
                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

74 

 
 
 
  

 
 
รายวชิาพืน้ฐาน   

❑ ว11101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เวลา  120  ชัว่โมง 

❑ ว12101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เวลา  120  ชัว่โมง 

❑ ว13101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เวลา  120  ชัว่โมง 

❑ ว14101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เวลา 120  ชัว่โมง 

❑ ว15101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  เวลา  120  ชัว่โมง 

❑ ว16101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เวลา  120  ชัว่โมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับประถมศึกษา 

 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

75 

 
         ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว11101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                           เวลา  120  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
           ศึกษาการเรียนรู้แบบนกัวทิยาศาสตร์ ลกัษณะ หนา้ท่ีและการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย ์
ลกัษณะและหนา้ท่ีของส่วนต่างๆ ของสัตวแ์ละพืชรอบตวั และสภาพแวดลอ้มในบริเวณท่ีสัตวแ์ละพืชอาศยั
อยู ่ชนิดและสมบติัของวสัดุท่ีใชท้าวตัถุรอบตวั การเกิดเสียงและทิศทางการเคล่ือนท่ีของเสียง ลกัษณะของ
หิน และการมองเห็นดาวบนทอ้งฟ้าในเวลากลางวนัและกลางคืน การแกปั้ญหาโดยการลองผดิลองถูก การ
เปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมอยา่งง่ายโดยใชซ้อฟตแ์วร์หรือส่ือ การใชง้านอุปกรณ์เทคโนโลยเีบ้ืองตน้ 
การใชง้านซอฟตแ์วร์เบ้ืองตน้ 

 ใชก้ารสืบเสาะหาความรู้ สังเกต ส ารวจตรวจสอบโดยใชเ้คร่ืองมืออยา่งง่าย รวบรวมขอ้มูล บนัทึก 
และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานและมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเบ้ืองตน้ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถทางานร่วมกบัผูอ่ื้น แสดงขั้นตอนการแกปั้ญหา
อยา่งง่าย เขียนโปรแกรมโดยใชส่ื้อ สร้าง จดัเก็บและเรียกใชไ้ฟลต์ามวตัถุประสงค ์ 

ตระหนกัถึงประโยชน์ของการใชค้วามรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการดารงชีวติ ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยั ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใชง้าน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใชง้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

รหัสตัวช้ีวดั 
 
ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2 ว 1.2 ป.1/1, ป.1/2  
ว 2.1 ป.1/1, ป.1/2 ว 2.3 ป.1/1  
ว 3.1 ป.1/1, ป.1/2 ว 3.2 ป.1/1  
ว 4.2 ป.1/1 - ป.1/5 
รวมทั้งหมด  15  ตัวช้ีวดั         
 
 
 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

76 

            ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว12101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                       เวลา  120  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาการเรียนรู้แบบนกัวทิยาศาสตร์ ลกัษณะของส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ ความจ าเป็นของแสง 

และน ้าต่อการเจริญเติบโตของพืช วฏัจกัรชีวติของพืชดอก สมบติัการดูดซบัน ้าของวสัดุและการน าไปใช ้
ประโยชน์ สมบติัของวสัดุท่ีเกิดจากการน าวสัดุมาผสมกนั การเลือกวสัดุมาใชท้  าวตัถุตามสมบติัของวสัดุ 
การน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ การเคล่ือนท่ีของแสง การมองเห็นวตัถุ การป้องกนัอนัตรายจากการ มอง
วตัถุในบริเวณท่ีมีแสงสวา่งไม่เหมาะสม ส่วนประกอบและการจ าแนกชนิดของดิน การใชป้ระโยชน์จากดิน 
การแสดงขั้นตอนการแกปั้ญหา การตรวจหาขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม การใชง้านซอฟตแ์วร์เบ้ืองตน้ การ
จดัการไฟลแ์ละโฟลเดอร์ การใชง้านและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยั 

ใชก้ารสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จ าแนกประเภท รวบรวมขอ้มูล บนัทึก และอธิบายผลการส ารวจ 
ตรวจสอบ เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมีทกัษะ การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเบ้ืองตน้ สามารถส่ือสารส่ิงท่ี 
เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น แสดงขั้นตอนการแกปั้ญหาอยา่งง่าย เขียน
โปรแกรม แบบมีเง่ือนไขโดยใชบ้ตัรค าสั่งและตรวจหาขอ้ผดิพลาด ใชง้านซอฟตแ์วร์ สร้าง จดัหมวดหมู่
ไฟลแ์ละโฟลเดอร์ 

ตระหนกัถึงประโยชน์ของการใชค้วามรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการด ารงชีวติ 
ตระหนกั ถึงความส าคญัของการปกป้องขอ้มูลส่วนตวั ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยั ดูแลรักษา
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวดั 
ว 1.2  ป.2/1 ,ป.2/2 ,ป.2/3 

ว 1.3  ป.2/1  
ว 2.1 ป.2/1,ป.2/2 ,ป.2/3,ป.2/4 

ว 2.3 ป.2/1,ป.2/2  
ว 3.2 ป.2/, ป.2/2  
ว 4.2 ป.2/1,ป.2/2 ,ป.2/3,ป.2/4 

รวมทั้งหมด  16  ตัวช้ีวดั         
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

77 

           ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว13101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี            กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                 เวลา  80  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
  ศึกษา ลกัษณะต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตใกลต้วั   ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัของพ่อแม่กบัลูก  เป็นการถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรม  ส่ิงมีชีวิตบางชนิดท่ีสูญพนัธ์ุไปแล้วและท่ีด ารงพนัธ์ุมาจนถึงปัจจุบนั   ส่ิงแวดล้อมใน
ทอ้งถ่ินของตน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมในทอ้งถ่ิน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างประหยดั คุม้ค่า และมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั  ชนิดและสมบติัของวสัดุท่ีเป็นส่วนประกอบของของเล่น ของใช้  การใช้ประโยชน์ของวสัดุแต่ละชนิด    
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับวสัดุ เม่ือถูกแรงกระท า หรือท าให้ร้อนข้ึน หรือท าให้เย็นลง    ประโยชน์และ
อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของวสัดุ   การออกแรงท่ีกระท าต่อวตัถุ    การตกของวตัถุสู่พื้น
โลก   แรงท่ีโลกดึงดูดวตัถุ    แหล่งพลังงานธรรมชาติท่ีใช้ผลิตไฟฟ้า   ความส าคญัของพลงังานไฟฟ้า การใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยดัและปลอดภยั  สมบติัทางกายภาพของน ้ าจากแหล่งน ้ าในทอ้งถ่ิน  ส่วนประกอบของอากาศ
และความส าคญัของอากาศ  การเคล่ือนท่ีของอากาศท่ีมีผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ  การข้ึน-ตกของดวง
อาทิตย ์ ดวงจนัทร์ การเกิดกลางวนักลางคืน และการก าหนดทิศ 

  โดยใช้ทักษะกระบวนการอภิปราย เปรียบเทียบ  ระบุ อธิบาย สืบค้นข้อมูล  ส ารวจ  จ าแนก  
ทดลองและอธิบายผลเสนอวธีิการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด ความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ซ่ือสัตย ์ มีวนิยั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการ
ท างาน มีจิตสาธารณะ รู้หนา้ท่ีตนเองและเคารพสิทธิของผูอ่ื้น  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

รหัสตัวช้ีวดั 
  ว 1.2  ป.3/1 ,ป. 3/2 ,ป. 3/3 ,ป. 3/4         ว 2.1  ป.3/1    
  ว 2.2  ป.3/1 ,ป.3/2 ,ป. 3/3      ว 3.1  ป.3/1 ,ป.3/2                
   ว 3.2  ป.3/1 ,ป.3/2     ว 4.1  ป. 3/1 ,ป. 3/2 
  ว 5.1  ป. 3/1 ,ป. 3/2                              ว 6.1  ป. 3/1 ,ป. 3/2 ,ป. 3/3 
  ว 7.1  ป. 3/1     
  ว 8.1  ป. 3/1 ,ป. 3/2 ,ป. 3/3 ,ป. 3/4 , ป. 3/5 ,ป. 3/6 ,ป. 3/7 ,ป. 3/8   

รวมทั้งหมด  28  ตัวช้ีวดั 

 

 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

78 

              ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว14101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                      เวลา  120  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
          ศึกษาการเรียนรู้แบบนกัวทิยาศาสตร์ การจ าแนกส่ิงมีชีวติเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว ์และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืช
และสัตว ์การจ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจ าแนกสัตวอ์อกเป็นสัตวมี์กระดูกสันหลงัและ
สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั ลกัษณะเฉพาะของสัตวมี์กระดูกสันหลงักลุ่มปลา และกลุ่มสตัวส์ะเทินน ้าสะเทิน
บก กลุ่มสัตวเ์ล้ือยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนา้นม หนา้ท่ีของราก ลาตน้ ใบและดอกของพืช
ดอก สมบติัทางกายภาพ ดา้นความแขง็ สภาพยดืหยุน่ การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าของวสัดุ การน า
สมบติัทางกายภาพของวสัดุไปใชใ้นชีวติประจาวนั สมบติัของสสารทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโนม้ถ่วงท่ีมีต่อ
วตัถุ การวดันา้หนกัของวตัถุ มวลของวตัถุท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวตัถุ และตวักลางของ
แสง การข้ึนและตกและรูปร่างดวงจนัทร์ และองคป์ระกอบของระบบสุริยะ การใชเ้หตุผลเชิงตรรกะในการ
แกปั้ญหา การออกแบบและเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย การตรวจหาขอ้ผดิพลาดในโปรแกรม การคน้หาขอ้มูล
ในอินเทอร์เน็ตและการใชค้  าคน้ การประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การรวบรวม น าเสนอขอ้มูลและ
สารสนเทศ  

           ใชก้ารสืบเสาะหาความรู้ ตั้งค าถาม คาดคะเนค าตอบหรือสร้างสมมติฐาน วางแผนและส ารวจ
ตรวจสอบโดยใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม ประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
รวมรวมขอ้มูล ประมวลผลอยา่งง่าย วเิคราะห์ขอ้มูล วเิคราะห์ผลและสร้างทางเลือก นาเสนอขอ้มูล ลงความ
คิดเห็นและสรุปผลการส ารวจตรวจสอบ เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มี
ความคิดสร้างสรรค ์สามารถทางานร่วมกบัผูอ่ื้น ใชเ้หตุผลเชิงตรรกะในการแกปั้ญหา และอธิบายการทางาน
หรือคาดการผลลพัธ์จากปัญหาอยา่งง่าย ออกแบบและเขียนโปรแกรม ตรวจหาขอ้ผดิพลาดจากโปรแกรม
ของตนเองและผูอ่ื้น  

         ตระหนกัถึงคุณค่าของความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและใชค้วามรู้และกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ในการดารงชีวิต สามารถส่ือสารอยา่งมีมารยาทและรู้กาลเทศะ รู้จกัการปกป้องขอ้มูลส่วนตวั มี
จิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  

รหัสตัวช้ีวดั 
ว 1.2 ป.4/1 ว 1.3 ป.4/1 – ป. 4/4   ว 2.1 ป.4/1 – ป. 4/4  ว 2.2 ป.4/1 – ป. 4/3 ว 2.3 ป.4/1  ว 3.1 
ป.4/1 – ป. 4/3  ว 4.2 ป.4/1 - ป.4/5                  
รวมทั้งหมด  21  ตัวช้ีวดั 
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           ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
ว15101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                       เวลา  120  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนกัวทิยาศาสตร์ โครงสร้างและลกัษณะของส่ิงมีชีวติท่ีเหมาะสมในแต่

ละแหล่งท่ีอยู ่ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงมีชีวติและความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงไม่มีชีวติ 
การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของพืช สัตว ์และมนุษย ์การเปล่ียนสถานะของสสาร การละลายของสาร 
ในน ้าการเปล่ียนแปลงทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผนักลบัไดแ้ละผนักลบัไม่ได ้แรงลพัธ์ แรงเสียดทาน การ
ไดย้นิเสียงผา่นตวักลาง ลกัษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต ่า เสียงดงั และเสียงค่อย ระดบัเสียงและมลพิษ 
ทางเสียง ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ ์การใชแ้ผนท่ีดาว แบบรูปเส้นทางการข้ึนและตก ของ
กลุ่มดาวฤกษบ์นทอ้งฟ้าในรอบปี ปริมาณน ้าในแต่ละแหล่ง ปริมาณน ้าท่ีมนุษยส์ามารถน ามาใชไ้ด ้การใช ้
น ้าอยา่งประหยดัและการอนุรักษน์ ้า วฏัจกัรน ้า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น ้าคา้ง และน ้าคา้งแขง็ 
กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การใชเ้หตุผลเชิงตรรกะในการแกปั้ญหา การเขียนรหสัล าลองเพื่อ
แสดง วธีิแกปั้ญหา การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไขและการท างานแบบวนซ ้ า การใช้
ซอฟตแ์วร์ ประมวลผลขอ้มูล การติดต่อส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต การใชอิ้นเทอร์เน็ตคน้หาขอ้มูลและการ
ประเมิน ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล อนัตรายจากการใชง้านและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 

ใชก้ารสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมขอ้มูล จดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล สร้าง
แบบจ าลอง และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารเบ้ืองตน้ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น แสดงวธีิ
แกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผล เชิงตรรกะ ใชร้หสัล าลอง แสดงวิธีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอน ออกแบบ และ
เขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข และการท างานแบบวนซ ้ า ตรวจหาขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม ใชซ้อฟตแ์วร์
ช่วยในการแกปั้ญหา ใชอิ้นเทอร์เน็ตติดต่อส่ือสารและคน้หาขอ้มูล แยกแยะขอ้เท็จจริงกบัขอ้คิดเห็น 
ประเมินความน่าเช่ือถือ ของขอ้มูล 

ตระหนกัถึงคุณค่าของความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและใชค้วามรู้และกระบวนการ ทาง
วทิยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยัและมีมารยาท มีจิตวทิยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
รหัสตัวช้ีวดั                                                               รวมทั้งหมด  32  ตัวช้ีวดั 

 ว 1.1  ป.5/1 ,ป.5/2 ,ป.5/3 ,ป.5/4   ว 1.3  ป.5/1 ,ป.5/2  
ว 2.1  ป.5/1 ,ป.5/2 ,ป.5/3 ,ป.5/4   ว 2.2  ป.5/1 ,ป.5/2 ,ป.5/3 ,ป.5/4,ป.5/5    
ว 2.3  ป.5/1 ,ป.5/2 ,ป.5/3 ,ป.5/4,ป.5/5  ว 3.1  ป.5/1 ,ป.5/2       
 ว 3.2  ป.5/1 ,ป.5/2 ,ป.5/3 ,ป.5/4,ป.5/5  ว 4.2  ป.5/1 ,ป.5/2 ,ป.5/3 ,ป.5/4,ป.5/5 
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     ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
ว16101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                         เวลา  80  ชัว่โมง 
………………………………………………………………………………………………………. 

  ศึกษาเก่ียวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์ การท างานท่ีสัมพนัธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบ
หายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ สารอาหารและความจ าเป็นท่ีร่างกายตอ้งไดรั้บสารอาหารในสัดส่วน
ท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยั ความสัมพนัธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร ความสัมพนัธ์
ระหว่างการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละทอ้งถ่ิน 
ผลของการเพิ่มข้ึนของประชากรมนุษยต่์อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส การแยกสารโดยการร่อน การตกตะกอน  การกรอง การระเหิด                    
และการระเหยแห้ง      การเลือกใชส้ารแต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั  สมบติัของสารเม่ือสาร
เกิดการละลายและเปล่ียนสถานะ  การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้เกิดสารใหม่ การเปล่ียนแปลงของสารท่ีก่อให้เกิด
ผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย  ตวัน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า  การต่อเซลลไ์ฟฟ้า
แบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน การเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟท่ีมี
กระแสไฟฟ้าผ่าน ลกัษณะหินและสมบติัของหิน การเปล่ียนแปลงของหิน ธรณีพิบติัภยัท่ีมีผลต่อมนุษยแ์ละ
สภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน การเกิดฤดูกาล ขา้งข้ึนขา้งแรม สุริยุปราคา จนัทรุปราคา และความกา้วหนา้และ
ประโยชน์ของเทคโนโลยอีวกาศ  

   โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การ
สืบคน้ขอ้มูล   บนัทึก    จดักลุ่มขอ้มูล และการอภิปราย   สามารถน าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้   มีความสามารถใน
การตดัสินใจ  พร้อมทั้งน าเสนอผลงาน 

   เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  อยูอ่ยา่ง
พอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  มีจิตสาธารณะ รู้หน้าท่ีตนเองและเคารพสิทธิผูอ่ื้น เห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั   มีจิตวิทยาศาสตร์    มีคุณธรรมจริยธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  
และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

รหัสตัวช้ีวดั 
   ว 1.1  ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3       ว 2.1  ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3      
   ว 2.2  ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3 ,ป.6/4 ,ป.6/5     ว 3.1  ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3 ,ป.6/4 ,ป.6/5    
  ว 3.2  ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3      ว 5.1  ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3 ,ป.6/4 ,ป.6/5     
  ว 6.1  ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3      ว 7.1 ป.6/1,  
  ว 7.2 ป.6/1         ว 8.1 ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3 ,ป.6/4 ,ป.6/5 ,ป.6/6 ,ป.6/7 ,ป.6/8                                    

รวมทั้งหมด  37  ตัวช้ีวดั 
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รายวชิาพืน้ฐาน   

 ❑ ว21101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1  เวลา  60  ชัว่โมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 ❑ ว21102  วทิยาการค านวณ 1   เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

 ❑ ว21103 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2  เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต  

 ❑ ว21104 วทิยาการค านวณ 2   เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

❑ ว22101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3  เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต  

❑ ว22102 วทิยาการค านวณ 3                            เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

❑ ว22103 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4  เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต  

❑ ว22104 วทิยาการค านวณ 4   เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

❑ ว23101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5  เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต 

❑ ว22102  วทิยาการค านวณ 5   เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

❑ ว23103 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6  เวลา  60  ชัว่โมง  จ  านวน  1.5  หน่วยกิต 

 ❑ ว22104  วทิยาการค านวณ 6   เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

รายวชิาเพิ่มเติม   

 ❑ ว21201 ของเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 1          เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

 ❑ ว21202 ของเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 2          เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต 

❑ ว22201 ของเล่นเชิงกลและไฟฟ้า 1          เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน 0.5 หน่วยกิต  

❑ ว22202 ของเล่นเชิงกลและไฟฟ้า2           เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  

❑ ว23201 โครงงานวทิยาศาสตร์ 1              เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  

❑ ว23202 โครงงานวทิยาศาสตร์  2     เวลา  20  ชัว่โมง  จ  านวน  0.5  หน่วยกิต  
 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

82 

         ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว21101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี1           กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                          เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมบติัของสารบริสุทธ์ิ การจ าแนกและองค์ประกอบของ
สารบริสุทธ์ิ เซลล์ การล าเลียงสารเขา้ออกเซลล์ การสืบพนัธ์ุและขยายพนัธ์ุพืชดอก การสังเคราะห์ดว้ยแสง 
การล าเลียงน ้ า ธาตุอาหาร และอาหารของพืช แนวคิดหลกัของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัและวิเคราะห์
สาเหตุหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาหรือความตอ้งการในชีวิตประจ าวนั 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และระบุขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข 
ทกัษะเก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ อลักอริทึมท่ีใชแ้นวคิดเชิงนามธรรม  

โดยใชก้ารสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ี เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
   
ตัวช้ีวดั 
ว 1.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10  ม.1/11   
  ม.1/12  ม.1/13  ม.1/14  ม.1/15  ม.1/16  ม.1/17  ม.1/18 
ว 2.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8 
รวมทั้งหมด 22 ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

83 

        ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว21102  วทิยาการค านวณ 1                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลย ีวเิคราะห์สาเหตุหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ 

เทคโนโลย ีการท างานของระบบทางเทคโนโลย ีประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและเลือกขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพื่อออกแบบวธีิการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัในดา้นการเกษตรและ 
อาหาร   และสร้างช้ินงานหรือพฒันาวธีิการโดยใชก้ระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม  รวมทั้งเลือกใชว้สัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และปลอดภยั 
  
 

 
ตัวช้ีวดั 

 
ว 4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
 

รวม  5  ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

84 

   ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว21103 วทิยาศาสตร์ 2                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                   เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………… 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความร้อนกับการเปล่ียนแปลงของสสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้าอากาศ
รอบตวั มนุษยแ์ละการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศ  

โดยใชก้ารสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21 การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา กาน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจิต
วทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
 
ตัวช้ีวดั 
ว 2.1 ม.1/9  ม.1/10 
ว 2.2 ม.1/1 
ว 2.3 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
ว 3.2 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
 
รวมทั้งหมด 17 ตัวช้ีวดั  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

85 

     ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว21104 วทิยาการค านวณ 2                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
  
 ศึกษาและฝึกทกัษะในการแกปั้ญหาโดยใชข้ั้นตอนการแกปั้ญหาอยา่งง่าย  การแสดงขั้นตอนการ
แกปั้ญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใชส้ัญลกัษณ์  การเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย โดยใชซ้อฟตแ์วร์
หรือส่ือ การใชง้านอุปกรณ์เทคโนโลยเีบ้ืองตน้ การใชง้านซอฟตแ์วร์เบ้ืองตน้ การสร้าง จดัเก็บ และเรียกใช้
ไฟลต์ามวตัถุประสงค ์ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยั  ขอ้ปฏิบติัในการใชง้านและการดูแล
รักษาอุปกรณ์การใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

 
ตัวช้ีวดั 

 
ว 4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 

รวม  4  ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

86 

    ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
ว22101 วทิยาศาสตร์ 3                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                     เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษา วิเคราะห์ อวยัวะและหนา้ท่ีของอวยัวะในระบบหายใจ กลไกการหายใจเขา้และออก กระบวนการ
แลกเปล่ียนแก๊ส การดูแลรักษาอวยัวะในระบบหายใจ อวยัวะและหนา้ท่ีของอวยัวะในระบบขบัถ่าย การก าจดัของ
เสียทางไต การปฏิบติัตนท่ีช่วยให้ระบบขบัถ่ายท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างปกติ โครงสร้างและหนา้ท่ีของหัวใจหลอดเลือด
และเลือด การท างานของระบบหมุนเวียนเลือด อตัราการเตน้ของหัวใจ ระบบหมุนเวียนเลือดและการดูแลรักษา
อวยัวะในระบบหมุนเวียนเลือด อวยัวะและหนา้ท่ีของอวยัวะในระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทและการ
ดูแลรักษารวมทั้งการป้องกนัการกระทบกระเทือนและอนัตรายต่อสมองและไขสันหลงั อวยัวะและหน้าท่ีของ
อวยัวะในระบบสืบพนัธ์ุของเพศชายและเพศหญิง ฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง การเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือ
เขา้สู่วยัหนุ่มสาวและการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจ การตกไข่ การมีประจ าเดือน การปฏิสนธิ และการพฒันาของ
ไซโกต  การคุมก าเนิด การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร การแยกสารผสมโดยการระเหยแหง้ การตกผลึก การกลัน่อย่าง
ง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกดัดว้ยตวัท าละลาย  การน าวิธีการแยกสารไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 
สารละลาย ตวัละลาย ชนิดตวัท าละลาย ปัจจยัท่ีมีผลต่อสภาพละลายไดข้องสาร ความเขม้ขน้ของสารและการน า
ความรู้เร่ืองความเขม้ขน้ของสารไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั   การออกแบบวิธีการแกปั้ญหา การน าเสนอแนวทางการ
แกปั้ญหาให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ การวางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแกปั้ญหาอย่างเป็นขั้นตอน การทดสอบ 
ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ภายใตก้รอบเง่ือนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง
แกไ้ข และน าเสนอผลการแกปั้ญหา การใช้ความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟ้า และ
อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือแกปั้ญหาหรือพฒันางานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และปลอดภยั  
 โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงค านวณ วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตดัสินใจเลือกขอ้มูลท่ีจ าเป็น
ภายใตเ้ง่ือนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู ่การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล การอภิปราย และ
การบูรณาการตามแนวสะเตม็ศึกษา  
 เพ่ือใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้       มี

ความสามารถในการประยกุตใ์ชง้านหรือแกปั้ญหาเบ้ืองตน้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั สามารถ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรคใ์นยคุศตวรรษท่ี 21 พฒันาชีวิตสู่อาชีพ  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม 

และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตวัช้ีวดั 

 ว1.2 ม.2/1    ว1.2 ม.2/2    ว1.2 ม.2/3    ว1.2 ม.2/4    ว1.2 ม.2/5    ว1.2 ม.2/6  
 ว1.2 ม.2/7    ว1.2 ม.2/8    ว1.2 ม.2/9    ว1.2 ม.2/10   ว1.2 ม.2/11  ว1.2 ม.2/12  
 ว1.2 ม.2/13   ว1.2 ม.2/14  ว1.2 ม.2/15  ว1.2 ม.2/16   ว1.2 ม.2/17  
 ว2.1 ม.2/1     ว2.1 ม.2/2    ว2.1 ม.2/3    ว2.1 ม.2/4    ว2.1 ม.2/5    ว2.1 ม.2/6  
รวมทั้งหมด  23   ตวัช้ีวดั 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

87 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว22102  วทิยาการค านวณ 3            กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
คาดการณ์แนวโนม้เทคโนโลยท่ีีจะเกิดข้ึน  โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  และวเิคราะห์เปรียบเทียบตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยโีดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อชีวิตสังคมและส่ิงแวดลอ้ม   ระบุปัญหาหรือความตอ้งการในชุมชนหรือทอ้งถ่ินสรุปกรอบของ
ปัญหารวบรวมวเิคราะห์ขอ้มูลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา   ออกแบบวธีิการแกปั้ญหาโดยวเิคราะห์
เปรียบเทียบและตดัสินใจเลือกขอ้มูลท่ีจ าเป็นภายใตเ้ง่ือนไขและทรัพยากรท่ีมีอยูน่ าเสนอแนวทางการ
แกปั้ญหาใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอน  ทดสอบ
ประเมินผลและอธิบายปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนภายใตก้รอบเง่ือนไขพร้อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแกไ้ขและน าเสนอผลการแกปั้ญหา   ใชค้วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือกลไกไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันางานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั 
 

ตัวช้ีวดั 
  ว 4.1 ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4  ,  ม.2/5 

รวมทั้งหมด   5   ตัวช้ีวดั 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

88 

    ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว22103 วทิยาศาสตร์ 4    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                          เวลา 40  ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษา วิเคราะห์  การเคล่ือนท่ีของวตัถุ  แรงลพัธ์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความดนัของของเหลว  แรงพยงุและการจม การ
ลอยของวตัถุในของเหลว แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน ลดหรือเพ่ิมแรง
เสียดทานและประโยชน์ต่อการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนั  โมเมนต์ของแรง และค านวณโดยใช้สมการ M = Fl  
สนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้า  สนามโนม้ถ่วง ทิศทางของแรงท่ีกระท าต่อวตัถุท่ีอยูใ่นแต่ละสนาม  แรงแม่เหลก็ แรงไฟฟ้าและ
แรงโน้มถ่วง ความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโนม้ถ่วง การค านวณอตัราเร็วและความเร็ว

ของการเคล่ือนท่ีของวตัถุ โดยใชส้มการ  
t

s
v   และ v = 

t

s   การกระจดัและความเร็ว การค านวณเก่ียวกบังานและก าลงัท่ี

เกิดจากแรงท่ีกระท าต่อวตัถุโดยใชส้มการ W = Fs และ P = 
t

w    หลกัการท างานของเคร่ืองกลอยา่งง่ายและประโยชน์ของ

ความรู้ของเคร่ืองกลอยา่งง่าย ประโยชน์และการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั คาน พ้ืนเอียง รอกเด่ียว ล่ิม สกรู ลอ้และเพลา 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง การเปล่ียนพลงังานระหวา่งพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงและพลงังานจลน์
ของวตัถุโดยพลงังานกลของวตัถุมีค่าคงตวั การเปล่ียนและการถ่ายโอนพลงังานโดยใชก้ฎการอนุรักษพ์ลงังาน  สาเหตุหรือ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีความตอ้งการในชุมชนหรือทอ้งถ่ิน  
 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การคิดเชิงค านวณ ตรรกะและฟังกช์นั วเิคราะห์ เปรียบเทียบ ตดัสินใจเลือกใช้

เทคโนโลย ี สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา การสืบเสาะหาความรู้ การ

ส ารวจตรวจสอบ  การสืบคน้ขอ้มูล การอภิปราย และการบูรณาการตามแนวสะเตม็ศึกษา  

 เพ่ือใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้       มีความสามารถใน

การแกปั้ญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชีวติ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั สามารถ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรคใ์นยคุศตวรรษท่ี 21 พฒันาชีวิตสู่อาชีพ  มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และ

ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตวัช้ีวดั 

 ว2.2 ม.2/1    ว2.2 ม.2/2    ว2.2 ม.2/3    ว2.2 ม.2/4    ว2.2 ม.2/5    ว2.2 ม.2/6  
 ว2.2 ม.2/7    ว2.2 ม.2/8    ว2.2 ม.2/9    ว2.2 ม.2/10   ว2.2 ม.2/11  ว2.2 ม.2/12  
 ว2.2 ม.2/13   ว2.2 ม.2/14  ว2.2 ม.2/15  
 ว2.3 ม.2/1     ว2.3 ม.2/2    ว2.3 ม.2/3    ว2.3 ม.2/4    ว2.3 ม.2/5    ว2.3 ม.2/6  
  
รวม  21  ตวัช้ีวดั 

 

 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

89 

        ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว22104 วทิยาการค านวณ 4                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม  การคดัเลือกคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการแกปั้ญหา ขั้นตอนการแกปั้ญหา 

การเขียนรหสัล าลองและผงังาน  การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยา่งง่ายท่ีมีการใชง้านตวัแปร 
เง่ือนไข และการวนซ ้ า  เพื่อแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หรือวทิยาศาสตร์  การรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ  การ
ประมวลผลขอ้มูล  การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตดัสินใจซอฟตแ์วร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี
ใชใ้นการจดัการขอ้มูล  แนวทางการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้ปลอดภยั  การจดัการอตัลกัษณ์  การ
พิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา  ขอ้ตกลงและขอ้ก าหนดการใชส่ื้อและแหล่งขอ้มูล น าแนวคิดเชิง
นามธรรมและขั้นตอนการแกปั้ญหา ไปประยกุตใ์ชใ้นการเขียนโปรแกรม หรือการแกปั้ญหาในชีวิตจริง 
รวบรวมขอ้มูลและสร้างทางเลือก ในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตระหนกัถึงการใชง้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยั เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
 

รหัสตัวช้ีวดั 

  ว 4.2 ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4   
 
รวมทั้งหมด   ๔   ตัวช้ีวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

90 

       ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว23101 วทิยาศาสตร์ 5               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                              เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความเร่ง ผลของแรงลพัธ์ ท่ีมีผลต่อวตัถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงพยุงของ
ของเหลว แรงเสียดทาน โมเมนตข์องแรง การเคล่ือนท่ีของวตัถุ ในแนวตรงและแนวโคง้ งานและพลงังาน 
พลงังานศกัยแ์ละพลงังานจลน์ การเปล่ียนรูปพลงังาน กฎการอนุรักษ์พลงังาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
ต่างศกัย ์กระแสไฟฟ้า และความตา้นทาน วงจรไฟฟ้าในบา้น พลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การค านวณ
พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้ การตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมสามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละเห็นประโยชน์การด ารง ชีวติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ว 4.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
 ว 4.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
 ว 5.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 
 ว 8.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 
รวม  20  ตัวช้ีวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
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           ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว23102  วทิยาการค านวณ 5                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                   เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาขั้นตอนการพฒันาแอปพลิเคชนั Internet of Things (IoT)  การเขียนโปรแกรมเพื่อพฒันา แอป

พลิเคชนั ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลขอ้มูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟตแ์วร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีใชใ้นการจดัการขอ้มูล การประเมินการความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การสืบคน้หา
แหล่งตน้ตอของขอ้มูล เหตุผลววิติั ผลกระทบจากข่าวสารท่ีผดิพลาด การรู้เท่าทนัส่ือ กฎหมายท่ี เก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ การใชลิ้ขสิทธ์ิของ ผูอ่ื้นโดยชอบธรรม  

รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก และนาเสนอการตดัสินใจไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัท่ีมีการบูรณาการกบัวชิาอ่ืน อยา่ง
สร้างสรรค ์ใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ อยา่งรู้เท่าทนั และมีความรับผดิชอบต่อสังคม  

 
ตัวช้ีวดั  
ว. 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ)  
1. พฒันาแอปพลิเคชนัท่ีมีการบูรณาการกบัวชิาอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์ 
2. รวบรวมขอ้มูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ ตามวตัถุประสงคโ์ดยใชซ้อฟตแ์วร์ 
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย  
3. ประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูล วเิคราะห์ส่ือและผลกระทบจากการใหข้่าวสารท่ีผิด เพื่อการใชง้าน 
อยา่งรู้เท่าทนั  
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยัและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบั 
คอมพิวเตอร์ ใชลิ้ขสิทธ์ิของผูอ่ื้นโดยชอบธรรม  

รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวดั 
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        ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว23103 วทิยาศาสตร์ 6                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                                เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
ศึกษา วิเคราะห์  ระบบสุริยะ ความสัมพนัธ์ระหวา่งดวงอาทิตย ์โลก ดวงจนัทร์ ดาวเคราะห์ในระบบ

สุริยะ กลุ่มดาวฤกษ ์ กาแล็กซี และเอกภพ เทคโนโลยอีวกาศ กลอ้งโทรทศัน์  ดาวเทียม ยานอวกาศ ลกัษณะ
ของโครโมโซม ความส าคญัของสารพนัธุกรรม  โรคทางพนัธุกรรม การใช้ประโยชน์จากความรู้ดา้นพนัธุ
ศาสตร์ องค์ประกอบของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลงังานของส่ิงมีชีวิตสมดุลของระบบนิเวศ วฏัจกัรของ
สารในระบบนิเวศ ประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถ่ิน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ และการสืบเสาะหาความรู้ ส ารวจตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูลและอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ ท่ีมีความสามารถในการตดัสินใจ 
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจิตรวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละเห็นประโยชน์การด ารง ชีวติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
 ว 1.2  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6  
 ว 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 
 ว 2.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6  
 ว 7.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3  
 ว 7.2  ม.3/1 
 ว 8.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 
รวม  29  ตัวช้ีวดั 
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                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

93 

           ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ว23104 วทิยาการค านวณ 4                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาขั้นตอนการพฒันาแอปพลิเคชนั Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพื่อพฒันา แอป
พลิเคชนั ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลขอ้มูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟตแ์วร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีใชใ้นการจดัการขอ้มูล การประเมินการความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การสืบคน้หา
แหล่งตน้ตอของขอ้มูล เหตุผลววิติั ผลกระทบจากข่าวสารท่ีผดิพลาด การรู้เท่าทนัส่ือ กฎหมายท่ี เก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ การใชลิ้ขสิทธ์ิของ ผูอ่ื้นโดยชอบธรรม  

รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก และนาเสนอการตดัสินใจไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัท่ีมีการบูรณาการกบัวชิาอ่ืน อยา่ง
สร้างสรรค ์ใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ อยา่งรู้เท่าทนั และมีความรับผดิชอบต่อสังคม  

 
ตัวช้ีวดั  
 
ว. 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ)  
 1. พฒันาแอปพลิเคชนัท่ีมีการบูรณาการกบัวชิาอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์ 
 2. รวบรวมขอ้มูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ ตามวตัถุประสงคโ์ดยใช้
ซอฟตแ์วร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย  
 3. ประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูล วเิคราะห์ส่ือและผลกระทบจากการใหข้่าวสารท่ีผิด เพื่อการใชง้าน 
อยา่งรู้เท่าทนั  
 4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยัและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบั 
คอมพิวเตอร์ ใชลิ้ขสิทธ์ิของผูอ่ื้นโดยชอบธรรม  

รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
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          ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ว21201 ของเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                             เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
การปฏิบติักิจกรรมท่ีหลากหลายทางวิทยาศาสตร์  ท  าให้ เกิดความรู้   ความเขา้ใจ  และทกัษะต่างๆ 

ทางวิทยาศาสตร์  สามารถน าไปแก้ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรู้จกั
ตั้ งสมมติฐานและทดลองเพื่อตั้ งสมมติฐานนั้ นๆ  เกิดเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์   มีจิตวิทยาศาสตร์                       
มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ศึกษาเรียนรู้และมีทกัษะการใชเ้คร่ืองมือพื้นฐานในการประดิษฐข์องเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 
2.  อธิบายและอ่านแบบอุปกรณ์ท่ีใชป้ระดิษฐข์องเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 
3.  อธิบายหลกัการทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ได ้
4.  วางแผนออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ของเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 
5.   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ในการออกแบบ ดดัแปลงและประดิษฐข์องเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 
      ไดด้ว้ยตวัเอง 
6.   มีความรักความสนใจและสนุกกบัการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

 
รวม     6   ผลการเรียนรู้ 
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          ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ว21202   ของเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                                เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
การปฏิบติักิจกรรมท่ีหลากหลายทางวทิยาศาสตร์   ท  าให้ เกิดความรู้   ความเขา้ใจ  และทกัษะต่าง ๆ 

ทางวิทยาศาสตร์  สามารถน าไปแก้ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้จกั
ตั้ งสมมติฐานและทดลองเพื่อตั้ งสมมติฐานนั้ นๆ  เกิดเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์   มีจิตวิทยาศาสตร์                          
มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ศึกษาเรียนรู้และมีทกัษะการใชเ้คร่ืองมือพื้นฐานในการประดิษฐข์องเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 
2.  อธิบายและอ่านแบบอุปกรณ์ท่ีใชป้ระดิษฐข์องเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 
3.  อธิบายหลกัการทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ได ้
4.   วางแผนออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ของเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 
5.    มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ในการออกแบบ ดดัแปลงและประดิษฐข์องเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 
       ไดด้ว้ยตวัเอง 
6.    มีความรักความสนใจและสนุกกบัการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

 
รวม     6   ผลการเรียนรู้ 
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                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ว22201 ของเล่นเชิงกลและไฟฟ้า1                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1                                 เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

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

           ศึกษา วเิคราะห์ และทดลองสร้างของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า ไดแ้ก่ รถหลอดดา้ย รถกงัหนั สนุกกบั
เฟือง รถยางรัด และรถแรงดนัอากาศ  ฝึกกระบวนการคน้พบความรู้  ฝึกและใชเ้คร่ืองมือช่างพื้นฐานเพื่อ
ประกอบช้ินส่วนของเล่นตามแบบท่ีก าหนด ท ากิจกรรมโดยใชข้องเล่นท่ีประดิษฐข้ึ์นเป็นส่ือ คิดประดิษฐ์
ของเล่นหรืออุปกรณ์ง่ายๆ ตามความสนใจ ออกแบบ จดัหาวสัดุ และลงมือท าดว้ยตนเอง 

                โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบคน้
ขอ้มูล และการอภิปรายเพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถใน
การตดัสินใจ น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู้ 

     1. ศึกษาวธีิการและปฏิบติัตามกิจกรรมของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า 

                   2. ใชเ้คร่ืองมือพื้นฐานอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั และเลือกใชเ้คร่ืองมือใหถู้กกบัชนิดของงาน 

                   3. ศึกษา ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ของเล่นก่อนลงมือท ากิจกรรม 

                   4. สามารถท ากิจกรรมตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

                   5. ประดิษฐ ์ทดลองการเคล่ือนท่ีของรถหลอดดา้ย รถกงัหนั สนุกกบัเฟือง รถยางรัด และรถ
แรงดนัอากาศ 

                6. ลงมือประดิษฐข์องเล่นจากความคิดริเร่ิมดว้ยตนเอง 

 

รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู้ 

  

  
  



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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   ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ว22202  ของเล่นเชิงกลและไฟฟ้า2               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2                           เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
   
          ศึกษา วเิคราะห์ และทดลองสร้างของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า ไดแ้ก่ รถมอเตอร์ 1  รถมอเตอร์
2  หุ่นยนต ์ และสัตวหุ่์นยนต ์ ฝึกกระบวนการคน้พบความรู้  ฝึกและใชเ้คร่ืองมือช่างพื้นฐานเพื่อประกอบ
ช้ินส่วนของเล่นตามแบบท่ีก าหนด ท ากิจกรรมโดยใชข้องเล่นท่ีประดิษฐข้ึ์นเป็นส่ือ คิดประดิษฐข์องเล่น
หรืออุปกรณ์ง่ายๆ ตามความสนใจ ออกแบบ จดัหาวสัดุ และลงมือท าดว้ยตนเอง 

          โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูล 
และการอภิปรายเพื่อใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตดัสินใจ น าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

  

ผลการเรียนรู้ 

   1. ศึกษาวธีิการและปฏิบติัตามกิจกรรมของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า 

                2. ใชเ้คร่ืองมือพื้นฐานอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั และเลือกใชเ้คร่ืองมือใหถู้กกบัชนิดของงาน 

                3. ศึกษา ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ของเล่นก่อนลงมือท ากิจกรรม 

                4. สามารถท ากิจกรรมตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

                5. ประดิษฐ ์และทดลองการเคล่ือนท่ีของ รถมอเตอร์ 1  รถมอเตอร์ 2  หุ่นยนต ์ และสัตวหุ่์นยนต ์

                6. ลงมือประดิษฐข์องเล่นจากความคิดริเร่ิมดว้ยตนเอง 

 

รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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           ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ว23201 โครงงานวทิยาศาสตร์1                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1                                เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
ศึกษาวิเคราะห์  คน้ควา้ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์   ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์  

กระบวนการท างานของนกัวทิยาศาสตร์และท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเนน้เก่ียวกบัการแกปั้ญหาอยา่งมี 
ระบบ สามารถน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ใหไ้ดผ้ล 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การสืบขอ้มูล  และ
การอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ น าความรู้
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั    มีจิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม   คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
      1.   เรียนรู้ลกัษณะของนกัวิทยาศาสตร์ และกระบวนการท างานของนกัวิทยาศาสตร์ 
               2.   ตั้งสมมติฐานจากปัญหา หรือสถานการณ์ต่างๆได ้
               3. ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยมีการก าหนดและควบคุมตวัแปรต่างๆ และ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการได ้
               4.  ออกแบบวธีิการทดลอง เลือกใชอุ้ปกรณ์ และลงมือท าการทดลองได้ 
               5.  บนัทึกขอ้มูลท่ีสามารถ อ่านเขา้ใจง่าย และสรุปผลของขอ้มูลจากการศึกษาทดลองได ้
               6.  วเิคราะห์โครงงานวทิยาศาสตร์ และมีแนวคิดในการวางแผนการทดลอง รวมถึงจดัท าเคา้
โครงงานวทิยาศาสตร์ได ้
               7. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการแสดงความคิดเห็น การออกแบบหรือดดัแปลงการทดลอง 
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ต่างๆในการท ากิจกรรมแกปั้ญหา 
              8.  มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ จิตวทิยาศาสตร์ และความสามารถในการแกปั้ญหาโดยใช ้
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 รวม  8  ผลการเรียนรู้ 

 

 
 

 
 



                                                                                   หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         
โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  สงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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           ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 

ว23202  โครงงานวทิยาศาสตร์ 2                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2                                 เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง และอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์  การ
วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนเคา้โครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน และ การจดั
แสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ
ตรวจสอบ การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิด ความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้ มีความสามารถในการตดัสินใจ น าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีจิตทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

 
  1.  วเิคราะห์และสรุปสาระส าคญัของโครงงานวทิยาศาสตร์แต่ละประเภท 

                2.  ศึกษาสืบคน้ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยจีากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
                3.  คิดและเลือกเร่ืองส าหรับท าโครงงานวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
                4.  เขียนเคา้โครงยอ่และปฏิบติัการทดลองเบ้ืองตน้ เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องวธีิการทดลอง
และ อุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการศึกษาเร่ืองนั้น 
                5.  เขียนเคา้โครงของเร่ืองท่ีจะศึกษาไดค้รบทุกขั้นตอนและมีความเป็นไปไดสู้ง 
                6.  เก็บรวบรวมขอ้มูล  ปฏิบติัการทดลองตามวิธีด าเนินการท่ีก าหนดไวใ้นเคา้โครงไดค้รบถว้น
และเหมาะสม 
                7.  แปลความหมายขอ้มูลและสรุปผลไดถู้กตอ้ง 
                8.  เขียนรายงานโครงงานวทิยาศาสตร์ในเร่ืองท่ีศึกษาไดส้มบูรณ์และถูกตอ้ง 
                9.  น าเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์ท่ีตนเองศึกษาทดลองดว้ยปากเปล่าไดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่วมี
ความมัน่ใจ 
                10.  มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแกปั้ญหาโดย
ใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 รวม  10  ผลการเรียนรู้ 
 


