส 
21. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
22. ค านวณ และเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 
23. ค านวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของ สารละลาย

กรดและเบส 
รวมทั้งหมด 23 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30224  เคมี 4             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ การไทเทรต สารละลาย
บัฟเฟอร์ การใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด–เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์ การดุล
สมการรีดอกซ์ เซลล์เคมีไฟฟ้า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการ
สะเทิน 

2. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
3. ทดลองและอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการ

ไทเทรตกรด-เบส 
4. ค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
5. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบและประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 
6. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ

กรด–เบส 
7. ค านวณเลขออกซิเดชันและระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
8. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์รวมทั้งเขียนครึ่ง

ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
9. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดง

ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
10. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
11. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้าและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด 

ปฏิกิริยารวมและแผนภาพเซลล์ 
12. ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้าขั้วไฟฟ้าและ

ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
13. อธิบายหลักการท างานและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
14. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้าและอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ใน

การชุบโลหะการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้าการท าโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการ
กัดกร่อนของโลหะ 



103 
 

หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

15. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า
ในชีวิตประจ าวัน 

รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30225  เคมี 5          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ที่มี พันธะเดี่ยวพันธะคู่หรือพันธะสามที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของ
สารประกอบอินทรีย์ โครงสร้างและประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน สูตรโครงสร้าง
และเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ ตามระบบ IUPAC  ไอ
โซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ  จุดเดือดและการละลายในน้ าของ
สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน  ประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและ
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน สารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรม 
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์และการน าไปใช้ประโยชน์  ประเภท
ของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยางและการน าไปใช้ประโยชน์ ผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ ผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์และแนวทางแก้ไข การบูรณาการความรู้และทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวัน
และการแก้ปัญหาทางเคมี 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยวพันธะคู่หรือพันธะสามท่ี
พบในชีวิตประจ าวัน 

2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของ
สารประกอบอินทรีย์ 

3. วิเคราะห์โครงสร้างและระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน ๑ 

หมู่ตามระบบ IUPAC 
5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 
6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่

ฟังก์ชันขนาดโมเลกุลหรือโครงสร้างต่างกัน 
7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ 

ปฏิกิริยากับโบรมีนหรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ 

ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  
9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
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10. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
และอุตสาหกรรม 

11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์ 
12. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการ

น าไปใช้ประโยชน์ 
13. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยางรวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 
14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิ

เมอร์ 
15. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

และแนวทางแก้ไข 
16. ก าหนดปัญหาและน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันการประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรม 
17. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนรวมทั้งทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ 

18. น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนาการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือการแสดงผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 

รวมทั้งหมด 19 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30241 ชีววิทยา 1            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การน าความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โครงสร้างและหน้าที่ของ
สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์ การแพร่ การออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต แอกทีฟทรานส
ปอร์ต การล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 
 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบายและสรุป  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบาย และสรุปสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบใน
สิ่งมีชีวิตที่ท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 
  2. อภิปราย และบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน 
และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
  3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ า และบอกความส าคัญของน้ าที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
และยกตัวอย่างธาตุชนิดต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 
  4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้ง
ความส าคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
  5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีน และความส าคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
  6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิด และความส าคัญของลิพิดท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
  7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความส าคัญของ
กรดนิวคลิอิกท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต 
  8. สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต 
  9. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
การท างานของเอนไซม์ 
  10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัด
ขนาดโดยประมาณ และวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง 
  11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
  12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 
  13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
  14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานส
ปอร์ต 
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  15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย
กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการ เอนโดไซโท
ซิส 
  16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 
  17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจน
เพียงพอ และภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 
รวมทั้งหมด 17 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30242 ชีววิทยา 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล กฎแห่งการ
แยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมน
เดล ศึกษาเกี่ยวกับยีนและโครโมโซม  การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ 
DNA โครงสร้างของ DNA สมบัติทางพันธุกรรม มิวเทชัน ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทาง DNA พันธุวิศวกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA  ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง 
DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการ หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ก าเนิดของสปีชีส์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล 
2. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของเมน

เดลนี้ ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์
และจีโนไทป์แบบต่างๆ ของรุ่น F1 และ F2 

3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็น
ส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 

4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่อง 
และลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 

5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุม
ด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทาง
เคมีของ DNA และสรุปการจ าลอง DNA 

7. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA 
แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน 

8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และ
เชื่อมโยงกับความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิว
เทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
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11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้ทั้งใน
ด้านสิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรค านึงถึงด้าน
ชีวจริยธรรม 

12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิด
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และ
ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 

14. ระบุสาระส าคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโน
ไทป์ของประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30243 ชีววิทยา 3           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
  

ศึกษาส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ าของพืช การล าเลียงของพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการ ตอบสนองของพืช รวมทั้ง
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิบายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของ
เนื้อเยื่อพืช 
 2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบ
เลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 
 3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล าต้นพืช
ใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 
 4. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
 5. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืช 
 6.สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช 
 7. สืบค้นข้อมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่ส าคัญที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 8. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
 9.สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ 
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 
 11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 
 12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
 13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
 14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก 
และอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 
 15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และ
ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ดและผล 
 16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของ
เมล็ด และบอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 
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 17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน 
และกรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
 18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืช 
รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30244 ชีววิทยา 4            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งการหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การ
ล าเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง 
การเคลื่อนที ่การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิบายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่
มีทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 
 2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา และพลานาเรีย 
 3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหาร
ภายในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
 4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ า 
ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
 5. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
 6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยน
แก๊สของมนุษย์ 
 7. อธิบายการท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของ
มนุษย์ 
 8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียน
เลือดแบบปิด 
 9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหาง
ปลา และสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
 10.อธิบายโครงสร้างและการท างานของหัวใจ และหลอดเลือดในมนุษย์ 
 11. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือด
ผ่านหัวใจของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
 12. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต 
และพลาสมา 
 13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
 14. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ าเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและ
หน้าที่ของหลอดน้ าเหลือง และต่อมน้ าเหลือง 
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 15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบ
ไม่จ าเพาะและแบบจ าเพาะ 
 16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
 17. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ท าให้เกิดเอดส์ 
ภูมแิพ้ การสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 
 18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการก าจัดของเสียออกจาก
ร่างกายของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
 19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ล าเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
 20. อธิบายกลไกการท างานของหน่วยไต ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียน
แผนผังสรุปขั้นตอนการก าจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
 21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรค
ต่างๆ 
 22. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา 
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
 23. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท 
 24. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และ
กลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท 
 25. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบ
นอก 
 26. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมอง
ส่วนกลาง สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง 
 27. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการท างานของระบบประสาทโซมาติก 
และระบบประสาทอัตโนวัติ 
 28. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ 
ยกตัวอย่างโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา 
 29. สังเกต และอธิบายการหาต าแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของ
ผิวหนัง 
 30. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนที่ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 
 31. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
 32. สังเกต และอธิบายการท างานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการท างานของกล้ามเนื้อโครง
ร่างที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
 33. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศในสัตว์ 
 34. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิง 
 35. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
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 36. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ และระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ 
 37. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อ 
ที่สร้างฮอร์โมน 
 38. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่ก าเนิด และ
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ 
 39. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของ
ระบบประสาท 
 40. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 
รวมทั้งหมด 40 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30245 ชีววิทยา 5            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารใน
ระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากร
และรูปแบบการเพ่ิมของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา และผลกระทบที่เกิด
จากการใช้ประโยชน์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การ
วิเคราะห์ การทดลอง การอภิบายและสรุป 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่างความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
 2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
 3. อธิบายลักษณะส าคัญ และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ 
สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
 4. อธิบาย และยกตัวอย่างการจ าแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และ
วิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ในล าดับขั้นสปีชีส์ 
 5. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่ก าหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
 6. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
 7. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอ
แมกนิฟิเคชัน 
 8. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และวัฏ
จักรฟอสฟอรัส 
 9. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์
ต่าง ๆ บนโลก 
 10. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ 
และ 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
 11. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของ
สิ่งมีชีวิตบางชนิด 
 12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนน
เชียลและการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 
 13. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
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 14. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า และ
ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ า และการ
แก้ไขปัญหา 
 15. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 16. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 17. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการท าลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอ
แนวทางในการป้องกันการท าลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
 18. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่ท าให้สัตว์ป่ามีจ านวนลดลง และ
แนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
รวมทั้งหมด 18 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30261  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน การล าดับ
ชั้นหินและธรณีประวัติ หลักฐานทางธรณีวิทยา การหาอายุเปรียบเทียบ อายุสัมบูรณ์ มาตราธรณีกาล 
สาเหตุและกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ การท าความเข้าใจธรรมชาติของธรณี
พิบัติภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและการสรุป 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
3. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 

พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 
4. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบายล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา

ในอดีต 
5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ท าให้ความรุนแรงของการปะทุ

และรูปร่างของภูเขาไฟต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนว
ทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหวกระบวนการ
เกิดภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย  ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้า
ระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

7. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 
ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30262  โลกดาราศาสตร์และอวกาศ   2         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของอากาศ ชั้นบรรยากาศ การหมุนเวียนของระบบลมโลก การ
หมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร เมฆและการเกิดเมฆ เสถียรภาพของอากาศ แนวปะทะอากาศ พายุ 
มรสุม ปรากฏการณ์เอลนีโญ และอานิญา ปรากฏการณ์เรือนกระจก คลื่นความร้อน  การตรวจ
อากาศ ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศ วิธีการพยากรณ์อากาศ แผนที่อากาศ  

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล กร
สังเกต วิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย  และสรุป 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่ อสาร สิ่งที่เรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันและผลที่มี
ต่ออุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณของโลก 

2. อธิบายกระบวนการที่ท าให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก 
3. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่

ศูนย์กลาง และแรงเสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ 
4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ 
5. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการแบ่งชั้นน้ าในมหาสมุทร 
6. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ า

ในมหาสมุทร 
7. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และ

สิ่งแวดล้อม 
8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 
9. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
10. อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล

สนับสนุน 
11. วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และน าเสนอ

แนวปฏิบัติของมนุษย์ที่มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
12. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ 
13. วิเคราะห์ และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ เบื้องต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูล

สารสนเทศ อื่น ๆ เพ่ือวางแผนในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
สภาพลมฟ้า อากาศ 

รวม 13 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30263  โลกดาราศาสตร์และอวกาศ   3         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเก่ียวกับ ทรงกลมท้องฟ้าและลูกโลก พิกดัขอบฟ้า พิกัดศูนย์สูตร พิกัดสุริยวิถี        การ
ก าหนดเวลาบนโลก แบบจ าลองของระบบสุริยะ การเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห์ มุมห่างและ
คาบการโคจรของดาวเคราะห์ กฎเคพเลอร์  แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์   
แหล่งก าเนิดพลังงานของดาวฤกษ์  สมบัติของดาวฤกษ์ สี ดัชนีสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาว
ฤกษ์ ระบบดาวคู่ ประเภทของระบบดาวคู่ กระจุกดาว กาแล็กซี  กระจุกกาแล็กซี  เอกภพวิทยา
เอกภาพก าลังขยายตัวอยู่ในปัจจุบัน ทฤษฎีก าเนิดเอกภพ โครงสร้างของปริภูมิเวลาในเอกภพที่เป็นไป
ได้ตามทฤษฎีบิกแบง ผลการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ที่แสดงถึงโครงสร้างของเอกภพกล้อง
โทรทรรศน์ เครื่องบันทึกสัญญาณทางดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ในช่วงความยาวคลื่นอื่นๆ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล กร
สังเกต วิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย  และสรุป 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
 ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ อธิบายและหาพิกัดของดาวบนทรงกลมท้องฟ้า ตามพิกัดขอบฟ้า พิกัดศูนย์สูตร 
และพิกัดสุริยะวิถี 

2. สืบค้นและอธิบายเกี่ยวกับเวลาสุริยคติและเวลาดาราคติ 
3. อธิบายแบบจ าลองของระบบสุริยะ การเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห์และมุมห่าง 
4. อธิบายและค านวณการโคจรของดาวเคราะห์โดยใช้กฎเคพเลอร์และการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
5. สืบค้น อธิบาย และร านวณแรงโน้มถ่วงาที่ท าให้ดวงอาทิตย์และบริวารอยู่เป็นระบบและ

แสดงการค านวณในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันได้ 
6. สืบค้นและอธิบายการเกิดของดาวฤกษ์ การแผ่พลังงานและค่าดัชนีสีของดาวฤกษ์โชติมาตร

ปรากฎ และโชติมาตรสัมบูรณ์รวมทั้งแสดงการค านวณในกรณีท่ีเกี่ยวข้อง 
7. สืบค้นและอธิบายการอยู่ร่วมกันของดาวคู่ กระจุกดาว กาแล็กซี และกระจุกกาแล็กซี 
8. สืบค้นและอธิบายการขยายตัวของเอกภพโดยใช้กฎของฮับเบิล 
9. สืบค้นและอธิบายหลักการท างานของกล้องโทรทรรศน์แบบต่าง ๆ และอธิบายความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีอวกาศ 
10. สืบค้น อธิบาย และค านวณ ก าลังแยก ก าลังขยาย และก าลังรวมแสงของกล้องโทรทรรศน์ 
11. สืบค้น อธิบายและยกตัวอย่างการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์และอุปกรณ์สังเกตการณ์

ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ 
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30210 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ฝึกทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
พื้นฐานทั่วไปทางคณิตศาสตร์ จ านวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน อัตรา สัดส่วน และ

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ การแปรผัน 
พีชคณิต เลขยกก าลัง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการก าลังตัวแปรเดียว 

การแก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
เรขาคณิตและตรีโกณมิติ การหาความยาวระหว่างจุดสองจุดในระบบพิกัดฉาก ข้อมูลรูปทรง

ทางเรขาคณิต ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง 

ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และ
น าความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม จ านวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ 
การคูณ และ การหารจ านวนเต็ม 

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และ การ
หารเศษส่วนและทศนิยม 

3. เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน อัตรา สัดส่วน และร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
4. เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันตรง การแปรผกผัน และการแปรผันเกี่ยวเนื่อง 
5. เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังและสมบัติเลขยกก าลัง 
6. เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
7. เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการก าลังตัวแปรเดียว 
8. เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
9. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาความยาวระหว่างจุดสองจุดในระบบพิกัดฉาก 
10. เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลรูปทรงทางเรขาคณิต 
11. เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
12. เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  

รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30211 การเคลื่อนที่แนวโค้ง                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 20 ช่ัวโมง      จ านวน  0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เมื่อความเร็วต้น
อยู่ในแนวระดับ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เมื่อความเร็วต้นท ามุมกับแนวระดับ ต าแหน่งสูงสุดและ
ต าแหน่งไกลสุดของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ลักษณะการเคลื่อนที่แบบวงกลม ปริมาณที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว ความเร่งสู่ศูนย์กลาง การเคลื่อนที่บนทางโค้ง 
อัตราเร็วเชิงมุม และการเคลื่อนที่ของดาวเทียม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุปผล  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบาย วิเคราะห์ และค านวณปริมาณต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

2. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็ว
เชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้ การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

รวมทั้งหมด 2 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30212 ความร้อน                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 20 ช่ัวโมง      จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาผลของความร้อนที่ท าให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ แก๊สอุดมคติ กฎของ
แก๊ส และใช้กฎของแก๊สอธิบายพฤติกรรมของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สและใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
อธิบายสมบัติทางกายภาพของแก๊ส พลังงานภายในระบบ และความสัมพันธ์ระหว่างพลัง งานความ
ร้อน พลังงานภายในระบบ และงานที่ระบบท าหรือรับจากสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุปผล  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายผลของความร้อนที่ท าให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ 
2. อธิบายแก๊สอุดมคติ กฎของแก๊ส และใช้กฎของแก๊สอธิบายพฤตกิรรมของแก๊ส 
3. อธิบายทฤษฎีจลน์ของแก๊สและใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบัติทางกายภาพของ

แก๊สได้ 
4. อธิบายพลังงานภายในระบบ และความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อน พลังงาน

ภายในระบบ และงานที่ระบบท าหรือรับจากสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30271 โครงงานวิทยาศาสตร์                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล และอธิบายความหมายและลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์  
การก าหนดตัวแปรในโครงงานประเภททดลอง ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  แหล่งข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนเค้าโครงย่อและการ
ปฏิบัติการทดลองเบื้องต้น การวางแผนและการออกแบบการทดลอง การเขียนเค้าโครงเรื่องที่ศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ 

ศึกษา วิเคราะห์  อธิบายการด าเนินการทดลอง การแก้ไขปรับปรุงวิธีการทดลอง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล ออกแบบตารางบันทึกผล  การจัดกระท าข้อมูลทางสถิต การแปล
ความหมายข้อมูลและสรุปผล รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ หลักเกณฑ์การเขียนรายงาน การจัดท า
โปสเตอร์แสดงผลงาน หลักการและขั้นตอนการน าเสนอผลงาน  การน าเสนอผลงานด้วยปาก
เปล่า  และการตอบค าถาม 

รวมถึงการฝึกปฏิบัติต่างๆ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล อภิปราย
และการทดลองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้   มี
ความสามารถใน  การตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. บอกคุณค่าของการท าของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. อธิบายลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ 
4. บอกขั้นตอนในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง ครบทุกขั้นตอน 
5. จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง ครบทุกขั้นตอน 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30272  พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             (โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จ านวน 20 ช่ัวโมง      จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับก าเนิดอนุภาคในเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซี 
ธรรมชาติของดาวฤกษ์ ก าเนิดและองค์ประกอบของระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ การส่ งและการ
โคจรของดาวเทียมประโยชน์จากดาวเทียม การศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้คลื่นไหวสะเทือน ลักษณะ
โครงสร้างโลกทฤษฎีทวีปเลื่อน ทฤษฎีการแผ่ขยายพ้ืนสมุทร ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะต่างๆ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกด า
บรรพ์ โครงสร้างทางธรณีวิทยา การอธิบายประวัติทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล กร
สังเกต วิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย  และสรุป 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
 ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด  
บิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 

2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทาง  
ของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 

3. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุต าแหน่งของระบบ
สุริยะพร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 

4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาดจาก
ดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 

5. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของ ดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ
ส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 

6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
7. อธิบายล าดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติ 
8. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของ

ดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต 
9. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์

น าเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีต่อโลก
รวมทั้งประเทศไทย 

10. สืบค้นข้อมูล อธิบายการส ารวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ 
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และน าเสนอแนวคิดการน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
อวกาศมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต 

รวม 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว 30273 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 2 (ชีววิทยา)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จ านวน 20 ชั่วโมง      จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเซลล์และองค์ประกอบส าคัญของเซลล์ การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การ
รักษาดุลยภาพ ของน้ าในพืช การรักษาดุลยภาพของน้ าและแร่ธาตุในสัตว์ต่างๆ รวมทั้งในคน การ
รักษาดุลยภาพของกรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายคน การป้องกันและก าจัดเชื้อโรคของร่างกาย การ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เฝ้าระวังและ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้และเห็นประโยชน์การด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
 2. ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ าในพืช 
 3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ า แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์
และสัตว์อ่ืนๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 4. อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและน าความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ           
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30274 พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 3 (ฟิสิกส)์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จ านวน 20 ช่ัวโมง      จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเร่งของวัตถุ แรงลัพธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ แรง
กิริยาและแรงปฏิกิริยา ผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่
แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น แรงโน้ม
ถ่วงและสนามโน้มถ่วง ประโยชน์จากสนามโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ประโยชน์จาก
สนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กโลก แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า ประโยชน์จากสนามไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์ 
พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า  ตลอดจน
เทคโนโลยีที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน สมบัติของคลื่น ความถี่
ธรรมชาติ การสั่นพ้องของคลื่น สมบัติของคลื่นเสียง การได้ยิน การเกิดเสียงสะท้อกลับ บีตส์ 
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การสั่นพ้องของเสียง การน าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน การมองเห็นสีของวัตถุ การผสมแสงสี การผสมสารสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการ
สื่อสาร โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุปผล  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพ่ือ
อธิบายความเร่งของวัตถุ 

2. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระท า
ต่อวัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ 

3. สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระท า
ต่อวัตถุและมวลของวัตถุ 

4. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ 
5. สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ ได้แก่ การ

เคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการ
เคลื่อนที่แบบสั่น 

6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ รอบโลก 
7. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า 
8. สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่ เคลื่อนที่ ใน

สนามแม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กที่กระท าต่อลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านใน
สนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการท างานของมอเตอร์ 

9. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน 
11. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่าง

มวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน 
12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้น

และอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้าน
พลังงานโดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

13. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น 
14. สังเกต และอธิบายความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้อง และผลที่เกิดข้ึนจากการสั่นพ้อง 
15. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง 
16. สืบค้นข้อมูล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียงและผลของ

ความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการได้ยินเสียง 
17. สังเกต และอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง 
18. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
19. สังเกต และอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี 
20. สังเกต และอธิบายการท างานของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสี และ

การน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
21. สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ

หลักการท างานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสาร โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่าน

สารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
รวมทั้งหมด 22 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30280  สะเต็มศึกษา                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับ
ชีวิตจริงและการท างาน  สร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้น  ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับ
การพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อม
ทั้งสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวัน 
  โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิต
ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน  
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว
ที่สามารถน ามาใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ 

6. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี 

7. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดย
ค านึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

8. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ
วิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท างานและ
ด าเนินการแก้ปัญหา 

9. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

10. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30251 คอมพิวเตอร์ 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและท าความเข้าใจระบบการท างานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เพ่ือจะได้
เลือกใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงานและใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถเขียนโปรแกรมภาษาเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนางานได้ 
สามารถติดต่อสื่อสาร ถ่ายโอน ค้นหาข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้อย่างมี
จิตส านึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยใช้กระบวนการท างาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี   สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจ าวัน     
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน 
  3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30252 คอมพิวเตอร์ 2                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้าน
กราฟิก  ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก  การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงค าสั่งที่ส าคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  ในโปรแกรม
กราฟิกได้อย่างช านาญ  
  โดยการน าภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิด
ริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จาก
เว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วย
โปรแกรมกราฟิก  

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านกราฟิก  
เผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
 

ผลการเรียนรู้ 
  1. นักเรียนสามารถอธิบายพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้  
  2. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือและกลุ่มค าสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมประยุกต์  ได้  
  3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วยโปรแกรมประยุกต์ ได้อย่างมีจินตนาการ  
 4. สร้างสรรค์งานกราฟิกอย่างมีจิตนาการและยึดหลักคุณธรรมและความรับผิดชอบเป็น
ส าคัญ  
           5. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์งานงานกราฟิกให้สวยงามและมีจินตนาการอย่างมืออาชีพได้ 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30253 คอมพิวเตอร์ 3                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์  ระบบเทคโนโลยี
ประกอบด้วย  ตัวป้อน (Input)  กระบวนการ  (Process)  ผลลัพธ์  (Output) ทรัพยากรทาง
เทคโนโลยี  (Resources)  ปัจจัยที่เอ้ือหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Consideration) การวิเคราะห์
ระบบเทคโนโลยีท าให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความ
ต้องการการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้
ง่าย  การใช้ซอฟทแ์วร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน  มีประโยชน์ในการช่วย  ร่างภาพ  ท า
ภาพ  2  มิติ และ 3  มิติ  การพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้  ต้องค านึงถึงหลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เบื้องต้น  ภาพฉาย  ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดแปลกใหม่ที่ได้  ต้องไม่ละเมิดความคิดผู้ อ่ืน
ความคิดแปลกใหม่เป็นการสร้างนวัตกรรมที่อาจน าไปสู่การจดลิขสิทธิ์  หรือสิทธิบัตรการวิเคราะห์
ผลดี  ผลเสีย  การประเมินและการตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการเลือกใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์  โดยการเลือกสิ่งของ  เครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับชีวิต  สังคม  สิ่ง แวดล้อม
เทคโนโลยีสะอาดเป็นการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแบบหนึ่ง  ปฏิบัติการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   
 ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นและสามารถสร้างเป็นชิ้นงาน
ได ้
  2. สามารถเปลี่ยนมุมมองผลิตภัณฑ์ได้ 
  3. สามารถสร้างรูปทรงในรูปแบบต่างๆ ได้ 
 4. สามารถเปลี่ยนหน่วยวัดในการออกแบบ 
 5. สามารถลบเหลี่ยมรูปทรงต่างๆ ได้ 
 6. สามารถออกแบบสร้างชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ได้ 
  7. น าเสนอชิ้นงานได้ 
รวมทั้งหมด 7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30254 คอมพิวเตอร์ 4                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ปฏิบัติ  แนวคิดและหลักการโปรแกรม  โครงสร้างโปรแกรม  ตัวแปร  ค าสั่ง  การ
ตรวจสอบเงื่อนไข  การโต้ตอบกับฟอร์มแบบต่างๆ  การจัดการเซสชัน รูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูล
ผ่านเว็บ      
  โดยการออกแบบโปรแกรม  การเขียนและทดสอบโปรแกรม  และการประยุกต์ใช้งาน Web 
Programming  
 เ พ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้า ใจ  มีทักษะกระบวนการ  ในการเขียน  Web 
Programming สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์งาน   มีความรับผิดชอบ มีความสามารถ
ในการคิด การแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
  2. นักเรียนมีความรู้เข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม 
  3. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน 
  4. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ตามการใช้งานต่างๆ ได้ 
  5. นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30255 คอมพิวเตอร์ 5                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมัลติมีเดีย อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก การแสดงผลด้วย
ภาพ วีดีโอ เสียง อุปกรณ์ประกอบ  เช่น เครื่องขับแผ่นบันทึก ซีดี การ์ดประมวลผลเสียง วีดีโอ 
สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์สี ฯลฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมัลติมีเดียภาพ วีดีโอ เสียง ข้อมูล การใช้
โปรแกรมแบบมัลติมีเดีย ค าสั่งในการด าเนินงาน หลักการกราฟิก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ 
การแก้ไข การสร้างกราฟิก การสร้างงานมัลติมีเดีย การใช้สี การตกแต่งภาพ การเชื่อมข้อมูล หลักการ
สื่อหลายมิติ การสร้างข้อความหลายมิติ งานประยุกต์ด้านการศึกษา 
 ปฏิบัติการสร้างงานแบบมัลติมีเดียและการใช้โปรแกรมส าหรับน าเสนองานมัลติมีเดียเพ่ือ
น าเสนองานต่างๆ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสร้างงานแบบมัลติมีเดีย ในการ
น าเสนองานต่างๆ อย่างหลากหลาย  มีจิตส านึกและรับผิดชอบ  

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้และความเข้าใจหลักการท างานของการตัดต่อวีดีโอมัลติมีเดียได้ 
 2. มีความรู้และความเข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอได้ 
 3. มีทักษะในการสร้างวีดีโอจาก Movie Wizard ได้ 
 4. มีทักษะในการสร้างวีดีโอด้วยโปรแกรม Sony Vegas ได้ 
  5. น าเข้าไฟล์วีดีโอจากภายนอกได้ 
  6. สามารถเขียน VCD/DVD เพ่ือน าไปเผยแพร่ได้ 
รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30256 คอมพิวเตอร์ 6                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 40 ช่ัวโมง      จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ค้นคว้า  หาข้อมูลจาก แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ    ตลอดจนท าการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
อันจะน าไปสู่การระบุเรื่อง หัวข้อหรือปัญหาส าหรับการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์   ค้นคว้าเอกสาร
ทางด้านทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเก่ียวกับการท าโครงงานที่จะรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
           ศึกษาความหมาย  วิธีการ  ประเภท  ขั้นตอนการท า การออกแบบ  การวางแผน  เขียนและ
น าเสนอเค้าโครง  เทคนิคการน าเสนอโครงงาน  การเผยแพร่ผลงาน  จัดท าโครงงานตามขั้นตอนการ
เขียนรายงานและน าเสนอโครงงานได้  โดยใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการท าโครงงาน 
           เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์  ตลอดจนการ
น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน  และสามารถน าความรู้และผลงานโครงการไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. สามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
  3. มีความรู้ในการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
  4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 

5. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30281 สื่อประสม                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายและประโยชน์ของงานมัลติมีเดีย  การใช้ภาพและเสียงในการสร้างงาน
มัลติมีเดียชนิดของไฟล์ต่างๆที่น ามาใช้สร้างมัลติมีเดีย ทั้งชนิดของภาพ และชนิดของเสียง  ชนิดของ
วีดีโอ และมาตรฐานของวีดีโอ   ขั้นตอนการออกแบบงานมัลติมีเดีย การสร้างงานตามแผน  โปรแกรม
กราฟิกท่ีใช้ส าหรับผลิตงานมัลติมีเดีย  วิธีการใช้โปรแกรม กราฟิก สร้างผลงานที่มีคุณภาพ   

ปฏิบัติการสร้างงานน าเสนอแบบสื่อประสม และใช้โปรแกรมน าเสนอแบบสื่อประสม  สร้าง
งานหรือประยุกต์งานในชีวิตประจ าวัน 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการใช้โปรแกรม และเทคโนโลยีแบบสื่อประสม
น าเสนองาน  และสามารถสร้างงานหรือ ประยุกต์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจความหมายและประโยชน์ของมัลติมีเดีย 
2. การใช้ภาพและเสียงในการสร้างงานมัลติมีเดีย 
3. ออกแบบงานมัลติมีเดียได้ 
4. สามารถปฏิบัติการสร้างงานตามแผนการออกแบบได้ 
5. โปรแกรมกราฟิกสร้างงานมัลติมีเดีย 
6. สร้างงาน/ประยุกต์งานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
7. สามารถน าเสนอผลงานในที่ชุมชนได้ 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว30282 งานกราฟฟิก                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิกและงานมัลติมีเดีย  อุปกรณ์แสดงผลกราฟฟิก
และมัลติมีเดีย  การใช้โปรแกรมกราฟฟิกและงานมัลติมีเดีย  ใช้โปรแกรมกราฟฟิกและงานมัลติมีเดีย
พัฒนางานเพื่อน าเสนองานกราฟฟิกและงานมัลติมีเดีย 
 ปฏิบัติการสร้างงานกราฟฟิกและงานมัลติมีเดีย  และใช้โปรแกรมทางด้านกราฟฟิกและ
มัลติมีเดีย  สร้างงานหรือประยุกต์งานในชีวิตประจ าวัน 
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิกและมัลติมีเดีย  
และสามารถสร้างงานหรือประยุกต์งานในชีวิตประจ าวันจากโปรแกรมด้านกราฟิกและมัลติมีเดียได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานกราฟฟิกและมัลติมีเดีย 
2. รู้จักโปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรมด้านกราฟฟิกและมัลติมีเดีย 
3. ใช้โปรแกรมกราฟฟิกและมัลติมีเดียเบื้องต้น 
4. สร้างรูปภาพจากโปรแกรมกราฟฟิกและมัลติมีเดีย 
5. สร้างภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรมกราฟฟิกและมัลติมีเดีย 
6. สร้างงานอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30283 การสร้างเว็บเพจ                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องส าหรับเว็บเพจ  เครื่องมือการออกแบบเว็บเพจ  
การเรียกใช้โปรแกรมออกแบบเว็บเพจ  หลักการและขั้นตอนการสร้าง  โครงสร้างภาษาที่ใช้สร้างเว็บ
เพจ  ค าสั่งในการด าเนินงาน การแทรกและตกแต่งรูปภาพ การสร้างและตกแต่งตาราง  การแทรก
และตกแต่งเส้นคั่นข้อความ การแทรกและตกแต่งเทคนิคพิเศษ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การพัฒนา
เว็บเพจ 
 ปฏิบัติการใช้โปรแกรมออกแบบเว็บเพจ การเรียกใช้โปรแกรม การออกแบบเว็บเพจ การใช้
ค าสั่งในการด าเนินงาน การตกแต่งเว็บเพจ สร้างงานหรือประยุกต์งานในชีวิตประจ าวัน 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการสร้างเว็บเพจ สามารถสร้างหรือประยุกต์ชิ้นงาน
การออกแบบเว็บเพจ อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบเว็บเพจ 
2. เข้าใจส่วนประกอบ การใช้และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดท าเว็บเพจ 
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดท าและตกแต่งเว็บ 
4. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ภายในเพจ 
5. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเว็บแต่ละเพจ 
6. สร้างงานเว็บเพจอย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30284 การเขียนโปรแกรม                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการเขียนผังงาน ล าดับขั้น  โครงสร้างภาษาโปรแกรม กฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ ชนิดข้อมูล  
โครงสร้างควบคุมตัวแปรของโปรแกรมภาษา ปฏิบัติการเขียนผังงาน  เขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม
ภาษา  สร้างงานหรือประยุกต์งานในชีวิตประจ าวัน 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนผังงาน  การเขียนโปรแกรม  และสามารถ
สร้างงานหรือประยุกต์งานในชีวิตประจ าวันจากโปรแกรมภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึก
และความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและเขียนผังงานตามล าดับขั้นการท างาน 
2. เข้าใจโครงสร้างโปรแกรม  กฎเกณฑ์  ไวยากรณ์ ชนิดข้อมูล โครงสร้างควบคุม  ตัวแปรของ

โปรแกรมภาษา 
3. เขียนโปรแกรมตามผังงาน ล าดับขั้น 
4. ออกแบบขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 
5. สร้างงาน / ประยุกต์งานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30285 โครงงานคอมพิวเตอร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการจัดท าโครงงาน  รูปแบบโครงงาน  การน าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์  โปรแกรม
ประยุกต์  โปรแกรมภาษา  การออกแบบโครงงาน 
 ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมภาษา ในการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์  
สร้างงานหรือประยุกต์งานในชีวิตประจ าวัน  น าเสนองาน 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการจัดท าโครงงานและน าเสนองานด้านคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้  

1. เข้าใจหลักการ ขั้นตอน รูปแบบการจัดท าโครงงาน 
2. ออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 
4. สร้างงาน / ประยุกต์งานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
5. น าเสนอโครงงานที่ได้จัดท า 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30286 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและอธิบายความหมาย ประวัติ และหลักการเบื้องต้นของ e-commerce เช่น ธุรกิจ
บนอินเทอร์เน็ต e-retailing และ storefront  

ปฏิบัติการสร้างโครงงานเกี่ยวกับ e-commerce บนอินเทอร์เน็ตและน าเสนองานได้อย่าง
น่าสนใจ นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนและการท างานในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

เพ่ือให้เข้าใจและอธิบาย หลักการและกติกาที่ต้องยึดถือเกี่ยวกับ e-commerce ทั้งภายใน
และต่างประเทศ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อด้อยของ e-commerce แต่ละชนิด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาและอธิบายความหมายและหลักการเบื้องต้นของ e-commerce เช่นธุรกิจบน
อินเทอร์เน็ต e-retailing และ storefront ได้ 

2. ศึกษาเข้าใจและอธิบายประวัติเบื้องต้นของ e-commerce 
3. ศึกษาเข้าใจและอธิบายหลักการและกติกาท่ีต้องยึดถือเกี่ยวกับ e-commerce ทั้ง

ภายในและต่างประเทศได้ 
4. ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้วยของ e-commerce สามรูปแบบได้อย่างถูกต้อง 
5. สร้างโครงงานเกี่ยวกับ e-commerce บนอินเทอร์เน็ตและสามารถน าเสนอได้อย่าง

น่าสนใจ 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30287 การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างควบคุม
โครงสร้างข้อมูล ฟังก์ชั่น ชนิดของข้อมูลและการสร้างชนิดของข้อมูล แฟ้มข้อมูล และการน าเสนอ
ภาษาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
 ปฏิบัติการ วิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหา
ด้วยค าสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับการประยุกต์การใช้งานด้านต่างๆ 
 เพ่ือให้มีความความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรม
เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาโดยใช้ค าสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์
น าไปใช้งานได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมได้ 
2. สามารถเขียนค าสั่งโครงสร้างควบคุมภาษาโปรแกรมได้ 
3. สามารถสร้างโครงสร้างข้อมูลภาษาได้ 
4. สามารถสร้างฟังชั่นในภาษาโปรแกรมได้ 
5. สามารถสร้างข้อมูลชนิดต่างๆได้ 
6. สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลส าหรับการการโปรแกรมได้ 
7. สามารถใช้ค าสั่งภาษาโปรแกรมเขียนโปรแกรมท างานได้ 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30288 มัลติมิเดีย                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ส าหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว การ
ผสานสื่อประเภทต่างๆ เข้ากับภาพเคลื่อนไหว การบันทึก การเรียกใช้ การแก้ไขและการเปลี่ยน
รูปแบบชองภาพเคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับงานต่างๆ ตลอดจนการน าภาพเคลื่อนไหวไปประยุกต์กับ
ระบบงานตา่งๆได้ 
 สามารถน าโปรแกรมข้างต้นมาสร้างชิ้นงานได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ในท้องถิ่นได ้
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมมัลติมีเดีย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการสร้างชิ้นงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีและมีความรับผิ ดชอบในการใช้
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมมัลติมีเดียส าหรับสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมมัลติมีเดีย 
3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการสร้างภาพนิ่ง การสร้างภาพเคลื่อนไหวจาก

ภาพนิ่งและการสร้างฉากหลังส าหรับภาพเคลื่อนไหว 
4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียประเภทเสียงเพ่ือประกอบ

ภาพเคลื่อนไหว 
5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดการแฟ้มข้อมูลของภาพเคลื่อนไหว 
6. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการเปลี่ยนรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวเพ่ือ

ประยุกต์กับงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30289 ภาพเคลื่อนไหว                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา เข้าใจและอธิบายความหมาย หลักการ ประวัติเบื้องต้นและวัตถุประสงค์ของ graphic 
animation เข้าใจและอธิบายเทคนิคเบื้องต้นในการสร้างภาพเคลื่อนไหว  

ปฏิบัติการสร้าง story board เพ่ือสร้างงาน graphic animation พูด เขียนและใช้ค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับ graphic animation ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อเรียนเกี่ยวกับ graphic animation 
แล้วนักเรียนสามารถนความรู้ไปใช้ในการเรียนและการท างานได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม graphic animation สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการสร้างชิ้นงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีและมีความรับผิดชอบ
ในการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเข้าใจและอธิบายความหมาย หลักการประวัติเบื้องต้นของ graphic animation 
2. ศึกษาเข้าใจและอธิบายเทคนิคเบื้องต้นในการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ 
3. ศึกษาเข้าใจและสามารถสร้าง story board เพ่ือสร้างงาน graphic animation ได ้
4. สามารถพูดเขียนและใช้ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ graphic animation ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30290 การออกแบบส่ือโฆษณา                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   จ านวน 60 ช่ัวโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ส าหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว การผสม
สื่อประเภทต่างๆ เข้ากับภาพเคลื่อนไหว การเรียกใช้ และการเปลี่ยนรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวให้
เหมาะสมกับงานต่างๆ ตลอดจนการน าภาพเคลื่อนไหวไปประยุกต์กับระบบงานต่างๆได้ 
 สามารถน าโปรแกรมข้างต้นมาสร้างชิ้นงานได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟแวร์ใน
ท้องถิ่นได ้
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมมัลติมีเดีย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการสร้างชิ้นงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีและมีความรับผิดชอบในการใช้
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบสื่อโฆษณา 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Windows Movie Maker และโปรแกรมตัดต่อ

วีดีโออ่ืนๆ 
3. มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการตัดต่อวีดีโอ 
4. มีความรู้ความเข้าใจทักษะการสร้างไฟล์วีดีโอ 
5. มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการสร้างสื่อโฆษณา 
6. มีทักษะและประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว30291 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   จ านวน 60 ชั่วโมง      จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายความส าคัญ ขอบข่าย ประเภทผลงานทางคอมพิวเตอร์ และวิธีการสร้าง
ชิ้นงาน การน าเสนอผลงานด้านคอมพิวเตอร์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี 
 ปฏิบัติ วิเคราะห์งาน วางแผนและเลือกงาน สร้างงานที่ต้องการ และน าเสนอผลงานด้าน
คอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์งาน วางแผนและเลือกงาน สร้างงาน
และน าเสนอผลงานด้านคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายวิธีการสร้างงานด้านคอมพิวเตอร์ได้ 
2. สามารถสร้างงานด้านคอมพิวเตอร์ได้ 
3. สามารถน าเสนอผลงานด้านคอมพิวเตอร์ได้ 

รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุงใหผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง
รอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มี
ศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชนเพ่ือสังคม สามารถ
จัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็น
กิจกรรม ที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว จ านวน 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
 

  แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว  
  1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน 
  2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของ 
สถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  3. ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ  ด้าน
ส่วนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของ ผู้เรียนและ
เป้าหมายของสถานศึกษา โดยครูผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม  
  4. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดับการศึกษา  
และชั้นปี 
  5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม  เวลา
จัดกิจกรรม หลักฐานการท ากิจกรรม และการประเมินผล 
  6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์  
เวลา เนื้อหา/สาระ วิธีด าเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และการประเมินผล  
  7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัด กิจกรรม 
  8. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 
 
 2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด และ
ความสนใจ โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว ความเป็น  ผู้น าผู้
ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน และความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
  กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   
1-3 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จ านวน     
20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
 



147 
 

หลักสตูรโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพ่ือการอยู่ 
ร่วมกัน ให้รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการ
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม ก าหนดหลักสูตรเป็น ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 

  แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout 
Method) ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 
  1. ค าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญา ว่าจะปฏิบัติ  
ตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ท า หรือ “บังคับ” 
ให้ท า แต่ถ้า “ท า” ก็จะท าให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติ เชื่อถือได้ 
ฯลฯ  
  2. เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ  ของ
ผลงานอยู่ที่การกระท าของตนเอง ท าให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ด้วยตัวเองได้ 
และท้าทายความสามารถของตนเอง  
  3. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน  การ
ยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น  การเรียนรู้ 
การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 30 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
  4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตร 
นารี ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัส  ค า
ปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค าขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจ  ในการ
เป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิก  มากที่สุด
ในโลก  
  5. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติ อันโปร่งใส
ตามชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปท ากิจกรรม กับธรรมชาติ 
การปีนเขา ตั้งค่ายพักแรมในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรม  ตามกฎระเบียบ เป็นที่
เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
  6. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้เด็กท าต้อง ให้มี
ความก้าวหน้าและดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นอยากที่จะท า และวัตถุประสงค์  ในการจัด
แต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนาน  การแข่งขัน
กันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ด ี
  7. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เพ่ือให้ เขา
เกิดความม่ันใจในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องการ
ให้ผู้ใหญ่ช่วยชี้น า ผู้ใหญ่เองก็ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนา อย่างถูกต้องและดี
ที่สุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย 
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  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมอาสาสมัครนานาชาติส าหรับเด็กผู้หญิงและสตรี
ที่สนใจ โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ วรรณะ และศาสนา มีเป้าหมายเพ่ือฝึกเด็กผู้หญิงให้เป็นพลเมืองดี มี
ประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการที่ Lord Baden Powell ผู้ก่อตั้งกิจกรรมลูกเสือและผู้บ าเพ็ญ 
ประโยชน์ได้ก าหนดไว้ โดยการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  
สังคม และคุณธรรม มีค าปฏิญาณและกฎ 10 ข้อ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี โดย
มีการจัดองค์กร การบริหารตามข้อบังคับ และนโยบายขององค์การผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งโลก      
(The World Association of Guides and Girl Scouts) 
 

  แนวการจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
  การจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์มีขอบข่ายที่ประกอบด้วย ข้อก าหนด จุดประสงค์  
สาระกิจกรรม กระบวนการฝึก หลักสูตรพื้นฐาน พิธีการ และเครื่องแบบ โดยโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
ก าหนดหลักสูตรเป็น รุ่นที่ 3 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง ได้แก่ เยาวสตรีอายุประมาณ 12-15 ปี 
เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ มีแนวการจัดกิจกรรมเฉพาะ 9 ข้อ ดังนี้  
  1. ให้ยึดม่ันและปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
(Promise and Laws) วิธีการนี้จะช่วยสร้างอุปนิสัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
และ ตระหนักในหน้าที่ของตนที่มีต่อชุมชนและประเทศชาติ  
  2. ระบบหมู่ (Patrol System) ฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีมที่เรียกว่า ระบบหมู่ โดยให้ 
ท างานร่วมกันเป็นหมู่เล็ก ๆ  7-8 คน ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามในการปกครองตนเอง วิธีการนี้ช่วย
พัฒนาทักษะความเป็นประชาธิปไตย  
  3. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ถึงความสนใจ ความสามารถ 
และความต้องการของตน 
  4. ฝึกพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า  (Progressive Development) ให้มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงตัวเอง รู้จักสร้างโอกาสในการท าสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถด้วยตนเอง วิธีการนี้ 
จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาความสนใจและความสามารถของตนยิ่งขึ้น 
  5. ให้มีความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างเด็กและผู้ใหญ่  (Active Co-operation 
between Youths and Adults) เป็นความร่วมมือด้านความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การ
ด าเนินกิจกรรม และการประเมินผลร่วมกัน ความร่วมมือนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการส่งเสริมให้คนรุ่น
เยาว์ได้ พัฒนาตนเองและมีความรับผิดชอบ วิธีการนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและได้
เห็น แบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ด้วย 
  6. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน (Symbolism) ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการ เป็น
สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย  การท าความ
เคารพ รหัส ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค าขวัญ ธง วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนัก และภาคภูมิใจใน
การที่เป็นสมาชิกขององค์การผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก และเป็นองค์กรสตรีที่
มีจ านวนสมาชิกมากที่สุดในโลก 
  7. กิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนและฝึก การ
เตรียมพร้อมเสมอ ด้วยการใช้กิจกรรมกลางแจ้งและการอยู่ค่ายพักแรม วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียน มีความ
พร้อมในการด าเนินชีวิต 
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  8. ฝึกให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน (Community Service) วิธีการนี้จะท าให้ผู้เรียนได้
ฝึก นิสัยการบ าเพ็ญประโยชน์ และมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ชุมชน ประเทศชาติ  และ
สังคมโลก 
  9. เรียนรู้เกี่ยวกับนานาชาติ (International Experience) ทั้งด้านวัฒนธรรมศาสนา 
และ วิถีชีวิต วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนยอมรับความแตกต่างของบุคคลในชาติและสังคมโลก เพ่ือลดข้อ
ขัดแย้ง และรู้จักพ่ึงพาอาศัยกันเป็นการสร้างสันติสุขในโลก 
 
  2.2 กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมผู้เรียนที่ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน จัดขึ้นตามความสนใจ 
ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม จ านวน 20 ชั่วโมงต่อภาค
เรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม จ านวน 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
 

  แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 
  1. นักเรียนรวมกลุ่มกันจัดตั้งกิจกรรมชุมนุมขึ้นตามความสนใจและความถนัด โดยเชิญครู
มาเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า 
  2. นักเรียนก าหนดจุดประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ สื่อและอุปกรณ์ และการวัด
และประเมินผล  
  3. นักเรียนร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามระเบียบของชุมนุม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ โดยมีครูที่ปรึกษากระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีการถอดประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่กิจกรรม 
 
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ 
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดย  ให้ผู้เรียน
คิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต้องเข้าร่วมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ จ านวน 45 
ชั่วโมง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
จ านวน 60 ชั่วโมง 
   

  แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันส ารวจและ 
วิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม ตาม
แผน ร่วมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่
ผลการจัดกิจกรรม  
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  การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือ  
เข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้ 
  1. จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังจิตอาสา) เป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนและครูที่ปรึกษากิจกรรมร่วมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวิถีชีวิตของชั้น
เรียนและโรงเรียนจนเกิดเป็นนิสัยในการสมัครใจท างานต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งงาน  
เหล่านี้จะขยายขอบเขตจากใกล้ตัวไปสู่สังคมท่ีอยู่ภายนอกได้  
  2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน 
ได้รับการสนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยให้ท ากิจกรรมด้วยความสมัครใจที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคมโดยรวม 
 
 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง โดยก าหนดผล
การประเมินเป็น  “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  
  ผ่าน   หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติ 
       กิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ 
       ทีก่ิจกรรมก าหนด  
  ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์  
       ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/ 
       คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ิจกรรมก าหนด 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 
 
 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเป็นวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติม จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นวิชาพ้ืนฐาน  
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนมีผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน ในระดับ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 
 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเป็นวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติม จ านวนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นวิชาพ้ืนฐาน  
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนมีผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน ในระดับ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

1. นายสงกรานต์  บุญมี ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายอุทิศ  สาธิพา รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นางสุพัตรา  นาแพร่ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
4. นางเรือนค า  ค าโมนะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
5. นายสุรจิต  จิตตางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
6. นายบัญชา  อานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  และเทคโนโลยี 
7. นางศิวัชญา  ไชยมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กรรมการ 
  ศาสนา และวัฒนธรรม 
8. นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา กรรมการ 
  และพลศึกษา 
9. นางสาวปวริศา  วังผา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
10. นายประพันธ์  ปนยะ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ กรรมการ 
11. นางสาวชุดาภรณ์  แท่นอ่อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
12. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย     กรรมการ 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. นางสาวจินตนา   วิยานัน   กรรมการ 
14. นางจินดา   เชื้อเมืองพาน   กรรมการเลขานุการ 

 
 

คณะกรรมการจัดท าเอกสารหลักสูตร 
1. นายอุทิศ  สาธิพา  ประธานกรรมการ 
2. นางสุพัตรา  นาแพร่  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปวริศา  วังผา  กรรมการ 
4. นางสาวจินตนา   วิยานัน   กรรมการ 
5. นางจินดา   เชื้อเมืองพาน   กรรมการเลขานุการ 


